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Na koniec 2007 roku oddajemy do rąk naszych wier-
nych czytelników kolejny, ostatni już w tym roku, czter-
dziesty numer naszego czasopisma. Spieszymy się, jak 
zawsze od osiemnastu lat, aby terminowo, na Gwiazdkę, 
znalazł się krakowski periodyk w księgarniach i w domach 
coraz liczniejszych indywidualnych prenumeratorów. Teraz 
zaś, życząc Im w Nowym Roku 2008 pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym, wyrażamy równocześnie naszą 
nadzieję na dalszą owocną współpracę oraz na kolejne 
rocznicowe wydania „Antropomotoryki” – „Kinesiology”. 

Redakcja pragnie jednak zapewnić, że każdy jej wo-
lumen będzie udany, a nie tylko ten ukazujący się z okazji 
rocznic. Przykładem może być niniejszy 40. numer cza-
sopisma, wydany w osiemnastą rocznicę jego zaistnienia 
na rynku wydawniczym. Na pewno treść zawartych w nim 
publikacji autorów z różnych ośrodków naukowych spełnia 
kryteria naukowości i staranności periodyków rangowanych 
na liście Index Copernicus. Wywalczyliśmy na niej wysoką 
pozycję wśród czasopism medycznych. Może nie całkiem 
satysfakcjonuje nas lokata, jaką przyznano nam w rankingu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale przecież 
i tam została „Antropomotoryka” zauważona. To dobrze, bo 
– jak niedawno pisaliśmy – z niewiadomych powodów kilka 
lat temu zostaliśmy wypchnięci za drzwi takiej klasyfi kacji. 
Przyjmujemy z pokorą to, co zgotował nam los, a naszym 
współpracownikom życzymy szybszego tempa progresji na-
ukowej czasopisma – w myśl sentencji łacińskiej „per aspera 
ad astra”. Redakcja natomiast, parafrazując słowa piosenki 
z kultowego serialu Czterdziestolatek, z poczuciem dobrze 
spełnionego obowiązku wyprawia się na dalsze lata swoje-
go bytu wydawniczego. 

Trudno jednak przy takiej okazji nie oddać się refl eksji 
nad czasem przeszłym, nad epoką przechodzących do hi-
storii osiemnastu lat „Antropomotoryki”. Pamiętamy prze-
cież okres jej wzlotów i roli, jaką spełniała, kiedy w Polsce 

CZTERDZIESTY NUMER 
„ANTROPOMOTORYKI” – „KINESIOLOGY”!

40TH NUMBER 
OF “ANTROPOMOTORYKA” – “KINESIOLOGY”!

hartowały się zręby teorii motoryczności człowieka, wy-
chodzącej z bytu „in statu nascendi”. Trudno też nie wspo-
mnieć o jej przedwczesnym związku z „Journal of Human 
Kinetics”, który to mariaż – jak to bywa w przypadku więk-
szości tego rodzaju małżeństw – nie trwał długo. Mamy też 
w pamięci próby wydania na nas wyroku śmierci w nie tak 
odległych latach.  

Chwiejąc się na wietrze historii płyniemy jednak da-
lej, ku lepszym czasom, które – w co głęboko wierzymy 
– nadejdą niebawem. Stoimy przecież na mocnych fi larach 
dzięki poparciu naszych wysiłków przez głównego spon-
sora, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
a także przez patronów naukowych, Komitet Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (który po-
wstał w miejsce dawnego Komitetu Naukowego Kultury 
Fizycznej) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki 
Sportowej IASK. Naszym marzeniem jest, aby na polskim 
rynku wydawniczym w kolejnych latach „Antropomotoryka” 
– „Kinesiology” osiągnęła utraconą pozycję lidera czaso-
pism naukowych z kręgu nauk o kulturze fi zycznej. Nasz 
periodyk wydajemy przecież w Krakowie, w stołeczno-kró-
lewskim mieście. Musimy o tym pamiętać. Patrzą bowiem 
na nas wiekowe mury Alma Mater Jagiellonica i oczy trę-
bacza z Wieży Mariackiej, który co godzinę przypomina 
światu, że trzeba być czujnym i bronić honoru miasta. 

W gronie zespołu redakcyjnego myślimy o przyszło-
ści. Wyciągamy wnioski ze znanej sentencji „historia vitae 
magistra est”. Mamy też świadomość, że zasygnalizowany 
cel może być osiągnięty tylko poprzez otwarcie się w więk-
szym stopniu na świat, a to zmusza nas do wydawania 
czasopisma w języku angielskim. Myśląc o przyszłości 
i biorąc pod uwagę strategię oceny czasopism naukowych, 
musimy w kreowaniu długookresowej polityki wydawniczej 
brać pod uwagę przejście na druk „Antropomotoryki” po 
angielsku. Teraz, jako jedyni spośród czasopism z krę-
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gu nauk o kulturze fi zycznej, bronimy prawa badaczy do 
wypowiadania się w ojczystym języku. Drukujemy ją po 
polsku, ale ze streszczeniami prac i opisami tabel i rycin 
w języku angielskim. 

Niewątpliwie ogranicza to międzynarodowy odbiór 
przekazywanej informacji. To prawda. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że krakowski periodyk cieszy się większym 
zainteresowaniem w naszym kraju, niż inne naukowe cza-
sopisma, kierowane głównie do odbiorców zagranicznych. 
Jesteśmy przekonani o tym, że przekazywana wiedza na-
ukowa w języku polskim nie może być gorsza niż ta, któ-
rą podaje się po angielsku. Nauka jest przecież jedna… 
tylko dobra i obiektywna. Biorąc jednak pod uwagę wyce-
nę naszych wysiłków wydawniczych na listach rankingo-
wych czasopism naukowych, opinie wygłaszane w trakcie 
dyskusji nad utrzymaniem w „Antropomotoryce” języka 
polskiego czy też wprowadzeniem języka angielskiego, 
a wreszcie inne sygnały, coraz lepiej uświadamiamy sobie 
konieczność zmierzenia się z hamletowskim dylematem: 
być, albo nie być – oto jest pytanie!  

Wychodząc z założenia, że wszelkie zmiany rewolu-
cyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, rozważamy 
konieczność stopniowego wprowadzania angielskiego do 
naszego kwartalnika. W planach na najbliższe lata prze-
widujemy wydawanie na przemian numerów w języku an-
gielskim i polsko-angielskim (jak dotychczas). Jeżeli tylko 
będziemy mieć odpowiednie możliwości, taki cel zacznie-
my realizować już w nadchodzącym roku. 

Co proponujemy do przeczytania w podstawowych 
działach („Artykuły i rozprawy”, „Prace przeglądowe”, 
„Polemiki i dyskusje”,  „Recenzje”, „Informacje”) 40. nume-
ru „Antropomotoryki”?

Gdyby zaistniała potrzeba szczególnego zarekomen-
dowania którejś pracy z zamieszczonych w rocznicowym, 
czterdziestym numerze naszej „Antropo mo toryki”, to nawet 
najbardziej wymagającym polskim i zagranicznym czytel-
nikom naszego czasopisma można by było bez wątpienia 
polecić do przestudiowania, a nie tylko do przeczytania, 
publikację prof. dra hab. n. med. Josifa Moisiejewicza 
Fejgenberga, pracującego obecnie w Izraelskim 
Multidisciplinary Seminar w Jerozolimie. Rekomendujemy 
jego rozprawę pt. Szybkość odpowiedzi ruchowej i przewi-
dywanie prawdopodobne nie tylko ze względu na pozycję 
Autora, ale także na jej twórczy i dyskusyjny wkład dla roz-
woju światowej i – nie można tego pominąć – także polskiej 
teorii motoryczności człowieka. Na znaczenie tego tekstu 
dla rozwoju nauki zwrócił już uwagę jej pierwszy uważny 
czytelnik, którym był jej tłumacz z języka rosyjskiego, wcze-
śniej wymieniony dr Wacław Petryński. Dał temu wyraz 
w rozważaniach, które zatytułował Szybkość odpowiedzi 
czuciowo-ruchowej i przewidywanie prawdopodobne J.M. 
Fejgenberga – uwagi tłumacza, pomieszczonych w dziale 
„Polemiki i dyskusje”. 

Takim nabytkiem należy się chwalić. Nie każde polskie 
czasopismo ma okazję gościć na swoich łamach tak wybit-
nego Naukowca. Praca jest oryginalnym dziełem i twórczą 
kontynuacją teorii genialnego Nikołaja Aleksandrowicza 
Bernsztejna. Została napisana z przeznaczeniem dla na-
szego czasopisma, dla polskiego czytelnika, Należy pod-
kreślić jednak, że nie jest ona łatwa w odbiorze. Zawarte 
w niej treści mogą być zrozumiałe przez kogoś, kto posiada 
przynajmniej podstawową znajomość bernsztajnowskiej 
teorii sterowania ruchami człowieka.  Nie będziemy jej tre-
ści komentować. Wierzymy w to, że zawarte w niej poglą-
dy staną się zachętą do kolejnych rozważań i twórczych 
polemik (nie tylko w wydaniu jej tłumacza), na co liczy 
Redakcja. Zachęcając do nich, pragniemy w paru zdaniach 
przedstawić główne tezy wystąpienia prof. Fejgenberga na 
łamach naszej krakowskiej „Antropomotoryki”. 

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowe zało-
żenie Autora wynika z teorii Aleksandra Nikołajewicza 
Bernsztejna, który w ramach fi zjologii aktywności wprowa-
dził pojęcie modelu pożądanej przyszłości. Podstawowym 
procesem związanym z tworzeniem takiego modelu jest 
przewidywanie prawdopodobne, czyli budowanie systemu 
wyobrażeń przyszłych zdarzeń z uwzględnieniem praw-
dopodobieństwa ich wystąpienia. Autor zwraca uwagę na 
fakt, że reagowanie na już zaistniałe wydarzenia (odpo-
wiedzi z wykorzystaniem jedynie sprzężenia zwrotnego) 
byłoby zbyt powolne zarówno w sporcie, jak i w życiu co-
dziennym. Musi więc istnieć taki sposób sterowania zacho-
waniami ruchowymi, który zapewni dostateczną skutecz-
ność. Jej podstawowymi czynnikami są trafność i szyb-
kość 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.

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń Autor 
wraz ze swym zespołem stwierdził, że głównym czynni-
kiem decydującym o szybkości odpowiedzi czuciowo-ru-
chowej jest nie częstość występowania określonego bodź-
ca, lecz prawdopodobieństwo, z jakim jest on przewidy-
wany. Ważnym czynnikiem okazało się również wstępne 
przygotowanie do wykonania danej odpowiedzi ruchowej.

Na łamach „Antropomotoryki” bardzo często jest oma-
wiany problem pozytywnego wpływu aktywności fi zycznej 
na zdrowie człowieka w różnych okresach ontogenezy. Do 
negatywnych jego wskaźników zalicza się ostatnio wyso-
ki poziom otłuszczenia, który jest silnie skorelowany ze 
wskaźnikiem Queteleta II, nazywanym popularnie Body 
Mass Index (BMI).  W pracy pary autorów ze środowi-
ska naukowego Akademii Bydgoskiej i Gdańskiej AWFiS 
podjęto się zbadania wpływu zróżnicowanego poziomu 
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aktywności ruchowej studentów na ów wskaźnik BMI.  
Na podstawie materiałów zebranych od 2465 badanych, 
w tym 908 osób płci męskiej i 1557 żeńskiej, studiujących 
trybem dziennym w Akademii Bydgoskiej (AB) stwierdzo-
no, że różne rodzaje aktywności fi zycznej (z wyjątkiem AF 
obowiązkowej) istotnie statystycznie różnicują młodzież 
szczupłą i z nadwagą lub otyłością. Najbardziej skuteczna 
okazała się regularna i intensywna aktywność fi zyczna. 
Branie udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania 
fi zycznego raz w tygodniu nie miało żadnego znaczenia 
dla utrzymania prawidłowej masy ciała. O potrzebie aktyw-
nego uczestnictwa w kulturze fi zycznej może świadczyć 
stosunkowa duża liczba studentów (57%) otyłych i z nad-
wagą, którzy nie ćwiczą w ogóle w wolnym czasie. Wśród 
wysokoaktywnych stwierdzono natomiast 73% szczupłych 
osobników. Wydaje się, że w sytuacji likwidacji w Polsce 
Studiów Wychowania Fizycznego i ograniczania dostęp-
ności obiektów sportowo-rekreacyjnych dla studentów 
w ośrodkach akademickich naszego kraju, zaprezentowa-
ne w pracy wyniki badań świadczą o potrzebie dyskusji nad 
rolą aktywności fi zycznej w przeciwdziałaniu narastające-
mu w społeczeństwie polskim zjawisku nadwagi i otyłości, 
a więc miernikom coraz częściej uważanym za negatywny 
wskaźnik kondycji zdrowotnej społeczeństwa.  

Grupa naukowców z Katedry Antropologii i Biometrii 
AWF w Poznaniu znana jest czytelnikom „Antropomotoryki”. 
W ten sposób zacieśniają się więzy naukowe łączące 
nasz periodyk i poznańską szkołę uprawiania antropo-
logii na potrzeby sportu i – w szerszym znaczeniu – dla 
kultury fi zycznej, którą stworzył nieodżałowany Profesor 
dr hab. Zbigniew Drozdowski, z sentymentem wspominany 
w krakowskiej AWF. Tym razem zespół kierowany przez 
prof. dr hab. Ewę Ziółkowską prezentuje wyniki swoich ba-
dań nad nowo powstałym zjawiskiem dymorfi zmu płciowe-
go w polskim wojsku. W rozprawie pt. Dymorfi zm płciowy 
cech morfologicznych i zdolności motorycznych kobiet stu-
diujących w wyższej szkole ofi cerskiej znajdzie czytelnik 
dowód na to, że słuchaczki Wyższej Szkoły Ofi cerskiej we 
Wrocławiu odznaczają się typowym dla kobiet somatoty-
pem oraz swoistą dla płci pięknej motoryką. W związku 
z tym w konkluzji pracy czytamy: „Tak określana budowa 
skłania do odrzucenia przypuszczeń o typowo męskich 
charakterystykach słuchaczek”. Z kolei poziom motorycz-
ności potencjalnych polskich kobiet ofi cerów zaprowadził 
poznańskich antropologów do następującego wniosku: 
„Stąd wydaje się wysoce nieprawdopodobne, aby nawet 
przy najbardziej intensywnym treningu kobiety mogły zbli-
żyć się do męskich możliwości”. Wyniki badań zmuszają 
zatem do podjęcia dyskusji nad sposobem szkolenia ko-
biet w polskim wojsku, bo stawiane im wymagania są takie 
same jak u mężczyzn. 

Do problematyki dotyczącej zróżnicowania dymorfi cz-
nego w pomiarach zdolności siłowych nawiązują z kolei na-

ukowcy z Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego 
(L. Korzewa, E. Misiołek, U. Włodarczyk), wzmocnieni 
siłami emerytowanego pracownika tejże Uczelni (A. 
Haleczko), ale ciągle pełnego inicjatyw twórczych i roz-
wijającego z powodzeniem dydaktykę akademicką, m.in. 
z przedmiotu: antropomotoryka, w Collegium Glacense, 
powołanym do życia w Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole 
Biznesu i Sportu w Nowej Rudzie. Ich publikacja nosi po-
dobny tytuł do tekstu zamieszczonego przez nich w nume-
rze 39 „Antropomotoryki”: Związki między próbami siło-
wo-szybkościowymi o odmiennej strukturze ruchu. Różni 
go jedynie podtytuł: Część II. Może lepiej byłoby, gdyby 
w tym miejscu znalazło się inne, bardziej adekwatne do 
przedmiotu rozważań uszczegółowienie treści artykułu. 
W poprzednim numerze opracowano materiał zebrany 
w badaniach płci męskiej, a w niniejszych rozważaniach 
badacze skoncentrowali uwagę na problematyce dotyczą-
cej płci żeńskiej. Wynika z tego, że obie części stanowią 
jedność, gdyż odpowiadają na pytanie: Czy może ujawnić 
się zróżnicowanie międzypłciowe w pomiarach wybranych 
zdolności motorycznych?

Zastosowanie podobnej procedury badawczej w bada-
niach zdolności siłowych u kobiet i mężczyzn oraz analiza 
materiału takimi samymi metodami statystycznymi, po-
zwoliła uzyskać wyniki, które dowodzą, iż brak podstaw 
do stwierdzenia większych różnic międzypłciowych w za-
leżnościach siłowo-szybkościowych prób od cech budo-
wy anatomicznej, a także  w relacji do pozycji w trakcie 
ich wykonywania oraz ciężaru stosowanego sprzętu. Dla 
kobiet najbardziej zalecaną pozycją są rzuty piłek o cię-
żarze 3 i 2 kg do tyłu. Zaznaczyły się niewielkie różnice 
w rzutach do przodu. Ujawniono także podobną wartość 
diagnostyczną wskaźników iloczynowych oraz ilorazowych 
po matematycznym przekształceniu cech składowych, za-
pewniających ich równorzędny udział w ocenie badanych 
zjawisk.  

Na pewno czytelnicy zainteresowani zagadnieniami 
sportu wyczynowego doszukają się wartości aplikacyjnej 
w wynikach badań zaprezentowanych przez krakowski 
zespół badawczy w artykule pt. Częstotliwość skurczów 
serca, poziom zakwaszenia i prędkość na progu mlecza-
nowego jako kryterium intensywności treningu w okresie 
przygotowawczym chodziarza do startu na 50 km. Uwaga 
autorów została skierowana na problematykę diagnostycz-
ności pomiaru w warunkach „stadionowych” predyspozy-
cji fi zjologiczno-biochemicznych (poziom zakwaszenia, 
wysiłkowa częstość skurczów serca) oraz parametrów 
kinematycznych (prędkości chodu na poziomie progu mle-
czanowego) dla oceny efektywności startowej w chodzie 
sportowym na 50 km. Na podstawie ciągłych obserwacji 
(wbrew wcześniejszym przewidywaniom) wykazano, że 
w makrocyklu przygotowawczym jedynym parametrem 
wskazującym na stan wytrenowania i możliwość osiągania 



Od Redakcji

– 10 –

wyniku sportowego na poziomie minimum olimpijskiego 
była prędkość chodu sportowego (parametr kinematycz-
ny), uzyskiwana na poziomie indywidualnego progu mle-
czanowego. W małym stopniu u chodziarza wysokiej klasy 
podlegał wytrenowaniu poziom częstości skurczów serca 
oraz poziom zakwaszenia, przy którym jest osiągany indy-
widualny próg mleczanowy. 

Równie interesujące informacje można znaleźć 
w pracy pt. Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu 
energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji 
na trudność w stylu on-sight. Na podstawie zebranych 
materiałów duet młodych krakowskich pracowników na-
uki dowodzi, że na różnych etapach rozwoju sportowego 
zawodników uprawiających tę dyscyplinę istnieje inny 
związek między zaawansowaniem sportowym a zdolno-
ściami siłowymi, wytrzymałościowymi i koordynacyjnymi. 
Na początku szkolenia dominuje czynnik siły. Natomiast 
w grupie wyczynowej efektywność wspinania się deter-
minuje w jednakowym stopniu komponent siły specjalnej 
i wytrzymałości specjalnej (wytrzymałość o charakterze 
beztlenowo-tlenowym).

Na wielowymiarowość uwarunkowań sportowych 
w wybranej dyscyplinie sportów walki wskazuje inny ze-
spół krakowskich badaczy w pracy pt. Poziom koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych a przebieg walk i poziom 
osiągnięć seniorów w judo. Celem podjętych przez niego 
obserwacji była próba określenia wpływu wybranych zdol-
ności motorycznych na sposób prowadzenia walki i poziom 
sportowy zawodników judoków. Na podstawie zebranych 
materiałów ustalono, że na poziom sportowy oraz na pożą-
daną aktywność i skuteczność zawodników wpływają  inne 
zdolności koordynacyjne. 

W dziale „Recenzje” zamieściliśmy rekomendację książ-
ki o dość długim tytule: Tendencje przemian w poziomie 
rozwoju somatycznego i sprawności fi zycznej w zależności 
od wielkości wskaźnika masy ciała (BMI) u 6-letnich dzieci 
w latach 1995–2004. Książka ukazała się na rynku wydaw-
niczym na początku 2007 roku. Wydała ją ofi cyna wydawni-
cza Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  
Długi tytuł w pewnym sensie oddaje jej klimat i poruszaną 
problematykę. Najogólniej można ją odnieść do zmian re-
latywnego ujęcia podstawowych cech somatycznych dzieci 
gdańskich, które w wieku 6 lat stawały na progu edukacji 
wczesnoszkolnej w kolejnych latach dekady wymienionej 
w tytule książki. Zachęcamy do przeczytania nie tylko re-
cenzji, ale także niezbyt grubej rozprawy naukowej. 

Czytelnik, jak zwykle w „Antropomotoryce”, może 
znaleźć ciekawe informacje dotyczące działalności 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej 
(IASK). W 40. numerze zwracamy uwagę na cykliczny 
już konkurs publikacji naukowych z zakresu dydaktyki wy-
chowania fi zycznego o nagrodę im prof. dr hab. Bogdana 
Czabańskiego. Być może zdobędzie ją w bieżącym roku 
jakiś młody antropomotoryk?! Przekazujemy także wyniki 
wyborów władz do Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Motoryki Sportowej (Prezydent i Wiceprezydent z Polski)  
oraz regulamin wyborów do władz sekcji polskiej IASK. 

Na zakończenie słowa wstępnego do 40. nume-
ru „Antropomotoryki” pragnę złożyć w imieniu Redakcji 
wszystkim jej czytelnikom życzenia pomyślności i sukce-
sów w Nowym Roku 2008.

Redaktor Naczelny „Antropomotoryki”
                                Prof. dr hab. Edward Mleczko 
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1. „Antropomotoryka” („Kinesiology”) jest ofi cjal nym, re-
cenzowanym kwartalnikiem na uko wym Mię dzy na ro do we go 
Stowarzyszenia Mo to ry ki Spor to wej – IASK, wy da wa nym 
w Akademii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie pod pa tro-
na tem Ko mi te tu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji 
Społecznej PAN. W cza so piśmie przed sta wia ne są wyniki 
ory gi nal nych ba dań i do świad czeń w dzie dzi nie mo to rycz no-
ści czło wie ka oraz dziedzin po krew nych. Za miesz cza ne są 
również pra ce prze glądo we, poglądy oraz dys ku sje oceniające 
obec ny stan i per spek ty wy rozwoju do rob ku ba daw cze go sze-
ro ko po ję tej an tro po mo to ry ki.

2. Materiały przeznaczone do druku (dwa eg zem pla rze 
wy  dru ków komputerowych) należy przesyłać łącz nie z dys-
kiet ką pod adresem: Redakcja „An tro po mo to ry ki”, Aka de-
mia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 
Kra ków, tel. 012 683 12 78, tel./fax. 012 683 10 76, e-mail: 
wkm leczk@cyf-kr.edu.pl

3. Warunki ogólne
• Zgłoszenie pracy do druku jest jed no znacz ne z przekaza-

niem przez au to ra (au to rów) prawa do własności Redakcji 
„An tro po mo to ry ki”. Prace za kwa li fi  ko wa ne do wy dru ko wa-
nia stają się zatem wy łącz ną własnością Re dak cji i nie 
można ich pu bli ko wać w całości lub w części w in nych cza-
so pi smach lub mediach cyfrowych bez pi sem nej zgo dy 
Wydawcy. Praca złożona do druku w „Antropomotoryce” 
nie może być także wcześniej ani równocześnie złożona 
w in nym cza so pi śmie, co stwierdza autor w pi sem nym 
oświad cze niu.  W razie umieszczenia w pracy rycin lub 
ta bel itp., pochodzących z opra co wań opu bli ko wa nych 
w innych cza so pi smach autor ma obo wią zek uzy ska nia 
zgody na przedruk.

• Redakcja „Antropomotoryki” przyjmuje do dru ku pra ce 
poglądowe, oryginalne, doświadczalne, opra co wa nia 
hi sto rycz ne, komunikaty kon fe ren cyj ne, spra woz da nia 
ze zjaz dów i konferencji o tema ty ce an tro po mo to rycz nej 
oraz krót kie stresz cze nia prac wy dru ko wa nych w czaso-
pi smach za gra nicz nych i recenzje książek z za kre su 
teorii mo to rycz ności czło wie ka. Pra ce przeglądowe 
i ory gi nal ne będą zre da go wa ne w ję zy ku polskim. Ar ty-
kuły mogą być pu bli ko wa ne w ję zy ku angielskim.

• Prace przed sta wia ją ce dużą war tość na ukową, za kwa-
li fi  ko wa ne wcze śniej do wy dru ko wa nia w cza so pi śmie 
za gra nicz nym, mogą być rów nież zgło szo ne do druku 
w „An tro po mo to ry ce”, jed nak pod wa run kiem uzyskania 
przez autora pi sem nej zgo dy Wy daw cy cza so pi sma, 
w któ rym teksty zostały lub zo staną opu bli ko wa ne.

• Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron wy-
druku komputerowego, na których zamieszczono po 1800 
znaków (np.: 30 wierszy po 60 znaków). Praca musi być 
napisana jednostronnie z podwójną lub 1,5 interlinią.

4. Zasady konstrukcji pracy
• W liście towarzyszącym prosimy podać do kład ne ad re sy 

(zarówno prywatny, jak i miejsca pra cy) z zaznaczeniem, 
gdzie należy przesyłać ko re spon den cję. 

• Prace empiryczne powinny mieć następujący układ: ty tuł, 
imię (imiona) i nazwisko autora (ów), słowa klu czo we w ję-
zyku polskim i angielskim, zwięzłe stresz cze nie w języku 
polskim i an giel skim, wstęp, materiał i metody, wyniki 
ba dań, dys ku sja, wnioski oraz wy kaz piśmiennictwa.

• Słowa kluczowe powinny liczyć od 3 do 15 wy ra zów. 
• Streszczenie musi zawierać: cel pracy, materiał, me to dy 

lub materiał i metody, wyniki, wnioski.
• Na pierwszej stronie opracowania należy za mie ścić 

w ko lej ności: tytuł pracy w języku polskim i an giel skim, 
imię i na zwi sko autora(ów), stopień na uko wy au to ra(ów), 
miejsce za kła du pra cy, sło wa kluczowe oraz zwięzłe 
stresz cze nie po pol sku i an giel sku. Jego objętość nie 
może być mniejsza niż 200 i nie większa niż 250 słów.

• Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej 
stro nie. Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na 
które autor powołuje się w tekście. Po win ny być one 
nu me ro wa ne cy fra mi arabskimi i usze re go wa ne w ko-
lejności cytowania ich w pra cy (a nie w kolejności al fa be-
tycz nej). Każdą po zy cję piśmiennictwa należy zapisywać 
od no we go wiersza. Po nazwisku autora (lub wszyst kich 
au to rów) cytowanej pracy należy po dać pierw sze li te ry 
imion, a następnie tytuł pracy w brzmie niu ory gi nal nym 
oraz nazwę czasopisma, z któ re go praca pochodzi. Skrót 
tytułu cza so pi sma na leży podać zgodnie z jego brzmie niem 
w Index Medicus (patrz rów nież: International Com mit tee of 
Medical Jo ur nal Editors: Uniform re qu ire ments for ma nu- 
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 scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 
1997; 336; 309–315).

    Przykłady:
a) prace wydrukowane w cza so pi smach:

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu ro en do cri-
ne dif fe ren tia tion lacks pro gno stic si gni fi  cian ce 
in pro sta te core needle biopsies. J Urol, 1998; 
160: 406–410.

b) monografi e:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Un der-

stan ding Me di cal Statistics, ed 3, re vi sed. Ba sel, 
Karger, 1996.

c) rozdziały w książkach:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies aga inst 

HIV-1 from phage display libraries; Map ping of an 
im mu ne response and progress towards antiviral 
im mu no the ra py; in Ca pra JD (ed): An ti bo dy En-
gi ne ering. Chem Immunol. Ba sel, Kar ger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leń ko 
J (red): Uro lo gia, Warszawa, PZWL, 1992,  1: 
9–20.

 Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Po-
wi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje 
zdjęć oraz fotografi e należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra fi cz nym. Na od wro cie fo to gra fi i trzeba 
napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zazna-
czyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja 
dru ku je je dy nie zdję cia czarno-białe. Tabele i ryciny na-
leży zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać 
cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy 
pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim 
i angielskim. Przy kład: 

 Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy
 Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys 
 Prosimy używać nawiasów okrą głych. Wzory mu szą być 

napisane czytelnie, szcze gól nie wskaźni ki i wykładniki 
potęg.

 
 Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do XP 

lub Star Offi ce 5, Open Offi ce, w for ma cie DOC lub RTF. 
Ilu stra cje, ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne 
w osobnych plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie 
za zna czo ne ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy 
na le ży wy ko nać w kolorze czar nym. Moż na stosować tin-
ty szare o różnym na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze 
względów es te tycz nych, prosimy stosować czcionkę jed no-
ele men to wą (np. arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień 
(bold, ita lic). Przy ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość 
musi wy no sić co najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe 

(line art.) po win ny być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) 
w for ma cie TIFF lub JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 
10%). Wszystkie pli ki mogą być spa ko wa ne RAR-em lub 
ZIP-em. Po sko pio wa niu na dys kiet kę należy spraw dzić, 
czy wszyst kie pliki się kopiują. Najlepiej sko pio wać pliki 
na świeżo sformatowaną dyskietkę.

 Spis piśmiennictwa powinien być sporządzony we dług 
ko lej no ści cytowania:
[1]  Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we 

jako czynniki rozwoju człowieka; w Wo lań ski N (red.): 
Czyn ni ki rozwoju człowieka. Warszawa, PWN, 1987; 
68–88.

[2] Malarecki I: Zarys fi zjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fi t ness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev, 
1983; 11: 112–115.

[4]  Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: 
ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nal-
nych i prób spraw no ści fi zycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monografi czne, Kra ków, 
AWF, 1988; 35.

 
 Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic twa na-

le ży podać w nawiasie kwadratowym tylko cy frę arab ską. 
Przy ta cza jąc dwie lub większą ich licz bę należy podawać 
w na wia sie kwa dra to wym ko lej ność chro no lo gicz ną ich 
wy da nia.

5. Uwagi redakcji
• Wszystkie prace podlegają ocenie i są ano ni mo wo re cen-

zo wa ne.
• Redakcja zapoznaje autora z uwagami re cen zen tów.
• Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do Au to ra. Po 

nie zbęd nej korekcie i akceptacji pracy do druku na leży ją 
ode słać w terminie do 10 dni pod adresem Re dak cji „An tro-
po mo to ry ki”. Prze trzy my wa nie ko rek ty może spowodować 
przesunięcie artykułu do na stęp ne go nu me ru. 

• Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania po pra wek 
w zakresie ujednolicenia nazewnictwa i skra ca nia tek-
stu.

• Autor otrzymuje bezpłatnie jeden numer „An tro po mo to ry-
ki”. Dodatkowe odbitki lub pełne nu me ry cza so pi sma moż-
na zamówić odpłatnie przy zwro cie ko rek ty autorskiej.

• Pełne numery bieżące i archiwalne „An tro po mo to ry ki” 
moż na zamówić odpłatnie w Krakowskiej Księ gar ni Kultury 
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SZYBKOŚĆ ODPOWIEDZI RUCHOWEJ 
I PRZEWIDYWANIE PRAWDOPODOBNE

 
SPEED OF MOVEMENT RESPONSE 
AND PROBABILISTIC PROGNOSIS

Josif Moisiejewicz Fejgenberg* 

 przekład (translation):  Wacław Petryński**

 * prof. n. med., Jerusalem Multidisciplinary Seminar, Jerozolima, Izrael

Słowa kluczowe: odpowiedź czuciowo-ruchowa, przewidywanie prawdopodobne, 
szybkość odpowiedzi czuciowo-ruchowej, przewidywanie bodźca, przewidywanie 
odpowiedzi

Keywords: sensorimotor response, probabilistic prognosis, speed of a sensorimotor 
response, anticipation of a stimulus, anticipation of a response

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.

The basic Author’s premise results from N.A. Bernstein’s theory, who introduced the notion of „model of desired 
future” in the frames of his physiology of activity. The fundamental process associated with the creation of such 
model is probabilistic prognosis (anticipation), i.e. creation of system of imagination of future events, considering 
the probability of their occurrence. The Author points to the fact that reaction to the event which already arose 
(response with feedback only) would be too slowly, both in sport and in daily life. So, it is necessary to apply 
such mechanism of motor behaviour control which assures the desired efficacy. Its main factors are accuracy 
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and speed of motor response. The requirements of accuracy and speed are contradictory, and the compromise 
enabling their reconciliation needs the probabilistic prognosis. When the probability of occurring of anticipated 
event is lower than 1.0, (there is no full certainty of its occurrence), the ensuring of necessary speed may cause 
the lowering of response accuracy. The results of presented experiments show the influence of various factors on 
the speed of motor response. The analysed factors were: probability of occurrence of given signal and probability 
of its anticipation, accuracy of perception of a visual signal, anticipation of a signal and anticipation of a response, 
preliminary preparation to a given motor response, locality of a preliminary preparation to a given motor response, 
and influence of importance of a stimulus on speed of motor reaction. The Author with his co-workers proved 
that main factor influencing the speed of a sensorimotor response is not a frequency of occurrence of a given 
stimulus, but probability of its anticipation. Very important factor is also preliminary preparation (arrangement) 
for performing a given sensorimotor response.

Szybkość i dokładność reakcji ruchowej w odpo-
wiedzi na pojawiający się bodziec zewnętrzny, a także 
jej ekonomia, odgrywają ogromną rolę w działalności 
człowieka. W pracy, w sporcie, w codziennym życiu, 
wreszcie w niezwykłych, nagłych sytuacjach znaczenie 
tych czynników jest ogromne. Wśród mnóstwa czynni-
ków, od których zależy czas reakcji na pojawiający się 
bodziec, wymagający odpowiedzi ruchowej, istotne jest 
zwłaszcza to, w jakim stanie ów bodziec zastaje układ 
ruchowy człowieka.

W procesie ewolucji i w środowisku zbudowanym 
na zasadach prawdopodobieństwa, w ustrojach ży-
wych ukształtowała się zdolność do przewidywania 
najbardziej prawdopodobnego scenariusza dynamicz-
nie zmieniającej się sytuacji i do przygotowania się 
zawczasu do reakcji odpowiedniej do przewidywanej 
sytuacji – choć takiej, która jeszcze nie nastąpiła [1, 2, 
3]. Podstawą takiego przewidywania jest nabyte wcze-
śniej doświadczenie, obejmujące określone prawdopo-
dobieństwa i przechowywane w pamięci danej istoty. 
Istnieją wszelkie podstawy, aby założyć, że zdolność 
do przewidywania prawdopodobnego (ros. вероят-
ностне прогнозирование) mającej nastąpić sytuacji 
na podstawie przeszłego doświadczenia stanowi naj-
ważniejszą biologiczną funkcję pamięci. Do podobnego 
wniosku („najważniejszą funkcją kory nowej jest prze-
widywanie na podstawie wspomnień”) niezależnie od 
nas i z wykorzystaniem innego rozumowania doszedł 
D. Hawkins [4, 5].

Im bardziej określony wydaje się w przewidywa-
niach rozwój sytuacji, tym bardziej lokalne, bardziej „do-
celowe” staje się wstępne przygotowanie (ros. предна-
стройка) układu ruchu. Dzięki temu odpowiedź rucho-
wa staje się szybsza, dokładniejsza i oszczędniejsza. 
Opisaliśmy strukturę pamięci, która zapewnia możli-
wość przewidywania prawdopodobnego [6, 7, 8].

Pojęcie przewidywania prawdopodobnego nieroz-
łącznie wpisuje się w strukturę fi zjologii aktywności, 
opracowanej przez N.A. Bernsztejna [9, 10, 11, 12].

W niniejszej pracy autor zamierza podsumować 
wyniki badań przeprowadzonych razem ze współpra-
cownikami. W badaniach tych, ściśle powiązanych ze 
sobą, doświadczalnie objaśniano rolę przewidywa-
nia prawdopodobnego w kształtowaniu szybkości od-
powiedzi ruchowej, przygotowania wstępnego (poprze-
dzającego pojawienie się sygnału, na który należy od-
powiedzieć) oraz szybkości czuciowego rozpoznania 
sygnału. W ramach artykułu w czasopiśmie nie jest 
możliwe omówienie wszystkich szczegółów doświad-
czeń. Można je znaleźć w tekstach i dysertacjach, na 
które powołuję się w niniejszej pracy. Zadaniem tego 
artykułu jest bowiem – nie wdając się w szczegóły 
– ukazanie całego obrazu serii doświadczeń powią-
zanych tą samą przesłanką logiczną i prowadzących 
do określenia roli prawdopodobnego przewidywa-
nia w kształtowaniu szybkich i dokładnych reakcji na 
sygnał.

1. Co jest istotne – częstość sygnału 
czy prawdopodobieństwo, 
z jakim się go przewiduje?

Od czego zależy czas reakcji, czyli odstęp czasu mię-
dzy sygnałem a reakcją ruchową w odpowiedzi na 
ów sygnał? Oprzyrządowaniem doświadczalnym do 
badania tego zagadnienia była tablica z kilkoma bły-
skawicznie zapalającymi się lampkami i kilkoma przyci-
skami. Każdej lampce odpowiadał określony przycisk. 
Mierzono czas odpowiedzi – od zapalenia się lampki do 
naciśnięcia przez badanego odpowiedniego przycisku. 
Doświadczenia wykazały, że jeśli lampki zapalają się 
w przypadkowej kolejności, z jednakową częstością, 
wówczas im mniej lampek znajduje się na tablicy, tym 
szybciej następuje odpowiedź. Jeśli w przypadkowym 
ciągu sygnałów ich częstość (prawdopodobieństwo 
pojawienia się) jest różna, wówczas reakcja na sygnał 
pojawiający się częściej jest szybsza. Dlaczego ten 
z sygnałów, który pojawia się częściej, wywołuje szyb-
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szą odpowiedź? Być może, jak uważali niektórzy bada-
cze, różne sygnały pobudzają różne składniki układu 
nerwowego i te z nich, które są pobudzane częściej, 
zmieniają swój stan i stają się zdolne do szybszej re-
akcji. Aby rozstrzygnąć ten problem, opracowaliśmy 
doświadczenie, które przeprowadziła nasza współpra-
cownica M.A. Cyskaridze [13].

Przed badanym pojawia się jeden z dwóch sygna-
łów świetlnych, następujących w przypadkowej kolej-
ności. Na każdy z nich badany (operator) powinien jak 
najszybciej zareagować naciśnięciem odpowiedniego 
przycisku. Mierzono w milisekundach i zapisywano 
odstęp czasu między pojawieniem się sygnału a naci-
śnięciem odpowiedniego przycisku. Sygnały A i B na-
stępowały w przypadkowej kolejności, jednakże sygnał 
A pojawiał się dwukrotnie częściej niż sygnał B (kolej-
ność sygnałów ustalano według tabeli liczb losowych). 
Poniżej zamieszczono niewielki fragment takiego ciągu 
przypadkowych sygnałów:

ВААВААААВАВВАААААВАВВААА

W przypadku tego ciągu operator szybciej reaguje 
na sygnał A.

Kiedy czas reakcji się ustalał, eksperymentator, nie 
uprzedzając o tym badanego, zmieniał taktykę przed-
stawiania sygnałów. Powtarzał kilkakrotnie po sobie 
ten sam niewielki fragment o kolejności przypadkowej 
(podkreślony w powyższym ciągu), ale dobrany tak, że 

liczba sygnałów A – jak poprzednio – dwukrotnie prze-
wyższa liczbę sygnałów B. W ten sposób, rozpoczy-
nając od pewnego miejsca, ciąg sygnałów przybierał 
następującą postać:

АААВАВАААВАВАААВАВ

Czas odpowiedzi na każdy z tych sygnałów zaczy-
nał się skracać, zrównywać między sobą i zbliżać do 
czasu odpowiedzi ruchowej prostej, czyli reakcji na 
jeden sygnał, kiedy nie trzeba dokonywać wyboru re-
akcji.

Wynik doświadczenia pozwala sformułować hipote-
zę, że czas reakcji zależy nie od częstości pojawiania 
się sygnałów, lecz od tego, z jakim prawdopodobień-
stwem operator (badany) oczekiwał pojawienia się wła-
śnie tego sygnału, czyli od przewidywania prawdopo-
dobnego. Faktycznie, chociaż w nowym ciągu, podob-
nie jak na początku doświadczenia, sygnał A pojawiał 
się dwukrotnie częściej niż sygnał B, to jednak operator, 
po rozpoznaniu struktury ciągu, z pewnością (prawdo-
podobieństwem równym 1) mógł przewidzieć następny 
sygnał. Możliwość dokładnego przewidzenia następne-
go sygnału jest tu równie wielka, jak przy powtarzaniu 
jednego tylko sygnału. W takim przypadku czas reak-
cji okazał się taki, jak przy prostej reakcji ruchowej. 
Z wyników doświadczenia wnioskujemy, że czas od-
powiedzi zależy od prawdopodobnego przewidywania 
pojawienia się określonego sygnału.

Ryc. 1. Wpływ zmiany prawdopodobieństwa pojawienia się określonego sygnału na wartość czasu reakcji na ów sygnał

Fig. 1. The influence of probability of occurrence of a given signal over the value of reaction time to this signal
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Aby to sprawdzić, postanowiliśmy dokonać jesz-
cze silniejszego rozdzielenia częstości pojawienia 
się sygnałów i prawdopodobieństwa przewidywania 
operatora. Należało tak zbudować doświadczenie, 
aby w jego toku jeden z sygnałów stawał się częst-
szy, jednakże wtedy operator z coraz większą pew-
nością przewidywał pojawienie się drugiego sygnału. 
W pierwszym okresie doświadczenia operatorowi 
przedstawiano ciąg losowych sygnałów A i B, w któ-
rym częstość sygnałów A była większa niż częstość 
pojawiania się sygnałów B (prawdopodobieństwo 
pojawienia się sygnałów A wynosiło 0,9, sygnałów B 
– 0,1). Stopniowo stabilizowała się wartość czasu re-
akcji, mniejsza dla sygnałów A (około 280 milisekund) 
i większa dla sygnałów B (450 milisekund). Wtedy 
– w momencie T1 (ryc. 1) eksperymentator zaczynał 
włączać, nie uprzedzając o tym badanego, tylko je-
den sygnał B. W ten sposób częstszy stał się sygnał 
B. Jednakże czas reakcji na ów sygnał nie tylko nie 
ulegał skróceniu, lecz zaczynał wzrastać. Jeżeli jed-
nak, przerywając doświadczenie – czyli naruszając 
ustaloną kolejność i włączając sygnał A – mierzono 
czas reakcji na sygnał A, to okazywało się, że czas 
ów ulega skróceniu. Z takich pojedynczych pomiarów 
zbudowano fragment krzywej zaznaczonej linią prze-
rywaną na rycinie 1.

Wynik ten dobrze zgadza się z założeniem, że czas 
reakcji zależy od prawdopodobnego przewidywa-
nia pojawienia się sygnału, nie zaś od częstości 
jego występowania. W miarę kolejnego pojawiania 
się sygnałów B operator (badany) z coraz większym 
prawdopodobieństwem przewidywał pojawienie się sy-
gnału A1. Zgodnie z takim przewidywaniem czas jego 
reakcji na sygnał B wzrastał, a na sygnał A – malał. 
Kiedy jednak liczba pojawiających się jeden po drugim 
sygnałów B rosła, stosunek czasów reakcji na sygnały 
A i B znowu ulegał zmianie: czas reakcji na sygnał B 
malał, natomiast na A – rósł. Znaczy to, że operator 
przestał oczekiwać na sygnał A i z wyższym prawdo-
podobieństwem przewidywał pojawienie się sygnału B. 
Zmieniał więc swoją hipotezę o prawdopodobnej kolej-
ności przyszłych sygnałów. Zmiana hipotez o zmianie 
prawdopodobnej struktury środowiska zachodzi u róż-
nych osób z różną szybkością.

W chwili T2 eksperymentator znowu przechodził 
do początkowego ciągu sygnałów (PA = 0,9; PB = 0,1). 

Czasy reakcji na sygnały A i B powracały do tych, jakie 
notowano w początkowym okresie doświadczenia.

Wyniki tych doświadczeń wskazują, że czas 
reakcji na różne sygnały zależy nie od częstości 
pojawiania się każdego z tych sygnałów, lecz od 
tego, z jakim prawdopodobieństwem reagujący 
człowiek przewidywał (oczekiwał) pojawienia się 
tego właśnie sygnału. Jednakże niedostatkiem opi-
sanych powyżej doświadczeń było to, że w ich trakcie 
eksperymentator przechodził od losowego ciągu sy-
gnałów do kolejności ustalonej. Dla ścisłości wniosków 
trzeba było nie tylko „rozdzielić” w doświadczeniu czę-
stość sygnałów i prawdopodobieństwo przewidywań, 
ale również do końca prób zachowywać przypadkową 
kolejność sygnałów. W tym celu przygotowano następ-
ną serię doświadczeń.

2. Dalsze rozdzielenie częstości sygnału 
i jego przewidywania (doświadczenie 
z czwórkami sygnałów)

Odpowiadające tym wymogom doświadczenie zbudo-
wano w następujący sposób. Przed badanym pojawia 
się jeden z czterech możliwych sygnałów (nazwijmy 
je A, B, C i D). Każdemu z nich odpowiada przycisk, 
który badany powinien nacisnąć w odpowiedzi na po-
jawienie się odpowiedniego sygnału. Ważną cechą do-
świadczenia była kolejność, w jakiej pojawiały się na 
tablicy poszczególne sygnały. Pierwszy był wybierany 
losowo spośród czterech równie możliwych, a zatem 
prawdopodobieństwo wyboru pierwszego sygnału 
wynosiło PI = 1/4. Kolejny sygnał był jednym z trzech 
pozostałych i pojawiał się z prawdopodobieństwem 
PII = 1/3. Kolejny był jednym z dwóch pozostałych, 
więc w jego przypadku prawdopodobieństwo wynosiło 
PIII = 1/2. Wreszcie pozostawał jedyny możliwy sygnał, 
więc prawdopodobieństwo stawało się pewnością 
(PIV = 1). Następna czwórka sygnałów była układana 
zgodnie z tą samą zasadą, zatem w granicach każdej 
czwórki prawdopodobieństwo (określoność) pojawie-
nia się każdego następnego sygnału wzrastało. Każda 
następna czwórka sygnałów była ułożona według tej 
samej zasady, więc w długim ciągu sygnałów (120 
w każdym doświadczeniu) liczba sygnałów A, B, C i D 
była jednakowa, ale wewnątrz każdej czwórki ich kolej-
ność była przypadkowa. Kolejność sygnałów w tym do-

1 Zgodnie z klasyczną, Bayesowską teorią prawdopodobieństwa należałoby tu wyróżnić prawdopodobieństwo aprioryczne, prawdopodobieństwo aposte-
rioryczne i wiarygodność. Prawdopodobieństwo aposterioryczne jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa apriorycznego i wiarygodności. Zagadnienia te 
zostały dokładniej omówione w artykule W. Petryńskiego: Model budowy ruchów MOSAIC. Antropomotoryka, 2007; 37: 107–126 (przyp. tłum.).
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świadczeniu jest zgodna z procesem Markowa2, czyli 
taka, w której prawdopodobieństwo kolejnego sygnału 
zależy od tego, jakie były poprzedzające go sygnały 
(w odróżnieniu od ciągu Bernoullego3, w którym praw-
dopodobieństwo pojawienia się określonego sygnału 
nie zależy od tego, jakie sygnały go poprzedzały).

Układ kolejności sygnałów został przedstawiony 
w powyższej tabeli.

W wyniku doświadczenia przeprowadzonego przez 
M.A. Cyskaridze i W.W. Guldena [14] okazało się, 
że średnie czasy reakcji na każdy z sygnałów A, B, 
C i D nie różniły się statystycznie i wynosiły średnio 
360–365 milisekund. Jednakże średni czas reakcji na 
sygnały zajmujące różne pozycje w czwórce okazał się 
znacząco różny. Na pierwsze sygnały w czwórce reak-
cja była najdłuższa i wynosiła średnio 460 milisekund, 
na drugie nieco krótsza (średnio 424 milisekundy), na 
trzecie jeszcze krótsza (średnio 354 milisekundy), na 
czwarte zaś – najkrótsza (średnio 207 milisekund). 
Badacze stwierdzili też, że czas reakcji na pierwsze 
sygnały okazał się równy czasowi reakcji określonemu 

w próbach z kolejnością według ciągu Bernoullego zło-
żonego z czterech równie prawdopodobnych sygnałów; 
na trzecie sygnały – równy czasowi reakcji w doświad-
czeniach z ciągiem Bernoullego złożonym z dwóch 
równie prawdopodobnych sygnałów; czas reakcji na 
ostatnie w czwórkach sygnały był zgodny z czasem 
prostej reakcji ruchowej, czyli reakcji pojawiającej się 
w sytuacji, gdy istnieje jeden tylko sygnał i jedna odpo-
wiedź. Nie prowadziliśmy prób z wykorzystaniem trójek 
równie prawdopodobnych sygnałów ułożonych w ciągi 
Bernoullego. Stwierdzono zatem, że czas reakcji zale-
żał nie od tego, jaki sygnał się pojawia, lecz od tego, 
z jakim prawdopodobieństwem reagujący człowiek 
mógł przewidywać pojawienie się właśnie tego sygnału 
(ryc. 2).

Należy zauważyć, że taką zależność (TI > TII > TIII 
> TIV) obserwowano u zdrowych ludzi niezależnie od 
tego, czy uświadamiali sobie strukturę przedstawiane-
go im ciągu sygnałów. Wynika stąd, że nawet w tych 
przypadkach, gdy człowiek nie uświadamia sobie 
struktury takiego ciągu, to jednak podświadomie roz-

2 Andriej Andriejewicz Markow (1856–1922), matematyk rosyjski (przyp. tłum.).
3 Jakub Bernoulli (1654–1705), matematyk szwajcarski (przyp. tłum.).

Sygnały B D A C D B C A A C B D

Miejsce sygnału w ciągu ogólnym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Miejsce sygnału w czwórce I II III IV I II III IV I II III IV

Ryc. 2. Czasy reakcji na określone sygnały ułożone w ciągi Markowa obejmujące po cztery sygnały

Fig. 2. Reaction times to given signals grouped into Markov sequences consisting of four signals each
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poznaje prawdopodobną strukturę ciągów sygnałów 
i odpowiednio wykorzystuje owo rozpoznanie do praw-
dopodobnego przewidywania, wstępnego przygotowa-
nia i wykonania odpowiedzi ruchowej.

Wyniki doświadczeń prowadzą do wniosku, że czas 
reakcji na sygnał zależy od przewidywania prawdopo-
dobnego, od stopnia oczekiwania przez człowieka na 
określony sygnał. Częstość sygnałów wpływa na czas 
reakcji tylko na tyle, na ile może od niej zależeć przewi-
dywanie prawdopodobne.

W związku z tym rodzą się pytania: Czy od prze-
widywania prawdopodobnego zależy tylko szybkość 
reakcji ruchowej? Czy od przewidywania prawdopo-
dobnego zależy szybkość czuciowego rozpoznania 
sygnału? Aby odpowiedzieć na te pytania przeprowa-
dzono kolejne specjalne doświadczenia.

3. Szybkość rozpoznania wzrokowego 
i przewidywanie prawdopodobne

Szybkość i skuteczność rozpoznania wzrokowego za-
leży od wielu czynników – natężenia i postaci bodźca, 
warunków środowiskowych itp. Jaką rolę wśród tych 
czynników odgrywa przewidywanie prawdopodobne 
rozpoznającego dany sygnał człowieka? Zależność 
skuteczności i szybkości rozpoznania bodźca od prze-
widywania prawdopodobnego badali w naszym labora-
torium A.K. Osnicki i G.M. Greszczykowa [15, 16, 17].

Przy użyciu tachystoskopu badanemu pokazy-
wano na ekranie bodźce w przypadkowej kolejności. 
Każdy bodziec miał postać tablicy złożonej z 16 kwa-
dratów (4×4), z których dwa były czarne, pozostałe 
zaś – białe. Bodźce różniły się położeniem czarnych 
kwadratów. Ciąg złożony ze 140 bodźców składał się 
z 10 rodzajów bodźców. Każdemu bodźcowi przypi-
sywano „nazwę” – jedną z liter alfabetu rosyjskiego. 
Jeden z bodźców („dodatni”) pojawiał się w ciągu 
z prawdopodobieństwem 1/2, zaś każdy z dziewię-
ciu pozostałych bodźców – z prawdopodobieństwem 
1/18. W przerwach między poszczególnymi bodźcami 
na ekranie wyświetlano obojętny obraz. Bodźce wy-
świetlano przez bardzo krótką chwilę, której długość 
określał eksperymentator. W razie pojawienia się 
bodźca „dodatniego” badany powinien był powiedzieć 
„tak”, w przypadku „ujemnego – „nie”. Można było też 
powiedzieć „nie wiem”.

Uczestnicy doświadczenia przechodzili wstępne 
przeszkolenie w rozpoznawaniu bodźców, w trakcie 

którego określano minimalny czas wyświetlania (T), 
przy którym dany uczestnik dobrze rozpoznawał bo-
dziec (95–98% poprawnych odpowiedzi). U większości 
badanych wartość T wahała się w granicach 35–55 mi-
lisekund. Następnie każdemu badanemu przedstawia-
no ciąg bodźców wyświetlanych przez okres T i z prze-
rwami około 4 sekund. Pierwsze 80 bodźców pojawiało 
się w przypadkowej kolejności z określonymi prawdo-
podobieństwami – 1/2 dla bodźca dodatniego i 1/18 
dla każdego spośród dziewięciu bodźców ujemnych. 
Następne 30 pokazów składało się wyłącznie z bodź-
ców ujemnych, po czym kolejność bodźców przybierała 
tę samą postać, jak na początku doświadczenia.

Każdy badany przechodził dwie serie prób. W pierw-
szej z nich włączanie bodźców następowało automa-
tycznie. W drugiej włączał je sam badany, naciskając 
przycisk (badanego uwalniano wówczas od nieokreślo-
ności chwili, w której pojawiał się bodziec). Na podsta-
wie wyników pierwszej serii badań wykazano, że w śro-
dowisku doświadczalnym, gdy pojawiają się jedynie 
bodźce ujemne, u badanych wyraźnie zwiększa się (do 
15–30%) liczba błędów rozpoznania; wydaje im się, że 
widzieli bodziec dodatni. Można to wyjaśnić tym, że na 
podstawie kolejności bodźców na początku doświad-
czenia badani z dużym prawdopodobieństwem przewi-
dują pojawienie się bodźca dodatniego. W warunkach 
krótkiego wyświetlania i pewnej nieokreśloności chwili 
pojawienia się kolejnego bodźca badani widzą niekiedy 
nie rzeczywisty obraz, lecz bodziec, którego pojawienie 
się przewidują4. Jeżeli usunie się nieokreśloność cza-
sową (w drugiej serii prób badany sam podaje sygnał 
włączający określony bodziec), liczba błędów w okre-
sie trzydziestu serii bodźców ujemnych zmniejsza się 
(do 6–9%), a w okresach, gdy kolejność bodźców była 
inna, błędów nie obserwowano w ogóle.

Wyniki doświadczenia pozwalają zatem sformu-
łować wniosek, że im mniej oczekiwany jest pokazy-
wany obraz, tym trudniej go rozpoznać i tym więcej 
czasu trzeba na to przeznaczyć. Okoliczność tę należy 
uwzględniać zwłaszcza w warunkach, gdy pojawiają 
się jakieś zaburzenia – obrazy są nie dość ostre, nie 
dość jasne, nie mają odpowiedniego kontrastu czy też 
są zbyt małe, wpływ ma także liczba owych zaburzeń.

Czy skuteczność rozpoznania przez człowieka sy-
gnału (lub w ogóle pojawiającego się w polu widzenia 
obrazu) zależy od tego, jak wielu różnych sygnałów 
(obrazów) oczekuje człowiek? By zbadać to zagadnie-
nie przeprowadzono serię specjalnych doświadczeń.

4 W języku potocznym zjawisko takie określa się mianem: myślenie życzeniowe (ang. wishful thinking – przyp. tłum.).
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Sygnałami były opisane wyżej tablice 4×4 z dwoma 
czarnymi kwadratami, rozmieszczonymi w różny spo-
sób; 8 sygnałów – to były sygnały ujemne, zaś liczba 
sygnałów dodatnich w różnych próbach wahała się od 
1 do 8. Czas wyświetlania na ekranie (T) określano dla 
każdego badanego w trakcie wstępnej serii „szkole-
niowej”. Był to minimalny czas wyświetlania, niezbęd-
ny do poprawnego rozpoznania sygnału (w 95–98%), 
pojawiającego się z prawdopodobieństwem P = 0,5 
wśród ośmiu sygnałów ujemnych. Czas T wahał się od 
35 do 55 milisekund. Włączenie sygnałów następowa-
ło po naciśnięciu przycisku przez samego badanego. 
Badacz określał jedynie kolejność następowania sy-
gnałów i czas wyświetlania. W pierwszej serii prób ba-
dany powinien był odpowiadać albo „tak”, gdy pojawiał 
się sygnał dodatni, albo „nie”, gdy pojawiał się sygnał 
ujemny. W drugiej serii powinien każdy dodatni sygnał 
nazwać „po imieniu”, a na każdy ujemny powiedzieć 
„nie”. Mógł też powiedzieć „nie wiem”. Doświadczenia 
wykazały, że u większości badanych dokładność roz-
poznania malała ze wzrostem liczby różnorodnych sy-
gnałów dodatnich.

W drugim cyklu doświadczeń badano wiarygod-
ność rozpoznania przy niezmiennej liczbie różnych 
możliwości, jednakże w warunkach, w których praw-
dopodobieństwo ich pojawienia się nie było jednako-
we. Podawanie za pomocą tachystoskopu 5 sygnałów 
następowało w kolejności przypadkowej z różnymi 
prawdopodobieństwami: Р1 = 0,5; Р2 = 0,25; Р3 = 0,125; 
Р4 = 0,075; Р5 = 0,05. W szkoleniowej serii prób okre-
ślano minimalny czas wyświetlania (T), przy którym 
w 95–98% następowało poprawne rozpoznanie sygna-
łu, pojawiającego się z prawdopodobieństwem P = 0,5 
wśród czterech innych sygnałów. U różnych osób war-
tość T wahała się w granicach od 35 do 75 milisekund. 
Wyniki doświadczeń wskazują, że wraz ze zmniejsza-
niem się prawdopodobieństwa pojawienia się sygnałów 
maleje również częstość ich poprawnego rozpoznania.

Aby wyjaśnić wpływ sygnału wzrokowego na sku-
teczność jego rozpoznania przez człowieka, opracowa-
no następujące doświadczenie. Przy użyciu tego sa-
mego tachystoskopu podawano sygnały w określonej 
kolejności, a badany za poprawne rozpoznanie był na-
gradzany, za błędy zaś – karany. W ciągu podawano 5 
sygnałów z prawdopodobieństwami: Р1 = 0,5; Р2 = 0,25;
Р3 = 0,125; Р4 = 0,075; Р5 = 0,05. Przeprowadzono pięć 
serii doświadczeń, w których ważność określono na-
stępująco:
A. Jednakowo nagradzano każdą poprawną odpo-

wiedź.

B. Jednakowo nagradzano każdą poprawną odpo-
wiedź, a każdą odpowiedź błędną jednakowo kara-
no.

C. Nagradzano każdą poprawną odpowiedź, ale wy-
sokość nagrody była wprost proporcjonalna do czę-
stości sygnału w ciągu.

D. Nagradzano każdą poprawną odpowiedź, ale wy-
sokość nagrody była odwrotnie proporcjonalna do 
częstości sygnału w ciągu.

E. Nagradzano poprawną reakcję tylko na jeden 
z rzadko pojawiających się sygnałów.

W wyniku tych doświadczeń ustalono, że skutecz-
ność rozpoznania zależy zarówno od prawdopodobień-
stwa, z jakim człowiek oczekuje pojawienia się sygna-
łów, jak i od ważności sygnałów dla człowieka w okre-
ślonych warunkach: sygnał jest rozpoznawany tym 
dokładniej, z im wyższym prawdopodobieństwem 
przewiduje się jego pojawienie się i im wyższa jest 
ważność sygnału dla rozpoznającego go człowieka.

4. Przewidywanie prawdopodobne i wstępne 
przygotowanie ruchowe

Jakie zmiany – spowodowane przewidywaniem praw-
dopodobnym, oczekiwaniem sygnału do działania – na-
stępują w ustroju jako przygotowanie do przyszłego 
działania, by zapewnić jego szybkie i dokładne wyko-
nanie? Na czym polega wstępne przygotowanie do 
działania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadziliśmy 
szereg prób z zapisem elektromiogramów, odwzoro-
wujących elektryczną aktywność mięśni [18].

Zgodnie z instrukcją, badany powinien był w odpo-
wiedzi na sygnał świetlny w kształcie kwadratu zaci-
skać prawą pięść, a w odpowiedzi na świetlny sygnał 
w kształcie trójkąta – pięść lewej ręki. Te sygnały-wy-
zwalacze (kwadrat i trójkąt) w pierwszej części do-
świadczenia były ułożone w losowej kolejności z róż-
nymi prawdopodobieństwami (Pkw = Ptr = 0,5). Odstępy 
czasu między sygnałami wyzwalającymi były niere-
gularne, ale za każdym razem na 1,5 sekundy przed 
kolejnym takim sygnałem podawano dźwiękowy sygnał 
„uwaga!”.

Po 50 sygnałach sytuacja ulegała zmianie. W tej 
drugiej części doświadczenia, nie uprzedzając o tym 
badanego, rozpoczynano nadawanie jedynie sygnału 
wyzwalającego w postaci kwadratu (Pkw = 1,0; Ptr =  0,0), 
poprzedzając go na 1,5 sekundy przed nadaniem 
dźwiękowym sygnałem „uwaga!”.
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W czasie doświadczenia odnotowywano elektrycz-
ną aktywność mózgu (elektroencefalogram – EEG), 
elektryczną aktywność mięśni obu rąk (elektromiogram 
– EMG) oraz zmiany potencjału elektrycznego skóry 
(galwaniczna reakcja skóry – GRS).

Na początku doświadczenia (kiedy sygnał „uwa-
ga!” z jednakowym prawdopodobieństwem poprzedzał 
sygnał wyzwalający dla prawej lub lewej ręki) sygnał 
„uwaga!” powodował szerokie przygotowanie wstęp-
ne. Na elektroencefalogramie obserwowano reakcję 
pobudzenia w ciemieniowych i czuciowo-ruchowych 
obszarach półkul mózgowych; reakcja pojawiała się 
wraz z pojawieniem się sygnału „uwaga!” i kończyła 
po dwóch-trzech sekundach po zakończeniu sygnału 
wyzwalającego. Na elektromiogramie widoczne było 
pobudzenie mięśni obu rąk – wzrost amliptudy drgań 
elektrycznych o 5–20 μV. Obserwowano wyraźną gal-
waniczną reakcję skóry na sygnał „uwaga!”. W odpo-
wiedzi na sygnał „uwaga!” powstaje zatem uogólniona 
reakcja orientacyjna – pobudzenie wielu układów ustro-
ju, wstępne przygotowanie do ewentualnych bardzo 
różnorodnych działań (ryc. 3).

W miarę powtarzania sygnałów sytuacja ulega 
stopniowej zmianie. Galwaniczna reakcja skóry powoli 
zanika. Reakcja pobudzenia ciemieniowych obszarów 
mózgu na sygnał „uwaga!” wygasa po 8–15 powtórze-
niach tego sygnału. Reakcja pobudzenia czuciowo-
-ruchowych obszarów mózgu przesuwa się w czasie 
bliżej sygnału wyzwalającego, nieco go wyprzedzając. 

Wstępne przygotowanie mięśni obu rąk również zbliża 
się do sygnału wyzwalającego. Na rycinie 4 została 
przedstawiona reakcja na dziewiąte przedstawienie 
sygnału „uwaga!”.

Przy przejściu do drugiej części doświadczenia, 
kiedy sygnał dźwiękowy zawsze poprzedzał jedynie 
ten sygnał wyzwalający, na który trzeba było reagować 
lewą ręką (Ppraw= 0; Plew= 1), reakcja aktywacji zacho-
wywała się jedynie w prawej czuciowo-ruchowej okoli-
cy mózgu (tzn. powiązanej z lewą ręką) i pojawiała się 
nie w chwili pojawienia się sygnału „uwaga!”, lecz prze-
mieszczała się w czasie do przodu, ostatecznie jedynie 
nieznacznie wyprzedzając sygnał wyzwalający ruch 
lewej ręki. Elektromiogram wykazywał brak wstępnego 
przygotowania prawej ręki, w lewej zaś stopniowo prze-
suwało się ono w czasie w przód, ku chwili pojawienia 
się sygnału wyzwalającego. Jest to wyraźnie widoczne 
na rycinie 4.

Przygotowanie wstępne zmienia się zatem od-
powiednio do przewidywania prawdopodobnego: 
staje się bardziej lokalne, zarówno w czasie, jak 
i w obszarze (przetwarzania informacji – przyp. 
tłum.) powiązanym z tworzeniem lepiej określone-
go przewidywania sygnału i odpowiedzi ruchowej 
na ów sygnał.

W drugiej serii prób chcieliśmy dokładniej prześledzić 
związek między stopniem nieokreśloności przewidywa-
nia prawdopodobnego, wstępnego przygotowania rucho-
wego i czasem reakcji na sygnał wyzwalający. Badania 

Ryc. 3. Przebiegi elektromiogramów i galwanicznej reakcji skóry na sygnał przygotowawczy i wyzwalający na początku doświadczenia

Fig. 3. EMG and GSR reactions to warning and releasing signals at the beginning of experiment
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ułożono tak, by różne sygnały „uwaga!” tworzyły prawdo-
podobne przewidywanie o różnym stopniu określoności: 
jeden z sygnałów „uwaga!” wywoływał oczekiwanie jed-
nego z dwóch sygnałów wyzwalających działanie tej sa-
mej ręki, drugi sygnał „uwaga!” powodował oczekiwanie 
jednego z czterech równie prawdopodobnych sygnałów, 
wymagających reakcji prawej lub lewej ręki.

Metodyka doświadczenia była następująca. 
W oknie tablicy badanego, przy użyciu błyskawicznie 
działającej lampki mogła pojawić się jedna z czterech 
cyfr: 1, 2, 3 lub 4. Wszystkie te cztery sygnały pojawia-
ły się w tym samym miejscu tablicy. Były to sygnały 
wyzwalające. W odpowiedzi na nie (zgodnie z instruk-
cją, z którą badany był zapoznawany przed doświad-
czeniem) badany powinien jak najszybciej reagować 
naciśnięciem kciuka na jeden z czterech przycisków 
na jego tablicy. Każdemu z czterech sygnałów odpo-
wiadał jeden z czterech przycisków. Według instrukcji 
na nieparzyste sygnały wyzwalające (1 i 3) należało 
reagować kciukiem lewej ręki, a na parzyste (2 i 4) – 
kciukiem prawej ręki. Badanego pouczono, że przed 
cyfrowym sygnałem wyzwalającym będzie podawany 
barwny sygnał „uwaga!”. Czerwony (R) sygnał będzie 
uprzedzał, że za 2 sekundy pojawi się jeden z dwóch 
sygnałów wyzwalających dla jednej i tej samej ręki (dla 
jednej połowy badanych były to sygnały parzyste, dla 
drugiej połowy – nieparzyste). Jeśli pojawił się zielony 
sygnał „uwaga!” (G), to – o czym informowano badane-
go przed doświadczeniem – za około 2 sekundy może 

pojawić się dowolny z czterech sygnałów wyzwalają-
cych. Czerwony sygnał „uwaga!” pozwalał więc przewi-
dywać, że z prawdopodobieństwem równym 0,5 pojawi 
się jeden z dwóch sygnałów; prawdopodobieństwo, 
że trzeba będzie reagować prawą (lub w innych pró-
bach – lewą) ręką wynosiło 1,0. Po zielonym sygnale 
„uwaga!” prawdopodobieństwo pojawienia się każdego 
z czterech sygnałów było równe 0,25, zaś prawdopodo-
bieństwo, że trzeba będzie reagować prawą (lub w in-
nych próbach – lewą) ręką wynosiło 0,5. W ten sposób 
prawdopodobne przewidywanie po sygnale zielonym 
było bardziej nieokreślone. Sygnały „uwaga!” barwy 
czerwonej i zielonej następowały w przypadkowej 
kolejności z równym prawdopodobieństwem. W toku 
całego doświadczenia rejestrowano elektromiogramy 
zginaczy kciuków prawej i lewej ręki.

Doświadczenia wykazały, że czas reakcji na sygnał 
wyzwalający po czerwonym sygnale „uwaga!” był krót-
szy niż czas reakcji na sygnał wyzwalający po zielonym 
sygnale uprzedzającym – w tym również na te same 
sygnały, które pojawiały się zarówno po czerwonym, 
jak i po zielonym sygnale „uwaga!”. Na elektromiogra-
mie (ryc. 5) wyraźnie widoczne jest jednostronne przy-
gotowanie wstępne po czerwonym sygnale „uwaga!”, 
nasilające się aż do chwili pojawienia się sygnału wy-
zwalającego, oraz dwustronne przygotowanie wstępne 
po zielonym sygnale „uwaga!”, które nie nasila się w wi-
doczny sposób przed pojawieniem się sygnału wyzwa-
lającego. Po zielonym sygnale ostrzegawczym aż do 

Ryc. 4. Przebiegi elektromiogramów i galwanicznej reakcji skóry na sygnał przygotowawczy i wyzwalający podczas dziewiątej próby 
w trakcie doświadczenia

Fig. 4. EMG and GSR reactions to warning and releasing signals at the ninth trial during the experiment
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pojawienia się sygnału wyzwalającego nie obserwo-
wano ustalonej asymetrii potencjałów mięśniowych. Im 
wyraźniejsze było mięśniowe przygotowanie wstępne, 
tym szybsza była reakcja na sygnał wyzwalający.

Można zatem stwierdzić, że przy dużej nieokre-
śloności przewidywania prawdopodobnego po sy-
gnale ostrzegawczym pojawiało się bardziej uogól-
nione (mniej zlokalizowane w czasie i przestrzeni) 
przygotowanie wstępne, a reakcja po sygnale 
wyzwalającym była wolniejsza. Im wyraźniejsze 
było przygotowanie wstępne (oceniane według 
amplitudy elektromiogramu), tym szybsza była re-
akcja. Doświadczenie wykazało, że przygotowanie 
wstępne jest związane z czasem i miejscem prze-
widywanej przez badanego reakcji.

Fragment tej serii prób przedstawiono na rycinie 5.
Badania przeprowadzone w naszym laboratorium 

przez L.S. Gurową [19, 20] wykazały, że u chorych na 
schizofrenię z wyraźnymi objawami tej choroby reakcje 
przygotowania wstępnego były osłabione i że zostaje 
zakłócone wykorzystanie przewidywania prawdopo-
dobnego na podstawie przeszłego doświadczenia.

Dokładniejszy opis doświadczalnego badania związ-
ku prawdopodobnego przewidywania i przygotowania 
wstępnego do ruchów można znaleźć w monografi i 
J.M. Fejgenberga i W.A. Iwannikowa Wierojatnostnoje 
prognozirowanije i prednastrojka k’ dwiżenijam, wyd. 
MGU, Moskwa 1978.

5. Prawdopodobne przewidywanie sygnału, 
czy prawdopodobne przewidywanie 
odpowiedzi?

W opisanych powyżej doświadczeniach każdemu z sy-
gnałów wyzwalających odpowiadała, zgodnie z przy-
jętą zasadą, jedna określona odpowiedź ruchowa. 
Zatem w próbach tych przewidywanie prawdopodob-
ne każdego sygnału wyzwalającego i przewidywanie 
prawdopodobne odpowiadającej mu odpowiedzi ru-
chowej były jednakowe. Jednakże dla szybkości reakcji 
ważne jest też i to, czy przewidywanie prawdopodobne 
dotyczy tego, jaki sygnał wyzwalający się pojawi, czy 
tego, jaką odpowiedź ruchową trzeba będzie wykonać? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba było rozdzielić 
w doświadczeniu prawdopodobieństwo przewidywania 
sygnału wyzwalającego i prawdopodobieństwo przewi-
dywania reakcji ruchowej. W szczególności należało 
zbadać, jaki jest czas reakcji na równie prawdo-
podobne sygnały, jeśli różne jest prawdopodobne 
przewidywanie odpowiedzi dla prawej i dla lewej 
ręki. Aby zadać Przyrodzie takie pytanie opracowali-
śmy następujące doświadczenie.

Przed badanym znajdowała się tablica, na której 
mógł pojawiać się jeden z ośmiu sygnałów: oznaczmy 
je symbolami А1, А2, А3, А4, В1, В2, В3, В4. Sygnały te 
nadawano w przypadkowej kolejności, a prawdopodo-
bieństwa ich pojawienia się były różne; oznaczmy je 

Ryc. 5. Elektromiogramy zarejestrowane w doświadczeniu z dwoma różnymi sygnałami „uwaga!” (R i G, opis w tekście)

Fig. 5. Electromyograms registered in experiment with two different warning signals (R and G, comment in text) 
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odpowiednio symbolami р1, р2, р3, р4, q1, q2, q3, q4. Jeśli 
pojawiał się jeden z sygnałów grupy A, to operator po-
winien był nacisnąć jedną dźwignię lewą ręką, jeśli zaś 
pojawiał się sygnał z grupy B – drugą dźwignię prawą 
ręką. Przewidywane przez operatora prawdopodobień-
stwo P naciśnięcia lewą ręką było równe sumie praw-
dopodobieństwa pojawienia się sygnałów grupy A, czyli 
Р = р1 + р2 + р3 + р4, a prawdopodobieństwo Q naciskania 
prawej dźwigni równe sumie prawdopodobieństw poja-
wienia się sygnałów grupy B, tzn. Q = q1 + q2 + q3 + q4.

W doświadczeniach, w których sygnały grupy 
A były częstsze niż sygnały grupy B (tzn. P > Q), 
uwidacznia się asymetria bioprądów w mięśniach (ich 
amplituda jest wyższa w lewej ręce), która zgadzała 
się z asymetrią czasu reakcji (reakcja lewej ręki była 
szybsza). Jednakże w próbach tych częstości jednego 
z sygnałów grupy A i jednego z sygnałów grupy B były 
jednakowe (p1 = q1). Pomimo jednakowego prawdo-
podobieństwa pojawienia się sygnałów А1 i В1, czasy 
reakcji na nie okazały się różne: odpowiedź lewą ręką 
była szybsza. Wynika stąd, że czas reakcji na sygnały 
o różnym prawdopodobieństwie może być różny, jeśli 
odpowiedź (w naszym doświadczeniu – dla prawej 
i lewej ręki) jest przewidywana z różnym prawdopodo-
bieństwem. Oznacza to, że należy rozróżniać prawdo-
podobne przewidywanie sygnałów i prawdopodobne 
przewidywanie odpowiedzi ruchowej.

Czy doświadczenie to dowodzi, że dla czasu reak-
cji istotne jest jedynie prawdopodobne przewidywanie 
odpowiedzi, zaś prawdopodobne przewidywanie sy-
gnałów ma znaczenie jedynie wówczas, gdy zależy od 
niego przewidywanie reakcji? We wcześniej opisanych 
próbach z dwoma sygnałami i dwiema odpowiedziami 
przewidywania prawdopodobne sygnałów były zgodne 
z przewidywaniami prawdopodobnymi odpowiedzi.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należało nieco 
zmienić próbę z ośmiu sygnałami i dwoma odpowie-
dziami ruchowymi. Jeżeli poprawne jest założenie, że 
dla czasu reakcji istotne jest jedynie przewidywanie od-
powiedniego ruchu, to czasy reakcji na sygnał А1 i A2 
powinny być jednakowe nawet w przypadku ich róż-
nego prawdopodobieństwa (na przykład jeśli р1 > р2): 
oba sygnały wymagają wszak tego samego ruchu 
z prawdopodobieństwem P. Jednakże z doświadczeń 
wynika, że w przypadku ruchów, które człowiek prze-
widuje z jednakowym prawdopodobieństwem, czas 
reakcji zależy od prawdopodobnego przewidywania 
sygnałów: reakcja jest wykonywana szybciej w odpo-
wiedzi na sygnał, który jest przewidywany z większym 
prawdopodobieństwem. Zatem założenie, że szybkość 

reakcji zależy jedynie od wstępnego przygotowania 
ruchowego, nie znalazło potwierdzenia. Szybkość 
odpowiedzi ruchowej na określony sygnał zależy 
zarówno od prawdopodobnego przewidywania sy-
gnału, jak i od prawdopodobnego przewidywania 
reakcji ruchowej. Świadczy to o tym, że przygotowa-
nie wstępne, odpowiadające przewidywaniu praw-
dopodobnemu, następuje nie tylko w ruchowych, 
ale również w czuciowych układach ustroju.

6. Przewidywanie prawdopodobne i lokalność 
wstępnego przygotowania ruchowego

Na ile istniejąca lokalność lub obszerność wstępnego 
przygotowania ruchowego, na ile szybkość reakcji ru-
chowej zależy od tego, jakie grupy mięśni mają uczest-
niczyć w przyszłym (przewidywanym) ruchu? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie trzeba było porównać do-
świadczalnie szybkości reakcji ruchowej w sytuacjach, 
w których prawdopodobieństwa sygnałów (i odpowie-
dzi) były jednakowe, ale odpowiedzi ruchowe wymaga-
ły pracy różnych grup mięśni. W naszym laboratorium 
odpowiednie badania przeprowadził W.A. Iwannikow 
[21].

Należało porównać czasy reakcji w trzech sytu-
acjach. We wszystkich badany powinien był w odpo-
wiedzi na sygnał dotknąć ruchomym stykiem (który 
trzymał w ręce) styku nieruchomego. Lampkę sygnali-
zacyjną umieszczono razem ze stykiem nieruchomym, 
którego należało dotknąć. W milisekundach mierzono 
czas od zapalenia natychmiast działającej lampki 
sygnalizacyjnej do dotknięcia styku nieruchomego. 
W ten sposób we wszystkich trzech seriach prób 
łatwość rozpoznania sygnału i jego zgodność z cha-
rakterem wymaganej odpowiedzi były jednakowe. 
Jednakowe było też prawdopodobieństwo sygnałów: 
we wszystkich seriach dwa sygnały (i, odpowiednio, 
dwie możliwe odpowiedzi) następowały w przypad-
kowej kolejności z równym prawdopodobieństwem 
Р1 = Р2 = 0,5.

Różnice w poszczególnych seriach doświadczeń 
polegały na angażowaniu innych grup mięśni, które 
powinny były uczestniczyć w odpowiedzi ruchowej na 
sygnał.
1. W pierwszej serii doświadczeń styk ruchomy znaj-

dował się w ręce badanego, a w odpowiedzi na 
zapalenie jednej z dwóch lampek sygnalizacyjnych 
należało dotknąć stykiem ruchomym odpowied-
niego styku nieruchomego. Oba styki nieruchome 
znajdowały się na prawo od położenia ręki, w od-
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ległości pięciu centymetrów od styku ruchomego. 
Styki nieruchome były umieszczone razem (w od-
ległości 0,5 cm od siebie). Lampki sygnalizacyjne 
umieszczono razem z odpowiednimi stykami nieru-
chomymi (ryc. 6).

2. W drugiej serii doświadczeń badany miał dwa styki 
ruchome, jeden w prawej, drugi w lewej ręce. Styki 
nieruchome rozmieszczono tak, że w reakcji na od-
powiedni sygnał należało albo ruchomym stykiem 
(lewą ręką) dotknąć tego styku nieruchomego, 
który znajdował się w odległości 5 cm na lewo od 
lewego ruchomego styku, albo prawym ruchomym 
stykiem (prawą ręką) dotknąć styku nieruchomego, 
umieszczonego w odległości 5 cm na prawo od sty-
ku ruchomego.

3. W trzeciej serii doświadczeń badany miał w ręce 
jeden styk ruchomy, a styki nieruchome były roz-
mieszczone następująco: jeden w odległości 5 cm 
na lewo, drugi – w takiej samej odległości na prawo 
od styku ruchomego.

W pierwszej serii prób reakcje okazały się najszyb-
sze. Ich średni czas wyniósł równo 311 milisekund.

W drugiej serii czas reakcji był dłuższy i wynosił 
średnio 322 milisekundy.

W trzeciej serii czas reakcji okazał się jeszcze 
dłuższy i wyniósł średnio 362 milisekundy. W tej serii 

zdarzały się szybkie reakcje, ale były też bardzo powol-
ne – ponad 400 milisekund. Takich powolnych reakcji 
ani w pierwszej, ani w drugiej serii prób nie obserwo-
wano.

Taki wynik świadczy o tym, że szybkość reakcji jest 
związana z lokalnym przygotowaniem do reakcji (lo-
kalnym przygotowaniem wstępnym) właśnie tych grup 
mięśni, które mają wykonywać oczekiwaną reakcję.

W pierwszej serii prób niezależnie od tego, który 
z dwóch równie prawdopodobnych sygnałów się po-
jawiał, należało reagować tymi samymi mięśniami (ta 
sama ręka i bardzo blisko siebie rozmieszczone styki). 
Przygotowanie wstępne dotyczyło określonej, lokalnej 
grupy mięśni. W takich przypadkach obserwowano 
najkrótsze czasy reakcji i najmniejszy rozrzut wartości 
czasów reakcji.

W drugiej serii doświadczeń należało reagować 
na sygnały jednoimiennymi mięśniami albo lewej, albo 
prawej ręki. Przygotowanie wstępne obejmowało sze-
roką grupę mięśni obu rąk i nie zawsze okazywało się 
dostateczne – zmierzono średni czas reakcji dłuższy 
niż w pierwszej serii prób. Większy był także rozrzut 
wyników w stronę wolniejszych reakcji (wskutek tego, 
że pojawiał się nie ten sygnał wyzwalający, którego po-
jawienie się przewidywał badany w danym przypadku).

W trzeciej serii na taki lub inny sygnał odpowiedź 
wykonywano tą samą ręką, ale różnymi – ponadto,

Ryc. 6. Rozmieszczenie styków nieruchomych i ruchomych w pomiarach reakcji mięśniami agonistycznymi i antagonistycznymi

Fig. 6. Dislocation of mobile and immobile contacts in measurements of reaction with agonist and antagonists muscles



Szybkość odpowiedzi ruchowej i przewidywanie prawdopodobne

– 29 –

inaczej niż w drugiej serii, antagonistycznymi – grupami 
mięśni. W tym przypadku średnie czasy reakcji okazały 
się jeszcze dłuższe. Znacznie zwiększył się też rozrzut 
czasów reakcji – ze względu na pojawienie się bardzo 
powolnych reakcji, trwających ponad 400 milisekund – 
jakich nie obserwowano ani w pierwszej, ani w drugiej 
serii.

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że w przygo-
towaniu do szybkiej reakcji istotne jest pobudzenie 
zawczasu odpowiednich grup mięśni; im bardziej lo-
kalne jest owo przygotowanie, tym szybsza i oszczęd-
niejsza jest reakcja. W pierwszej serii doświadczeń 
lokalne przygotowanie wstępne było odpowiednie do 
obu reakcji. W drugiej serii prób przygotowanie wstęp-
ne było mniej lokalne niż w pierwszej serii, dłuższy 
okazał się też czas reakcji. W trzeciej serii, kiedy rów-
noczesne przygotowanie mięśni antagonistycznych 
było jeszcze bardziej złożone, czas reakcji okazał się 
najdłuższy.

7. Prawdopodobieństwo i ważność bodźca

Powyżej omówiono zależność szybkości reakcji od 
prawdopodobieństwa pojawienia się sygnału – ściślej, 
od prawdopodobnego przewidywania owego pojawie-
nia się. W próbie ustalano prawdopodobieństwo poja-
wienia się sygnału i mierzono czas reakcji, przy czym 
ważność sygnałów była jednakowa. Jednakże w życiu, 
jak wiadomo, ważność jest istotna. Na rzadko spoty-
kany sygnał, ale ostrzegający o poważnym zagrożeniu, 
reakcja następuje bardzo szybko.

Jak już wspomniano, w próbach, w których sy-
gnały A i B były równie prawdopodobne, ale szybka 
odpowiedź na sygnał A była wynagradzana lepiej niż 
odpowiedź na sygnał B, czas reakcji na sygnał A był 
krótszy.

W innych próbach, gdy sygnał B był bardziej praw-
dopodobny, lecz szybka reakcja na A była nagradzana 
lepiej, udawało się nie tylko zrównać czas reakcji na 
rzadkie i częste sygnały, ale również szybciej wykonać 
reakcję na rzadki sygnał.

Możliwe, że czas reakcji zależy od oczekiwania na 
nagrodę (lub brak kary), tzn. od średniej wartości ocze-
kiwanej nagrody.

Mogłoby się wydawać, że należy ustalić w doświad-
czeniu ważność sygnałów i zmierzyć czas reakcji. Ale 
jak ustalić ważność? Przecież jest to wielkość subiek-
tywna. Jest ona różna dla różnych ludzi, a nawet dla 
tego samego człowieka jest rozmaita w różnych oko-
licznościach. Jeśli ważność sygnału w doświadcze-

niu można by zmierzyć zapłatą pieniężną za szybką 
i poprawną reakcję, to można by było powiedzieć, że 
sygnał, wzmacniany jednym dolarem jest o połowę 
mniej ważny niż sygnał wzmacniany dwoma dolarami. 
Jednakże sygnały, wzmacniane jedną lub dwiema set-
nymi centa, są jednakowo ważne: w obu tych przypad-
kach ich ważność można ocenić jako „bardzo małą”. 
Dokładnie tak, jak zwykły człowiek, nie zajmujący się 
astronomią, odległość miliarda i dziesięciu miliardów 
lat świetlnych oceni niemal jednakowo – jako „bardzo 
dużą”.

Badacz nie może jednak w doświadczeniu ustalić 
w taki sposób ważności, a jedynie zapłatę. Ponadto 
między zapłatą a ważnością nie ma wprost propor-
cjonalnej zależności. Taka zależność istnieje jedynie 
w niezwykle wąskim (różnym dla różnych osób) za-
kresie „bieżących zapłat”. Co więcej, gdyby wartości 
zapłaty nie mierzyć pieniędzmi, to niemożliwe byłoby 
nawet porównanie, która z dwóch zapłat jest większa. 
To również zależy od czynników subiektywnych; dla 
jednego więcej znaczy kanapka, dla drugiego – pójście 
na koncert.

Badacz nie może ustalić ważności sygnału przed 
doświadczeniem. Może podać jedynie wielkość za-
płaty, a ważność sygnału może ocenić dopiero na 
podstawie wyników prób. 

Jak można zbudować doświadczenie, tak aby ilo-
ściowo ocenić ważność sygnałów (dla określonego 
człowieka w określonym stanie)? Za wskaźnik ważno-
ści sygnałów można przyjąć stopień zmiany zależności 
jakiegoś łatwo mierzalnego czynnika (np. czasu reakcji) 
od prawdopodobieństwa pojawienia się sygnałów.

Porównując ważność można wyjść z następujących 
trzech przesłanek:
1. Jeśli sygnały A i B pojawiają się w przypadkowej 

kolejności z równym prawdopodobieństwem РА = РВ

i ponadto średni czas reakcji na nie jest jednakowy 
ТА = ТВ, to będziemy uważać, że ważność VA i VB 
jest jednakowa.

2. Jeżeli przy równym prawdopodobieństwie sygna-
łów A i B czas reakcji na sygnał A jest krótszy niż 
na sygnał B (TA < TB), to będziemy uważać, że waż-
ność A jest większa niż ważność В (VA > VB).

3. Jak już stwierdzono, czasy reakcji można zrównać, 
jeśli sygnał ważniejszy uczyni się sygnałem rzad-
szym. Jeśli czas reakcji na sygnały zrównuje się 
(ТА = ТВ) w sytuacji, gdy prawdopodobieństwo 
A jest n razy mniejsze niż prawdopodobieństwo B 
(nPA = PB), będziemy uważać, że sygnał A jest n 
razy ważniejszy niż sygnał B (VA = nVB).
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Podobnie dzieje się w układzie nerwowym. Tworzy 
się w nim jedna skala, pozwalająca porównywać waż-
ność dla danej osoby nawet bardzo różnorodnych zja-
wisk; w przeciwnym razie nie byłoby możliwe ustalenie 
pierwszeństwa i dokonanie wyboru. Ta subiektywna 
skala bardzo przypomina skalę pieniężną, pozwalającą 
porównywać ważność tak różnych zjawisk, jak wygoda 
mieszkania, atrakcyjność widowiska, wartość pożywie-
nia itp.

Być może byłoby przydatne dla psychologów okre-
ślone przez ekonomistów w XIX wieku pojęcie granicznej 
przydatności (ultimate usefulness, Grenznutztheorie).

8. Wyniki ciągu doświadczeń

Spróbujmy podsumować wyniki opisanych doświad-
czeń. Wychodziliśmy z oczywistego założenia: jeśli 
istnieją dwa sygnały, pojawiające się w przypadkowej 
kolejności, z których każdy wymaga swoistej odpowie-
dzi, to czas reakcji jest krótszy w przypadku częściej 
pojawiającego się sygnału. Czy jednak istotna jest tu 
rzeczywiście częstość pojawiania się sygnału?

Doświadczenia z powtarzaniem niewielkiego sze-
regu w długim ciągów sygnałów wykazały, że problem 
nie tkwi w częstości: chociaż w doświadczeniu zacho-
wywało się poprzedni stosunek częstości sygnałów (je-
den do dwóch), to jednak czas reakcji na oba sygnały 
zrównywał się. To każe zakładać, że czas reakcji za-
leży od tego, z jakim prawdopodobieństwem człowiek 
oczekuje na pojawienie się określonego sygnału, czyli 
od przewidywania prawdopodobnego.

Aby sprawdzić tę hipotezę należało opracować do-
świadczenie, w którym zmiana częstości pojawiania się 
sygnałów i zmiana przewidywania prawdopodobnego 
byłyby „zwrócone w różne strony”. W próbach z przej-
ściem do podawania tylko jednego sygnału (po ciągu 
złożonym z dwóch następujących w przypadkowej ko-
lejności sygnałów) potwierdzono, że szybkość reakcji 
zależy od przewidywania prawdopodobnego, a nie 
od częstości sygnałów.

Jednakże we wszystkich tych doświadczeniach 
przechodziliśmy w ich trakcie od kolejności przypadko-
wej do ustalonej. Wydawało się ważne zbadanie, jaka 
jest zależność czasu reakcji od przewidywania prawdo-
podobnego przy zachowaniu przypadkowej kolejności 
sygnałów, jednakże takiej, w której prawdopodobień-
stwo przewidywań pojawienia się danego sygnału nie 
zależy od częstości pojawiania się tego sygnału w dłu-

gim ciągu sygnałów. W doświadczeniu z czwórkami 
sygnałów wykazano, że przy równej częstości czterech 
sygnałów czas reakcji zależy od przewidywania praw-
dopodobnego pojawienia się sygnałów w ściśle okre-
ślonym miejscu w ciągu sygnałów (wewnątrz czwórki), 
tzn. od przewidywania prawdopodobnego.

Jakie zmiany psychofi zjologiczne w ustroju wywo-
łuje przewidywanie prawdopodobne? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie wykorzystaliśmy elektromiogramy 
(EMG) mięśni, które powinny uczestniczyć w odpowie-
dzi ruchowej na sygnał. Stwierdzono, że amplituda 
EMG jest wyższa w tych mięśniach, które powinny 
wykonywać odpowiedź na bardziej oczekiwany sy-
gnał. Zachodzi w nich przygotowanie wstępne, pobu-
dzenie do przyszłego ruchu. Im silniejsze to przygoto-
wanie, tym szybsza jest reakcja.

Może zatem czas reakcji zależy właśnie od oczeki-
wania określonej odpowiedzi ruchowej?

W serii prób z ośmioma sygnałami i dwiema odpo-
wiedziami wykazaliśmy, że czas reakcji na dwa rów-
nie prawdopodobne sygnały, wymagające różnych 
odpowiedzi, może być różny. Jest krótszy w przy-
padku tego z dwóch równie prawdopodobnych sy-
gnałów, na który odpowiedź zdarzała się częściej 
i wskutek tego jego przewidywanie prawdopodob-
ne było wyższe.

A może szybkość reakcji zależy wyłącznie od 
przewidywania prawdopodobnego charakteru reak-
cji ruchowej i wstępnego przygotowania ruchowego? 
Takie przypuszczenie nie znalazło potwierdzenia. 
Spośród dwóch sygnałów wymagających tej samej 
odpowiedzi (na przykład oba dla prawej ręki) szybsza 
była reakcja na sygnał, którego pojawienie się przewi-
dywano z większym prawdopodobieństwem. Jak z tego 
wynika, istotne jest zarówno prawdopodobne przewi-
dywanie sygnału, jak i prawdopodobne przewidywanie 
odpowiedzi. Przygotowanie wstępne zachodzi zarówno 
w sferze ruchowej, jak i czuciowej.

Czas reakcji zależy jednak nie tylko od przewidy-
wania prawdopodobnego, ale i od ważności. W do-
świadczeniu ważność nie może być zadana a prio-
ri, jak zadaje się prawdopodobieństwo pojawienia 
się określonego sygnału. Ważność może być je-
dynie zmierzona w doświadczeniu. Przedstawiony 
został schemat doświadczenia, w którym może zostać 
zmierzona ważność, która jest wielkością obiektywną 
(w odróżnieniu od „zapłaty”).
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Cel badań. Celem podjętych badań było określenie zależności pomiędzy różnymi rodzajami AF a wskaźni-
kiem 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 statystycz-
nie 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 sku-
teczna 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.

 
The aim of the research. The objective of undertaken research was to determine the dependency between 

various kinds of PA and students’ body mass expressed by BMI. 
Methods. The research was conducted on 2465 people, including 908 men and 1557 women who attended 

regular studies at the University of Bydgoszcz (UB). PA was assessed by means of a questionnaire form. In order 
to assess correct body mass, its indicator BMI was used.

The results. The research showed that different types of physical activity (with the exclusion of obligatory PA) 
statistically differentiate substantially slim teenagers and those overweight or obese. Percentage of overweight 
or obese students who do not exercise at all in their leisure time was 57% and slim students, on the other hand, 
only 14%. Similar result was obtained in the examination of intensive PA. In the case of regular PA, however, 61% 
and 16% respectively. High level of total PA concerned 73% of slim students and 46% of overweight students; 
communicative PA, on the other hand, 22% and 16%. 

Conclusions. Body mass expressed by BMI is influenced by different types of PA (including total, communi-
cative, intensive, regular, and any other PA in leisure time). It, therefore, proves a well-known postulate that it is 
necessary to increase PA to prevent the phenomenon of overweight and obesity, growing within Polish society. 
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The most effective is regular and intensive physical activity. In the face of students’ lifestyle which involves too 
much sitting, their obligatory PA (physical education), conducted once a week, has no effect whatsoever in respect 
to holding the correct body mass (variation analysis ANOVA).

Wstęp

Nadwaga obywateli to problem zdrowotny, z którym 
boryka się coraz więcej społeczeństw. Istotne staje 
się zatem poszukiwanie rozwiązań sprzyjających za-
hamowaniu tych negatywnych skutków rozwoju cywili-
zacyjnego. W literaturze naukowej od dawna podkreśla 
się znaczenie aktywności fi zycznej (AF) dla prawidło-
wej masy ciała i zdrowia człowieka. Czy jednak rodzaj 
AF ma tu znaczenie? Czy każdy rodzaj AF wykazuje 
związki z masą ciała? Odpowiedź na te pytania, mimo 
że jedynie z pozoru prosta, jest jednak niezbędna 
do przeciwdziałania rozpowszechnianiu się nadwagi 
i otyłości również w naszym kraju.

Celem badań było określenie zależności pomiędzy 
różnymi rodzajami aktywności fi zycznej a wskaźnikiem 
masy ciała studentów.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono wiosną 2004 roku. Objęto nimi 
2465 osób, w tym 908 mężczyzn i 1557 kobiet studiują-
cych trybem dziennym w dawnej Akademii Bydgoskiej 
(obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy). Badania obejmowały po-
miary somatyczne oraz informacje z kwestionariusza 
ankiety, który oparty został na wzorze ankiet SURVEY 
QUESTIONNAIRE Kanadyjskiego Instytutu Badań 
Sprawności i Stylu Życia [1]. Podstawą otrzymanych 
wyników było zaobserwowanie różnic między dwoma 
kategoriami BMI (BMI < 25 kg/m2 – osoby szczupłe 
oraz BMI ≥ 25 kg/m2 – osoby z nadwagą) a różnymi 
poziomami aktywności fi zycznej w zależności od jej 

rodzaju. Do analizy danych zastosowano wariancję (F) 
i test (Z), istotne statystycznie różnice w kategoriach 
BMI w grupach AF potwierdził dodatkowo test chi2, 
a na siłę tego związku wskazała wartość współczyn-
nika kontyngencji.

Wyniki badań

Różnice pomiędzy grupami osób szczupłych i z nad-
mierną masą ciała w podejmowaniu dowolnej AF w po-
staci jakichkolwiek ćwiczeń w wolnym czasie (AFD) 
przedstawiono w tabeli 1.

W populacji studentów zaliczanych do szczupłych 
(BMI < 25 kg/m2) przeważa młodzież aktywna – ćwi-
cząca w wolnym czasie (86%). Szczupli nieaktywni to 
tylko 16% badanych. W przypadku studentów z nad-
mierną masą ciała (BMI ≥ 25 kg/m2) przeważają osoby 
nieaktywne (57%) nad ćwiczącymi w wolnym czasie 
(43%). Oznacza to, że szczupli częściej podejmują AFD 
niż studenci z nadwagą lub otyłością. Test Z wykazał 
również istotne statystycznie różnice pomiędzy szczu-
płymi studentami oraz badanymi z nadmierną masą 
ciała, którzy podejmują ćwiczenia fi zyczne w wolnym 
czasie a tymi, którzy ich nie podejmują (Z = 12,343***, 
p < 0,001). Dodatkowym potwierdzeniem jest test chi2 
= 362***, (p < 0,001). Siła tego związku jest przeciętna 
(C = 0,357).

Aktywność komunikacyjna (AFK) przedstawia ak-
tywny lub nieaktywny (poziom niski AFK) sposób do-
cierania do uczelni lub pracy.

Różnice pomiędzy grupami szczupłych i z nadmier-
ną masą ciała w poziomie aktywności komunikacyjnej 
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1. Istotność różnic w masie ciała studentów wyrażonej BMI w zależności od poziomu AFD

Table 1. The significance of differences in students’ body mass of expressed BMI, dependent on FPA level 

AFD / FPA n x– s BMI < 25 % BMI ≥ 25 %

nieaktywni / inactive 520 24,05 4,72 296 14 224 57

aktywni / active 1945 21,40 2,53 1776 86 169 43

ogół grup / all groups 2465 21,96 3,31 2072 84 393 16

Z = 12,343*** p < 0,001 C = 0,357 chi² = 362***  p < 0,001

 

Objaśnienia / Comentary: AFD / FPA – aktywność fizyczna dowolna w wolnym czasie / free physical activity in leisure time
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Tabela 2. Istotność różnic w masie ciała studentów wyrażonej BMI w zależności od poziomu AFK

Table 2. The significance of differences in students’ body mass of expressed BMI, dependent on CPA level

AFK / CPA n x– s BMI < 25 % BMI ≥ 25 %

poziom niski / low level 1286 22,30 3,66 1047 51 239 61

poziom średni / medium level 664 21,54 2,97 573 28 91 23

poziom wysoki / high level 515 21,64 2,61 452 22 63 16

ogół grup / all groups 2465 21,96 3,31 2072 84 393 16

F = 14,701***    p < 0,001        C = 0,076 chi² = 14,46***          p < 0,001
Z (1–2) = –4,015**    p < 0,01
Z (1–3) = –2,234*    p = 0,025
Z (2–3) = 1,396     p = 0,163

Objaśnienia / Comentary: AFK / CPA – aktywność fizyczna komunikacyjna  / communicative physical activity

Aktywność komunikacyjną w grupie osób szczupłych 
na średnim poziomie (pieszo lub rowerem do 10 km tygo-
dniowo) przejawia 28% szczupłych, a na poziomie wy-
sokim (pieszo lub rowerem powyżej 10 km tygodniowo) 
– 22%. W przypadku osób z nadwagą lub otyłych, odpo-
wiednio 23% i 16%. Można zauważyć również, że odsetek 
badanych z nadwagą lub otyłością docierających na uczel-
nię względnie do pracy samochodem lub środkami komu-
nikacji miejskiej (poziom niski AFK) jest o 10% wyższy 
niż studentów szczupłych. Stwierdzono też istotne staty-
stycznie różnice oceniane analizą wariancji (F = 14,701***, 
p < 0,001) pomiędzy dwiema kategoriami BMI a poziomem 
AFK, ale siła tego związku jest nikła (C = 0,076).

Zasadnicze różnice w aktywności fi zycznej komuni-
kacyjnej pomiędzy studentami szczupłymi oraz badany-
mi z nadmierną masą ciała, policzone testem Z, zauwa-
żono w przypadku niskiego poziomu AFK a AFK na po-

ziomie średnim (Z (1–2) = –4,015**, p < 0,01). Pomiędzy 
AFK na poziomie niskim a AFK na poziomie wysokim 
badanych z różnym BMI również występują istotne 
statystycznie różnice (Z (1–3)= –2,234*, p < 0,05). Nie 
stwierdzono natomiast istotnych różnic pomiędzy bada-
nymi szczupłymi i z nadwagą lub otyłością w przypadku 
AFK na poziomie średnim i wysokim.

Za aktywność fi zyczną intensywną (AFI) przyjęto 
takie jej formy, które znacznie przyspieszają oddycha-
nie (np. szybki marsz, jazda na rowerze, bieg, pływa-
nie, intensywna gimnastyka, taniec, aerobik, ćwiczenia 
ze skakanką, gra sportowa itp.). 

Różnice pomiędzy badanymi szczupłymi i z nad-
mierną masą ciała w poziomie aktywności intensywnej 
zestawiono w tabeli 3.

Badając aktywność fi zyczną intensywną (AFI) istot-
ne statystycznie różnice pomiędzy studentami szczu-

Tabela 3. Istotność różnic w masie ciała studentów wyrażonej BMI w zależności od poziomu AFI

Table 3. The significance of differences in students’ body mass of expressed BMI, dependent on IPA level

AFI / IPA n x– s BMI < 25 % BMI ≥ 25 %

brak AFI / lack of IPA 524 24,03 4,73 299 14 225 57

poziom niski / low level 271 21,01 2,32 261 13 10 3

poziom średni / medium level 1397 21,42 2,58 1268 61 129 33

poziom wysoki / high level 273 21,66 2,43 244 12 29 7

ogół grup / all groups 2465 21,96 3,31 2072 84 393 16

F = 99,75***    p < 0,001    C = 0,3604  chi² = 368***    p < 0,001
Z (1–2) = 2,567*    p = 0,01
Z (1–3) = –9,04**    p < 0,01
Z (2–3) = –10,958**   p < 0,01
Z (3–4) = 6,678**    p < 0,01
Z (1–4) = –3,563**    p < 0,01
Z (2–4) = –1,866    p = 0,062

Objaśnienia / Comentary: AFI / IPA – aktywność fizyczna intensywna / intensive physical activity



Alicja Kostencka, Józef Drabik

– 36 –

płymi oraz osobami z nadmierną masą ciała obserwowa-
no niemal w każdym przypadku. Oznacza to, że podej-
mowanie AFI oraz jej poziom ma istotne znaczenie dla 
współczynników masy ciała BMI badanych (F = 99,75***, 
p < 0,001). Nawet aktywność intensywna na niskim po-
ziomie, czyli rzadka, krótko trwająca i wykonywana od 
niedawna, różnicuje studentów szczupłych i z nadmiarem 
masy ciała w porównaniu ze studentami nie podejmujący-
mi wcale AF intensywnej (Z = 2,567*, p < 0,05). Wyraźne 
różnice mierzone testem Z, istotne statystycznie (poziom 
p < 0,01), zaobserwowano pomiędzy grupami aktywno-
ści intensywnej: 1–3 (Z = –9,04**), 2–3 (Z = –10,958**), 
3–4 (Z = 6,678**) i 1–4 (Z = –3,563**). Oznacza to, że 
kolejne poziomy AFI – średni i wysoki – różnicują mło-
dzież akademicką szczupłą i z nadwagą lub otyłością. 
Istotność różnic potwierdza test chi2 = 368*** (p < 0,001), 
a siła tego związku wyrażona współczynnikiem kontyn-
gencji jest przeciętna (C = 0,357).

Pod terminem: aktywność fi zyczna obowiązko-
wa (AFO) kryje się uczestniczenie w obligatoryjnych 

(obowiązkowych) zajęciach wychowania fi zycznego 
w uczelni.

Różnice pomiędzy grupami osób szczupłych i stu-
dentów z nadwagą lub otyłością w poziomie aktywno-
ści obowiązkowej przedstawiono w tabeli 4.

Badania wykazały brak różnic istotnych statystycz-
nie mierzonych testem Z (p = 0,154) pomiędzy osobami 
szczupłymi i badanymi z nadwagą lub otyłością podej-
mującymi aktywność obowiązkową i tymi studentami, 
którzy nie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach 
wychowania fi zycznego w uczelni. 

Coraz częściej podkreśla się korzyści zdrowotne 
(związane również z utrzymaniem prawidłowej masy 
ciała) aktywności fi zycznej całkowitej (AFC), która 
obejmuje wszelki rodzaj aktywności, np. przy okazji 
zakupów, spacerów, prac domowych, tańców, sportu, 
rekreacji itp.

Różnice pomiędzy badanymi szczupłymi i z nad-
mierną masą ciała w poziomie aktywności całkowitej 
przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 4. Istotność różnic w masie ciała studentów wyrażonej BMI w zależności od poziomu AFO

Table 4. The significance of differences in students’ body mass of expressed BMI, dependent on OPA level

AFO / OPA n x– s BMI < 25 % BMI ≥ 25 %

nie uczestniczący w WF / those who do 
not participate in PE classes 2015 21,93 3,37 1697 82 318 81

uczestniczący w WF / those who partici-
pate in PE classes 450 22,09 2,98 375 18 75 19

ogół grup / all groups 2465 21,96 3,31 2072 84 393 16

Z = 1,018    p = 0,154       C = 0,009  chi² = 0,215    p = 0,643

Objaśnienia / Comentary: AFO / OPA – aktywność fizyczna obowiązkowa / obligatory physical activity

Tabela 5. Istotność różnic w masie ciała studentów wyrażonej BMI w zależności od poziomu AFC

Table 5. The significance of differences in students’ body mass of expressed BMI, dependent on TPA level

AFC / TPA n x– s BMI < 25 % BMI ≥ 25 %

poziom niski / low level 118 28,23 5,55 31 1,5 87 22

poziom średni / medium level 646 21,98 3,18 520 25 126 32

poziom wysoki / high level 1701 21,51 2,64 1521 73 180 46

ogół grup / all groups 2465 21,96 3,31 2072 84 393 16

F =  261,0508***      p < 0,0001       C = 0,0509        chi² = 161,96***   p < 0,0001
Z (1–2) = –5,21085***  p = 0,0001
Z (1–3) = –9,42852***  p = 0,0001
Z (2–3) = –2,24526*  p = 0,0247

Objaśnienia / Comentary: AFC / TPA – aktywność fizyczna całkowita / total physical activity
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Tabela 6. Istotność różnic w masie ciała studentów wyrażonej BMI w zależności od poziomu AFR

Table 6. The significance of differences in students’ body mass of expressed BMI, dependent on RPA level

AFR / RPA n x– s BMI < 25 % BMI ≥ 25 %

brak AFR / lack of RPA 583 23,86 4,61 343 16 240 61

poziom niski / low level 938 21,62 2,69 825 40 113 29

prawidłowa / correct 944 21,11 2,27 904 44 40 10

ogół grup / all groups 2465 21,96 3,31 2072 84 393 16

F = 147,286***   p < 0,001  C = 0,367  chi² = 383,9***   p < 0,001
Z(1–2) = –9,17**   p < 0,01
Z(2–3) = 11,564**   p < 0,01
Z(1–3) = 3,145**   p < 0,01

Objaśnienia / Comentary: AFR / RPA – aktywność fizyczna regularna / regular physical activity

Aktywność fi zyczna całkowita na poziomie śred-
nim (od 3 do 4 godzin tygodniowo) charakteryzuje 
25% szczupłych, a na poziomie wysokim (powyżej 
4 godzin tygodniowo) w tej grupie badanych wyno-
si 73%. W przypadku osób z nadmierną masą ciała 
odpowiednio 32% i 46%. Aż o 27% więcej badanych 
szczupłych niż z nadwagą lub otyłością jest więc cał-
kowicie aktywnych ponad cztery godziny tygodniowo 
(przejawia AF całkowitą na poziomie wysokim). AFC 
na poziomie niskim (do jednej godziny tygodniowo) 
charakteryzuje tylko 1,5% szczupłych badanych i 22% 
badanych z nadmierną masą ciała. Stwierdzono też 
istotne statystycznie różnice oceniane analizą wa-
riancji (F = 261,0508***, p < 0,0001) pomiędzy dwo-
ma kategoriami BMI a poziomem AFC, ale siła tego 
związku jest nikła (C = 0,0509). Zasadnicze różnice 
policzone za pomocą testu Z w AFC pomiędzy stu-
dentami szczupłymi oraz z nadwagą lub otyłością 
zauważono w przypadku aktywności na poziomie ni-
skim i średnim (Z (1–2) = –5,21085*** p = 0,0001) oraz 
na poziomie niskim i wysokim Z (1–3) = –9,42852*** 
p = 0,0001. W przypadku poziomu średniego i wyso-
kiego AFC również stwierdzono istotne statystycznie 
różnice pomiędzy badanymi szczupłymi i z nadmierną 
masą ciała, ale na nieco niższym poziomie istotności 
(Z (2–3) = –2,24526* p < 0,05).

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia zdrowia 
publicznego ma aktywność fi zyczna regularna (AFR). 
Za AFR prawidłową uznano ćwiczenia niekoniecznie 
bardzo intensywne, ale systematyczne, minimum 3 
razy w tygodniu. Różnice pomiędzy osobami szczupły-
mi i z nadmierną masą ciała w poziomie aktywności 
regularnej przedstawiono w tabeli 6.

Stwierdzono istotne statystycznie różnice w AFR 
(w jej podejmowaniu i w poziomach) pomiędzy stu-

dentami w różnych kategoriach BMI (F = 147,286***, 
p < 0,001). Dodatkowo potwierdza ten fakt test 
chi2 = 383,9*** (p < 0,001). Siła tego związku wyra-
żona współczynnikiem kontyngencji jest przeciętna 
(C = 0,367). Stwierdzono, że już podejmowanie AFR 
na niskim poziomie różnicuje studentów z różną masą 
ciała wyrażoną BMI w porównaniu z tymi, którzy takiej 
aktywności nie podejmują (Z (1–2) = –9,17**, p < 0,01). 
Istotna statystycznie jest również różnica w AFR 
na poziomie niskim i AFR prawidłowej w przypad-
ku studentów szczupłych i z nadmierną masą ciała 
(Z (2–3) = 11,564**, p < 0,01). Zdecydowana większość 
młodzieży zaliczana do grupy szczupłych podejmuje 
AFR (84%), w tym 44% prawidłową. W przypadku gru-
py z nadwagą lub otyłością aż 61% takiej aktywności 
nie podejmuje, a tylko 10% podejmuje aktywność fi -
zyczną prawidłową.

Dyskusja

Problem nieprawidłowej masy ciała dotyczy coraz 
większej liczby studentów (w badanej grupie młodzieży 
AB prawie 32% mężczyzn, w tym aż 30% z nadmierną 
masą ciała i ponad 23% kobiet, w tym aż 15,5% z nie-
dowagą). Tym większe znaczenie przypisuje się jej pre-
dyktorom, do których należy także aktywność fi zyczna. 
AF wykazuje związki z masą ciała wyrażoną BMI m.in. 
u ludzi dorosłych, co potwierdzają badania naukowe 
ostatnich lat [2, 3, 4]. Osoby określające poziom swojej 
AF jako wysoki mają zwykle niższy wskaźnik masy cia-
ła. Dotyczy to różnych rodzajów aktywności, zarówno 
AF w wolnym czasie [5], umiarkowanej i intensywnej 
[6], całkowitej [7], jak i komunikacyjnej [4]. W badaniach 
własnych stwierdzono również, że różne rodzaje ak-
tywności fi zycznej (z wyjątkiem AF obowiązkowej) róż-
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nicują młodzież szczupłą i tę z nadwagą lub otyłością. 
Studenci szczupli na przykład częściej podejmują ak-
tywność fi zyczną w wolnym czasie niż ich rówieśnicy 
z nadmierną masą ciała (tabela 1). Badania studentek 
pierwszego roku jednego z południowoafrykańskich 
uniwersytetów potwierdzają, że kobiety, których BMI 
jest w normie, mają wyższą AF w wolnym czasie niż 
te, u których stwierdzono nieprawidłową masę ciała 
[8].

W badaniach własnych najwyższą siłę związków 
zaobserwowano w przypadku AF dowolnej w czasie 
wolnym, regularnej oraz intensywnej. Stwierdzono też, 
że już podejmowanie aktywności na poziomie niskim 
(AF intensywna i regularna) czy też średnim (AF komu-
nikacyjna) różnicuje studentów z różnym BMI w porów-
naniu z tymi, którzy takiej aktywności nie podejmują. 
Zauważono, że o 10% więcej badanych z nadwagą lub 
otyłością niż szczupłych dociera na uczelnię, czy też do 
pracy samochodem lub środkami komunikacji miejskiej 
(tabela 2).

Rozpatrując AF regularną studentów stwierdzono, 
że tylko u 2% badanych z grupy otyłych jest ona pra-
widłowa. W grupie z nadwagą takiej młodzieży jest już 
12%, a w grupie w normie aż 43% studentów ćwiczy 
co najmniej trzy razy w tygodniu. Wykazano też istotne 
statystycznie różnice pomiędzy osobami szczupłymi 
i z nadmierną masą ciała w podejmowaniu i poziomach 
AFR (tabela 6). Wskazuje to na bardzo ważny związek 
podejmowania ćwiczeń fi zycznych w kierunku zdrowia 
z BMI studentów. Również Clement i wsp. [9], badając 
studentki amerykańskie, stwierdzili związki wyższych 
poziomów AF, którą można zaliczyć do regularnej, 
z niższym BMI. Zróżnicowanie pomiędzy młodzieżą 
szczupłą i badanymi z nadmierną masą ciała zauwa-
żono także w przypadku AF intensywnej studentów AB 
(tabela 3). Natomiast w badaniu AF (umiarkowanej do 
intensywnej) u prawie 800 studentów uczestniczących 
w sprawdzianie National Survey Assessment Health 
College wykazano, że wyższe poziomy AF znacząco 
wiążą się z niższym ryzykiem otyłości, ale tylko w przy-
padku mężczyzn [10]. W analizach własnych wykazano 
brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy studenta-

mi szczupłymi i z nadmierną masą ciała podejmującymi 
aktywność obowiązkową i tymi, którzy nie uczestniczą 
w obowiązkowych zajęciach wychowania fi zycznego 
(tabela 4). W badaniach młodzieży AB stwierdzono też 
istotne statystycznie różnice ocenione analizą warian-
cji pomiędzy studentami szczupłymi i z nadwagą lub 
otyłością w poziomie aktywności fi zycznej całkowitej 
(tabela 5). Podobne wyniki dotyczące grupy mężczyzn 
uzyskali Steptoe i wsp. [11] w badaniach studentów w 8 
z 21 badanych krajów europejskich. 

Wnioski

Wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród stu-
dentów studiów stacjonarnych oraz dokonanej analizy 
piśmiennictwa pozwalają na sformułowanie następują-
cych wniosków:
1. Na masę ciała wyrażoną za pomocą BMI wpły-

wają (oczywiście poza innymi czynnikami) różne 
rodzaje AF (w tym aktywność całkowita, ko-
munikacyjna, intensywna, regularna i dowol-
na w czasie wolnym). Potwierdza to zatem zna-
ny postulat dotyczący potrzeby zwiększenia AF 
w przeciwdziałaniu narastającemu w społeczeń-
stwie polskim zjawisku nadwagi i otyłości. Okazuje 
się jednak, że w tym zwiększaniu AF ważny jest 
jej rodzaj. Najbardziej skuteczna jest aktywność 
fi zyczna regularna i intensywna. 

2. Wobec powszechności siedzącego stylu życia 
studentów ich obowiązkowa AF (wychowanie 
fi zyczne) raz w tygodniu nie ma żadnego zna-
czenia dla utrzymania prawidłowej masy ciała. 
W związku z aktualną sytuacją uczelni i niewiel-
kimi szansami na zwiększenie liczby godzin wy-
chowania fi zycznego, doraźnym rozwiązaniem 
wydaje się promocja AF w środowisku akademic-
kim, m.in. za pomocą wprowadzenia programów 
edukacji zdrowotnej np. w ramach obowiązkowe-
go wychowania fi zycznego, a także umożliwienie 
studentom uczestnictwa w różnorodnych zaję-
ciach fakultatywnych, zarówno sportowych, jak 
i rekreacyjnych.
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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. 

The purpose of the work. The aim of the paper is to specify changes in the accuracy of self-assessment of 
swimming techniques done by the students of the University School of Physical Education, Krakow on the base 
of noticeable kinesthetic impressions, self-observation and expert’s note.

Material and methods. Direct observation of learning and teaching swimming activities was the main re-
search method. To assess swimming techniques, ‘Criteria Ability Test’ (according to the point system) was used. 
The test covered the swimming distance of 50 m using the backstroke and the crawl. The students assessed 
themselves twice: on the base of noticeable kinesthetic impressions (S1) and on the base of the video record-
ing (S2). The results of the self-assessments S1 and S2 were compared to expert’s notes. 143 students, among 
them 48 women and 95 men were tested. The Test for t-student for independent tests was used for looking for 
the differences between the considered variables. 
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Results and conclusion. The results of the observation enabled to state that the self-assessment of swim-
ming techniques should be done on the base of the self-observation of abilities (as recorded on the video), and 
not on the base of noticeable kinesthetic impressions. The latter method proves to be rather inaccurate, therefore 
it is not very useful for didactic purposes.

Wstęp

Proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzi zawsze 
do określonych wyników nauczania. Osiągnięte w pro-
cesie działania wyniki odbiegają zazwyczaj od zało-
żonych celów. Wielkość rozbieżności pomiędzy osią-
gniętym wynikiem a planowanym celem stanowi miarę 
błędów. Ponieważ wynik rzadko pokrywa się z celem, 
na każdym etapie nauczania pojawia się więc potrzeba 
dokonywania oceny efektów działania [1]. Jest to zgod-
ne z zasadami prakseologii, według których „ocena 
rzeczy sprowadza się (…) do oceny działania, w które 
uwikłana jest dana rzecz (…). Oceny prakseologiczne 
są relatywizowane do celu działania” [2].

Najogólniej rzecz ujmując „kontrola to stwierdzenie 
stanu rzeczywistego jakiejś rzeczy lub zdarzenia, jego 
ocena i wyciągnięcie z niego określonych wniosków 
odnośnie do dalszego działania przez porównanie go 
z określonym wzorcem” [3]. Wzorcami w działaniach 
obejmujących kulturę fi zyczną są konkretne sposoby 
rozwiązywania zadań, zazwyczaj sprzężonych z wy-
konaniem konkretnych czynności ruchowych. Kontrola 
i ocena powinna być skoncentrowana przede wszyst-
kim na diagnozowaniu rozbieżności pomiędzy antycy-
powanym celem a rzeczywiście osiągniętym wynikiem, 
co stanowi miarę tzw. błędu wyniku. Ponieważ błąd 
wyniku jest zawsze proporcjonalny do rozbieżności 
pomiędzy programem czynności ruchowej (powstałym 
w myśli podmiotu – ucznia) a rzeczywiście wykonaną 
czynnością, można tym samym wnioskować o błędzie 
czynności ucznia [4].

Niezwykle istotne w trakcie oceniania uczniów 
w nauczaniu czynności motorycznych (w wychowaniu 
fi zycznym) jest wdrażanie ich do samodzielnego kon-
trolowania wykonywanych zadań ruchowych, czyli do 
samooceny. Im bardziej trafna i rzetelna będzie samo-
ocena, w im większym stopniu zgodna z kryterialną 
oceną dokonaną przez nauczyciela, tym lepiej uczeń 
dostrzeże efekt nauczania. To zaś stanowić będzie 
dla niego wzmocnienie pozytywne, a więc zachętę do 
dalszych działań. Samoocena pełni w procesie dydak-
tycznym funkcję regulującą (zwłaszcza w końcowej 
fazie uczenia się), która polega na samodzielnym po-
równaniu przez ćwiczącego powstałych sytuacji i bie-
żących działań ruchowych, a więc efektu nauczania 

z wyobrażeniem, czyli antycypowanym celem [4, 5]. 
W trakcie uczenia się czynności, w okresie kiedy na-
stępuje właściwa realizacja zadania, szczególne zna-
czenie ma regulacja zachowania przez wzmocnienia. 
„Regulacyjny wpływ wzmocnienia na ukierunkowany 
charakter czynności polega na selekcjonowaniu reakcji 
początkowo chaotycznych” [6]. Uczeń powinien znać 
swoje osiągnięcia, a także orientować się, w jakim 
stopniu realizuje cele nauczania lub nad czym powinien 
jeszcze popracować, aby uzyskać pozytywną ocenę. 
Dlatego też we współczesnej dydaktyce szczególną 
rolę przypisuje się przygotowaniu ucznia do oceny wła-
snych osiągnięć i braków [7, 8]. Wiąże się to przede 
wszystkim z przekonaniem o konieczności wytworze-
nia u ucznia odpowiedzialności za postępy w kształce-
niu i aktywnym udziale w samym procesie uczenia się 
i nauczania. „Umiejętność samooceny wiąże się z jed-
nej strony z ustalaniem, konkretyzacją i świadomością 
celów edukacyjnych, a z drugiej – z poziomem aspiracji 
samooceniającego się” [9].

Problem dotyczący efektywności procesu uczenia 
się i nauczania czynności motorycznych w kontekście 
samooceny stał się inspiracją dla autorów tej pracy do 
podjęcia badań tego zagadnienia.

Cel pracy

Podstawowym celem pracy jest określenie zmian 
trafności samooceny technik pływania dokonanych 
przez studentów i studentki Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie na podstawie odczuwanych 
wrażeń kinestetycznych oraz z wykorzystaniem auto-
obserwacji i oceny eksperta.

Ze względu na tak przedstawiony cel pracy hipo-
tezę badawczą sformułowano następująco: Kryterialna 
ocena poziomu technik pływania dokonana przez ba-
danych na podstawie odczuwanych wrażeń kineste-
tycznych jest zawyżona w odniesieniu do samooceny 
dokonanej na podstawie autoobserwacji oraz oceny 
eksperta. 

Aby zweryfi kować powyższą hipotezę postawiono 
następujące pytania badawcze:
1. Czy występują różnice między samooceną technik 

pływania dokonaną przez studentów na podstawie 
odczuwanych wrażeń kinestetycznych a autoooce-
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ną określoną na podstawie o obserwacji własnych 
umiejętności?

2. Jak kształtuje się poziom trafności samooceny do-
konanej przez badanych w odniesieniu do oceny 
eksperta?

3. Które z wyszczególnionych elementów techniki zo-
stały przez studentów najtrafniej ocenione w odnie-
sieniu do oceny eksperta?

Materiał i metoda

Badaniami, które przeprowadzono w roku akademic-
kim 2006/2007, objęto studentów i studentki I roku 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w roku 
akademickim 2006/2007. Ogółem poddano obserwa-
cjom 143 studentów, w tym 48 kobiet i 95 mężczyzn. 
Podstawową metodą badawczą była bezpośrednia 
obserwacja efektów procesu uczenia się i nauczania 
czynności pływackich. Program nauczania zakładał 
opanowanie w ciągu 14 lekcji pływania dwiema techni-
kami na poziomie standardowym – kraulem na grzbie-
cie i kraulem na piersiach. 

W badaniach oparto się na metodzie egzamina-
cyjnej – sprawdzianie praktycznym dotyczącym oce-
ny umiejętności pływackich studentów i studentek, 
przeprowadzonym na zakończenie uwzględnianego 
etapu nauczania. Polegał on na przepłynięciu każdą 
nauczaną techniką dystansu 50 m. Badany pokonywał 
indywidualnie wyznaczony odcinek, a jego sprawdzian 
nagrywano na taśmie video. Ocenę umiejętności pły-
wackich przeprowadzono według przyjętego systemu 
punktowego przy zastosowaniu „kryterialnego testu 
umiejętności” skonstruowanego przez Dybińską [10]. 
Zaproponowany test opracowany został według zale-
ceń, które dla tego typu testów proponują Arends [11] 
i Czabański i wsp. [12]. W każdej technice wyróżnio-
no istotne, kolejne sekwencje sensomotoryczne, które 
poddane były ocenie. W kraulu na grzbiecie wyodręb-
niono 22 istotne dla oceny i identyfi kacji elementy tech-
niki, w kraulu na piersiach – 25 elementów. Poprawne 
wykonanie każdego elementu techniki oceniane było 
jako „1 punkt”, błędne wykonanie – jako „0 punktów”. 
Bezbłędne wykonanie całej czynności ruchowej wyra-
żało się liczbą równą liczbie wyszczególnionych ele-
mentów składowych, tzn. w kraulu na grzbiecie były to 
22 punkty, w kraulu 25 punktów.

Oceny poziomu technik pływania dokonano trzy-
krotnie:
I) ocena (S 1) – po przepłynięciu dystansu badany 

dokonywał samooceny umiejętności pływackich 

(według przyjętego systemu punktowego) na pod-
stawie odczuwanych wrażeń kinestetycznych, 

II) ocena (S 2) – na podstawie odtworzonego nagra-
nia video każdy badany – obserwując własne umie-
jętności – dokonywał samooceny (według przyjęte-
go systemu punktowego), 

III) ocena (O) – według tych samych kryteriów analizy 
i oceny techniki pływania dokonywał ekspert. 

Ekspert oceniał czynności ruchowe (kraul na 
piersiach, kraul na grzbiecie) według sekwencyjnego 
wzorca danej techniki, przy założeniu, że poziom jego 
wiedzy (jako kompetentnego sędziego) i znajomości 
techniki jest wysoki, natomiast student dokonując sa-
mooceny odnosił własne umiejętności do utrwalonego 
(w pamięci ruchowej) wyobrażenia motorycznego da-
nej czynności ruchowej, którego wzorzec kształtowany 
był w toku nauczania. Wzorzec sekwencji ruchowych, 
według którego nauczano (oraz oceniano) techniki 
pływania, każdy badany otrzymał na początku nauki. 
Przed samooceną przypomniano badanym zasady 
i kryteria oceniania.

Zebrany materiał poddano analizie statystycznej 
i opisowej, różnice między uwzględnianymi zmienny-
mi, jakimi były wyniki I, II i III oceny technik pływania, 
obliczano za pomocą testu t-Studenta dla prób nieza-
leżnych.

Wyniki badań 

Aby zweryfi kować hipotezę badawczą dokonano po-
równań średnich, samooceny studentów i oceny eks-
perta, uzyskanych w kolejnych etapach badań: I (S1), II 
(S2) i III (O) oceny (tab. 1). 

Analizując wyniki dotyczące samooceny technik pły-
wania dokonanej przez studentów (kobiety i mężczyzn 
łącznie – tab. 1) można stwierdzić, iż obserwuje się róż-
nice istotne statystycznie między autooceną dokonaną 
na podstawie odczuwanych wrażeń kinestetycznych 
(S1) a samooceną, którą oparto na obserwacji własnych 
umiejętności zarejestrowanych na taśmie video (S2) za-
równo w kraulu na grzbiecie (p < 0,05) oraz w szczegól-
ności kraulu (p < 0,01). Studenci wyżej ocenili technikę 
pływania kraulem na grzbiecie oraz kraulem w I pomia-
rze (S1) – a więc nie obserwując własnych umiejętności, 
a jedynie opierając się na odczuwanych wrażeniach – 
niż w II pomiarze (S2), dokonanym w wyniku obserwacji. 
Ocena eksperta (O) była z kolei znacznie niższa w obu 
technikach pływania (p < 0,01) od samooceny (S1 i S2) 
dokonanej przez badanych.
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Tabela 1. Różnice między samooceną technik pływania badanych (S1 i S2) a oceną eksperta (O) – test t-studenta

Table 1. Differences between self-assessments of the techniques of the swimming studied (S1 and S2) and the (O) expert assess-
ments – the t-student test

Badane zmienne
Studied Changing x– SD N Różnice /

Differences SD t df p

Kraul na grzbiecie S1
Backstroke 16,20 2,93

143 0,62** 2,98 2,47 142 p<0,05
Kraul na grzbiecie S2
Backstroke 15,59 3,24

Kraul na grzbiecie S1
Backstroke 16,20 2,93

143 4,74* 4,82 11,77 142 p<0,001
Kraul na grzbiecie O
Backstroke 11,46 4,09

Kraul na grzbiecie S2
Backstroke 15,59 3,24

143 4,13* 4,82 10,24 142 p<0,001
Kraul na grzbiecie O
Backstroke 11,46 4,09

Kraul S1
Crawl Stroke 19,68 4,03

143 1,17* 3,02 4,66 142 p<0,001
Kraul S2
Crawl Stroke 18,50 3,94

Kraul S1
Crawl Stroke 19,68 4,03

143 4,23* 4,66 10,85 142 p<0,001
Kraul O
Crawl Stroke 15,45 4,01

Kraul S2
Crawl Stroke 18,50 3,94

143 3,06* 4,28 8,54 142 p<0,001
Kraul O
Crawl Stroke 15,45 4,01

p < 0,001* ;  p < 0,05**

Tabela 2. Średnie wartości samooceny S1, S2 oraz oceny eksperta O technik pływania (kobiet i mężczyzn)

Table 2. The average values of self-assessments S1, S2 and about the technician of the swimming of the (women and men) expert 
assessments

Oceny technikI
The Opinion of the Technique

x– SD

Kobiety
Women

N-48

Mężczyźni
Men
N-95

Kobiety
Women

N-48

Mężczyźni
Men
N-95

Kraul na grzbiecie S1
Backstroke 15,79 16,41 3,05 2,87

Kraul na grzbiecie S2
Backstroke 15,21 15,78 2,96 3,36

Kraul na grzbiecie O
Backstroke 13,23 10,57 3,34 4,16

Kraul S1
Crawl Stroke 20,25 19,39 3,19 4,38

Kraul S2
Crawl Stroke 18,79 18,36 3,22 4,26

Kraul O
Crawl Stroke 16,56 14,88 3,89 3,97
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Biorąc pod uwagę kształtowanie się uwzględnia-
nych zmiennych z podziałem na studentki i studen-
tów, można stwierdzić (tab. 2, ryc. 1), iż w kraulu 
na grzbiecie i kraulu na piersiach zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni wyżej oceniali swoje umiejętności 
pływackie na podstawie odczuwanych wrażeń kine-
stetycznych aniżeli autoobserwacji. Mimo że ocena 
eksperta była w obu technikach pływania niższa od 
samooceny (S1 i S2) studentek i studentów, to jednak 
wyraźnie wyżej ocenione zostały umiejętności kobiet 

(zwłaszcza w kraulu na grzbiecie) niż w odniesieniu 
do mężczyzn.

Poziom trafności samooceny (S1 i S2) określany był 
na podstawie ilości punktów zbieżnych z oceną eks-
perta. Różnice średnich wartości punktów zbieżnych 
uzyskanych w samoocenie S1 i S2 dla obydwu anali-
zowanych technik pływania (tab. 3) okazały się istotne 
statystycznie (p < 0,001). Wyraźnie wyższy poziom 
trafności uzyskiwali uczestnicy badań w drugiej próbie 
samooceny (S2) dokonanej na podstawie obserwacji 

0

5

10

15

20

25

Kraul na grzbiecie – kobiety /
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Fig. 1. The average values of self-assessments S1, S2 and about the technician of the swimming expert assessments (the women 
and men)

Tabela 3. Różnice w trafności samoocen S1 i S2  w odniesieniu do oceny eksperta (O) (test t-studenta)

Table 3. Differences in pertinence self-assessments S1 and S2  in reference to the (O) expert assessments (the test t-the student)

Badane zmienne
Studied Changing x– SD N Różnice /

Differences SD t df p

Kraul na grzbiecie – punkty zbieżne S1-O
Backstroke convergent – points S1-O 12,72 3,05

143 1,028* 2,89 4,25 142 p < 0,001
Kraul na grzbiecie – punkty zbieżne S2-O
Backstroke convergent – points S2-O 13,75 3,81

Kraul zbieżne – punkty zbieżne S1-O
Crawl Stroke convergent – points S1-O 14,82 3,47

143 1,49* 2,31 7,70 142 p < 0,001
Kraul zbieżne – punkty zbieżne S2-O
Crawl Stroke – convergent points S2-O 16,31 3,56

p < 0,001*;   p < 0,05**
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nagrań video, osiągając odpowiednio wyniki 62,49 % 
w kraulu na grzbiecie i 67,95 % w kraulu na piersiach 
(tab. 4, ryc. 2).

Poziom trafności samooceny (S1 i S2) dokonanej 
przez badane kobiety i mężczyzn wykazywał zróżni-
cowanie w obrębie płci (tab. 5). We wszystkich roz-

Tabela 4. Procentowe wartości poziomu trafności samooceny S1 i S2  

Table 4. The percentage values of the level of the pertinence of self-assesments S1 and S2 

 Kraul na grzbiecie S1
Backstroke S1

Kraul na grzbiecie S2
Backstroke S2

Kraul S1
Krawl Stroke S1

Kraul S2
Crawl Stroke S2

Punkty zbieżne /
Convergent points 12,72 / 22 13,75 / 22 14,82 / 24 16,31 / 24

% 57,82 62,49 61,74 67,95

57,82%

62,49%

61,74%

67,95%
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54,00%
56,00%
58,00%
60,00%
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64,00%
66,00%
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70,00%

Samoocena S1 /  Self-assessments S1 Samoocena S2 / Self-assessments S2

Kraul na grzbiecie / Backstroke Kraul / Crawl Stroke

Ryc. 2. Zmiany poziomu trafności samooceny

Fig. 2. The change of the level of pertinence self-assessments

Tabela 5. Różnice w trafności samoocen (S1 i S2)  w odniesieniu do oceny eksperta (O) kobiet i mężczyzn (test t-studenta)

Table 5. Differences in pertinence of self-assessments (S1 and S2)  in reference to opinion of the  expert assessments (women and 
men)  (the t-student test)  

Punkty trafne
kobiety vs. mężczyźni /

Accurate Points
the Women vs. Men
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Kraul na grzbiecie S1-O
Backstroke S1-O 13,75 12,2 2,94 141 0,003 48 95 2,98 2,96 1,0082 0,95

Kraul na grzbiecie S2-O
Backstroke S2-O 15,23 13 3,42 141 0,001 48 95 3,72 3,65 1,0374 0,86

Kraul S1- 0
Crawl Stroke S1- 0 15,69 14,38 2,15 141 0,03 48 95 3,45 3,42 1,0148 0,93

Kraul S2-O
Crawl Stroke S2 - 0 17,17 15,87 2,07 141 0,04 48 95 3,55 3,50 1,0302 0,88
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patrywanych przypadkach studentki osiągały wyższe 
wyniki.

Poddając szczegółowej analizie ocenę technik pły-
wania wyodrębniono w ich strukturze „elementy węzło-
we” [13], które są zespołem sekwencji sensomotorycz-
nych charakterystycznych dla danej techniki. Są nimi: 
położenie ciała, ruchy kończyn górnych, ruchy kończyn 

dolnych oraz koordynacja ruchów kończyn górnych, 
dolnych i oddychania. 

Trafność samooceny poszczególnych „elementów 
węzłowych”, dokonanej przez badanych, określano 
również na podstawie ilości punktów zbieżnych z oce-
ną eksperta. Różnice w trafności samoocen S1 i S2 do-
tyczących poszczególnych sekwencji sensomotorycz-

Tabela 6. Różnice w trafności samoocen S1 i S2 sekwencji węzłowych w odniesieniu do oceny eksperta (O) (test t-studenta)

Table. 6. Differences in pertinence of self-assessments (S1 and S2)  of  sequence fundamental  in reference to the (O) expert assess-
ments (the t-student test)

Badane zmienne /
Studied changing x– SD N Różnice /

Differences SD t df p

Kraul na grzbiecie S1– O-położenie ciała
Backstroke  S1-O-The position of the body 1,874 1,027

143 0,182** 0,861 2,53 142 p < 0,05
Kraul na grzbiecie S2 – O-położenie ciała
Backstroke  S2-O-The position of the body 2,056 1,005

Kraul-położenie ciała S1-O
Crawl Stroke S1 – O-The position of the body 1,874 0,963

143 0,161** 0,668 2,88 142 p < 0,05
Kraul-położenie ciała S2-O
Crawl Stroke S2 – O-The position of the body 2,035 0,960

Kraul na grzbiecie S1– O-Kończyny górne
Backstroke S1 –O, Upper limbs 5,105 1,826

143 0,594* 1,602 4,44 142 p < 0,001
Kraul na grzbiecie S2–O-Kończyny górne
Backstroke S2 –O, Upper limbs 5,699 1,748

Kraul-kończyny górne S1-O
Crawl Stroke S1-O-Upper limbs 7,280 2,272

143 –0,895* 1,694 -6,32 142 p < 0,001
Kraul-kończyny górne S2-O
Crawl Stroke S2-O-Upper limbs 8,175 2,193

Kraul na grzbiecie S1 – O-Kończyny dolne
Backstroke S1 –O-Bottom limbs 4,140 1,466

143 0,168 1,379 1,46 142 p = 0,148
Kraul na grzbiecie S2–O-Kończyny dolne
Backstroke S2 –O-Bottom limbs 4,308 1,502

Kraul-kończyny dolne S1-O
Crawl Stroke S1-O-Bottom limbs 4,329 1,433

143 0,322* 1,072 3,59 142 p < 0,001
Kraul-kończyny dolne S2-O
Crawl Stroke S2-O-Bottom limbs 4,650 1,455

Kraul na grzbiecie S1– O -Koordynacja
Backstroke S1–O -The co-ordination 1,601 1,145

143 0,084 1,051 0,954 142 p = 0,342
Kraul na grzbiecie S2 – O-Koordynacja
Backstroke S2–O -The co-ordination 1,685 1,189

Kraul-koordynacja S1-O
Crawl Stroke S1-O -The co-ordination 1,336 0,568

143 0,112** 0,570 2,35 142 p < 0,05
Kraul-koordynacja S2-O
Crawl Stroke S2-O – The co-ordination 1,448 0,613

p < 0,001* ;  p < 0,05**
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nych okazały się istotne statystycznie na korzyść dru-
giej samooceny (S2) dokonanej na podstawie nagrań 
video (tab. 6). Jedynie w przypadku samooceny pracy 
kończyn dolnych i koordynacji w kraulu na grzbiecie 
różnice pomiędzy poziomem trafności samooceny 
S1 i S2 nie uzyskały wartości istotnych statystycznie. 
Zauważa się jednocześnie, że we wszystkich anali-
zowanych przypadkach poziom trafności samooceny 
wyrażony w wartościach procentowych (tab. 7, ryc. 
3) poprawia się (wzrasta) w drugiej samoocenie (S2) 
względem pierwszej (S1). 

Studenci objęci badaniami oceniając swoje umie-
jętności pływania kraulem na grzbiecie uzyskiwali wy-
niki najbardziej zbieżne z oceną eksperta w „elemen-
cie węzłowym” dotyczącym położenia ciała. Najwięcej 
problemu sprawiła badanym (w kraulu na grzbiecie) 
trafna ocena koordynacji zarówno na podstawie wra-

żeń kinestetycznych, jak i analizy nagrań video. Ten 
sam element techniki – koordynacja, oceniany pod-
czas pływania kraulem na piersiach osiągnął (spo-
śród wszystkich „sekwencji węzłowych”) najwyższe 
wartości poziomu trafności. Praca kończyn górnych 
w kraulu została natomiast oceniona najmniej trafnie 
(tab. 7, ryc. 3).

Zadano więc pytanie: Czy większe rozbieżności 
między samooceną a oceną dokonaną przez eksperta 
w wyszczególnionych elementach techniki ruchu za-
obserwowano w kraulu na grzbiecie czy w kraulu na 
piersiach?

Z danych zebranych w tabeli 7 i rycinie 3 i 4 wy-
nika, że we wszystkich wyodrębnionych „węzłowych 
elementach” techniki – zarówno w kraulu na grzbiecie, 
jak i w kraulu na piersiach – ocena S2 (II badania), do-
konana na podstawie autoobserwacji, była bliższa oce-

Tabela 7. Procentowe wartości poziomu trafności samooceny S1 i S2 sekwencji węzłowych 

Table 7. The percentage values of the level of the pertinence of self-assessments S1 and S2 of  sequence fundamental  

Sekwencje /
Sequence fundamental

Kraul na grzbiecie S1 / 
Backstroke S1

Kraul na grzbiecie S2 / 
Backstroke S2

Kraul S1 /                    
Crawl Stroke S1

Kraul S2 /
Crawl Stroke S2

Położenie ciała / 
The position of the body 62,46% 68,53% 62,46% 67,83%

Kończyny górne / 
Upper limbs 56,72% 63,32% 56% 62,88%

Kończyny dolne / 
Bottom limbs 59,14% 61,54% 61,84% 66,43%

Koordynacja /
The co-ordination 53,37% 56,17% 66,8% 72,4%

40,00%
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50,00%
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60,00%
65,00%
70,00%
75,00%

Kraul na
grzbiecie S1 /
Backstroke S1

Kraul na
grzbiecie S2 /
Backstroke S2

Kraul S1 / Crawl
Stroke S1 

Kraul S2 / Crawl 
Stroke S2

Po o enie cia a / The position of the body Ko czyny górne / Upper limbs
Ko czyny dolne / Bottom limbs Koordynacja / The co-ordination

Ryc.3. Procentowe wartości poziomu trafności samooceny (S1 i S2) sekwencji węzłowych  

Fig. 3.  The percentage values of the level of the pertinence of self-assessments S1 and S2 (S1 i S2) of  sequence fundamental 
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nie eksperta niż ocena S1 sformułowana na podstawie 
odczuwanych wrażeń kinestetycznych.

Analizując dane zawarte w tabeli 8 można zauwa-
żyć, iż w obu uwzględnianych technikach w każdej 
z wyodrębnionych „sekwencji węzłowych” wyższe war-
tości zbieżności samooceny umiejętności pływackich 
(S1 i S2) z oceną eksperta osiągane były w kraulu na 
piersiach w odniesieniu do kraula na grzbiecie. 

Dyskusja

Jak wcześniej wspomniano, niezwykle istotnym zagad-
nieniem w ocenianiu uczniów w nauczaniu czynności 
motorycznych (w wychowaniu fi zycznym) jest wdraża-
nie do samodzielnego kontrolowania wykonywanych 
zadań ruchowych, czyli do samooceny. Im bardziej 
trafna i rzetelna będzie samoocena, w im większym 
stopniu zgodna z kryterialną oceną dokonaną przez 

Ryc. 4. Procentowe wartości poziomu trafności samooceny S1 i S2 sekwencji węzłowych 

Fig. 4. The percentage values of the level of the pertinence of self-assessments S1 and S2 of  sequence fundamental  

Tabela 8. Procentowe wartości zbieżności samoocen S1 i S2

Table 8. The percentage values of the convergence of self-assessments S1 and S2

Sekwencje / Sequence

S1-S2 [%] S1-S2 [%]

Kraul na grzbiecie 
Backstroke

Kraul na grzbiecie 
Backstroke

Kraul 
Crawl Stroke

Kraul
Crawl Stroke

Położenie ciała / The position of the body 2,308 76,93 2,59 86,33

Kończyny górne / Upper limbs 6,895 76,61 10,45 80,38

Kończyny dolne / Bottom limbs 5,28 75,43 5,69 81,28

Koordynacja / The co-ordination 2,36 78,67 1,68 84

nauczyciela, tym łatwiej uczeń dostrzeże efekt naucza-
nia, co stanowić będzie dla niego wzmocnienie pozy-
tywne, a więc zachętę do dalszych działań [9, 11, 14]. 

Zasadniczym celem pracy było określenie zmian 
trafności samooceny technik pływania dokonanych 
przez studentów i studentki na podstawie odczuwanych 
wrażeń kinestetycznych oraz w oparciu o autoobserwa-
cję i ocenę eksperta. 

Przedstawione wyniki badań wskazały, iż samo-
ocena dokonana przez badanych (zarówno studentki 
jak i studentów) dotycząca ogólnej oceny poziomu 
umiejętności pływania kraulem na grzbiecie i na pier-
siach, a także i „sekwencji węzłowych” okazała się 
w obu analizowanych technikach  – zarówno w I (S1), 
jak i II (S2) badaniu – zawyżona w porównaniu z oceną 
eksperta. Świadczą o tym różnice istotne statystycznie, 
jakie zaznaczyły się w obu uwzględnianych technikach 
pływania między kolejnymi badaniami a oceną eks-
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perta. Jednakże bardziej zbliżona do oceny eksperta 
okazała się samoocena dokonana przez badanych na 
podstawie obserwacji własnych ruchów niż na podsta-
wie odczuwanych wrażeń kinestetycznych. 

Potwierdziła się zatem hipoteza badawcza zakła-
dająca, iż kryterialna ocena poziomu technik pływania 
dokonana przez studentki i studentów na podstawie 
odczuwanych wrażeń kinestetycznych jest w obu ana-
lizowanych technikach oraz wyszczególnionych „wę-
złowych elementach” technik pływania mniej trafna od 
samooceny dokonanej na podstawie autoobserwacji 
oraz od oceny eksperta. 

Otrzymane wyniki pozwoliły przypuszczać, iż wy-
rażony w procentach wzrost zbieżności samooceny 
S1 i S2, a także coraz wyższy poziom trafności drugiej 
samooceny – S2 (w odniesieniu do oceny eksperta), 
który dotyczy drugiej pod względem kolejności techniki 
nauczania – kraula na piersiach, może być wyrazem 
kształtowania się w toku nauczania z jednej strony 
wyobrażeń motorycznych dotyczących struktury czyn-
ności ruchowej, jej elementów składowych – sekwen-
cji sensomotorycznych, ich kolejności oraz powiązań 
czasowo-przestrzennych (zwłaszcza trajektorii ruchów 
napędowych kończyn górnych i dolnych) oraz z drugiej 
strony nabywania umiejętności oceniania własnych ru-
chów w wodzie na podstawie autoobserwcji [15].

Podsumowując można stwierdzić, iż przedstawione 
badania wykazały słuszność prowadzenia tego typu 
działań dydaktycznych, bowiem uczestniczący w ob-
serwacjach studenci dzięki ocenie eksperta i samooce-
nie mogli na bieżąco kontrolować i analizować swoje 
postępy. Różnica pomiędzy osiągniętymi wynikami 
a założonym celem pozwala na dostrzeżenie błędów, 

odchyleń i niedostatków techniki ruchu, ich korektę 
i stopniową realizację zadania, zatem ocena własnych 
umiejętności aktywizuje ucznia w procesie nauczania 
[16, 17, 18]. 

Wnioski 

Na podstawie szczegółowo przeprowadzonych analiz 
można sformułować następujące uogólnienia: 
1. Samoocena technik pływania powinna być dokony-

wana przede wszystkim na podstawie autoobser-
wacji umiejętności (zarejestrowanych na taśmie vi-
deo), a nie w oparciu o ocenę odczuwanych wrażeń 
kinestetycznych, gdyż metoda ta okazuje się mało 
trafna, a więc mało przydatna dydaktycznie. 

2. Kobiety, w odniesieniu do oceny eksperta, w obu 
badaniach trafniej oceniały swoje umiejętności pły-
wackie aniżeli mężczyźni. 

3. Różnice w trafności samooceny (w I i II badaniu) 
między oceną technik pływania dokonaną przez 
studentki i studentów a oceną eksperta mogą 
świadczyć o tym, iż umiejętność kontrolowania 
i oceny wykonywanych zadań jest sztuką, której 
należy się sukcesywnie uczyć, a następnie dosko-
nalić, bowiem samoocena jest koniecznym ogni-
wem w systemie kontroli efektów i korelacji działań 
w procesie nauczania czynności motorycznych.

4. Dokonywanie samooceny jest w procesie nauczania 
czynności motorycznych oddziaływaniem nie tylko 
na sferę psychomotoryczną, ale i poznawczą oraz 
emocjonalną uczniów, zatem działania te są zgodne 
z teorią kształcenia wielostronnego [19] zakładającą 
wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
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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 predyspozy-
cji 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.
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Introduction. First part of the study deals with a research of male subjects and includes presentation of main 
goals as well as description of used methods. That is why in this part only completion of the literature by some 
foreign references is done. 

The purpose of the work. To get information on strength-speed trials performed by women.
Material and methods. Subjects were the body build data and the results of some motor trials of 79 women, 

the first year students of University of Physical Education in Wrocław. All measurements and also forms of indices 
were curried out according to the description given in first part of the study.

Results. The obtained results were presented in 7 tables, form of them being equivalent to respective ones 
in previous part. Very high variability of one-hand throws results suggests the existence of certain anatomical 
limitations in such type of throws in women. It was concluded, on the basis of average values of correlation 
coefficients, that the backward throws of 3 kg and 2 kg balls are the most representative. Additionally it was 
confirmed by the relationships of all 12 throws with products of trial results performed with use of the same 
weight equipment. Jumps occurred to be connected with somatic factors only to small extend, while throws 
are determined by the body mass, which influence on weight-height indices decreases with increasing of the 
body height power degree. Close connections between both jumps and backward throws of balls are caused 
by an engagement of the same muscle groups. Mathematical transformations of Sargent index and spurt 
strength don’t give the good results in each variant, so application of certain version must be adjusted to the 
specific research needs.

Conclusions. The conclusions formulated in first part were confirmed but one, namely an evaluation of the 
throw positions. For women the most recommended positions are backward throws of 2 kg and 3 kg balls and, 
not much different in that context, forward throws. 

Wstęp

W pierwszej części opracowania zamieszczonego 
w numerze 39 „Antropomotoryki” przedstawiono re-
zultaty badań grupy męskiej. W tej części omówiono 
wyniki tych samych prób siłowo-szybkościowych, któ-
re tym razem przeprowadzono w grupie żeńskiej wraz 
z podobnie dokonaną analizą.

We wstępie do pierwszej części opracowania wy-
kazano powszechność wykorzystania w naszym kraju 
do oceny sprawności motorycznej skoku w dal z miej-
sca i skoku dosiężnego. W Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej szczególnie popularna stała się 
jedna z form skoku dosiężnego, znana pod nazwą 
skoku Sargenta. Począwszy od lat trzydziestych XX 
wieku aż po lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia 
w badaniach sprawności motorycznej bardzo często 
uwzględniano ten test (por. Research Quarterly 1930–
1969). Spośród licznych publikacji poświęconych sko-
kowi Sargenta na wyróżnienie zasługują prace austra-
lijskich badaczy Graya, Starta, Glencrossa i Walsha 
[1, 2, 3], którzy z kilku form wykonania wyskoku do-
siężnego wybrali najbardziej trafną (r – .989) i rzetelną 
(r – .977). Dzięki określeniu zmian wysokości położe-
nia środka ciężkości ciała w trzech wyodrębnionych 
pozycjach wyskoku uzyskali oni możliwość oceny 
mocy w jednostkach adekwatnych do merytoryczne-
go znaczenia tego pojęcia, czyli w KM. Zdaniem ba-
daczy ten test jest miarą mocy zgodnie z naukowym 
sensem tego określenia.

W porównaniu do opracowań na temat skoków 
znacznie rzadziej można napotkać publikacje poświę-
cone rzutom piłkami lekarskimi. Ich autorzy przeważ-
nie podejmują temat usprawniania zawodników róż-
nych dyscyplin sportowych w zakresie tzw. siły eks-
plozywnej. Do rzutów wykorzystują oni piłki lekarskie 
sześciofuntowe i trzykilogramowe. Najczęściej stosują 
rzuty z miejsca oburącz znad głowy do tyłu, do przo-
du oraz pchnięcia sprzed klatki piersiowej. Badaniami 
obejmują oni między innymi grupy gimnastyczek [4], 
bejsbolistów [5], siatkarzy i zapaśników [6], a także 
„koedukacyjne zespoły” siatkarek i siatkarzy [7], rugbi-
stów [8]. W trzech ostatnich badanych grupach autorzy 
opracowań, określając zdolności motoryczne posługi-
wali się pojęciem dotychczas u nas niestosowanym 
– „explosive power test”. Stockbrugger i Haennel [7], 
podkreślając wysoką trafność i rzetelność stosowa-
nych prób, znaczną moc związków rzutu do tyłu ze 
skokiem pionowym uzasadniają zbliżoną strukturą 
ruchu i pracą tych samych grup mięśniowych wystę-
pujących w obu próbach.

Cel

Niezależnie od przytaczanej terminologii, którą stoso-
wano w piśmiennictwie północnoamerykańskim, na 
nasz użytek analizowane próby określamy jako siłowo-
szybkościowe. W trakcie ich przeprowadzania w grupie 
żeńskiej, w porównaniu do mężczyzn, dały się zauwa-
żyć odmienne reakcje badanych zarówno na formy 
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rzutu, jak i ciężar stosowanego sprzętu. Znalazło to 
odzwierciedlenie w wielkości rezultatów. Zachodzące 
w motoryce zmiany związane z przynależnością do 
płci skłoniły do odrębnej analizy materiału żeńskiego. 
Dążąc do uzyskania podobnych jak w części pierwszej 
informacji o zależnościach prób siłowo-szybkościo-
wych od budowy somatycznej i wartości diagnostycz-
nej wskaźników, zachowano ten sam sposób opraco-
wania materiału.

Materiał i metody

Jako materiał badawczy wykorzystano dane somatycz-
ne i wyniki prób motorycznych 79 studentek pierwszego 
roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
przeprowadzone w semestrze letnim 2007 r. Wszystkie 

badania wykonano zgodnie z opisem zamieszczonym 
w części pierwszej. 

Wyniki

Rezultaty pomiarów wyjściowych i obliczonych na ich 
podstawie wskaźników przedstawiono w tabelach 1 
i 2. Według pierwszej z nich przeciętne wyniki rzu-
tów kształtują się w zależności od ciężaru sprzętu. 
Najdłuższe odległości, zgodnie z prawami biomecha-
niki, uzyskały studentki posługując się najlżejszymi pił-
kami – o ciężarze 1 kg. Najkorzystniejsza dla wyników 
okazała się pozycja wykonania rzutów do tyłu, następ-
nie pchnięcia bokiem do kierunku i rzutu znad głowy do 
przodu. W przypadku piłek trzykilogramowych różnice 
około 1 m dzielą średnie arytmetyczne tych rezultatów. 

Tabela 1. Charakterystyka liczbowa cech i wskaźników budowy ciała, rzutów oraz pchnięć piłkami lekarskimi i skoków

Table 1. Numerical characteristics of somatic traits and indices,  medicine ball throws and puts and jumps

Lp. Cechy / Traits Min. – max x– S V

1 Masa ciała [kg]
Body mass 45,1–81,8 60,06 7,49 12,5

2 Wysokość ciała [cm]
Body height 148,5–186,9 167,84 6,48 3,9

3 Wsk. Queteleta I
Quetelet index 285–475 357,4 38,1 10,7

4 BMI 17,3–28,1 21,29 2,13 10,0

5 Wsk. Rohrera
Rohrer index 0,98–1,67 1,271 0,136 10,7

6
Rzut piłką do przodu [m]
Forward ball throw

3 kg 4,2–9,3 6,32 1,15 18,2

7 2 kg  5,2–11,8 7,95 1,44 18,1

8 1 kg  7,0–16,4 11,11 2,09 18,2

9
Rzut piłką do tyłu [m]
Backward ball throw

3 kg  4,8–12,5 8,18 1,58 19,3

10 2 kg  5,7–15,4 10,50 1,94 18,5

11 1 kg  8,5–21,7 14,45 2,56 17,7

12 Pchnięcie piłką z pozycji bocznej 
[m]
Sideways ball put

3 kg 5,0–9,4 7,23 0,91 12,6

13 2 kg  6,5–13,0 9,09 1,23 13,6

14 Rzut piłką jednorącz [m]
One hand ball throw 1 kg  7,4–21,5 12,02 2,65 22,0

15
Pchnięcie piłką sprzed klatki 
piersiowej [m]
Chest ball put

3 kg 4,3–8,1 5,74 0,76 13,1

16 2 kg 5,3–9,3 6,85 0,87 12,7

17 1 kg  6,5–11,4 8,86 1,14 12,9

18 Skok w dal z miejsca [cm]
Standing broad jump 162–241 202,8 15,1 7,4

19 Skok dosiężny [cm]
Vertical jump 31–56 42,6 5,2 12,3
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Przeciętne odległości z najmniej dogodnej dla uzyska-
nych wyników pozycji sprzed klatki piersiowej różniły 
się od poprzedniej tylko o 58 cm. Rzuty piłką o ciężarze 
1 kg jednorącz „zachowują się” w tej gradacji podobnie 
jak pchnięcia cięższymi piłkami bokiem do kierunku.

Niemal trzykrotnie wyższe odchylenie standardowe 
skoku w dal z miejsca niż odnotowane w przypadku 
skoku dosiężnego – odniesione do kilkakrotnie więk-
szej średniej arytmetycznej – daje jednocyfrowy współ-
czynnik zmienności, znacznie niższy od współczynnika 
skoku ocenianego na podstawie wysokości. Zarówno 
sposób wykonania, jak i sama technika pomiaru skoku 
dosiężnego, bardziej skomplikowana niż w przypad-
ku skoku w dal, niewątpliwie przyczyniają się do jego 
większej zmienności. 

We wszystkich próbach wartość odchylenia standar-
dowego jest odwrotnie proporcjonalna do ciężaru piłek. 
Po odniesieniu odchyleń standardowych do średnich 
arytmetycznych prawidłowość ta zostaje zakłócona, 
przy czym najwyższą wartość współczynnika zmien-
ności (22,0%) uzyskuje rzut jednorącz. Tak duża jego 
zmienność może wynikać z różnic międzyosobniczych 
zachodzących w stosunkach morfofunkcjonalnych koń-
czyny górnej, które powstały z przyczyn genetycznych, 

a sięgają okresu zróżnicowania podstawowych funkcji 
życiowych obojga płci [9]. Niezależnie od niekorzyst-
nych predyspozycji anatomicznych kobiet do tego typu 
rzutu, na większą zmienność mogły również wpływać 
dysproporcje poszczególnych studentek związane ze 
stopniem maskulinizacji budowy somatycznej. 

Tabela 3 zawiera interkorelacje między wszystkimi 
rzutami i pchnięciami piłek. Najwyższy stopień powią-
zań występuje w próbach o tej samej strukturze ruchu. 
Przy czym najwyraźniej zaznacza się to w rzutach do 
przodu. Natomiast najniższe powinowactwo ze wzglę-
du na odrębności rzutu jednorącz wykazują pchnięcia 
bokiem do kierunku. 

Dla celów badawczych i szkoleniowych istotne jest 
określenie uniwersalności poszczególnych prób pod 
względem diagnostyczności ocenianych zdolności mo-
torycznych. Jest to możliwe poprzez obliczenie śred-
nich arytmetycznych współczynników korelacji, jakie 
dana próba tworzy z pozostałymi. Wyniki tych obliczeń 
zamieszczono w dolnym wierszu tabeli. Najbardziej 
wszechstronne w tej ocenie okazały się rzuty trzy- 
i dwukilogramowymi piłkami do tyłu, natomiast jeśli 
wziąć pod uwagę najlżejszy sprzęt najwyższe prze-
ciętne związków uzyskały pchnięcia sprzed klatki pier-

Tabela 2. Charakterystyki liczbowe utworzonych wskaźników

Table 2. Numerical characteristics of defined indices

Lp. Wskaźniki / Indices Min. – max x– S V

1

Wsk. Sargenta

Sargent index

l × m/100 85,2–180,0 122,10 19,69 16,1

2 l × m / w 53,9–104,1 72,57 10,16 14,0

3 (l’ × m /w’) × 1000 21,5–43,8 30,93 4,81 15,6

4 h × m/100 16,6–40,1 25,67 5,06 19,7

5 h × m / w 10,3–23,2 15,26 2,74 17,9

6 (h’ × m / w’) × 100000 14,0–27,3 19,17 3,22 16,8

7

Wsk. siły zrywowej

Explosive
strength index

l × p/100 9,4–26,0 16,22 3,72 22,9

8 l’ × p/100000 14,9–60,4 31,21 10,14 32,1

9 l’ × p’/10000 21,0–70,5 39,05 10,81 27,7

10 h × p/100 2,0–6,0 3,42 0,92 26,9

11 h’ × p/100 11,3–39,7 20,14 6,46 32,1

12 h’ × p’/10 14,8–46,4 25,20 6,98 27,7

l – wynik skoku w dal z miejsca / result of standing broad jump;
m – masa ciała / body mass;
w – wysokość ciała / body height; 
h – wynik skoku dosiężnego / result of vertical jump;
p – wynik rzutu piłką 2 kg w przód znad głowy /result of  forward, overhead 2 kg ball throw;
l’, h’ – wartości zmodyfikowane przez podniesienie do potęgi / values modified by raising to a power;
p’ – wartość zmodyfikowana przez równanie regresji eliminujące wpływ masy ciała / value modified by regressional elimination of the body mass
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Tabela 3. Korelacje wewnętrzne rzutów i pchnięć piłkami lekarskimi

Table 3. Intercorrelation coefficients of  medicine ball throws and puts 

Lp.

Rzuty i pchnięcia
piłkami lekarskimi

Medicine ball throws 
and puts

Do przodu
Forward

Do tyłu
Backward

Boczne i jednorącz
Sideways and one 

hand

Sprzed klatki pier-
siowej

In front of chest

3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg

1
Do przodu
Forward

3 kg 00 96 89 76 74 71 71 71 64 79 79 78
2 2 kg 96 00 94 76 73 70 70 71 67 81 78 77
3 1 kg 89 94 00 70 65 64 64 63 64 74 72 71
4

Do tyłu
Backward

3 kg 76 76 70 00 93 89 81 81 70 75 75 74
5 2 kg 74 73 65 93 00 89 81 82 71 75 77 75
6 1 kg 71 70 64 89 89 00 76 74 66 66 69 68
7 Boczne

Sideways
3 kg 71 70 64 81 81 76 00 94 76 79 77 73

8 2 kg 71 71 63 81 82 74 94 00 77 77 76 73

9 Jednorącz
One hand 1 kg 64 67 64 70 71 66 76 77 00 64 67 66

10 Sprzed klatki 
piersiowej

In front of chest

3 kg 79 81 74 75 75 66 79 77 64 00 92 83
11 2 kg 79 78 72 75 77 69 77 76 67 92 00 90
12 1 kg 78 77 71 74 75 68 73 73 66 83 90 00
13 r– 79,0 79,4 74,2 80,0 79,6 75,2 78,5 78,3 71,0 78,8 79,3 77,3

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05 – 22             r0,01 – 28

Tabela 4. Korelacje poszczególnych rzutów i pchnięć piłkami z iloczynami prób wykonywanych sprzętem o jednakowym ciężarze 

Table 4. Correlations of the results of considered throws and puts the ball with the products of tasks performed with use equal weight 
balls

Lp. Cechy
Traits

Iloczyn rzutów 
i pchnięć piłkami 

3 kg
Product of 3 kg ball 

throws and puts

Iloczyn rzutów 
i pchnięć piłkami 

2 kg
Product of 2 kg ball 

throws and puts

Iloczyn rzutów 
i pchnięć piłkami 

1 kg
Product of 1 kg ball 

throws and puts

r–

1

Rzut piłką do przodu
Forward ball throw

3 kg 88

86,02 2 kg 87

3 1 kg 83

4
Rzut piłką do tyłu
Backward ball throw

3 kg 90

86,75 2 kg 88

6 1 kg 82

7 Pchnięcia piłką z pozycji 
bocznej
Sideways ball put

3 kg 85

86,08 2 kg 87

9 Rzut piłką jednorącz  
One hand ball throw 1 kg 86

10
Pchnięcia piłką sprzed klatki 
piersiowej
Chest ball put 

3 kg 88

85,311 2 kg 87

12 1 kg 81

13 r– 87,8 87,3 83,0

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05 – 22             r0,01 – 28
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siowej. Średnie współczynników korelacji na ogół mało 
się różnią, w dwóch przypadkach najwyższe wartości 
z danej pozycji dotyczyły rzutów piłkami trzykilogramo-
wymi (do tyłu i pchnięcia bokiem do kierunku), również 
w dwóch dwukilogramowych (rzuty do przodu i sprzed 
klatki piersiowej). 

W świetle zamieszczonej we wstępie wzmianki o nie-
korzystnych dla kobiet formach rzutu nie dziwi najniższy 
stopień powiązań rzutu jednorącz z pozostałymi próbami.

Zamieszczone w tabeli 4 współczynniki korelacji 
informują o związkach między próbami wykonanymi 

za pomocą sprzętu o tej samej wadze ujętymi w iloczy-
ny – a poszczególnymi próbami. Korelacje podkreślają 
walory rzutów sprzętem trzy- i dwukilogramowym z po-
zycji do tyłu. 

Jednym z przyjętych we wstępnych rozdziałach 
pracy zadań było określenie wpływu budowy soma-
tycznej badanych osób na wyniki poszczególnych 
prób. O znaczeniu podstawowych cech somatycznych 
i pochodnych im wskaźników dla osiągnięć uzyskanych 
w rzutach, pchnięciach i skokach informują współczyn-
niki korelacji (tab. 5). Stosunkowo nieznacznie na re-

Tabela 5. Korelacje cech i wskaźników budowy ciała z rzutami oraz pchnięciami piłkami lekarskimi i skokami

Table 5. Correlation coefficients between somatic traits and indices and medicine ball throws and puts and jumps

Lp. Cechy
Traits

Wysokość
ciała
Body 
height

Masa
ciała

Body mass

Wsk.
Queteleta I

Quetelet
index

BMI
Wsk. 

Rohrera
Rohrer 
index

Skok
w dal 

z miejsca
Standing 

broad 
jump

Skok 
dosiężny
Vertical 

jump

1 Wysokość ciała
Body height 00 59 34 –02 –37 40 26

2 Masa ciała
Body mass 59 00 96 79 53 26 25

3 Wsk. Queteleta I
Quetelet index 34 96 00 93 75 16 20

4 BMI –02 79 93 00 93 03 12

5 Wsk. Rohrera
Rohrer index –37 53 75 93 00 –11 02

6
Rzut do przodu
Forward throw

3 kg 47 65 59 45 26 49 51

7 2 kg 46 65 59 46 27 48 47

8 1 kg 37 55 51 41 25 44 41

9
Rzut do tyłu

Backward throw

3 kg 39 52 48 36 20 60 59

10 2 kg 37 55 51 41 25 66 64

11 1 kg 36 47 42 31 16 63 61

12 Pchnięcia  z 
pozycji bocznej
Sideways put

3 kg 42 57 52 40 23 48 54

13 2 kg 37 52 48 38 23 49 56

14 Rzut jednorącz  
One hand throw 1 kg 22 42 41 36 26 38 42

15 Pchnięcie sprzed 
klatki piersiowej
In front of chest 

put

3 kg 43 62 58 46 28 56 54

16 2 kg 40 59 55 44 27 51 54

17 1 kg 39 60 57 46 30 51 54

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100

r0,05 – 22             r0,01 – 28
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zultaty skoków oddziałuje wysokość ciała, której kore-
lacje z rzutami są z kolei proporcjonalne do wagi piłek. 
Jeszcze mniejszy od wysokości wpływ ma na te próby 
masa ciała. Cecha ta natomiast w większym stopniu 
kształtuje wyniki prób, w których badani nadają przy-
spieszenie sprzętowi. Największą zależność od masy 
ciała wykazują rzuty do przodu i pchnięcia sprzed klatki 
piersiowej. Korelacje obu skoków z trzema wskaźnika-
mi somatycznymi nie osiągają progów statystycznej 
istotności. Związki rzutów ze wskaźnikami, począwszy 
od masy ciała, obniżają się. Następuje to w miarę pod-
noszenia potęgi wysokości ciała, w mianowniku wzoru 
do obliczania wskaźników. Spośród ścisłych związków 
skoków z rzutami należy szczególnie zwrócić uwagę 
na rzut piłką dwukilogramową do tyłu. Ten fakt w peł-
ni potwierdzają wspomniane we wstępie wyniki badań 
Stockbruggera i Haennela [7] o zbliżonej strukturze ru-
chu i udziale tych samych grup mięśniowych w rzutach 
do tyłu i w skoku dosiężnym. W naszych badaniach 
uzyskaliśmy korelacje, które świadczą o analogicznym 

zjawisku dotyczącym skoku w dal z miejsca, a nawet 
o jego ściślejszych „więzach” z tą próbą niż w przypad-
ku skoku dosiężnego.

Kolejna tabela (tab. 6), przedstawia korelacje 
wskaźników Sargenta i siły zrywowej z próbami, na 
podstawie których je utworzono, a także ze wskaźni-
kami oraz cechami somatycznymi. Cechy wchodzące 
w skład wskaźników, przekształcane matematycznie, 
zapewniają ich równorzędny udział w ocenie diagno-
stycznej wskaźników (szczegółowy opis działań znaj-
duje się w materiale i metodach części I).

Korelacje, jakie tworzą kolejne wersje wskaźników, 
pozwalają określić ich moc dyskryminacyjną, wartość 
diagnostyczną i możliwości zastosowań. Odniesienie 
iloczynu skoków i masy ciała do jego wysokości (lp. 2 
i 5) praktycznie nie zmienia mocy związku ze skokiem 
w stosunku do wersji wyjściowej wskaźnika (lp. 1 i 4), 
natomiast uwydatnia rolę sylwetki, szczególnie w uję-
ciu wskaźnika Rohrera. Walory silnej budowy ciała 
jeszcze bardziej podkreśla wyrównanie udziału cech 

Tabela 6.  Korelacje cech somatycznych, skoków i rzutu w przód piłką 2 kg ze wskaźnikami przez nie utworzonymi

Table 6. Correlations of somatic traits, jumps and forward throw of the 2 kg ball with indices created as the function of them
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l × m/100 64 89 81 62 35 67 52 72
2 l × m/w 46 86 85 73 52 66 53 70
3 (l’ × m/w’) × 1000 –00 54 64 68 64 69 56 54
4 h × m /100 53 79 73 58 35 61 79 71
5 h × m/w 37 74 74 64 47 58 81 68
6 (h’ × m/w’) × 100000 –10 50 62 70 69 42 74 50
7
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l × p/100 49 59 51 36 17 72 61 95
8 l’ × p/100000 50 50 41 25 07 85 68 85
9 l’ × p’ /10000 33 18 09 –02 –13 87 68 72
10 h × p/100 43 55 49 36 19 66 79 91
11 h’ × p /100 41 50 44 32 16 68 85 86

12 h’ × p’/10 23 18 12 05 –03 68 87 72

l – wynik skoku w dal z miejsca / result of standing broad jump;
m – masa ciała / body mass;
w – wysokość ciała / body height; 
h – wynik skoku dosiężnego / result of vertical jump;
p – wynik rzutu piłką 2 kg w przód znad głowy /result of  forward, overhead 2 kg ball throw;
l’, h’ – wartości zmodyfikowane poprzez podniesienie do potęgi / values modified by raising to a power;
p’ – wartość zmodyfikowana przez równanie regresji eliminujące wpływ masy ciała / value modified by regressional elimination of the body mass

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05 – 22             r0,01 – 28
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składowych wskaźników poprzez ujednolicenie ich 
współczynników zmienności (lp. 3 i 6). To działa-
nie nieco poprawiło ocenę obu skoków w wariancie 
wskaźnika powstałego przy udziale skoku w dal 
(lp. 3), wyraźnie obniżając ją w wersji utworzonej 
z udziałem skoku dosiężnego (lp. 6). W obu przy-
padkach niemal całkowicie wyeliminowany został 
wpływ wysokości ciała. We wskaźnikach siły zry-
wowej wyrównanie szans diagnostycznych skoków 
w stosunku do rzutu (lp. 8 i 11) przynosi obniżkę 
wpływu masy ciała i rzutu, podnosząc rangę prób 
skocznościowych. W kolejnym przekształceniu, po 
wyłączeniu oddziaływania masy ciała na wyniki rzu-
tu (lp. 9 i 12), w dalszym ciągu maleje wpływ obu 
podstawowych cech somatycznych i rzutu oraz za-

nikają związki wysokości ciała ze wskaźnikami so-
matycznymi, a wzrastają nieznacznie skoków z ich 
macierzystymi wskaźnikami (lp. 9 i 12). 

W konfrontacji pchnięć i rzutów ze wskaźnikami 
Sargenta (tab. 7) dokooptowanie wysokości ciała 
z utworzeniem ilorazu (lp. 2 i 5) właściwie nie zmie-
niło obrazu zależności. W obu wariantach wskaźni-
ków część współczynników „r” nie zmieniła wartości, 
a część nieznacznie się obniżyła. Wprowadzenie 
uczestnictwa trzech cech na jednakowym poziomie 
(lp. 3 i 6) przyczyniło się do obniżenia wszystkich 
związków obu wskaźników. Najbardziej stabilnymi, 
odpornymi na zmiany wskaźników, okazały się rzuty 
piłką 2 kg do tyłu i pchnięcia sprzed klatki piersiowej 
najcięższą piłką.

Tabela 7. Związki rzutów i pchnięć piłkami lekarskimi z utworzonymi wskaźnikami

Table 7. Correlation coefficients between medicine ball throws and puts and defined indices

Lp.
Wskaźniki

Indices

Rzut do przodu
Forward throw

Rzut do tyłu
Backward throw

Pchnięcia boczne 
i rzut jednorącz

Sideways put and 
one hand throw

Pchnięcie sprzed 
klatki piersiowej

In front of chest put

3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3kg 2 kg 1 kg

1
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l × m/100 73 72 62 68 73 65 65 63 49 74 69 70

2 l × m / w 71 70 62 68 74 65 64 62 51 73 68 70

3 (l’ × m /w’) × 1000 54 54 50 59 67 59 50 52 46 61 57 59

4 h × m/100 73 71 60 71 75 68 70 68 53 73 71 72

5 h × m / w 70 68 59 69 75 67 68 68 53 72 70 71

6 (h’ × m/w’) × 
100000 51 50 45 54 61 53 52 55 47 56 55 57

7
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x l × p/100 92 95 89 80 80 76 70 72 65 83 78 78

8 l’ × p /100000 83 85 80 77 79 77 65 67 59 79 74 73

9 l’ × p’/10000 69 72 69 68 69 69 53 57 52 66 61 60

10 h × p/100 89 91 84 80 80 76 72 75 66 81 78 78

11 h’ × p/100 85 86 79 79 79 76 70 73 63 79 76 75

12 h’ × p’/10 71 72 68 68 68 68 58 63 56 65 64 62

l – wynik skoku w dal z miejsca / result of standing broad jump;
m – masa ciała / body mass;
w – wysokość ciała / body height; 
h – wynik skoku dosiężnego / result of vertical jump;
p – wynik rzutu piłką 2 kg w przód znad głowy /result of  forward, overhead 2 kg ball throw;
l’, h’ – wartości zmodyfikowane poprzez podniesienie do potęgi / values modified by raising to a power;
p’ – wartość zmodyfikowana przez równanie regresji eliminujące wpływ masy ciała / value modified by regressional elimination of the body mass

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05  – 22             r0,01 – 28
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Oba wskaźniki siły zrywowej w swojej podstawo-
wej wersji iloczynu (lp. 7 i 10) wykazują najsilniejsze 
powinowactwo z wszystkimi pchnięciami i rzutami. 
Podniesienie do odpowiedniej potęgi wyników sko-
ków (lp. 8 i 11) stosunkowo w niewielkim stopniu 
obniża korelacje, które w przypadku rzutów piłka-
mi do tyłu, niezależnie od ciężaru sprzętu, prawie 
się nie zmieniają. Jest to wspomniane już zjawisko 
zauważone przez badaczy amerykańskich, będące 
konsekwencją paralelnej pracy grup mięśniowych 
zaangażowanych w tych próbach. Trzecia wersja 
wskaźników, pozbawiona oddziaływania masy ciała 
na wyniki rzutu (lp. 9 i 12), tworzy związki niższe 
niż poprzednie. Przedstawione w tabelach związki 
– zarówno poszczególnych prób, jak i wskaźników 
z nich powstałych – z cechami budowy somatycz-

nej umożliwiają wybór cechy pojedynczej lub kilku 
zespolonych we wskaźniki ilorazowo-iloczynowe 
adekwatne do oceny badanego zjawiska.

Wnioski

Odrębności morfofunkcjonalne kobiet wywierają wpływ 
na wyniki prób siłowo-szybkościowych, stąd pewne 
odmienności ich zachowań motorycznych powinny być 
uwzględniane zarówno w pracach badawczych, jak 
i praktyce wychowanie fi zycznego oraz sportu. Ponadto 
potwierdziły się sformułowane w części pierwszej wnio-
ski. Szczególnie istotne uzupełnienie dotyczy pozycji 
wyrzutnych. Najbardziej zalecaną dla kobiet pozycją są 
rzuty piłek o ciężarze 2 i 3 kg do tyłu oraz niewiele im 
pod tym względem ustępujące rzuty do przodu.
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Sprostowanie / Rectification

W części I opracowania, zamieszczonego w 39 numerze „Antropomotoryki”, wystąpiły błędy (z winy auto-
rów) w danych zawartych w tablicach. Powinno być:

In the part I of elaboration, which was placed in “Antropomotoryka” No. 39, because of authors, appeared 
data errors in tables. It is obliged to be:

Tabela 2.

Table 2.

Lp. 3 (l’ × m/w’) × 1000

Lp. 6 (h’ × m/w’) × 100000   

Lp. 9 l’ × p’/10000 1,2–3,4 2,15 0,45 20,9

Lp.12 h’ × p’/10 6,2–19,2 11,51 2,50 21,7

Tabela 6.

Table 6.

Lp. 3 (l’ × m/w’) × 1000

Lp. 6 (h’ × m/w’) ×100000

Lp. 9 l’ × p’/10000 24 13 06 –03 –12 82 63 67

Lp.12 h’ × p’/10 09 05 03 00 –04 58 84 66

Tabela 7.

Table 7.

Lp. 3 (l’ × m/w’) × 1000

Lp. 6 (h’ × m/w’) × 100000

Lp. 9 l’ × p’/10000 63 67 67 57 67 64 58 57 35 55 56 61

Lp.12 h’ × p’/10 57 66 64 49 58 60 52 52 36 45 46 52

Za zaistniałe utrudnienia autorzy przepraszają Czytelników.
Please accept authors’ apologies for any inconvenience this may cause you.
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POZIOM KOORDYNACYJNYCH ZDOLNOŚCI 
MOTORYCZNYCH A PRZEBIEG WALK 

I POZIOM OSIĄGNIĘĆ SENIORÓW JUDO

THE LEVEL OF MOTOR CO-ORDINATION ABILITIES 
AND THE COURSE OF FIGHTS AS WELL AS THE LEVEL 

OF ACHIEVEMENTS BY SENIOR JUDOISTS

Grzegorz Lech*, Janusz Jaworski**, Robert Krawczyk***, 

*** dr, Katedra Teorii i Metodyki Sportów Indywidualnych, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78
*** dr, Katedra Antropomotoryki, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78
*** mgr, Katedra Sportów Indywidualnych, AWF Katowice, ul. Mikołowska 72A

Słowa kluczowe: koordynacyjne zdolności motoryczne, komputerowe testy koordyna-
cyjne, testowanie, judo, mężczyźni, rywalizacja sportowa

Key words: co-ordination motor abilities, computer coordinative tests, testing, judo, 
men, sport-related rivalry

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 motory-
cznych. 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).
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Wstęp

Jedne z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w an-
tropomotoryce są związane z pojęciem i strukturą zdol-
ności koordynacyjnych [1]. Obecnie najczęściej defi niu-
je się je jako względnie utrwalone i uogólnione formy 
przebiegu psychofi zycznych procesów regulacji rucho-
wej [2]. U podstaw tej kategorii pojęciowej leżą procesy 
fi zyczne, oparte przede wszystkim na właściwościach 
układu nerwowego. Wtórna jest tu rola kośćca, więza-
deł i mięśni szkieletowych [1]. 

Zdecydowanie większe rozbieżności obserwujemy 
analizując proponowaną przez poszczególnych auto-
rów strukturę omawianych zdolności. W dostępnych 
publikacjach zdefi niowano od 5 [3, za 4] do 11 [5] pod-
stawowych (elementarnych) zdolności koordynacyj-
nych. 

Wysoki poziom zdolności koordynacyjnych warun-
kuje skuteczność uczenia się nowych elementów tech-
nicznych1, jak również sam sposób prowadzenia walki 
sportowej – szczególnie w dyscyplinach, gdzie dominują 
otwarte struktury ruchowe [6, 7]. Im bogatsza technika 
danej dyscypliny sportowej, tym większe znaczenie ma  
w niej koordynacja ruchowa. W technicznie złożonych 
dyscyplinach sportu (m.in. w łyżwiarstwie fi gurowym 
i sportach walki) jest ona elementem najważniejszym 
[5]. Judo, jak większość sportów walki, charakteryzuje 
bogata technika sportowa: duża objętość i różnorod-
ność ćwiczeń stosowanych w wyjątkowo zmiennych 
warunkach. Jednocześnie ruchy judoków muszą być 
bardzo dokładne i szybkie. Tylko takie bowiem zapew-
niają skuteczność stosowanej techniki podczas walki. 
Z tych względów dyscyplinę tę zalicza się do najwyż-
szego, tj. trzeciego, poziomu koordynacyjnej złożono-

2. Między skutecznością działań i:
• zdolnością różnicowania ruchów (skuteczność działań w pierwszej części walki – wynik testu, „różnico-

wanie kinestetyczne, parametry czasowe”; korelacja bardzo wysoka);
• średnim czasem reakcji złożonej (skuteczność działań w pierwszej części walki; korelacja bardzo wyso-

ka).
3. Między poziomem osiągnięć w zawodach a szybkością, dokładnością i precyzją ruchów (poziom osiągnięć 

– liczba błędów w „labiryncie w lewo”; korelacja prawie pełna).

The purpose of the work. The purpose of this paper is to identify the rudimentary motor abilities that influ-
ence the fighting method and the sports level during judo competitions of seniors. 

Methods. This research involved seven competitors. On the basis of the video recording of 51 fights, fought 
during the two tournaments of the Polish Teams’ Cup, the activity and efficiency of their activities were defined. 
The sports level of those competitors was determined by taking into account the final classification achieved by 
those competitions.

During the period between those tournaments, the level of motor co-ordination abilities of the participants 
was determined. The scope of the research involved the following aspects: kinaesthetic differentiation of 
movements (components related to strength and time), frequency of movements, speed of a simple reac-
tion (to a visual stimulus and an aural one), speed of multiple choice reaction, spatial orientation, visual 
and motor co-ordination, rhythmization, speed, accuracy and precision of movements, ability to adjust 
movements and eye-hand co-ordination. During the research we applied Spearman’s the ranking correlation 
coefficient (R).

Results. Positive, statistically significant correlations were noticed between:
1. The activity of the contestants and:

• the level of spatial orientation;
• the average reaction time to a visual stimulus;
• the minimum reaction time to an aural stimulus;
• visual and motor co-ordination.

2. The effectiveness of actions and:
• movement differentiation ability;
• the average time of a complex response.

3. The level of achievements during the competitions and the speed, accuracy and precision of movements.

1 Między innymi Szopa (Szopa, Mleczko, Żak 1996: Szopa 1998) szybkość, trwałość i dokładność uczenia się nowych ruchów klasyfi kował jako odrębną 
zdolność motoryczną – „uczenia się ruchów”.
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ści [8]. Mimo to autorzy rzadko zajmują się koordynacją 
ruchową2 w tej dyscyplinie sportu. 

Na szczególną uwagę zasługuje praca prezentu-
jąca hierarchię podstawowych zdolności koordynacyj-
nych w judo [9, za 5].  Autor wymienia w niej, jako naj-
ważniejsze zdolności, kolejno: „dostosowanie, łączenia 
ruchów, szybkość reakcji, równowagi, orientacji prze-
strzennej oraz różnicowanie ruchów”.

Cel pracy

Zasadniczym celem niniejszych badań jest określenie 
poziomu zdolności koordynacyjnych seniorów judo 
oraz odpowiedź na następujące pytania:

Czy występuje korelacja między aktywnością 
w walce a poziomem zdolności koordynacyjnych?

Czy występuje korelacja między skutecznością 
działań a poziomem zdolności koordynacyjnych?

Czy występuje korelacja między poziomem zdolno-
ści koordynacyjnych a poziomem sportowym zawodni-
ków?

Materiał i metody

Badaniami objęto siedmiu zawodników z trzech klubów 
(1 z Wisły Kraków, 1 z UKS Judo Wolbrom, 5 z Czarnych 
Bytom). Wszyscy są reprezentantami w średnich kate-
goriach wagowych (do 73 kg, do 81 kg oraz do 90 kg), 
a w dotychczasowej karierze zdobyli co najmniej piąte 
miejsce w ogólnopolskich zawodach seniorów. W do-
borze uwzględniono także ich wiek i staż zawodniczy. 

W tabeli 1 zestawiono charakterystyki wieku, stażu 
oraz podstawowych parametrów budowy somatycznej 
uczestników badań.

Podczas III i IV Rzutu Ligi Indywidualno-Drużynowej 
Seniorów (Opole, 16 września 2006 r.; Wrocław, 21 
października 2006 r.) dokonano rejestracji ich walk 
turniejowych (n = 51). Były to dwa turnieje kończące 
okres startowy w rywalizacji seniorów, które decydo-
wały o zdobyciu tytułu drużynowego mistrza Polski. 
Podczas analizy pojedynków notowano w programie 
EXEL akcje techniczne poszczególnych zawodników. 
W zapisie uwzględniano ocenę sędziowską oraz część 
walki, w której został przeprowadzony atak. W analizie 
uwzględniano także ataki nieskuteczne, za które sę-
dziowie nie przyznawali punktów. Dotyczyło to sytua-
cji, gdy zawodnik w znaczący sposób wytrącił prze-
ciwnika z równowagi (zaobserwowano wystąpienie 
tzw. fazy lotu). Takim atakom przypisywano ocenę 0. 
Odnotowano łącznie 145 akcji technicznych.

Rywalizację podzielono na dwie części. Pierwsza 
obejmowała trzy pierwsze minuty pojedynku, druga – 
czwartą i piątą minutę. Jeżeli w walce występowała 
tzw. dogrywka – zaliczano ją do drugiej części walki. 

Na podstawie tego zapisu obliczono wskaźniki cha-
rakteryzujące aktywność i skuteczność działań uczest-
ników badań.
• Wskaźnik aktywności (WA) obliczano za pomocą 

wzoru: 
WA = ΣA/NW,

gdzie: 
 ΣA – suma zastosowanych ataków, 
 NW – liczba walk toczonych przez zawodnika.

• Wskaźnik aktywności obliczony dla pierwszej części 
walki oznaczono symbolem WA1, dla drugiej – WA2.

• Wprowadzono także parametr RWA (różnica 
wskaźnika aktywności), który ma określać zmien-

2 W teorii i praktyce wychowania fi zycznego i sportu – pomimo pewnych różnic epistemologicznych (pojęcie „zdolności koordynacyjne” podkreśla ich 
wrodzony charakter, natomiast  „koordynacja ruchowa akcentuje” zewnętrzny sposób przejawiania się konkretnego ruchu (Osiński 2003, s. 254; Starosta 2003, 
s. 21)) – używa się zamiennie sformułowań „koordynacja ruchowa” i „zdolności koordynacyjne” (Starosta 2003, s. 21).

Tabela 1. Charakterystyki wieku, stażu oraz podstawowych parametrów budowy somatycznej uczestników badań (n = 7)

Table 1. Descriptions of the age, training experience and the basic parameters of the somatic build of the research subjects (n = 7)

Charakterystyki badanych Średnia Minimum Maksimum SD

Wiek (lat) 21,6 20,0 23,0 0,976

Staż zawodniczy (lat) 12,4 9,0 14,0 1,718

Wysokość ciała (cm) 180,4 170,0 187,0 5,442

Masa ciała (kg) 82,2 70,9 92,9 7,618

Masa ciała szczupłego (kg) 74,2 65,4 82,1 6,192
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ność aktywności zawodników podczas rywalizacji. 
Obliczano go stosując formułę:

  RWA = WA1 – WA2.

• Wskaźnik skuteczności (WS) określała średnia 
arytmetyczna ocen ataków. 

• Wskaźnik skuteczności obliczony dla pierwszej czę-
ści walki oznaczono jako WS1, dla drugiej – WS2.

• Różnicę wskaźnika skuteczności obliczano za po-
mocą wzoru: RWS = WS1 – WS2.

• Poziom osiągnięć (PO) – to suma punktów zdo-
byta przez zawodników w obydwu turniejach. 
Zastosowano następującą punktację: I miejsce – 
7 punktów, II – 5 punktów, III – 3,5 punktu, V – 
1,5 punktu, oraz VII – 0,5 punktu.

Kolejnym aspektem pracy było określenie pozio-
mu koordynacyjnych zdolności motorycznych. Termin 
badań wyznaczono w ten sposób, aby czas od pierw-
szych zawodów do badań był zbliżony do czasu, który 
miał upłynąć między badaniami a drugim turniejem.

Opierając się na najnowszych klasyfi kacjach koor-
dynacyjnych zdolności motorycznych [przegląd zagad-
nienia – 2]  badaniami objęto: kinestetyczne różnico-
wanie ruchów (komponenty siłowe oraz czasowe); czę-
stotliwość ruchów; szybkość reakcji prostej (na bodziec 
wzrokowy i słuchowy); szybkość reakcji z wyborem; 
orientację przestrzenną; koordynację wzrokowo-ru-
chową; rytmizację; szybkość, dokładność i precyzję 
ruchów; zdolność dostosowania ruchów oraz koordy-
nację typu oko – ręka.

Do badań wyżej wymienionych zdolności koordy-
nacyjnych wykorzystano zespół testów komputerowych 
zaproponowany przez Jaworskiego [10]. Testy wykona-
no na  komputerze przenośnym typu „tablet” z ekranem 
dotykowym (Toshiba Satellite R15) o następujących 
parametrach: procesor 1,7 GHz, system operacyjny 

Windows XP Tablet PC Edition 2005, 512 MB RAM, kar-
ta grafi czna z 32-bitową głębią kolorów (16 milionów ko-
lorów), 14,1” kolorowy monitor typu LCD o rozdzielczości 
1024×768 pikseli, mysz komputerowa, „rysik” tableta). 
Badania przeprowadzono w osobnym pomieszczeniu, 
zapewniając ciszę i spokój każdej testowanej osobie. 
Zaproponowane testy komputerowe charakteryzowały 
się odpowiednią rzetelnością [10] oraz trafnością [11]. 

Do opracowania wyników posłużono się pakietem 
oprogramowania STATISTICA  PL v. 6.0. W badaniach 
wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana 
(RSp) [12]. 

Omówienie wyników

W tabeli 2 zestawiono wartości wskaźników okre-
ślających sposób prowadzenia walki przez zawodników 
oraz poziom ich osiągnięć. 

Analizując aktywność (WA) stwierdzono, iż zawod-
nicy wykonywali średnio od 1,6 do 3,8 akcji technicz-
no-taktycznej w jednej walce.  Porównanie aktywności 
w poszczególnych okresach rywalizacji wykazało także 
znaczne zróżnicowanie. W badanej grupie byli judocy, 
u których aktywność wzrastała w drugiej części wal-
ki (wartość minimalna RWA = –0,7), jak również tacy, 
którzy w drugiej części pojedynku wykonywali mniej 
działań (wartość maksymalna RWA = 1,0). Wartość 
średnia RWA (0,43) wskazuje na tendencję do spadku 
aktywności zawodników objętych badaniem w drugiej 
części pojedynku.

Średnia wartość skuteczności działań (WS) w ba-
danej grupie to 2,84 punktu. Podobnie jak w przypadku 
aktywności, wartość tego wskaźnika znacząco różnico-
wała poszczególnych zawodników (minimum = 1,64 p., 
maksimum = 4,77 p.). Analizując wartość RWS (1,0 p.) 
odnotowano u badanych zawodników tendencję do 
spadku średniej wartości ocen w drugiej części poje-

Tabela 2. Charakterystyka wskaźników określających aktywność, skuteczność i poziom osiągnięć uczestników badań (n = 7)

Table 2. Description of the coefficients defining the activity, efficiency and the level of achievements obtained by the research subjects 
(n = 7)

Wskaźnik Średnia Min. Max SD

WA 2,63 1,600 3,800 0,718

WA1 1,80 0,900 2,500 0,600

WA2 1,37 1,000 1,800 0,281

RWA 0,43 –0,700 1,000 0,673

WS 2,84 1,636 4,769 1,003
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Tabela 3. Wartości parametrów określające poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych (n = 7)

Table 3. Values of parameters defining the level of motor co-ordination abilities (n = 7)

Zdolność motoryczna Lp. Test Wymiar / jednostka Średnia Min. Max SD

Zdolność 
różnicowania ruchów

1. Różnicowanie kinestetyczne 
(parametry siłowe) 

Odchylenie od wzorca 
/ piksel

11,43 5 25 7,07

2. Różnicowanie kinestetyczne – 
antycypacja (parametry czasowe) 

Odchylenie od wzorca 
/ piksel/

29,57 12 42 9,74

Częstotliwość 
ruchów

3. Częstotliwość ruchów ręki 
(tapping)

Suma dotknięć (prawej 
i lewej ręki) / n

47,71 40 58 6,58

Szybkość reakcji 4. Minimalny czas reakcji na bodziec 
wzrokowy

Czas / ms 237,14 230 260 11,13

5. Średni czas reakcji na bodziec 
wzrokowy

Czas / ms 254,43 243 276 10,50

6. Maksymalny czas reakcji na 
bodziec wzrokowy

Czas / ms 282,86 260 310 19,76

7. Minimalny czas reakcji na bodziec 
słuchowy 

Czas / ms 194,29 160 210 18,13

8. Średni czas reakcji na bodziec 
słuchowy

Czas / ms 216,43 176 255 26,46

9. Maksymalny czas reakcji na 
bodziec słuchowy 

Czas / ms 244,29 210 280 27,60

10. Minimalny czas reakcji złożonej Czas / ms 291,43 250 330 26,73

11. Średni czas reakcji złożonej Czas / ms 401,43 334 468 54,55

12. Maksymalny czas reakcji złożonej Czas / ms 548,57 420 710 114,81

Zdolność rytmizacji 13. Rytmizacja ruchów Czas / ms 131,71 62 267 82,24

Szybkość dokładność 
i precyzja ruchów

14. Labirynt w lewo Czas / s 52,14 34 66 11,19

15. Labirynt w prawo Czas / s 45,29 31 59 9,29

16. Różnica czasów wykonania 
labiryntu w prawo i w lewo 
(dostosowanie ruchów)

Czas / s 8,57 0 21 6,90

17. Labirynt w lewo Liczba błędów / n 11,29 4 26 7,43

18. Labirynt w prawo Liczba błędów / n 12,43 5 20 5,97

Dostosowanie 19 Różnica błędów  w labiryncie 
wykonywanym w prawo i w lewo 
(dostosowanie ruchów)

Liczba błędów / n 5,143 1 10 3,34

Koordynacja 
wzrokowo-ruchowa 
(KWR)

20. (KWR) Tryb dowolny Czas / s 74,57 70 82 4,72

21. (KWR) Tryb wymuszony Liczba błędów / n 78,71 63 94 13,33

22. (KWR) Tryb wymuszony Liczba poprawnych 
reakcji / n

21,29 6 37 13,33

23. Koordynacja oko – ręka Czas / s 74,00 60 86 9,31

24. Koordynacja oko – ręka Liczba błędów / n 15,00 0 37 12,79

Orientacja 
przestrzenna (OP)

25. (OP) Tryb dowolny Czas / s 58,57 53 64 4,08

26. (OP) Tryb dowolny Liczba błędów / n 1,14 0 3 1,21

Reakcja na 
poruszający się 
obiekt (RPO)

27. (RPO) Tryb wymuszony Liczba poprawnych 
reakcji / n

23,00 11 45 11,85

28. (RPO) Tryb wymuszony Liczba błędów / n 27,00 5 39 11,85
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dynku. W poszczególnych przypadkach zawodnicy 
uzyskiwali jednak znaczny wzrost skuteczności (–2,6) 
w 4 i 5 minucie walki.

W tabeli 3 zestawiono wartości charakteryzujące 
wyniki uzyskane przez badanych zawodników w po-
szczególnych testach koordynacyjnych.

W tabeli 4 zestawiono istotne statystycznie warto-
ści współczynnika korelacji rang Spearmana wyliczo-
ne między wynikami testów koordynacji a wartościami 
wskaźników określających sposób prowadzenia walk 
i poziom osiągnięć badanej grupy zawodników. 

Interpretując wartości współczynnika R Spearmana 
w przypadku WA (wskaźnik aktywności) stwierdzono, 
iż jego wartość była dodatnio skorelowana (korelacja 
bardzo wysoka; współczynnik R Spearmana = 0,73) 
z różnicą błędów w „labiryncie” wykonywanym w prawo 
i w lewo (dostosowanie ruchów).

Ujemnie natomiast (korelacja bardzo wysoka; 
współczynnik R Spearmana = –0,77) z liczbą błędów 
w teście „orientacja przestrzenna – tryb dowolny”.

W przypadku WA1 (wskaźnik aktywności w pierw-
szej części walki) stwierdzono bardzo wysoką, ujem-

Tabela 4. Istotne statystycznie (p < 0,07) wartości współczynnika korelacji rang wyliczone między wynikami testów koordynacji 
a wskaźnikami określającymi sposób prowadzenia walki i poziom osiągnięć zawodników (n = 7)

Table 4. Calculated statistically significant (p < 0.07) values of correlation coefficients of ranks between the results for co-ordination 
tests and the coefficients defining the fighting method and the level of achievements of the competitors (n = 7)

Wskaźnik Test RSp t(N-2) poziom p

WA & Różnica błędów  w labiryncie wykonywanym w prawo 
i w lewo (dostosowanie ruchów)

0,73 2,37 0,064

WA & (OP) Tryb dowolny (n błędów) –0,77 –2,67 0,044

WA1 & Średni czas reakcji na bodziec wzrokowy (ms) –0,76 –2,59 0,049

WA2 & Różnicowanie kinestetyczne – parametry siłowe (piksel) 0,74 2,43 0,059

WA2 & Minimalny czas reakcji na bodziec słuchowy (ms) –0,83 –3,39 0,019

WA2 & (KWR) Tryb dowolny (s) –0,73 –2,38 0,063

WA2 & (OP) Tryb dowolny (s) –0,79 –2,91 0,034

WS & Labirynt w lewo (s) 0,86 3,72 0,014

WS1 & Różnicowanie kinestetyczne – antycypacja, parametry
czasowe (piksel)

–0,75 –2,54 0,052

WS1 & Średni czas reakcji złożonej (ms) –0,86 –3,72 0,014

WS1 & Labirynt w lewo (s) 0,82 3,22 0,023

WS1 & (OP)/ Tryb dowolny (n błędów) 0,75 2,53 0,053

WS1 & Koordynacja oko – ręka (s) 0,82 3,22 0,023

WS2 & Minimalny czas reakcji na bodziec słuchowy (s) 0,92 5,14 0,004

WS2 & Średni czas reakcji na bodziec słuchowy (s) 0,93 5,59 0,003

WS2 & Maksymalny czas reakcji na bodziec słuchowy (s) 0,81 3,10 0,027

WS2 & (KWR) Tryb dowolny (s) 0,86 3,85 0,012

WS2 & (OP) Tryb dowolny (s) 0,87 4,00 0,010

RWS & Różnicowanie kinestetyczne – antycypacja, parametry
czasowe (piksel)

–0,75 –2,54 0,052

RWS & Średni czas reakcji złożonej (ms) –0,96 –8,14 0,000

RWS & (OP) Tryb dowolny (n błędów) 0,79 2,86 0,035

RWS & Koordynacja oko – ręka (s) 0,89 4,43 0,007

PO & Labirynt w lewo (n błędów) –0,74 –2,45 0,058

Uwaga: Pogrubiono korzystne korelacje (lepszy wynik w teście koordynacyjnych zdolności motorycznych był związany z korzystną wartością wskaźnika 
określającego sposób prowadzenia walki lub poziom sportowy zawodników)

Note: The positive correlations are in bold type (the better result in the test of motor co-ordination abilities was connected with the positive value of the 
coefficient that defines the fighting method, or the sports level of the competitors)
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ną korelację między jego wartością a średnim cza-
sem reakcji na bodziec wzrokowy (ms); współczynnik 
RSp = –0,76.

Wartość wskaźnika aktywności w drugiej czę-
ści walki (WA2) była związana istotnie statystycznie 
z czterema wynikami testów koordynacji. 

Dodatnią, bardzo wysoką korelację (współczynnik RSp 
= 0,74) odnotowano między jego wartością a wynikiem te-
stu „różnicowanie kinestetyczne – parametry siłowe”.

Ujemna, także bardzo wysoka korelacja określała 
związek między wartościa WA2 a:
• minimalnym czasem reakcji na bodziec słuchowy 

(ms) współczynnik R Spearmana = –0,83;
• czasem (s) wykonania testu „koordynacja wzroko-

wo-ruchowa – tryb dowolny” (RSp = –0,73); 
• oraz czasem (s) wykonania testu „orientacja prze-

strzenna – tryb dowolny” (RSp = –0,79).

Dodatnia, bardzo wysoka korelacja (współczynnik 
R Spearmana = 0,86) wystąpiła między wartością WS 
(wskaźnik skuteczności) i czasem (s) wykonania testu 
„labirynt w lewo”.

Wartość WS1 (wskaźnika skuteczności w pierwszej 
części walki) była ujemnie skorelowana z:
• wynikiem testu „Różnicowanie kinestetyczne – an-

tycypacja, parametry siłowe” (korelacja bardzo wy-
soka; współczynnik R Spearmana = –0,75); 

• średnim czasem reakcji złożonej (korelacja bardzo 
wysoka; RSp = –0,86).

Dodatnią, także bardzo wysoką korelacje stwier-
dzono pomiędzy WS1 a:
• czasem (s) wykonania testu „labirynt w lewo” 

(RSp = 0,82);
• liczbą błędów w teście „orientacja przestrzenna – 

tryb dowolny” (RSp = 0,75); oraz
• czasem (s) wykonania testu „koordynacja oko – 

ręka” (RSp = 0,82).

Dodatnia, prawie pełna korelacja określała związek 
między wartością WS2 (wskaźnik skuteczności w dru-
giej części walki) a:
• minimalnym czasem reakcji na bodziec słuchowy 

(RSp = 0,92);
• średnim czasem reakcji na bodziec słuchowy 

(RSp = 0,93).

Także dodatnią korelację, lecz o mniejszej sile od-
notowano między WA i maksymalnym czasem reakcji 
na bodziec słuchowy (współczynnik RSp = 0,81), cza-
sem (s) wykonania testu „koordynacja wzrokowo-ru-

chowa – tryb dowolny” (RSp = –0,86), a także czasem 
(s) wykonania testu „orientacja przestrzenna – tryb do-
wolny” (RSp= –0,87).

Związek między wartością RWS (różnica wskaź-
nika skuteczności) a średnim czasem reakcji złożonej 
określała prawie pełna, ujemna korelacja (współczyn-
nik RSp = –0,96).

Natomiast bardzo wysoka, także ujemna korelacja 
wystąpiła między wartością tego wskaźnika a wyni-
kiem testu „różnicowanie kinestetyczne – antycypacja, 
parametry siłowe” (RSp = –0,75).

Dodatnią korelację odnotowano między RWS a:
• liczbą błędów w teście „orientacja przestrzenna” 

(RSp = 0,79) oraz
• czasem (s.) wykonania testu „koordynacja oko-rę-

ka” (R Spearmana = 0,89).

Bardzo wysoka, ujemna korelacja określała związek 
między PO (poziom osiągnięć) i liczbą liczba błędów 
popełnionych w teście „labirynt w lewo" (RSp = 0,74).

Dyskusja

Wartość sportowa zawodnika (poza specyfi cznym profi -
lem predyspozycji psychicznych) jest wypadkową umie-
jętności technicznych, poziomu zdolności motorycznych 
(siły, szybkości i wytrzymałości) oraz pełniących, w więk-
szości przypadków, wobec tych składowych funkcję 
nadrzędną – umiejętności taktycznych [14]. W niniejszej 
pracy badaniami objęto zawodników o ukształtowanym 
wyszkoleniu technicznym. Możemy więc stwierdzić, iż 
ich wysoki poziom sportowy nie wynika z szybkości 
i trwałości przyswajania nowych struktur ruchowych 
(technik judo), lecz umiejętności taktycznych, na które to 
wyszkolenie – co podkreślano we wstępie – decydujący 
wpływ ma koordynacja ruchowa.  

Podczas analizy statystycznej wykazano korzystne 
współwystępowanie wskaźników wyszkolenia tech-
niczno-taktycznego z:
• poziomem orientacji przestrzennej (WA – n błędów, 

test OP, tryb dowolny);
• średnim czasem reakcji na bodziec wzrokowy 

(WA1);
• minimalnym czasem reakcji na bodziec słuchowy 

(WA2);
• koordynacją wzrokowo-ruchową (WA2 – czas wy-

konania testu KWR, tryb dowolny);
• zdolnością różnicowania ruchów (WS1 – wynik testu, 

„różnicowanie kinestetyczne, parametry czasowe";
• średnim czasem reakcji złożonej (WS1).
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Rycina 1. Procentowe wartości wyników testów koordynacyjnych zdolności motorycznych zawodnika R.K. na tle średniej wyników 
badanej grupy (100%) 

Figure 1. Percentage values of the test results of motor co-ordination abilities of R. K. in comparison with the mean value of the results 
of the tested group (100%)

Odnotowano także, iż poziom osiągnięć w zawo-
dach był ujemnie skorelowany z szybkością, dokład-
nością i precyzją ruchów (PO – liczba błędów w „labi-
ryncie w lewo”). 

Ze względu na ograniczoną ilość piśmiennictwa, 
trudno jednoznacznie interpretować wyniki niniej-
szych badań. Możemy jedynie stwierdzić, iż w pracy 
nie potwierdzono dominującego znaczenia w judo do-
stosowania i łączenia ruchów [9 za 5]. W przypadku 
szybkości, dokładności i precyzji ruchów wpływa ona 
przypuszczalnie na poziom sportowy zawodników po-
przez (nie analizowaną w niniejszej pracy) aktywność 
w obronie. 

Współwystępujące – niekorzystne dla poziomu 
analizowanych wskaźników walki wyniki testów nie 
pozostają w sprzeczności z przemyśleniami cyto-
wanych we wstępie autorów,   wydają się natomiast 
spowodowane charakterem treningu w tej dyscyplinie 
sportu. Jak podaje Starosta [5], kształtowanie siły 
i wytrzymałości (a więc wiodących w tej dyscyplinie 
sportu zdolności motorycznych) znacznie ogranicza 
rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych. Tak 
więc trening o charakterze ogólnym i ukierunkowanym 

(gdzie na tym poziomie rozwoju mistrzostwa sporto-
wego zawodników dominują ćwiczenia kształtujące 
siłę i wytrzymałość) wydaje się w znacznym stopniu 
ograniczać rozwój koordynacji ruchowej. Natomiast 
walka (udział w zawodach, walki treningowe) prowadzi 
do rozwoju niektórych – podstawowych (elementar-
nych) jej składowych. 

Interesujące dla tego wątku dyskusji wydaje się 
przedstawienie wyników testów lidera średnich ka-
tegorii wagowych ostatnich lat (R.K. – III miejsce 
Mistrzostwa Europy 2000 r.; III miejsce Mistrzostwa 
Świata 2003 r.; V miejsce Igrzyska Olimpijskie 
2004 r.; I miejsce Mistrzostwa Europy 2007) na tle 
średniej wyników badanej grupy zawodników (bada-
nie przeprowadzono w tym samym czasie i warun-
kach; rycina 1). 

Zawodnik ten (jak wynika z wywiadu) od ośmiu lat 
przygotowanie do startów docelowych realizuje wyko-
rzystując głównie tzw. „metodę startową” oraz walki 
treningowe. 

Interpretując zapis grafi czny stwierdzono, iż wy-
niki testów: 4–12 (określające szybkość reakcji, poza 
średnim czasem reakcji złożonej), 13 (rytmizacja ru-



Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych a przebieg walk i poziom osiągnięć seniorów judo

– 71 –

chów), 15 (labirynt w prawo), 20 (KWR – tryb dowolny) 
oraz 25 (OP – tryb dowolny) osiągały zbliżone warto-
ści  (przy „lepszych” wynikach występujących u R.K.). 
W przypadku innych testów znacznie bardziej korzyst-
ne wyniki osiągał R.K.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki znacznie 
odbiegające od średniej badanej grupy zawodników, 
będące jednocześnie poza zakresem zmienności wy-
niku w tej grupie. Dotyczy to średniego czasu reakcji 
(test nr 11) oraz testów 21–23, określających poziom 
koordynacji wzrokowo-ruchowej (liczba błędów w te-
ście KWR – tryb wymuszony; liczba poprawnych reak-
cji w teście KWR – tryb wymuszony; czas wykonania 
testu „koordynacja oko – ręka”).

Wyniki niniejszych badań, pomimo odnotowanych 
bardzo wysokich wartości współczynników korelacji, 
należy traktować z dużą ostrożnością. W interpretacji 
należy wziąć pod uwagę liczebność badanej grupy 
oraz rodzaj testów.  Liczebność badanej grupy (n = 7) 
ograniczała jednak konieczność uwzględnienia ich 
jednorodności w zakresie wieku, stażu, masy ciała 
i poziomu sportowego. Odnośnie do rodzaju testów 
należy zaznaczyć, iż realizowane są one w warunkach 
i działaniach „niespecyfi cznych” dla walki judo (w du-
żym uproszczeniu można stwierdzić, iż pomiar dotyczył 
„ogólnej” nie zaś „specjalnej” – przejawianej w warun-
kach walki –  koordynacji ruchowej). 

Wnioski

Korzystne, istotne statystycznie współzależności odno-
towano:
1. Między aktywnością zawodników a:

• poziomem orientacji przestrzennej (aktywność 
w walce – n błędów, test OP, Tryb dowolny; ko-
relacja bardzo wysoka);

• średnim czasem reakcji na bodziec wzrokowy 
(aktywność w pierwszej części walki; korelacja 
bardzo wysoka)

• minimalnym czasem reakcji na bodziec słucho-
wy (aktywność w drugiej części walki; korelacja 
bardzo wysoka)

• koordynacją wzrokowo-ruchową (aktywność 
w drugiej części walki – czas wykonania testu 
KWR, tryb dowolny; korelacja bardzo wysoka)

2. Między skutecznością działań i:
• zdolnością różnicowania ruchów (skuteczność dzia-

łań w pierwszej części walki – wynik testu, różnico-
wanie 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 szybko-
ścią, dokładnością i precyzją ruchów (PO – liczba błę-
dów w „labiryncie w lewo”; korelacja prawie pełna). 
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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 od-
rzucenia 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.

Aim. The aim of this study is to evaluate dimorphism differences in morphological traits and motor abilities 
between men and women who studied at Land Forces Military Academy in Wrocław. 

Material and method. In this study 23 anthropometric traits and 8 motor tests were used. Those features al-
lowed us to determine 5 indexes which describe body proportions. Moreover, the level of body composition (lean 
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body mass, body fat, water) development was estimated using Wieliński equations. To assess sexual dimorphism 
in morphological traits Mollison index and discrimination coefficients r were used. In case of physical activity, rela-
tive quantity of motor abilities tests were described with reference to body mass and lean body mass (LBM).

All material, in comperative depiction, is showed in tables and prints.
Results and conclusions. In case of our own research sexual dimporphism – typical for most group of people 

– was observed: larger skinfolds and body fat level in women, larger size in another somatic traits in men. Body 
build estimated in this way, persuade us to reject presumption about typical men characteristics of women from 
High Officer Schools. 

Body morpho-functional differences determine differences in physical activity, about which basic motor abili-
ties decide: stenght, speed, endurance, movement co-ordination.

In this connection it is rather unlikely for women to approach to men possibilities even if they start to practice 
very intensively. It is very important to remember that training process and requirements for soldier women are 
the same for both sexes. Therefore, the concern for women-soldier proffesional future appears.

Wstęp

Jednym z czynników, które w sposób istotny warunku-
ją powodzenie zawodowe jest płeć oraz wyznaczone 
nią charakterystyczne różnice, przejawiające się w ze-
społach cech morfologicznych, funkcjonalnych czy 
psychicznych. Problem ten zwraca od dawna szcze-
gólną uwagę, a zjawisko dymorfi zmu płciowego stało 
się czynnikiem szczególnie ważnym w wychowaniu fi -
zycznym i sporcie. Różnice funkcjonalne i somatyczne 
między mężczyznami i kobietami stwarzają różne moż-
liwości w uzyskiwaniu wysokich wyników sportowych, 
a uprawianie niektórych dyscyplin utrudniają w sposób 
zasadniczy lub wręcz uniemożliwiają. 

Przyjęcie przez Polskę zobowiązań wynikających 
z członkostwa w NATO stało się głównym katalizato-
rem głębokich przemian w polskich siłach zbrojnych. 
Efektem tych zmian jest między innymi zwiększenie się 
liczby kandydatów, w tym także kobiet, ubiegających 
się o przyjęcie do różnego typu uczelni wojskowych, 
a także rosnące wymagania stawiane przyszłym ofi ce-
rom – absolwentom tych szkół [1, 2]. Jakkolwiek liczba 
kobiet chcących służyć w wojsku zwiększa się i przybli-
ża do wskaźników europejskich, to jednak zauważa się 
brak materiałowej dokumentacji, a podstawowe cha-
rakterystyki kobiet służących w wojsku są dość ską-
po opracowane. Zrozumiała staje się zatem potrzeba 
naukowej analizy tego zjawiska, co więcej – pojawiają 
pytania, jakimi cechami morfologicznymi, jaką spraw-
nością fi zyczną winny charakteryzować się kandydatki 
do służby wojskowej, by sprostać stawianym im wymo-
gom. 

 Celem pracy jest określenie różnic dymorfi cznych, 
jakie występują w wykształceniu różnych cech soma-
tycznych i zdolności motorycznych między mężczyzna-
mi i kobietami podejmującymi studia w Wyższej Szkole 
Ofi cerskiej we Wrocławiu.

Materiał i metody badań

W opracowaniu wykorzystano wyniki pomiarów an-
tropometrycznych i prób sprawności fi zycznej kobiet 
i mężczyzn studiujących w WSO we Wrocławiu w 2005 
r. W analizie uwzględniono podstawowe cechy soma-
tyczne, tj. wysokość i masę ciała, które posłużyły do 
wyznaczenia wskaźnika Rohrera; szerokość i głębo-
kość klatki piersiowej, szerokość barków i bioder oraz 
długość tułowia – wielkości niezbędne do wyznacze-
nia wskaźnika biodrowo-barkowego oraz wskaźnika 
szerokości barków, jak również określające masyw-
ność tułowia; obwód klatki piersiowej i obwód bioder 
– służące do wyliczenia wskaźnika obwodu tułowia 
oraz szerokość nasady łokciowej, obwody mięśniowe 
kończyn i fałdy skórno-tłuszczowe – cechy, które zda-
niem Skibińskiej mają największą siłę dyskryminacji 
[3]. Dokonano również oceny poziomu rozwoju kom-
ponentów tkankowych: masy ciała szczupłego, masy 
tłuszczu i wody, wyznaczonych z równań Wielińskiego 
[4]. Natomiast na podstawie testów zaproponowanych 
przez Wachowskiego i Strzelczyka dokonano oceny 
sprawności fi zycznej badanych osób [5]. Szybkość 
określano czasem pokonania odcinka 5 m z nabiegu 10 
m; pomiaru siły kończyn górnych dokonano w warun-
kach statyki z wykorzystaniem specjalnie skonstruowa-
nej ławeczki i układu pomiarowego, siłę eksplozywną 
kończyn dolnych określono wyskokiem dosiężnym, siłę 
ręki mierzono dynamometrem, zwinność określono 
biegiem po „ósemce”, gibkość oceniono skłonem tuło-
wia w przód z postawy, poziom koordynacji wzrokowo-
ruchowej ustalono za pomocą aparatu Piórkowskiego, 
a ogólną wydolność organizmu określono stosując step 
test Mastera.

Do oceny dymorfi zmu płciowego cech morfolo-
gicznych wykorzystano wskaźnik Mollisona oraz za-
stosowano współczynniki dyskryminacji r [3]. Przyjęto 
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założenie, że współczynnik ten nie osiąga wartości 1, 
natomiast dąży do jedności w miarę odsuwania się od 
siebie dwóch grup w nieskończoność. W przypadku 
sprawności fi zycznej określono relatywne wielkości te-
stów zdolności motorycznych w odniesieniu do masy 
ciała i masy ciała szczupłego (LBM). Materiał w uję-
ciach porównawczych przedstawiono tabelarycznie 
oraz na rycinie. 

Analiza i wyniki badań

Podstawowe miary statystyczne wyników analizowa-
nych charakterystyk zestawiono w tabeli 1 i przedsta-

wiono na rycinie. Jak z nich wynika, cechami morfo-
logicznymi najbardziej różnicującymi płeć okazała się 
wielkość masy aktywnej w ogólnej masie ciała oraz 
szerokość barków i nasady łokciowej (LBM r = 0,87, 
szerokość barków r = 0,36, szerokość łokcia r = 0,47). 
Charakterystycznie większy jest obwód przedramienia. 
Również masywnością klatki piersiowej w jej wymiarze 
strzałkowym i poprzecznym oraz szerokością nasady 
kolanowej badane studentki istotnie ustępują mężczy-
znom. Odmienne relacje występują z kolei w przypadku 
otłuszczenia ciała. Studentki WSO, przy mniejszej ma-
sie ciała, cechuje istotnie większa grubość wszystkich 
analizowanych fałdów skórno-tłuszczowych. 

Ryc. 1. Profil cech morfologicznych kobiet podejmujących służbę wojskową

Fig. 1. Morphological characteristic profile of soldiers women
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Tabela 1. Charakterystyka statystyczna analizowanych cech morfologicznych

Table 1. Statistic charakteristic of morphological futures

Cecha
Characteristic

Kobiety n = 26
Women n = 26

Mężczyźni  n = 110
Men n = 110

Współczynniki dyskryminacji 
Dyscrimination coefficient

M Sd M Sd r

wysokość ciała (cm)
body height (cm) 167,66 4,13 178,13 5,86 0,37

masa ciała (kg)
body weight (cm) 61,11 6,61 73,94 7,98 0,31

długość tułowia (cm)
trunk lenght (cm) 50,08 3,05 54,06 3,16 0,22

długość  kończyn dolnych (cm)
lower limbs lenght (cm) 88,11 2,79 92,13 3,73 0,22

szerokość barków (cm)
shoulder’s width (cm) 36,72 2,06 40,97 2,04 0,36

szerokość klatki piersiowej (cm)
thorax width (cm) 25,14 1,64 28,58 2,18 0,32

głębokość klatki piersiowej (cm)
thorax depth (cm) 18,19 1,50 20,12 1,71 0,21

szerokość bioder (cm)
iliac width (cm) 27,92 1,02 28,04 2,04 0,01

szerokość łokcia (cm)
elbow epiphysis (cm) 6,24 0,33 7,24 0,42 0,47

szerokość kolana (cm)
knee epiphysis (cm) 8,34 0,45 9,09 0,45 0,29

obwód klatki piersiowej (cm)
thorax circumference (cm) 87,69 5,00 98,30 5,87 0,34

obwód bioder (cm)
hip circumference (cm) 92,22 4,25 95,36 4,29 0,13

obwód ramienia mięśniowy (cm)
arm tension circumference (cm) 25,75 2,24 29,59 2,75 0,27

obwód przedramienia (cm)
forearm circumference (cm) 22,58 1,34 26,61 1,58 0,48

obwód uda (cm)
thigh circumference (cm) 53,81 2,93 55,13 3,16 0,08

obwód podudzia (cm)
calf circumference (cm) 35,25 2,67 37,31 2,39 0,14

fałd pod łopatką (mm)
subscapular skinfold (mm) 17,33 5,83 12,69 3,60 –0,17

fałd na brzuchu (mm) 
abdomen skinfold (mm) 16,89 6,51 14,05 5,14 –0,09

fałd na biodrze (mm)
hip skinfold (mm) 17,18 7,07 11,75 4,36 –0,17

fałd na ramieniu (tył) (mm)
triceps skinfold (mm) 15,89 5,64 10,05 3,02 –0,24

fałd przedramienia (mm)
forearm skinfold (mm) 10,72 3,56 7,37 1,97 –0,21

fałd na udzie (mm)
thigh skinfold (mm) 14,72 5,26 10,44 2,91 –0,18

fałd na podudziu (mm)
skinfold calf (mm) 13,11 5,16 9,65 3,00 –0,15

LBM (kg) / LBM (kg) 45,09 2,80 59,75 3,08 0,87
woda (kg) / water (kg) 32,92 2,04 43,62 2,25 0,87
tłuszcz (kg)
body fat (kg) 16,01 3,88 14,21 5,23 –0,07

         różnice istotne na poziomie 0,05 / adopted level of significance 0,05
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Silny dymorfi zm wielu cech związany jest niewąt-
pliwie z różnicą w ogólnej wielkości ciała pomiędzy 
mężczyzną i kobietą. W badaniach własnych studentki 
WSO są o 11 cm niższe i o 12 kg lżejsze od mężczyzn 
studiujących w tej uczelni, a wielkość współczynnika 
dyskryminacji wysokości ciała wynosi 0,37. Nie było-
by w tym nic niezwykłego, gdyby nie proporcje między 
masą i wysokością ciała wyznaczoną wskaźnikiem 
Rohrera. Wielkość tego wskaźnika dla obu zespołów 
wojskowych jest zbliżona i wynosi 1,31 dla mężczyzn 
i 1,30 dla kobiet, co według Wankego sugeruje w przy-
padku mężczyzn smukłą, a w przypadku kobiet śred-
nią budowę ciała. Ponieważ z równań Wielińskiego [4] 
wyznaczono bezwzględną ilość tłuszczu i ciała szczu-
płego, przyjęto za Miałkowską [6], że w odniesieniu do 
osób aktywnych ruchowo lepszym miernikiem ogól-
nej budowy ciała jest wskaźnik Rohrera wyznaczony 
z masy aktywnej niż tradycyjnie określony z masy ciała. 
Po tym zabiegu okazało się, że mężczyźni charakte-
ryzują się istotnie statystycznie masywniejszą budową 
ciała aniżeli studentki WSO. 

Ciekawie przedstawiają się u badanych kobiet wiel-
kości analizowanych wskaźników ilorazowych (tab. 2). 
Zarówno szerokość bioder w relacji do szerokości bar-
ków, jak również obwód klatki piersiowej w stosunku do 
obwodu bioder wskazują na męskie proporcje ciała. 
Oba wskaźniki uznane są za najbardziej dymorfi czne 
cechy szkieletowe, odzwierciedlają bowiem podsta-

wową różnicę budowy męskiej i kobiecej: silny rozwój 
górnej części ciała mężczyzny w stosunku do silnego 
rozwoju dolnej części ciała kobiety, obejmując równo-
cześnie układ kostny, umięśnienie i otłuszczenie osob-
nika [3]. Można zatem przypuszczać, że wykazane 
różnice są wynikiem naturalnej selekcji pod kątem bar-
dziej męskiej budowy ciała, która wydaje się korzystna 
z uwagi na specyfi kę działań wykonywanych podczas 
służby wojskowej.

W toku dalszej analizy materiału prześledzono 
poziom wykształcenia poszczególnych komponentów 
ciała (tab. 1). Spośród pojedynczych pomiarów ana-
lizowanych w badanej grupie największą siłę dyskry-
minacji ma wielkość masy beztłuszczowej (r = 0,87). 
Silny dymorfi zm wielu cech związany jest niewątpliwie 
z różnicą ogólnej wielkości ciała między mężczyzną 
i kobietą; dlatego Skibińska [3] uważa, że za cechy 
bardzo silnie różnicujące i istotne dymorfi cznie powin-
no się uznawać tylko te, których współczynniki dys-
kryminacji są wyższe od współczynnika dyskrymina-
cji wysokości ciała. W naszym przypadku wynosi on 
r = 0,37. Jakkolwiek badani żołnierze są o 12 kg cięż-
si od kobiet służących w wojsku, to w ich masie ciała 
znajduje się o 14 kg więcej tkanki aktywnej i o 2 kg 
mniej masy tłuszczowej. 

Następnie rozpatrywano zagadnienia związane 
z poziomem sprawności fi zycznej badanych studentek 
i studentów WSO. W tabeli 3 zestawiono wyniki śred-

Tabela 2.  Wielkości wskaźników ilorazowych

Table 2. Indexes quantities

Cecha
Characteristic

Kobiety n = 26
Women n = 26

Mężczyźni  n = 110
Men n = 110

M Sd M Sd

wskaźnik tułowia
trunk index

29,86 1,45 30,34 1,38

wskaźnik szerokości barków
shoulder index

73,56 5,48 75,99 5,06

wskaźnik biodrowo-barkowy
hip-shoulder index

76,23 4,69 68,52 5,12

wskaźnik obwodu tułowia
trunk circumference index

95,11 3,88 103,11 4,64

wskaźnik Rohrera
Rohrer index

1,30 0,14 1,31 0,14

zmodyfikowany wskaźnik Rohrera 
modyfied Rohrer index

0,96 0,06 1,06 0,07

        różnice istotne na poziomie 0,05 / adopted level of significance 0,05
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nie kobiet i mężczyzn uzyskane w testach sprawności 
fi zycznej oraz te same wyniki w odniesieniu do masy 
ciała badanych i masy beztłuszczowej wyznaczonej 
z równań Wielińskiego [4]. Różnice w wynikach kobiet 
i mężczyzn wyrażono w procentach. 

Jak można było przypuszczać, mężczyźni osiągnęli 
średnio wyższe rezultaty w większości przeprowadzo-
nych prób wysiłkowych (tabela 3). Największe różnice 
odnotowano w przypadku testów określających siłę. W 
pomiarze siły mierzonej w warunkach statyki (w ukła-
dzie ławeczkowym) mężczyźni rozwijali wyższe wiel-
kości analizowanej cechy aniżeli kobiety o ponad 40%. 
Podobnie było przy pomiarze siły zginaczy palców ręki, 
gdzie różnica wynosiła 30,2% oraz w wyskoku dosięż-
nym, gdzie stanowiła ona ponad 28%.

W przypadku testów o charakterze szybkościowym 
i koordynacyjnym różnice układały się na niższym 
poziomie i wynosiły 14,2% w biegu na dystansie 5 m 
oraz 17,4% w teście Piórkowskiego, z kolei w biegu po 
ósemce tylko 0,5%. W przypadku step testu Mastera 
mężczyźni uzyskali wynik o 3,3% wyższy. Natomiast 
słuchaczki WSO charakteryzowały się średnio większą 
głębokością skłonu tułowia w przód z postawy. 

Biorąc pod uwagę, że sprawność motoryczna jest 
w głównej mierze zależna od rozwoju somatycznego, 

określono następnie relatywne wielkości testów zdol-
ności motorycznych w odniesieniu do masy ciała i masy 
ciała szczupłego [m.in. 7, 8]. Założono bowiem za 
Żakiem [7], że jeśli interesuje nas rzeczywisty poziom 
sprawności fi zycznej, to należałoby czynniki determi-
nujące jej poziom „wytrącić” w badaniach, umożliwia-
jąc porównanie wielkości relatywnych [7]. Do ukazania 
zdolności motorycznych w formie relatywnej przychyla 
się również Gołąb, który stwierdza, że takie podejście 
zdecydowanie wyostrza istniejące różnice [9]. W na-
szych badaniach najwyższe przeciętne w przelicze-
niu na masę ciała odnotowano u mężczyzn głównie 
w przypadku testów określających siłę mięśniową oraz 
w próbie szybkościowej (tabela 4). Z kolei wynik uzy-
skany w teście określającym wydolność, w przeliczeniu 
na kilogram masy ciała, wskazuje na wyższą przecięt-
ną u kobiet. 

Ze względu na to, że badane kobiety w trakcie szko-
lenia wojskowego poddawane są temu samemu wysił-
kowi fi zycznemu co mężczyźni, w toku dalszej analizy 
zebranego materiału odniesiono uzyskane wyniki do 
masy beztłuszczowej badanych osób. Postępowanie to 
miało na celu określenie poziomu wytrenowania mię-
śni przez eliminację poziomu tkanki tłuszczowej, któ-
rej u kobiet jest zdecydowanie więcej. Uzyskany w ten 

Tabela 3. Wyniki kobiet i mężczyzn – słuchaczy WSO we Wrocławiu – uzyskane w poszczególnych testach sprawności fizycznej

Table 3. The results of soldiers women and soldiers men in indiwidual physical fitness tests

Cecha
Charakte-

ristic

Bieg 5 m
5 m run

[s]

Bieg „8”
Run on 

the figure 
of 8
[s]

Piór-
kow.
Piór-
kow-
ski 
test

Step test
Step – 
test of 
Master

[pkt]

Siła Ł
Strength
of upper 

limb
[kG]

Siła R 
Strength
of hand

[kg]

Wyskok
Dosiężny

Height  
jump
[cm]

Skłon
For-

ward 
bend
[cm]

Kobiety
women

średnia
mean 0,78 14,95 32,33 84,94 110,52 38,17 39,06 8,78

sd 0,07 0,82 11,7 4,81 22,81 8,34 4,81 7,62

min 0,657 13,08 12 32 82,8 25 32 –9

max 0,984 16,16 55 52 172,0 62 52 23

Mężczyź-
ni

men

średnia
mean 0,68 14,28 39,11 87,86 188,02 54,65 54,52 8,34

sd 42,3 0,7 12,7 11,7 31,5 8,6 6,1 7,1

min 0,611 12,91 7 38 107,6 36 38 –9

max 0,921 16,87 51 117 262,5 79 73 23

  Różnica
difference

[%]
14,2 0,5 17,4 3,3 41,3 30,2 28,4 5,3
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sposób wynik był zgodny z ustalonymi w trakcie wcze-
śniejszego postępowania. Ponownie wyższe wskaźniki 
odnotowano u mężczyzn w próbach o charakterze si-
łowym i szybkościowym. Z kolei kobiety charakteryzo-
wała wyższa wartość wskaźnika stanowiącego iloczyn 
wartości punktowej w step teście Mastera.

Podsumowanie i dyskusja

Budowa ciała kobiet uprawiających sport, a zwłaszcza 
kobiet odnoszących sukcesy w sporcie, znacznie różni 
się od ideału kobiecego piękna. Wyniki badań wska-
zują na bardziej męskie rozmiary i proporcje zarówno 
antropometryczne, jak i tułowiowe kobiet aktywnych 
ruchowo [10]. Zdaniem Skibińskiej [11, s. 201]:

Zjawisko przesuwania się budowy sportowców w kierunku 
wyższych wartości biologicznych, jakimi są niewątpliwie: wyższy 
wzrost, większa siła, i lepiej rozwinięta klatka piersiowa, spowodo-
wane jest zarówno intensywnym treningiem, jak i selekcją, której 
wymagają coraz wyższe wyniki sportu wyczynowego, sięgające 
maksymalnych możliwości ustroju ludzkiego. Niemniej widać, że 
i na tym wysokim szczeblu wartości biologiczne zostają zachowane 
i rozgraniczone na wartości cech męskich i kobiecych, a sport wy-
czynowy nie wpływa na zatarcie tych różnic.

W badaniach własnych nie stwierdzono procesu 
maskulinizacji [12]. Choć metoda Mollisona nie daje 
jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące stop-
nia wykształcenia dymorfi zmu płciowego, to jednak 

istotne różnice w poziomie rozwoju analizowanych cech 
świadczą o zachowanej odrębności płciowej. Mimo 
swej odrębności badane kobiety wykazują, w niektó-
rych przypadkach, męskie proporcje ciała, które wy-
dają się korzystne z punktu widzenia wykonywanych 
działań podczas służby wojskowej. Natomiast jeśli idzie 
o sprawność fi zyczną, spodziewano się mniejszych róż-
nic w wynikach uzyskanych przez badanych żołnierzy 
[13]. Założono bowiem, że kobiety podejmujące służbę 
wojskową posiadają nie tylko pewne predyspozycje 
psychiczne, ale i fi zyczne, sprzyjające osiąganiu bar-
dzo dobrych wyników w określonych próbach spraw-
ności fi zycznej. Co więcej, przystępując do niektórych 
testów spodziewano się rezultatów bliskich tym, jakie 
uzyskują mężczyźni; podobnie jak ma to miejsce w spo-
rcie. W przypadku studentek WSO okazało się jednak, 
że poziom poszczególnych zdolności motorycznych 
kobiet w stosunku do mężczyzn jest bardzo zróżnico-
wany. Kobiety zdecydowanie ustępowały mężczyznom 
w testach określających poziom siły mięśniowej i szyb-
kości. Mniejsze różnice dostrzeżono w testach o cha-
rakterze koordynacyjnym. Nieznacznie niższy wynik 
(wartość bezwzględna) uzyskały kobiety w teście wy-
dolnościowym. Ostatnia z omawianych przeciętnych 
w przeliczeniu na masę ciała i masę ciała szczupłego 
okazała się wyższa w stosunku do mężczyzn. Jak się 
wydaje, jest to zjawisko korzystne, gdyż od żołnierzy 

Tabela 4. Wyniki kobiet i mężczyzn – słuchaczy WSO we Wrocławiu uzyskane w testach sprawności fizycznej w odniesieniu do masy 
ciała i do masy ciała szczupłego

Table 4. The results of women and men – students of Land Forces Military Academy in Wrocław – with reference to body mass and 
lean body mass

Cecha
Characteristic

Bieg 5 m
5 m run

[s]

Bieg „8”
Run on the 
figure of 8

[s]

Step test
Step–test 
of Master

[pkt]

Siła Ł
Strength
of upper 

limb
[kG]

Siła R 
Strength
of hand

[kg]

Wyskok
Dosiężny

Height  jump
[cm]

Kobiety
women

średnia
mean 0,78 14,95 84,94 110,52 38,17 39,06

wynik/masa ciała
results/body mass

11,62 0,24 1,39 1,81 0,62 0,64

wynik/LBM
results/LBM

17,3 0,33 1,88 2,45 0,85 0,87

Mężczyźni
men

średnia
mean 0,68 14,28 87,86 188,02 54,65 54,52

wynik/masa ciała
results/body mass

9,23 0,19 1,19 2,54 0,74 0,74

wynik/LBM
results/LBM

11,43 0,24 1,47 3,15 0,91 0,91
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zawodowych wymaga się nie tylko silnej budowy ciała, 
ale i wysokiej sprawności fi zycznej związanej w dużym 
stopniu z odpornością i wytrzymałością.

Zastosowanie badawczej procedury relatywizacji 
pozwoliło dostrzec pewne różnice w ocenie sprawno-
ści fi zycznej w zależności od sposobu prezentacji wy-
ników. Nie zawsze w zestawieniach porównawczych 
dokonujemy wytrąceń czynników somatycznych z prób 
opisujących zdolności motoryczne, formułując później 
wnioski na podstawie uzyskanych wyników bezwzględ-
nych. Różnice w budowie ciała analizowanych grup 
rzutują na wyniki uzyskane w prezentowanych w pracy 
testach motorycznych, co nie jest dla nas specjalnym 
zaskoczeniem. Wytrącenie pewnych czynników, które 
mogą mieć wpływ na uzyskiwane efekty zdolności mo-
torycznych, pozwala na analizę wielkości niezdeformo-
wanych czynnikami obcymi. Można też, jak się wydaje, 
zdecydowanie pewniej rozważać w takim przypadku 
wpływ czynników motywacyjnych na efekty prób zdol-
ności motorycznych, niż wówczas gdy mamy do czy-
nienia z wynikami o niejednoznacznym charakterze. 

Jednakże w badaniach własnych zarysowują się 
różnice dymorfi czne w układzie typowym dla większo-
ści 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 odrzu-

cenia przypuszczeń o typowo męskich charakterysty-
kach słuchaczek WSO. Różnice w budowie i funkcjach 
organizmu warunkują różnice w poziomie sprawności 
fi zycznej, o których decydują podstawowe zdolności 
motoryczne: siła, szybkość, wytrzymałość, koordyna-
cja ruchowa.

Wydaje się zatem wysoce nieprawdopodobne, aby 
nawet przy najbardziej intensywnym treningu kobiety 
mogły zbliżać się do męskich możliwości. Należy pa-
miętać, że w wojsku ważna jest określona sprawność, 
warunkująca efektywność żołnierza bez względu na 
budowę ciała i płeć. Wydaje się więc, że podobnie jak 
w sporcie należy znaleźć takie specjalności, w których 
sprawność fi zyczna kobiet pozwoli im w pełni sprostać 
wymogom pola walki.

Dlatego też pojawia się pytanie: Dlaczego w wojsku 
obowiązuje jednakowa formuła organizacyjna obejmują-
ca w tym samym stopniu kobiety i mężczyzn? Zrodzone 
wątpliwości są wyrazem troski o przyszłość zawodową 
kobiet żołnierzy, o organizację procesu szkoleniowego 
(edukacji), aby był zgodny z naturalnymi możliwościami 
psychofi zycznymi kobiet, a jednocześnie umożliwiał im 
rozwój zawodowy. Wymaga to dalszych badań, które 
mogłyby zostać uznane za racjonalne przesłanki słu-
żące ustaleniu możliwych ról zawodowych w wojsku 
pełnionych przez kobiety.
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ZNACZENIE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH
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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 
grupie wyczynowej efektywność wspinania się determinuje w jednakowym stopniu komponent siły specjalnej 
i wytrzymałości specjalnej (wytrzymałość o charakterze beztlenowo-tlenowym).

The purpose of the work. In the presented report we have made an attempt  to describe the meaning of 
capabilities strength and endurance in sport climbing.

Methods. 30 beginners in climbing and 30 advanced were examined. Climbers, whose level did not exceed 
VI degree in Cracow  scale, were qualified for beginners group. As for advanced climbers the level were between 
VI.3–VI.6+ (on-sight). Efficiency of climbers were examined. As for  anthropmetric mearsurs  height, weight.  Ap-
plied tests examined the motoric effects of strength character (special strength of fingers, arms) and endurance 
character (special endurance of fingers, arms).  

Results and conclusions. It turned out that within beginners dominate factor of strength. However within 
advanced climbers’ efficiency were determined in the same scale by strength factor and special endurance.
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Wstęp

Wspinanie się jest do dziś kojarzone najczęściej wy-
łącznie ze wspinaczką wysokogórską. Warto jednak 
zauważyć, że współcześnie mamy do czynienia z wie-
loma dyscyplinami o charakterze wspinaczkowym. 
Klasyczny alpinizm jest z genetycznego punku widze-
nia nie tylko ich członem macierzystym, ale również 
funkcjonalnym. Sporty wspinaczkowe zasadniczo róż-
nicuje podłoże materialno-przestrzenne. Inne jest ono 
w przypadku sztucznej ściany wspinaczkowej, a inne 
w przypadku lodowej góry w Himalajach [1, 2]. To pod-
łoże determinuje sposób jego pokonania. Inne są zatem 
parametry warunkujące wynik we wspinaczce lodowej, 
a inne są determinanty poziomu sportowego we wspi-
naczce skałkowej. Także stopień ryzyka zasadniczo 
różnicuje poszczególne dyscypliny wspinaczkowe. O 
ile wysoki stopień ryzyka jest integralną częścią wspi-
naczki wysokogórskiej, o tyle w przypadku wspinaczki 
w skałkach i na sztucznej ścianie po drogach komplet-
nie ubezpieczonych został on radykalnie zminimalizo-
wany. Można zatem wnioskować, że stopień ryzyka we 
wspinaczce sportowej jest bliższy gimnastyce przyrzą-
dowej niż alpinizmowi [2].

Możliwość przeżycia wielkiej górskiej przygody 
w relatywnie bezpiecznych warunkach sprawia, że 
wspinaczka sportowa – zarówno w wersji rekreacyjnej, 
jak i zawodniczej – cieszy się niegasnącą popularno-
ścią [3]. Od 1985 roku rozgrywane są zawody mię-
dzynarodowe, a od 1991 roku – mistrzostwa świata [4, 
5]. Jak w każdej dyscyplinie sportu, tak i w przypadku 
wspinaczki zawodniczej istotnym problemem z punk-
tu widzenia naboru, selekcji i treningu jest precyzyjne 
ustalenie czynników warunkujących jakość wspinania 
się w skałkach i na sztucznej ścianie. 

W literaturze fachowej opinie licznych autorów 
wykazują dużą zgodność na temat roli zdolności mo-
torycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce 
sportowej. Do znamiennych elementów wyznaczają-
cych efektywność działań na sztucznej ścianie zalicza 
się – obok techniki, specyfi cznej budowy ciała i gibko-
ści – siłę oraz wytrzymałość, w której zasadnicze zna-
czenie odgrywają przemiany o charakterze tlenowym 
i beztlenowym [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Autorzy wymienionych powyżej publikacji zajmują 
się jednak wyłącznie charakterystyką głównych morfo-
funkcjonalnych determinantów skuteczności wspinania 
się oraz prezentacją metod ich rozwoju. Wspomniane 
opracowania stanowią zatem tylko uproszczony opis 
analizowanego zjawiska (tj. identyfi kacji, strukturalizacji 

i hierarchizacji czynników wpływających na wynik 
w omawianej dyscyplinie sportowej).

Interesujących uwag dotyczących znaczenia zdol-
ności o podłożu energetycznym we wspinaczce spor-
towej dostarcza również literatura badawcza [3, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Sheel [3], Watts i wsp. [13], 
Grand i wsp. [14], Ruchlewicz i wsp. [16], Guidi [14], 
Mermier i wsp. [19], Watts [20] jednoznacznie wskazują 
na znaczenie siły względnej w omawianej dyscyplinie 
sportowej. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że 
w eksperymentach wspomniani naukowcy stosują za-
zwyczaj testy angażujące wyłącznie mięśnie przedra-
mion. Wychodzą oni bowiem z założenia, że wysiłek 
wspinaczkowy limituje głównie niespotykana w innych 
dyscyplinach sportowych specyfi czna praca palców 
rąk. Mimo że trudno nie zgodzić się z tą tezą, warto 
może jednak zastanowić się nad znaczeniem siły ra-
mion dla wspinacza.  

Interesujących przemyśleń na ten temat dostarcza 
nam m.in. opracowanie Granda i wsp. [15]. Autorzy od-
notowali istotną statystycznie różnicę między dwiema 
grupami – trenującą i nietrenującą – w wynikach ścisku 
dynamometrycznego, a także w wynikach testu pod-
ciągania na drążku. Badacze ci nie przesądzają jed-
noznacznie, od którego z komponentów w większym 
stopniu zależy uzyskanie wysokiego poziomu sporto-
wego. W tym miejscu koniecznie należy odwołać się do 
wyników badań, które prowadzili Koukoubis i wsp. [22]. 
Wspomniani naukowcy badali aktywność elektryczną 
mięśni kończyny górnej podczas specyfi cznego wysił-
ku wspinaczkowego (podciąganie na małym chwycie). 
W badaniach tych ustalono, że najwyższa aktywność 
elektryczna dotyczyła mięśnia zginacza powierzchow-
nego palców oraz ramienno-promieniowego. Co cie-
kawe, zdecydowanie mniejszą aktywność elektryczną 
odnotowano w przypadku bicepsa. Mimo wszystko wy-
daje się, że wciąż nierozstrzygnięty pozostaje problem, 
na ile siła palców rąk, a na ile siła ramion warunkuje 
jakość wspinania się.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, na 
fakt, że w większości przypadków naukowcy do okre-
ślenia siły palców rąk stosują wyłącznie testy dynamo-
metryczne. Wyjątek stanowi eksperyment Hofmana 
[17]. Aby określić siłę palców rąk, autor zastosował test 
sprawności specjalnej, polegający na zwisie na dwu-
centymetrowej listwie z maksymalnym obciążeniem. 
Warto zauważyć, że badacz odnotował niemal liniowe 
związki pomiędzy siłą specjalną palców rąk a wynikiem 
osiągniętym w skałkach. Wydaje się zatem celowe, by 
do określenia znaczenia zdolności siłowych we wspi-



Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność...

– 83 –

naczce zawodniczej stosować nie tylko testy dynamo-
metryczne.

Wielu badaczy zwraca również uwagę na znamien-
ną rolę zdolności wytrzymałościowych we wspinacze 
sportowej [3, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26]. Guidi [14], po-
szukując odpowiedzi na pytanie dotyczące zmęczenia 
we wspinaczce zawodniczej ustalił, że najlepszych 
wspinaczy wyróżnia zdolność szybkiej odnowy po bar-
dzo intensywnym wysiłku wspinaczkowym. A zatem 
według niego w treningu wytrzymałości szczególną 
uwagę należy zwrócić na ten aspekt treningu wytrzy-
małości. 

Spośród innych prac badawczych na szczególną 
uwagę zasługuje publikacja Granta i wsp. [15]. Autorzy 
w swych badaniach odnotowali istotną statystycznie 
różnicę w wytrzymałości specjalnej ramion pomiędzy 
grupą uprawiającą wspinaczkę sportową wyczynowo 
a rekreacyjnie. Test, który zastosowano, polegał na 
jak najdłuższym utrzymaniu ugięcia ramion w zwisie 
na drążku. Jednak, po pierwsze, z treści wspomnianej 
publikacji nie wynika jednoznacznie, który z czynników 
jest istotniejszy: komponent siły czy wytrzymałości. Po 
drugie, należy podkreślić, że test sprawdzający wytrzy-
małość specjalną mierzy w znacznym stopniu wytrzy-
małość mięśni obręczy barkowej. A po trzecie, trudno 
na podstawie wyników powyższych badań określić, 
które przemiany odgrywają w wysiłku wspinaczkowym 
pierwszoplanową rolę: tlenowe czy beztlenowe.

W tym miejscu warto odwołać się także do przeglą-
dowego opracowania Sheela [3]. Zwraca on uwagę, iż 
VO2max w czasie wspinaczki na sztucznej ścianie kształ-
tuje się na relatywnie niskim poziomie [25, 27, 28]. 
Wyraża również opinię, że jest to związane ze specy-
fi czną pracą mięśniową w czasie wspinania się, w trak-
cie której dominują izometryczne skurcze mięśniowe. 
Podczas takiego wysiłku energia powstaje głównie na 
drodze beztlenowej. Opierając się na powyższych in-
formacjach można zatem dojść do wniosku, że wysiłek 
wspinaczkowy  na sztucznej ścianie jest limitowany 
zasadniczo przez mechanizm anaerobowy. Jednak, 
co ciekawe, Sheel powołuje się także na wyniki badań 
Bootha i wsp. [29]. Inaczej niż to było w przypadku 
wcześniej zasygnalizowanych badań [25, 27, 28] – od-
notowali oni znaczny maksymalny pobór tlenu w trakcie 
wspinaczki na sztucznej ścianie. Stąd też Sheel [3] su-
geruje, że znaczenie możliwości tlenowych w wysiłku 
wspinaczkowym jest również znamienne. 

Warto na koniec odnieść się do badań przeprowadzo-
nych przez Mermiera i wsp. [19], którzy ustalili, że kom-
ponent treningowy (siła palców, wytrzymałość ramion) 

w najwyższym stopniu wyjaśnia wynik na poziomie aż 
58,9%. Kolejne dwa komponenty, czyli gibkość i bu-
dowa ciała, tylko na śladowym poziomie determinują 
jakość wspinania się.  Autorzy nie rozwiązują jednak 
w pełni problemu hierarchizacji komponentów w obrę-
bie czynnika kondycyjnego. Problem, na ile zdolności 
siłowe, a na ile zdolności wytrzymałościowe determi-
nują wynik na poziomie amatora i zawodowca, w jakim 
stopniu sprawność palców, a w jakim sprawność ramie-
nia determinuje wynik – jak się wydaje – pozostaje stale 
nierozstrzygnięty. Warto także zadać istotne z punktu 
widzenia organizacji treningu pytanie: Który z kompo-
nentów w obrębie czynnika wytrzymałości najmocniej 
wpływa na jakość wspinania się: wytrzymałość, w któ-
rej dominuje mechanizm tlenowy, czy wytrzymałość, 
w której dominującą rolę odgrywają przemiany beztle-
nowe?

1.    Materiał i metody badań

Badania przeprowadzono na obiektach AWF w Kra-
kowie w 2004 roku. Dotyczyły one oceny skuteczności 
wspinania się na sztucznej ścianie, pomiaru wybranych 
cech somatycznych oraz określenia poziomu zdolności 
„kondycyjnych” (o podłożu energetycznym). 

Ogółem zbadano 30 wspinaczy zaawansowanych 
w przedziale wieku 18–32 lata, prezentujących poziom 
skałkowy w granicach VI.3–VI.6+ on-sight w skali kra-
kowskiej oraz 30 początkujących w wieku 20–25 lat, 
których poziom wspinaczkowy nie przekraczał VI stop-
nia trudności. 
1. Wynik sportowy:
 Ocena skuteczności: wszyscy badani wzięli udział 

w zawodach w konkurencji na trudność w stylu on-
sight, przeprowadzonych zgodnie z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami PZA. 

2. Cechy somatyczne:
a) wysokość ciała; 
b) masa ciała.

3. Testy zdolności motorycznych:
a) testy określające siłę mięśniową:

– siła dynamiczna mięśni brzucha – sed-leg – 
według instrukcji „Eurofi t” [30];

– siła specjalna palców (kG) – „listwa 1” i „li-
stwa 2” – jako próba siły statycznej palców 
mierzona poprzez zwis z maksymalnym 
ciężarem na dwuipółcentymetrowej listewce 
[31];

– siła specjalna ramion (kG) – „drąg 1” i „drąg 
2” – jako próba siły specjalnej ramion mie-
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rzona poprzez podciągnięcie na drążku 
z maksymalnym ciężarem [31];

b) test mierzący zdolności szybkościowe:
– skok w dal z miejsca (m) – „skok w dal” – 

jako próba siły eksplozywnej;
c) testy określające wytrzymałość:

– test Coopera – „Cooper” – pozwalający oce-
nić zdolność maksymalnego pochłaniania 
tlenu [32];

– odporność mięśni na zmęczenie w skurczu 
izometrycznym (s) – „zwis” – mierzona zwi-
sem na drążku na wyprostowanych ramionach 
[31];

– wytrzymałość specjalna palców (s) – „zwis 
1” – mierzona czasem zwisu na dwuipółcen-
tymetrowej  listewce  [31];

– wytrzymałość specjalna palców (s) – „zwis 
2” – mierzona czasem zwisu na czterocen-
tymetrowej listewce  [31];

– wytrzymałość siłowa ramion – „drąg” – mie-
rzona poprzez maksymalną ilość podcią-
gnięć na drążku [30];

– wytrzymałość siłowa ramion – „Edlinger” – 
mierzona poprzez podciąganie na drążku 
z przystankami [6].

W opracowaniu zastosowano następujące metody 
statystyczne:
– ocena poziomu rozwoju parametrów morfofunkcjonal-

nych badanych grup wspinaczy, na podstawie wielko-
ści średnich arytmetycznych i miar zmienności;

– obliczenie procentowych różnic międzygrupowych 
(grupa zaawansowana i początkująca), przyjmując 
za 100% wyniki uzyskane przez zespół zaawanso-
wanych wspinaczy; 

– określenie istotności różnic dla zmiennych nieza-
leżnych badanych testem t-Studenta;

– zbadanie siły związków pomiędzy poziomem 
wszystkich badanych parametrów a efektywno-

ścią wspinania się przy zastosowaniu współ-
czynników korelacji rang (Spearmana) [33];

– analiza regresji wielorakiej wykorzystana, do okre-
ślenia łącznego wpływu zmiennych na skuteczność 
w zawodach. Ponieważ liczba badanych osobników 
była niewielka w stosunku do liczby zmiennych nie-
zależnych, zgodnie z zaleceniem metody obliczono 
R2pop. W analizie wystąpił także problem wyboru 
do modelu regresji optymalnego podzbioru zmien-
nych niezależnych. W niniejszym opracowaniu za-
stosowano procedurę regresji krokowej [34].

Wyniki

Charakterystyki liczbowe, różnice międzygrupowe 
dotyczące rezultatów bezwzględnych i procentowych 
efektów motorycznych w próbach o charakterze siło-
wym przedstawiono w tabeli 2. Analiza rezultatów po-
zwala stwierdzić, że wspinacze zawansowani uzyskali 
lepsze rezultaty od grupy kontrolnej w większości bada-
nych efektów motorycznych.

Wyjątek stanowiły tylko wyniki próby „sed-leg”. 
Zgodnie z oczekiwaniami znaczną procentową różnicę 
(istotną statystycznie) na korzyść grupy zawansowa-
nych wspinaczy odnotowano w przypadku testów „li-
stwa 1” i „listwa 2” (30,37–38,1%). Znamienne okazały 
się także różnice w przypadku siły specjalnej ramion. 
Różnice międzygrupowe realizacji poszczególnych 
testów „drąg 1”, „drąg 2” były istotne statystycznie 
i wahały się w granicach od 16,91% do 23,53% na ko-
rzyść grupy zaawansowanych wspinaczy. W przypad-
ku rezultatów próby „skok w dal” zróżnicowanie było 
niewielkie – rzędu 4,7%, ale wykazywało przewagę 
wspinaczy zaawansowanych (różnica nieistotna staty-
stycznie). Międzygrupowe różnice w zakresie efektów 
siłowych skłaniały do zastosowania dalszych procedur 
statystycznych, zmierzających w kierunku poszukiwa-
nia parametrów wiodących, istotnych w kształtowaniu 
mistrzostwa sportowego.

Tabela1. Charakterystyki liczbowe cech somatycznych początkujących i zaawansowanych wspinaczy oraz procentowe różnice 
międzygrupowe

Table 1. Numeric characteristic of somatic feature of beginners and advanced climbers as well as percentage difference between 
groups 

Cechy somatyczne 
Początkujący Zaawansowani

D d%
x– s x– s

Wysokość ciała 180,4 6,4 177,4 3,1 –3,4 –1,4

Masa ciała 70,3 6,7 66,4 3,1 –4,3 –6*,
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W tabeli nr 2 przedstawiono również liniowe korela-
cje pojedyncze pomiędzy skutecznością wspinania się 
w warunkach rywalizacji sportowej a wynikami testów 
o charakterze siłowym.

Zgodnie z oczekiwaniem, w przypadku parametrów 
siły mięśniowej tylko niektóre rezultaty prób wchodzą 
w istotne związki z poziomem sportowym. Zjawisko to jest 
widoczne zarówno w grupie początkujących wspinaczy, 
jak i zaawansowanych. Najsilniejszą zależność – w obu 
grupach – notuje się w przypadku siły palców, wyrażonej 
w jednostkach względnych. Zaznaczyć jednak trzeba, iż 
silniejsze powiązania badanych zmiennych można za-

uważyć u początkujących wspinaczy niż u zawodników 
zaawansowanych. Zbliżone wyniki korelacji dotyczą 
także efektów siły mięśniowej, mierzonej w jednostkach 
bezwzględnych. Otrzymane rezultaty sugerują więc duże 
znaczenie siły palców rąk w sprawnym poruszaniu się na 
ścianie wspinaczkowej. Drugim znamiennym elementem 
tych działań wydaje się siła ramion. Wskazują na to dodat-
nie związki wyników testu „drąg 2” z rezultatami sporto-
wymi w grupie początkującej i podobne zależności stwier-
dzone u zawodników na poziomie zaawansowanym. 

W tym miejscu warto podkreślić, że na obu pozio-
mach wyszkolenia stwierdzone związki nie są staty-

Ryc. 1. Wielkości współczynników determinacji wielorakiej pomiędzy poziomem sportowym a efektami motorycznymi o charakterze 
siłowym (grupa początkujących i zaawansowanych wspinaczy). Objaśnienie: 1 – „listwa 2”, 2 – „listwa 2” + „drąg 2”

Fig. 1. Coefficient size of multiple determination between sport level and motoric effects of strength character (group of beginner and 
advanced climbers)

Tabela 2. Charakterystyki liczbowe parametrów siły mięśniowej początkujących i zaawansowanych wspinaczy, procentowe różnice 
międzygrupowe oraz wielkości współczynników rang poziomu sportowego z efektami motorycznymi o charakterze siłowym.

Table 2. Numeric characteristics of beginners’ and advanced climbers’ muscles power and percentage differences between groups 
and coefficient rank  size of  sport level with motoric effects of  strength character.

Test
Początkujący Zaawansowani

D d%
x– s R x– s R

Listwa 1 95,4 14,3  0,67** 137,0 15,40  0,32 41,6 30,37***

Listwa 2 1,3 0,2  0,81*** 2,1 0,20  0,61** 0,8 38,1***

Drąg 1 93,9 1,3  0,08 113,0 8,70 –0,01 19,1 16,91**

Drąg 2 1,3 0,1  0,36 1,7 0,10  0,27 0,4 23,53**

Skok w dal z miejsca 2,3 0,1  0,06 2,4 0,18  0,32 0,1  4,7

Sed-leg 29,4 4,4 –0,22 28,9 4,30  0,08 –0,5 –1,73
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stycznie istotne i są większe w grupie początkujących 
wspinaczy. Zaznaczyć jeszcze wypada, że wyniki testu 
„drąg 1” w niewielkim stopniu warunkują poziom spor-
towy tylko w grupie niedojrzałych wspinaczy (brak sta-
tystycznej istotności). Inaczej jest z efektami próby siły 
kończyn dolnych. Można powiedzieć, że jedynie u pro-
fesjonalnych sportowców odgrywa ona dodatnią, ale 
niewielką rolę (w porównaniu z siłą palców ręki) w ze-
spole zmiennych kształtujących wysokie osiągnięcia 
we wspinaczce sportowej.

Dobrym sposobem poszukiwania zmiennych 
kształ tujących łącznie poziom sportowy zawodników 
na dwóch etapach wyszkolenia była analiza współ-
czynników determinacji wielorakiej (ryc. 1).

Analogicznie, na obu poziomach sportowych, do 
modelu jako pierwsze zostały wprowadzone rezultaty 
testu „listwa 2”. Wyjaśniały one w grupie porównaw-
czej aż 61% zmienności całkowitej wyników, natomiast 
w grupie profesjonalnych wspinaczy było to w znacznie 
mniejszym stopniu, bo na poziomie 37% tej zmienności 
globalnej. Po wprowadzeniu do modelu regresji rezulta-
tów testu „drąg 2” w obu badanych grupach wspinaczy 
nastąpił nieznaczny spadek współczynnika determinacji 
wielokrotnej. Układ zmiennych „listwa 2” i „drąg 2” tłu-
maczył wynik sportowy na poziomie 33% w grupie za-
awansowanej i 59% w grupie początkującej. Reasumując 
w obu grupach wspinaczy zgodnie z przewidywaniami 
skuteczność na ścianie wspinaczkowej była tłumaczona 
w najwyższym stopniu siłą specjalną palców rąk: „listwa 
2”. W grupie kontrolnej rezultat testu „listwa 2” wyjaśniał 
zmienność wyników na ścianie wspinaczkowej na pozio-
mie (61%). W grupie wspinaczy ukształtowanych siła spe-

cjalna palców rąk determinowała wynik na poziomie 37%. 
W obu przypadkach obliczone współczynniki były istotne 
statystycznie. W grupie początkującej na poziomie p < 
0,001, a w grupie zaawansowanej na poziomie p < 0,01.

Zdolności wytrzymałościowe

We wszystkich próbach, w których mierzono różne 
parametry wytrzymałości, zdecydowanie dominowali 
profesjonalni sportowcy. Uzyskali oni lepsze rezultaty 
od początkujących wspinaczy  w zależności od rodza-
ju próby  średnio o 9,66%–63,91%. Podkreślić należy, 
że różnice średnich arytmetycznych, z wyjątkiem testu 
„Coopera” okazały się statystycznie istotne. Grupa za-
awansowanych wspinaczy osiągnęła największą prze-
wagę nad początkującymi zawodnikami w próbie na-
zwanej umownie „zwis 1” (63,91%) oraz w teście „zwis 
2” (55,14%). Nieco mniejsze zróżnicowanie dotyczyło 
trzech kolejnych prób, a mianowicie testów:
– „drąg”(51,55%),
– „Edlinger” (odrębność rzędu 48,53%),
– „zwis” (38,34%).

Poziom wytrzymałości – w zależności od cha-
rakteru i stopnia zaawansowania wspinaczy – 
wykazuje zróżnicowane powiązania z wynikiem 
sportowym (tab. 3). Za podstawową prawidło-
wość przyjąć tu należy duże i średnie – silniej-
sze w zespołach nieprofesjonalnych – dodatnie 
związki efektów w próbach „zwis 1” i „zwis 2” 
z poziomem sportowym. Świadczyć to może 
o znacznej roli wytrzymałości specjalnej we wspi-
naczce na sztucznych ściankach. W grupie amator-

Tabela 3. Charakterystyki liczbowe, parametrów wytrzymałościowych początkujących i zaawansowanych wspinaczy, procentowe 
różnice międzygrupowe oraz wielkość współczynników korelacji rang poziomu sportowego z efektami motorycznymi o charakterze 
wytrzymałościowym

Table 3. Numeric characteristics of endurance parameters of begginer and advanced climbers as well as percentage differences 
between groups and coefficient size of sport level rank correlation with motoric effects of endurance character

Test 
Początkujący Zaawansowani

D d%
x– s R x– s R

Zwis 1 29,2 20,8 2  0,86*** 80,9 20,2 2 0,54**     51,9 63,91***

Zwis 2 46,3 21,1 2  0,67** 103,2 32,2 0,45*   56,9 55,14***

Zwis 148,2 1,09  0,24 240,2 1,08 0,49*     92,2 38,34***

Drąg 11,2 4,5 2  0,41 22,7 3,4 0,42 11,7 51,55*** 

Edlinger 3,5 1,5 2  0,41 6,8 1,5 0,51*       3,3 48,53***

Cooper 2620,2 462 2,2 –0,39 2900,2 208,2 0,04      280,2  9,66
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skiej korelacje należy uznać za bardzo silne (test „zwis 
1”), natomiast w obu badanych grupach jako istotne sta-
tystycznie. W interpretacji tych związków należy zwró-
cić uwagę na fakt, że na test „zwis 1” w grupie począt-
kujących wspinaczy silny wpływ wywierał czynnik siły 
względnej palców ręki, podczas gdy w grupie profesjo-
nalnych zawodników test miał bardziej złożony charak-
ter – dominowały bowiem przemiany anaerobowe, choć 
znaczenie miał także tlenowy mechanizm pozyskiwania 
energii [31]. Dość nieoczekiwane wydają się związki wy-
ników kolejnych dwóch testów („zwis” i „Edlinger”) z po-
ziomem sportowym. Co prawda, wskazują na dodatnie 
powiązania badanych zmiennych, ale – ogólnie rzecz 
biorąc – są one słabsze od wyżej opisanych – wielko-
ści istotne statystycznie zauważamy już tylko w grupie 
ukształtowanych zawodników. W grupie amatorów 
natomiast zależności te są niewielkie, lecz świadczą 
z całą pewnością o pozytywnym wpływie powyższych 
parametrów w charakteryzowanych próbach na efek-
tywność wysiłków fi zycznych w trakcie wspinania się. 
Podobne zależności odnotowano w odniesieniu do wy-
ników testu „drąg” w obu badanych grupach wspinaczy. 
Związki, choć nieistotne statystycznie, wskazują jednak 
na znamienną rolę wytrzymałości siłowej ramion w uzy-
skaniu dobrego wyniku na ścianie wspinaczkowej.

Zgodnie z przewidywaniami nie zaobserwowano 
żadnych związków między poziomem wydolności, 
mierzonej testem „Coopera” a wynikiem sportowym. 
Zjawisko to obserwuje się zarówno na podstawowym, 
jak i zaawansowanym etapie wyszkolenia.

Wielkości współczynników determinacji wielokrotnej 
pomiędzy wynikiem osiągniętym na ścianie wspinacz-
kowej a poziomem parametrów wytrzymałościowych 
przedstawiono na rycinie 2. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt silnego powiązania wyniku sportowe-
go z rezultatami uzyskanymi w teście „zwis” na dwu-
ipółcentymetrowej listewce w grupie początkujących 
wspinaczy na poziomie (R2pop77%). W grupie zaawan-
sowanej zmienność wyników osiągniętych na ścianie 
wspinaczkowej wyjaśniona była przez ten czynnik już 
tylko w 23%. W grupie początkującej współczynnik wy-
kazywał istotność statystyczną na poziomie p < 0,001, 
a w grupie zaawansowanej dotyczył ufności p < 0,05. 
Po wprowadzeniu do modelu regresji rezultatów pró-
by „zwis” na czterocentymetrowej listewce nastąpił – 
w obu grupach – nieznaczny spadek współczynnika 
determinacji. Następnie w obu badanych grupach do 
modelu determinacji wielorakiej zostały dołączone re-
zultaty testu „Edlinger”, nieznacznie podnoszące war-
tość współczynnika. Z kolei do modelu regresji wpro-

Ryc. 2. Wielkości współczynników determinacji wielorakiej pomiędzy poziomem sportowym a efektami motorycznymi o cha-
rakterze wytrzymałościowym (w grupie początkujących i zaawansowanych wspinaczy). Objaśnienie:  1 – „zwis 1”; 2 – „zwis 
1” + „zwis 2”; 3 – „zwis 1“ + „Edlinger”; 4 – „zwis 1” + „Edlinger” + „drąg”; 5 – „zwis 1” + „Edlinger” + „zwis”; 6 – „zwis 1” 
+ „Edlinger” + „drąg” + „zwis”

Fig. 2. Coefficient size of multiple determination between sport level and motoric effects of endurance character (group of beginner 
and of advanced climbers)
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wadzono wyniki testu „zwis”. Procedura ta wywołała 
wzrost współczynnika determinacji, ale tylko w grupie 
profesjonalnych sportowców. Dołączenie wyników te-
stu „drąg” nieznacznie obniżyło wartość współczynnika 
w grupie zaawansowanej. Jest to o tyle zrozumiałe, 
że ten test podobnie jak „Edlinger” sprawdzał tę sama 
właściwość – wytrzymałość siłową ramion – analiza 
czynnikowa [31]. Natomiast w grupie początkującej test 
„drąg” znacznie mocniej niż test „Edlinger” związany 
był z siłą względną ramion. Dlatego w grupie niepro-
fesjonalnej wprowadzenie do modelu wyników testu 
„drąg” wzmocniło współczynnik determinacji wielo-
rakiej. W grupie początkującej układ zmiennych: 
„zwis 1”, „Edlinger”, „drąg” tłumaczył wynik spor-
towy na najwyższym poziomie 79%. Współczynnik 
był istotny statystycznie na poziomie p < 0,001. 
Natomiast w grupie zawansowanych wspinaczy 
najmocniej tłumaczył zmienność wyników na ścia-
nie wspinaczkowej układ rezultatów prób: „zwis 1”, 
„zwis” oraz „Edlinger” (w 35%). Współczynnik był 
istotny statystycznie na poziomie p < 0,05. 

Dyskusja

W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się 
na omówienie znaczenia zdolności motorycznych we 
wspinaczce sportowej. W dotychczasowych badaniach 
stwierdzono jedynie, że efektywność wspinania się na 
sztucznej ścianie zdeterminowana jest wysokim pozio-
mem zdolności siłowych palców rąk i ramion [3, 13, 14, 
15, 16, 19,  20].

Wyniki badań własnych siły specjalnej palców rąk 
potwierdzają realność tych zależności. Po pierwsze, 
występują istotne statystycznie różnice pomiędzy bada-
nymi grupami zdecydowanie na korzyść wyczynowych 
wspinaczy w próbach sprawdzających siłę specjalną 
palców rąk. Także skuteczność wspinania się na obu 
poziomach wyszkolenia w sposób znamienny koreluje 
dodatnio z poziomem tego parametru. 

Znaczny wpływ siły specjalnej palców rąk – 
w ujęciu względnym – na efektywność porusza-
nia się po sztucznej ścianie wspinaczkowej tłuma-
czyć można specyfi ką tej dyscypliny sportowej [16]. 
Wspinacze nierzadko muszą zawisnąć na ostatnich 
paliczkach palców rąk, przeciwdziałając sile grawita-
cji. Trudność drogi wspinaczkowej jest ściśle związana 
z rozmiarami chwytów. Dlatego też siła specjalna pal-
ców rąk, szczególnie w ujęciu względnym, jest istotnym 
czynnikiem, w sposób znamienny wpływającym na wy-
nik we wspinaczce sportowej w grupie amatorów i za-

wodowców. Obecnie – także wśród praktyków – panuje 
przekonanie, iż efektywność wspinania się na sztucz-
nej ścianie zależy w dużym stopniu od siły palców 
rąk [6, 10, 11, 12]. Autorzy wymienionych opracowań 
szczególnie wyróżniają trening w tym zakresie. Warto 
zaznaczyć, że ów trening na najwyższym poziomie 
dotyczy głównie kształtowania koordynacji wewnątrz-
mięśniowej. Przypuszczalnie dlatego, mimo znacznej 
siły specjalnej palców rąk, wspinacze nie odznaczają 
się zbyt mocno rozwiniętymi obwodami przedramienia 
[31]. 

Uzyskane wyniki pozwalają również sądzić, iż we 
wspinaczce sportowej istotnym parametrem jest siła 
specjalna ramion. Wyraźnie wskazują na to znamien-
ne różnice pomiędzy badanymi grupami wspinaczy. 
Zastanawiają jednak słabe korelacje pomiędzy wyni-
kiem a siłą specjalną ramion w grupie zaawansowanej. 
W tym miejscu warto przypomnieć – co jest istotne dla 
interpretacji wyników – ogólną charakterystykę wspina-
nia się. Oczywiście integruje ona w sobie pracę palców 
i ramion [5], jednak ze względu na ekonomikę wysiłku 
wspinacze profesjonalni starają się poruszać na wypro-
stowanych ramionach, utrzymując się głównie dzięki 
sile palców rąk. Natomiast początkujący wspinacze nie 
mają jeszcze wyrobionego nawyku „prostych ramion” 
– zbyt często je uginają. Dlatego, jak się wydaje, odno-
towano mocniejsze współczynniki korelacji pomiędzy 
wynikiem a rezultatami testu „drąg 2” w grupie niepro-
fesjonalnej. Zatem efektywność wspinaczki badanych 
z tej grupy w większym stopniu zależy od wysokiego 
poziomu siły ramion. W związku z tym można pokusić 
się o stwierdzenie, iż siła ramion nieco traci na zna-
czeniu wraz ze wzrostem poziomu sportowego wspi-
naczy.  

Należy także zaznaczyć, że czynnik siły zdecydo-
wanie mocniej wyjaśnia jakość wspinania  na sztucznej 
ścianie w grupie początkującej niż w grupie wyczy-
nowej. A zatem wyniki wykazują, że zdolności siłowe 
odgrywają zdecydowanie większą rolę w osiąganiu 
najlepszych rezultatów w grupie amatorów. 

Warto jednak podkreślić, wnikliwie analizując 
czynnik siły, iż w obu badanych grupach wspinaczy 
dominujące znaczenie w odniesieniu do zdolności si-
łowych ma siła specjalna palców rąk – siła specjalna 
ramion nie kwalifi kuje się do standardu. Jak się wyda-
je, tę z pozoru dość nietypową zależność można wy-
tłumaczyć praktycznym niewystępowaniem w czasie 
wspinaczki sytuacji, w których zawodnik, aby sięgnąć 
do następnego chwytu, musi podciągnąć się na jed-
nej ręce. Nawet w horyzontalnych formacjach – na 
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najwyższym poziomie wyszkolenia, tak zwanych „da-
chach” – wspinacz staje lub podczepia się nogami 
(w zależności od sytuacji – piętą lub palcami), wykorzy-
stując najmniejsze nierówności terenu. W ten sposób 
odciąża kończyny górne. W związku z tym prawidło-
we wydają się wyniki badań własnych, które wskazu-
ją na dominujące znaczenie – w przypadku zdolności 
siłowych – siły specjalnej palców rąk. Niemniej należy 
podkreślić, że nietrafne byłoby sugerowanie, iż siła 
specjalna ramion nie wywiera lub ma niewielki wpływ 
na efektywność poruszania się po sztucznej ścianie. 
Świadczą o tym istotne statystycznie różnice na ko-
rzyść grupy wyczynowych wspinaczy.  

Kolejnym zagadnieniem związanym ze zdolnościa-
mi o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej 
jest rola parametrów wytrzymałościowych. Na podsta-
wie dotychczas opublikowanego fachowego i nauko-
wego piśmiennictwa należy stwierdzić, że efektywność 
wspinania się jest determinowana przez ich wysoki po-
ziom [3, 6, 10, 11, 15, 19, 25]. Autorzy prac sugerują, że 
we wspinaczce dominuje  wytrzymałość lokalna [3, 
14, 35]. Praca lokalna zwykle nie aktywizuje odpo-
wiednio układu sercowo-naczyniowego i oddecho-
wego. Przyczyny zmęczenia bezpośrednio umiej-
scawia się w częściach układu nerwowo-mięśnio-
wego, które warunkują wykonanie danego ruchu.  

Wyniki badań własnych potwierdzają wyłącznie 
istotne znaczenie we wspinaczce sportowej wytrzyma-
łości lokalnej. We wszystkich testach sprawdzających 
ten rodzaj wytrzymałości odnotowano istotne staty-
stycznie różnice na korzyść grupy zaawansowanej. 
W wynikach większości testów sprawdzających róż-
ne rodzaje wytrzymałości odnotowano także istotne 
związki z efektywnością wspinania się. W grupie wspi-
naczy początkujących zastanawia jednak brak zależ-
ności pomiędzy skutecznością na sztucznej ścianie 
wspinaczkowej a wytrzymałością o charakterze beztle-
nowo-tlenowym (test „zwis”).

Zjawisko to można wytłumaczyć w następujący 
sposób: Wspinacze na tym etapie wyszkolenia po-
ruszają się głównie w terenie pionowym, siłą rzeczy 
stają więc na względnie lepszych stopniach niż wspi-
nacze profesjonalni. W związku z tym ich kończyny 
górne są mocno odciążone przez pracę nóg. Dlatego 
wspinacz po wykonaniu kluczowej sekwencji rucho-
wej (dominują przemiany beztlenowe) może przyjąć 
pozycję odpoczynkową, w której kończyny górne nie 
są w pełni zaangażowane. W tym miejscu warto za-
znaczyć, że na podstawowym etapie wyszkolenia tylko 
testy wytrzymałości specjalnej palców rąk („zwis 1” 

i „zwis 2”) w sposób znamienny warunkowały efektyw-
ność poruszania się po sztucznej ścianie. Odwołując 
się jednak do wyników analizy czynnikowej [31] należy 
podkreślić, iż powyższe próby w grupie amatorów były 
mocno wysycone czynnikiem siły względnej palców rąk. 
Zatem, jak się wydaje, na tym etapie kariery sportowej 
o efektywności wspinania się decyduje głównie siła. 
Natomiast w grupie wyczynowej, ze względu na znacz-
ne przewieszenie drogi (lub względnie słabe stopnie 
w formacji pionowej) ręce są silnie zaangażowane 
nawet po wykonaniu kluczowych ruchów. Z tych też 
powodów zawodnicy ci, oprócz siły specjalnej, muszą 
się odznaczać wysokim poziomem wytrzymałości spe-
cjalnej, jak się wydaje o charakterze beztlenowo-tleno-
wym. 

Można to zilustrować następującym przykładem. 
W trakcie przytrzymywania małego chwytu mięśnie 
przedramion są silnie skurczone, skutkiem czego jest 
znaczne zamknięcie przez nie naczyń krwionośnych.  
W rezultacie energia powstaje głównie w sposób bez-
tlenowy – kumuluje się więc kwas mlekowy (w tym 
momencie o efektywności wspinania się decyduje 
w znacznym stopniu tolerancja na stężenie kwasu mle-
kowego w pracujących mięśniach). Natomiast w trak-
cie sięgania do następnego chwytu ręka jest chwilowo 
rozluźniona. Całkowicie otwarte żyły dostarczają mię-
śniom tlen, usuwając jednocześnie kwas mlekowy [21]. 
Na skrajnie trudnej drodze wspinaczkowej są to jednak 
zbyt krótkie odstępy czasu, aby zachować korzystny 
bilans pomiędzy gromadzonym kwasem mlekowym 
a jego usuwaniem z pracujących mięśni. Dlatego jeśli 
zawodnik nie osiągnie relatywnie większych chwytów, 
szybko gromadzący się kwas mlekowy spowoduje 
przerwanie pracy mięśniowej. Natomiast w sytuacji, 
kiedy wspinacz uzyska względnie lepszy chwyt nastę-
puje częściowe otwarcie naczyń krwionośnych (istotną 
rolę zaczynają odgrywać przemiany tlenowe). Dzięki 
temu jest możliwe usunięcie ubocznych produktów 
przemiany materii z pracujących mięśni przedramion 
i przedłużenie wysiłku wspinaczkowego. 

Powyższą interpretację dotyczącą parametrów 
wytrzymałościowych w całej rozciągłości potwierdza 
model determinacji wielorakiej. W grupie początkującej 
do standardu kwalifi kuje się wytrzymałość siłowa pal-
ców rąk i ramion. W tym miejscu należy przypomnieć 
o silnych zależnościach pomiędzy wynikami testów siły 
i wytrzymałości siłowej w grupie amatorów – analiza 
czynnikowa [31]. Dlatego śmiało można powiedzieć, iż 
w grupie wspinaczy nieprofesjonalnych siła jest podsta-
wową zdolnością motoryczną, która stanowi w kolej-
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nych etapach kariery sportowej bazę do kształtowania 
wytrzymałości specjalnej. 

W grupie zaawansowanej jakość wspinania się „wy-
jaśnia” natomiast czynnik wytrzymałości, utrzymujący 
się na poziomie zbliżonym do czynnika siły. Analiza 
wyników upoważnia nas wobec tego do równorzędne-
go traktowania w treningu wspinaczkowym parametrów 
siły i wytrzymałości specjalnej. W tym miejscu należy 
jednak zadać sobie pytanie: Czy trening wytrzymałości 
specjalnej powinien zasadniczo dotyczyć możliwości tle-
nowych czy beztlenowych wspinacza? Wnikliwa analiza 
czynnika wytrzymałości w grupie wyczynowej pozwala 
dojść do wniosku, że ważniejszą rolę pełni tu wytrzyma-
łość oparta na przemianach beztlenowych (test „zwis 1” 
z pierwszego miejsca kwalifi kuje się do modelu). Warto 
jednak podkreślić, że wyniki badań własnych wskazują 
także na znamienną – choć, co trzeba zaznaczyć, nie-
co mniejszą – rolę przemian o charakterze tlenowym 
(wyniki testu „zwis” kwalifi kują się do standardu z trze-
ciego miejsca). Na podstawie przeprowadzonych badań 
należy uznać, że we wspinaczce zawodniczej konieczne 
i uzasadnione jest kształtowanie wytrzymałości specjal-
nej o charakterze beztlenowo-tlenowym [3]. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że integralną część wysokich moż-
liwości wytrzymałościowych we wspinaczce sportowej 
stanowi także zdolność szybkiej utylizacji kwasu mleko-
wego z pracujących mięśni [21, 26].

Wnioski:

W grupie zaawansowanej skuteczność na ścianie 1. 
wspinaczkowej w zakresie sprawności specjalnej 
uzależniona jest w największym stopniu od wy-
sokiego poziomu siły specjalnej palców rąk i wy-
trzymałości specjalnej palców rąk (wytrzymałość 
ta zasadniczo zależy od: MMA kwasomlekowej, 
równowagi kwasowo-zasadowej, a także szybkiej 
utylizacji kwasu mlekowego z pracujących mięśni) 
oraz wytrzymałości siłowej ramion. Proporcjonalne 
rozwijanie tych czynników uznać należy za uza-
sadnione i konieczne.
Układ czynników warunkujących osiąganie naj-2. 
lepszych rezultatów jest inny na obu poziomach 
wyszkolenia. Zmniejsza się rola czynnika siły spe-
cjalnej (szczególnie siły ramion) na rzecz wytrzy-
małości specjalnej.
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Cel badań. W badaniach własnych podjęto się weryfikacji metody wyznaczania progu mleczanowego dla 
celów określania intensywności treningu chodziarza w makrocyklu przygotowawczym oraz prognozy efektyw-
ności startowej na 50 km.

Metody. Do wyznaczania intensywności treningu zastosowano test boiskowy określania progu mlecza-
nowego. 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.

Aim of the research. In own researches one try to verify the methods of determination of lactic threshold for 
estimation of walker’s training intensity in preparation macro cycle and 50 km walk efficiency prognosis.
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Methods. To estimate training intensity a graded field test for lactic threshold determination was used. 
One analyzed preparation macro cycle workloads and evaluated correlation intensity between training load and 
threshold speed and prognosis efficiency in 50 km walk.

Results. The researches shown relatively low acidification level of lactic threshold in champion’s class 
walker. The highest correlation between workload in middle and high training intensity and threshold speed was 
ascertained. Only threshold speed can be considered to be susceptible indicator of quality of applied workload 
in preparation for 50 km walk.

Conclusion. The results in lactic test are good criterion of training intensity zones estimation for 50 km walker 
and also his training state and prognosis of reaching appropriate sport level.

Wstęp 

W szkoleniu sportowym bardzo ważny jest dobór sku-
tecznych obciążeń treningowych. Chociaż poziom 
ogólnej wiedzy o tym, jak rozwiązywać powyższe 
zagadnienie w treningu chodziarzy oraz biegaczy na 
średnie i długie dystanse jest wysoki, to jednak nadal 
pozostaje otwarty problem przygotowania sportowców 
różnych dyscyplin sportu do najważniejszych zawodów 
i oceny potencjalnych możliwości osiągania wyników 
na określonym etapie przygotowania. Zapewne wynika 
to z faktu, że wytrenowalność ma charakter osobniczy 
[1]. Zależy ona zarówno od genotypu sportowca, jego 
wieku, siły i jakości bodźca treningowego, jak również 
od wskaźnika odziedziczalności cechy, która podlega 
stymulacji podczas szkolenia sportowego. W związku 
z tym organizm zawodnika może w różny sposób re-
agować na obciążenie wysiłkowe. W takim przypadku 
nabiera znaczenia indywidualne podejście do procesu 
treningowego, w którym podobną rolę odrywają obec-
nie zdobycze nauki, jak i doświadczenie oraz umiejęt-
ności szkoleniowców. Ich efekty są traktowane na rów-
ni z osiągnięciami twórców sztuki [2]. Praktyka potwier-
dza taką hipotezę. Z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, że osiągnięciami trenerskimi legity-
mują się nieliczni, którzy potrafi ą właściwie doskonalić 
swój warsztat pracy twórczej poprzez wykorzystywanie 
narzędzi i technik adekwatnych do poziomu rozwoju 
techniki i wiedzy naukowej XXI wieku. 

W szkoleniu sportowym coraz większego znacze-
nia nabierają metody bezinwazyjnego diagnozowania 
stanu wytrenowania zawodnika, z zastosowaniem 
coraz precyzyjniejszych praktycznych „testów boisko-
wych” oraz metod oceny potencjalnych możliwości 
osiągania wyniku sportowego w danym czasie. Do 
takich sposobów postępowania trenerskiego należą 
propozycje badania indywidualnego progu anaerobo-
wego u sportowców. Spośród wielu koncepcji jego wy-
znaczania [3] w Polsce od niedawna zaczyna być wy-
korzystywany pomiar progu mleczanowego. Do bardzo 

prostych i przystosowanych do potrzeb trenerów bie-
gaczy należy test opracowany przez J. Żołądzia [4, 5]. 
Dotychczas nie ma jednak dowodów potwierdzających 
jego przydatność w procesie treningowym zawodników 
osiągających znaczące sukcesy w chodzie sportowym. 
W badaniach własnych podjęto próbę poszerzenia sta-
nu wiedzy na ten temat. Ich zamiarem było ocenienie 
możliwości wykorzystania wspomnianego testu jako 
narzędzia pozwalającego na uzyskanie obiektywnych 
informacji, które mogą okazać się niezbędne do ste-
rowania procesem adaptacji zawodnika uprawiającego 
chód sportowy na poziomie światowym oraz do pro-
gnozowania jego osiągnięć sportowych na najważniej-
szych zawodach sportowych w chodzie na 50 km.

 W tym celu przeprowadzono obserwację ciągłą, 
która miała dać odpowiedź na następujące pytania: 
1. Czy istnieje możliwość wykorzystania takich para-

metrów, jak prędkość chodu sportowego i częstość 
skurczów serca chodziarza, występujące w momen-
cie osiągnięcia przez niego progu mleczanowego 
(czyli w czasie dynamicznego wzrostu zakwasze-
nia podczas stopniowego wzrostu intensywności 
wysiłków), do określania wskaźników skutecznej 
intensywności obciążenia treningowego zawodnika 
w makrocyklu przygotowawczym BPS do startu na 
50 km w chodzie sportowym? 

2. Czy u chodziarza klasy mistrzowskiej można stwier-
dzić współzależność pomiędzy wartością parame-
trów kinematycznych i fi zjologicznych – zbadanych 
na poziomie progu mleczanowego w okresie BPS – 
a średnią, „startową” prędkością i częstością skur-
czów serca na najważniejszych w roku zawodach 
sportowych na 50 km?

Materiał badań

Przedmiotem analizy była dokumentacja treningo-
wa chodziarza klasy mistrzowskiej, członka kadry 
narodowej, przygotowującego się w sezonie szkole-
niowym 2005/2006 przez okres 6 miesięcy do startu 
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w Pucharze Świata na 50 km. Jego celem było osią-
gnięcie wyniku na poziomie minimum olimpijskiego oraz 
lokaty pozwalającej reprezentantowi Polski zdobyć miej-
sce medalowe. 

Jak zaznaczono wcześniej, dokonano analizy ma-
teriałów znajdujących się w dokumentacji treningowej 
zawodnika. Rejestrowano w nich objętość środków 
treningowych z uwzględnieniem podziału na grupy wy-
różnione według klasyfi kacji autorskiej dra W. Mirka. 
Przyjmuje się w niej, że punktem odniesienia do wy-
znaczania czterech zakresów obciążenia treningowego 
w ciągłym chodzie sportowym są: częstość skurczów 
serca (sk) oraz prędkość chodu sportowego, które na-
leży zbadać w okresie przygotowawczym na poziomie 
progu mleczanowego przed rozpoczęciem kolejnego 
mezocyklu treningowego. 

Propozycja wyróżniania czterech stref obciążenia 
treningowego w chodzie sportowym na podstawie re-
akcji układu krążenia według trenera kadry W. Mirka:
1) strefa regeneracyjna =

= 75% HRmax lub > 90% HR progowe (do 145 sk · min–1),
2) strefa podprogowa =

= 81% HRmax lub 90–95% HR prog (146–155 sk · min–1),
3) strefa progowa =

= 85% HRmax  lub 96–100% HRprog (156–162 sk · min–1),
4) strefa nadprogowa = <100% HRprogowego.

W tabeli 1 podano datę przeprowadzenia testu oraz 
czas trwania mezocykli treningowych. 

Zgodnie z metodyką testu, do określenia progu mle-
czanowego metodą zaproponowaną przez Żołądzia [4, 
5], zadaniem badanego było wykonanie kolejnych inter-
wałów chodu ciągłego przez 6 minut na bieżni lekkoatle-
tycznej. Po każdym z nich następowały dwuminutowe 
przerwy. Intensywność wysiłku była wymuszona reakcją 
układu krążenia na wysiłek (HR = częstość skurczów 
serca). Zgodnie z założeniem zastosowano następujący 
algorytm określania obciążeniowych częstości skurczów 
serca (HRobc) w kolejnych etapach testu: 

• 1. etap HRobc = HR max – 50 sk · min–1 

• 2. etap HRobc = (HR max – 50 sk · min–1) + 10 sk · min–1

• 3. etap HRobc = [(HR max – 50 sk · min–1) + 
 + 10 sk · min–1] + 10 sk · min–1 
• 4. etap i kolejne, w każdym interwale 6 min pod-

wyższano częstotliwość skurczów serca (HRobc.) 
o 10 sk · min–1 w stosunku do tętna obciążeniowe-
go, występującego na poprzednim odcinku chodu. 

W czasie interwałów chodu sportowego i przerw 
wypoczynkowych rejestrowano w sposób ciągły czę-
stości skurczów serca za pomocą pamięci i monitora 
mikrokomputera fi rmy Polar S610i. Po zakończeniu 
każdego sześciominutowego etapu testu, w przerwie 
wypoczynkowej pobierano krew z opuszki palca. Do 
pomiaru poziomu mleczanu w pobranej krwi wykorzy-
stano urządzenie Lactate Scout fi rmy Senslab. Zgodnie 
z przyjętą metodyką ostatni wysiłek, po którym zaob-
serwowano przyrost koncentracji mleczanu o co naj-
mniej 0.5 mmol · l–1 krwi, w stosunku do poprzedniej, 
uważano za granicę progu mleczanowego (LT). 

 W czasie rozgrywania zawodów o Puchar Świata 
w chodzie na 50 km rejestrowano:
• w sposób ciągły (na SPORT-TESTERZE) często-

ści skurczów serca badanego zawodnika, przy 
uwzględnieniu uśredniania pomiarów w interwałach 
15 s, 

• czas pokonania przez zawodnika kolejnych dziesię-
ciu odcinków 5 km, 

• wynik chodu na dystansie 50 km.

Metody opracowania materiału 

1. Obliczono: sumę ogólnej objętości treningu i w po-
szczególnych zakresach intensywności (km) oraz 
procentowy udział kolejnych zakresów intensywno-
ści w ogólnej objętości obciążenia, z uwzględnie-
niem całego makrocyklu przygotowawczego i po-
szczególnych mezocykli. 

Tabela. 1. Daty badań progu mleczanowego

Table 1. Dates of lactic threshold tests

Miesiąc / 
Month XII–I I I–III III III–IV IV–V

Data badań /
Dates of tests 2005.12. 1. 2006.01.4. 2006.01.30 2006.03. 4. 2006.04.27 Start / 

Competition

Mezocykl 05.12.01–
06.01.03

06.01.04–
06.01.29

06.01.30–
06.03.03

06.03.04
–06.03.22

06.03. 23–
06.04. 26

06. 04.27–
06.05. 14
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2. Wyliczono średnie arytmetyczne: częstotliwości 
uderzeń serca zbadanych w trzech ostatnich minu-
tach interwału wysiłku testowego, w czasie którego 
nastąpił wzrost mleczanu w analizowanej krwi o 0.5 
mmol·l-1, częstości pracy serca (z danych dotyczą-
cych ciągłego pomiaru częstości skurczów serca 
chodziarza na zawodach sportowych i z oceny czę-
stości skurczów serca w ostatnich 3 min wysiłków 
testowych), prędkości chodu sportowego (z danych 
dotyczących czasu pokonania sześciominutowego 
odcinka testowego, na którym stwierdzano próg 
mleczanowy i z czasu uzyskanego na zawodach na 
dystansie 50 km), objętości treningu przypadające 
na jeden mikrocykl tygodniowy.

3. Zbadano na podstawie współczynnika korelacji 
rang Spearmana siłę związku między: prędkością 
chodu sportowego, stwierdzoną podczas pomiaru 
progu anaerobowego a średnią objętością trenin-
gu w mikrocyklu tygodniowym kolejnych sześciu 
mezocykli, którą obliczono z sumy pokonanego dy-
stansu: w całym mezocyklu i w czterech strefach 
intensywności treningu. 

Wyniki badań

Współwystępowanie parametrów kinematycznych, 
biochemicznych i fizjologicznych na poziomie progu 
mleczanowego w kolejnych mezocyklach treningowych 
i na zawodach w chodzie na 50 km 

Analizując zmienność parametrów kinematycznych 
w sześciu pomiarach progu mleczanowego można 
stwierdzić skokową poprawę prędkości progowej (min.: 
3.33 m ∙ s–1 – max: 3.53 m ∙ s–1). Chociaż jest to zwięk-
szenie prędkości tylko o 0.20 m ∙ s–1, to w relacji do 
prędkości na dystansie 50 km taka progresja może po-
prawić wynik o 14 min. Przyjmując hipotezę, że istnieje 
współzależność między prędkością progową a starto-
wą, można by przyjąć, że już w mezocyklu marcowym 

zawodnik mógł osiągnąć najlepszy wynik w chodzie 
sportowym na 50 km (około 3:55:8). 

W kolejnych etapach badań zanotowano niewielką 
zmienność parametrów biochemicznych i fi zjologicz-
nych. W pomiarach biochemicznych wystąpiły tylko 
dwa poziomy kwasu mlekowego świadczące o tym, że 
wystąpił u badanego zawodnika dynamiczny wzrost 
zakwaszenia (powyżej 0.5 mmol ∙ l–1 mmol ∙ l–1) do 2.1 
mmol ∙ l–1 i 2.5 mmol ∙ l–1 we krwi. Jak wynika z danych 

przedstawionych w tabeli 2, na ww. poziomie osiąga-
nia przez badanego progu mleczanowego zaznaczyła 
się w niewielkim stopniu dyspersja wyników w zakresie 
częstości skurczów serca (d = 160–165 sk ∙ min–1).

Oznacza to, że w makrocyklu przygotowawczym do 
startu na 50 km można ustalić następującą kolejność 
rangową labilności branych pod uwagę parametrów, 
które wystąpiły na poziomie osiągania progu anaero-
bowego: 

prędkość > częstość skurczów serca > 
> poziom kwasu mlekowego.

Warto dodać, że nie ma możliwości ustalenia 
sensownych powiązań między kinetyką i dynamiką 
zmienności analizowanych parametrów. Przykładowo 
wzrostowi poziomu zakwaszenia na poziomie pro-
gu mleczanowego (27 kwietnia 2006 r.) towarzyszyło 
obniżenie się tętna progowego prawie do najniższych 
wartości i względna stabilizacja prędkości. Z kolei przy 
tych poziomach zakwaszenia na poziomie progu mle-
czanowego (2.1 mmol ∙ l–1 krwi) wystąpiły 4 marca 2006 
r. największe zmiany prędkości (3.53 m ∙ s–1) i częstości 
skurczów serca (HRprog = 165 sk ∙ min–1). 

W świetle powyższych rozważań wydaje się, że 
najbardziej podatna na proces treningowy była pręd-
kość progowa i w mniejszym stopniu częstość skur-
czów serca. Realizowane obciążenie treningowe przez 
badanego zawodnika nie miało wpływu na zmianę 
poziomu zakwaszenia, przy którym stwierdzano próg 
mleczanowy.

Tabela. 2. Częstotliwość skurczów serca, poziom zakwaszenia i prędkość na poziomie progu mleczanowego w kolejnych badaniach 
i na zawodach

Table 2. Heart rate, acidification level and lactic threshold speed level in following research and during competition

Parametr / data
Parametr / date 1.12.2005 4.01.2006 30.01.2006 4.03.2006 27.04.2006 Start 50 km /

Competition

HR [sk · min–1] 161 161 159 165 160 163

LA [mmol · l–1] 2.5 2.1 2.1 2.1 2.5 –

v [m · s–1] 3.33 3.45 3.42 3.53 3.47 3.47
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Należy sądzić, że wyżej wymienione parametry 
kinematyczne i fi zjologiczne mają także dużą wartość 
diagnostyczną dla przewidywania wyniku na zawodach 
sportowych i ustalania taktyki w chodzie na 50 km. 
Potwierdzają to wyniki badań własnych. 

Brany pod uwagę zawodnik uzyskał na zawodach 
Pucharu Świata w chodzie na 50 km wynik 3: 59.18, 
który był lepszy niż wynosi polskie minimum olimpij-
skie. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 
2, średnia prędkość, z jaką pokonał dystans, wynosiła 
3.47 m ∙ s–1 i była taka sama, jak prędkość odnotowa-
na w okresie bezpośredniego przygotowania do startu 
w przeprowadzonym teście pomiaru progu mleczano-
wego (27 kwietnia 2006 r.). Obliczony wynik z pręd-
kości progowej był identyczny z tym, jaki uzyskał na 
zawodach. 

Warto zwrócić uwagę na duże podobieństwo śred-
niej częstotliwość skurczów serca stwierdzonej pod-
czas pomiaru progu mleczanowego (160 sk ∙ min–1 ) 
i na zawodach (163 sk ∙ min–1). Wydaje się, że różnica 
3 skurczów serca/min mieści się w granicy błędu po-
miaru. 

Istnieją zatem podstawy, aby sądzić, iż potwier-
dziła się hipoteza, sugerująca występowanie współ-
zależności między parametrami kinematycznymi 
i fi zjologicznymi, stwierdzonymi w przeprowadzonym 
teście pomiaru progu anaerobowego w okresie bez-

pośredniego przygotowania do startu i na zawodach 
w chodzie na 50 km. W związku z tym należałoby 
przyjąć, że wyniki pomiaru parametrów kinematycz-
nych i fi zjologicznych w teście Żołądzia [3, 4] mogą 
być prognostyczne dla osiągnięć sportowych i taktyki 
zawodów na 50 km chodziarzy prezentujących wysoki 
poziom sportowy. 

Dla praktyki szkoleniowej wydaje się interesujące 
zbadanie, czy istnieje zależność między zastosowa-
nym obciążeniem treningowym a najbardziej labilnym 
parametrem w przeprowadzonych badaniach pomiaru 
progu anaerobowego.

Zmienność objętości i intensywności treningu 
w kolejnych mezocyklach makrocyklu 
przygotowawczego chodziarza 
do Pucharu Świata w 2006 r.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 oraz 
na rycinie 1, badany zawodnik zrealizował stosunkowo 
niewielką objętość treningu. W ciągu 6 miesięcy poko-
nał z różną intensywnością chodem sportowym dystans 
2255 km. W całym makrocyklu przygotowawczym naj-
większy udział procentowy w ogólnej objętości treningu 
miały środki ze strefy podprogowej (41.3%) i regenera-
cyjnej (31.8%). Jak stąd wynika, obciążenie treningowe 
opierało się głównie na stosunkowo łagodnych środ-

Ryc. 1. Objętość treningu w strefach obciążenia 

Fig. 1. Training volume in workload zones
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kach. W ogólnej objętości treningu udział środków 
ze strefy progowej, typowej dla wysiłków w chodzie 
na 50 km, był taki sam jak nadprogowej, uważanej 
za ważną dla kształtowania wydolności chodziarza 
(13.3% strefa progowa i 13.5 % strefa nadprogowa). 
W całym mezocyklu proporcja środków specjalnych 
i regeneracyjno-podtrzymujących kształtowała się na 
poziomie: 26.8% : 73.2% na niekorzyść środków spe-

cjalnych. Takie ogólne wartości nie odzwierciedlają 
specyfi ki zmienności obciążenia w toku okresu przy-
gotowawczego. 

Na rycinie 2 i 3 przedstawiono dynamikę rozwoju 
obciążenia treningowego w poszczególnych mezocy-
klach okresu przygotowawczego do startu na 50 km 
badanego zawodnika z podziałem na wyróżnione stre-
fy obciążenia oraz na ogólną objętość treningową.

Tabela 3. Zmienność obciążenia (km) w makrocyklu przygotowawczym

Table 3. Workload variability (km) in preparation macrocycle  

Mezocykl /
Mezocykl

Strefy obciążenia / Workload zones

Regeneracyjna /
Regenerative

Podprogowa
Subthreshold

Progowa / 
Threshold

Nadprogowa /
Overtreshold

Ogółem /
Total

km % km % km % km % km %

I 75 18 250 60 63 15 28 7 416 100

II 117 34 176 51 24 7 28 8 345 100

III 103 23 183 41 71 16 89 20 446 100

IV 100 29 138 40 52 15 55 16 345 100

V 189 42 166 37 36 8 58 13 449 100

VI 115 45 49 19 48 19 42 17 254 100

Ogółem / Total 699    31.8 962     41.3 294    13.3 292    13.5 2255 100

Ryc.2. Zmienność obciążenia (km) w makrocyklu przygotowawczym

Fig. 2. Workload variability (km) in preparation macrocycle  
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Na rycinie 2 przedstawiono zmienność w sześciu 
mezocyklach szkoleniowych objętości treningu: ogól-
nej (suma) oraz w wyróżnionych strefach, czyli rege-
neracyjnej, podprogowej, progowej i nadprogowej. 
Jak można zauważyć, w całym makrocyklu przygo-
towawczym do startu na 50 km nie wystąpiły wyraź-
ne tendencje kierunkowe tempa rozwoju obciążenia 
treningowego. Jedynie w mezocyklu bezpośredniego 
przygotowania do startów wystąpił wyraźny spadek 
ogólnej objętości treningu i w strefi e podprogowej. 
W mezocyklu majowym zwraca także uwagę ten-
dencja do ilościowego wzrostu udziału w ogólnej 
objętości treningu środków ze strefy regeneracyjnej 
kosztem środków ze strefy podprogowej. Jeszcze wy-
raźniej zasygnalizowane zjawisko obrazują dane za-
mieszczone na rycinie 3. Ich analiza nie daje podstaw 
do stwierdzenia oczekiwanego intensywnego wzro-
stu obciążenia w miarę zbliżania się do startu na 50 
km. W mezocyklu bezpośredniego przygotowania do 
startu udział środków w strefi e progowej i nadprogo-
wej był na poziomie 36% i niewiele różnił się od tego, 
który zauważono już w mezocyklu lutowo-marcowym 
(33%). Mocniejszą progresję intensywności treningu 
zanotowano tylko między wymienionym mezocyklem 
a styczniowym (wzrost intensywności o 100%). Udział 
środków w strefi e progowej i nadprogowej w ogólnej 

objętości treningu w całym makrocyklu przygotowaw-
czym wahał się w poszczególnych mezocyklach w za-
kresie od 16 do 36%. 

Dokonując interpretacji obciążenia w strukturze 
czasowej treningu trudno nie zwrócić uwagi na nie-
równe interwały czasowe poszczególnych mezocy-
kli. W związku z tym dokonano przeliczenia danych 
odnoszących się do liczby dni ich trwania i w tabeli 4 
przedstawiono zrelatywizowane wyniki objętości tre-
ningu przypadające na jeden mikrocykl tygodniowy. 
Chociaż w ten sposób pomija się specyfi kę dynamiki 
treningu w danym mezocyklu, to niewątpliwie w ujęciu 
całościowym makrocyklu przygotowawczego zastoso-
wany sposób relatywizacji pozwala otrzymać bardziej 
obiektywny obraz zmienności obciążenia treningowe-
go, jaki został zastosowany przez badanego zawodnika 
niż w ujęciu bezwzględnym. 

Przedstawione wyniki nie wnoszą dodatkowych 
informacji o dynamice rozwoju obciążenia ponad te, 
które wcześniej podano po analizie danych surowych. 
Z analizy ogólnych objętości treningu wynika, że do 
końca kwietnia (IV mezocykl) następował systematycz-
ny wzrost ekstensywny obciążenia przy równoczesnej 
skokowej intensyfi kacji treningu w niektórych mezocy-
klach. Świadczyć o tym może udział w objętości tre-
ningu środków angażujących metabolizm mięśniowy 

Ryc. 3. Zmienność obciążenia (%) w makrocyklu przygotowawczym

Fig. 3. Workload variability (%) in preparation macrocycle  
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na poziomie progu mleczanowego (strefa progowa) 
i po jego przekroczeniu (strefa ponadprogowa). Przy 
stosunkowo niskim ich poziomie w ujęciu globalnym 
(27.4%) i bardzo zrównoważonej proporcji wkładu 
środków ze strefy progowej (13.8%) i ponadprogowej 
(13.6%), daje się zauważyć duża zmienność ilościowej 
i jakościowej struktury obciążenia. 

Najniższy poziom środków angażujących me-
tabolizm mięśniowy na poziomie progu mleczano-
wego zanotowano w styczniu (15%) i w kwietniu 
(20.9%) czyli w II i V mezocyklu. W tym czasie pro-
porcja procentowa objętości środków ze strefy pro-
gowej i nadprogowej kształtowała się w mikrocyklu 
na poziomie: styczeń 7% strefa progowa i 8% nad-
progowa oraz 12.9% i 8% (kwiecień). W relacji do 
poprzednich mezocykli było to zmniejszenie objęto-
ści obu środków intensywnych o 44.6% w styczniu 
i 48% w kwietniu. W tym czasie zanotowano silną 
dysproporcję w strukturze regresu środków ze stre-
fy progowej i nadprogowej. W pierwszym przypadku 
w relacji do grudnia zmniejszyła się objętość obcią-
żenia w strefie progowej o –114.3 %, a w kwietniu 
o –87.5 % i ponadprogowej o –24%. 

Z kolei najwyższe objętości treningu w omawianych 
zakresach intensywności wystąpiły w kolejnych mezo-
cyklach III i V, czyli lutowym (35.9 %) oraz kwietnio-
wym (35.5 %), i był to wzrost o 139 i 70%. W pierwszym 
przypadku zanotowano bardzo wyraźny ilościowy 
wzrost w obu strefach: 127.1% (strefa progowa) i 150% 
(strefa ponadprogowa). W drugim mezocyklu relacje 
wzrostowe były bardziej zróżnicowane: 136.2% (strefa 
progowa) i 28.6% (strefa ponadprogowa). Powyższym 

zmianom towarzyszyły dość wyraźne zmiany w zakre-
sie parametrów kinematycznych. 

Inaczej niż w ujęciu globalnym kształtuje się dyna-
mika rozwoju w makrocyklu przygotowawczym środ-
ków ze strefy podprogowej i regeneracyjnej. Zwraca 
uwagę długi okres (grudzień – kwiecień) trwania wy-
sokiego udziału środków ze strefy podprogowej (około 
50%). Tendencję zniżkową daje się zauważyć dopie-
ro w dwóch ostatnich mezocyklach (kwiecień–maj). 
Znacznie mniej wyraźny i bardziej labilny był udział 
środków ze strefy regeneracyjnej (15.4–47.3%), a rów-
nocześnie zaznaczyła się słaba tendencja ich wzrostu 
w mezocyklach bliższych okresu startu docelowego. 

Współwystępowanie i siła związku między prędkością 
progową a kinetyką i dynamiką obciążenia 
treningowego chodziarza przygotowującego się do 
osiągnięcia minimum olimpijskiego w chodzie na 50 km

Już proste zestawienie wyników badań prędkości w te-
ście służącym do oznaczania progu mleczanowego 
badanego zawodnika (tab. 2) z kinetyką (poziomem) 
i dynamiką (tempem) rozwoju obciążenia treningowego 
(tab. 3, 4, ryc. 1, 2, 3) w mezocyklach poprzedzających 
ww. pomiary, pozwala zauważyć, że intensywny wzrost 
obciążenia wpływał na poprawę prędkości progowej, 
a jego względna stabilizacja i obniżenie lub też eksten-
sywny wzrost powodował zahamowanie rozwoju oma-
wianego parametru kinematycznego albo nawet regres. 
Przykładem tego może być pomiar prędkości progo-
wej w badaniach przeprowadzonych 4 marca 2006 r. 
(3.53 m ∙ s–1). W tym przypadku można stwierdzić po-

Tabela 4. Objętość treningu (km, %) przypadająca na mikrocykl tygodniowy 

Table 4. Training volume (km,%) in one week microcycle 

Mezocykl /
Strefa / Zones

I
05.12.01– 
06.01.03

II
04.01–29.01

III
30.01–3.03

IV
04.03–22.03

V
23.03–26.04

VI
27.04–14.05

Suma / Total      
Średnia 

(Me)

Regeneracyjna 
/ Regenerative

15.4
(18.0%)

32.8
(33.9)

26.7
(23.1%)

38.8
(28.9%)

38.9
(42.1%)

47.3
(45.3%)

199.9 / 33.3
(31.8%)

Podprogowa / 
Subthreshold

51.5
(60.2%)

49.3
(51.0%)

47.4
(41.0%)

53.7
(40.0%)

34.2
(37.0%)

20.1
(19.2%)

256.3 / 42.7
(40.8%)

Progowa / 
Threshold

12.9
(15.1%)

6.7
(7.0%)

18.4
(15.9%)

20.2
(15.1%)

7.4
(8.0%)

19.8
(18.9%)

85.3 / 14.2
(13.8%)

Nadprogowa / 
Overtreshold

5.7
(6.7%)

7.8
(8.1%)

23.1
(20.0%)

21.4
(16.0%)

11.9
(12.9%)

17.3
(16.6%)

87.2 / 14.5
(13.6%)

Suma / Total 85.5
100%

96.6
(100%)

115.6
(100%)

134.1
(100%)

92.4
(100%)

104.5
(100%)

628.7 / 104.7
(100%)
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prawę prędkości w stosunku do poprzedniego mezocy-
klu o 0.11 m ∙ s–1. W przeliczeniu na dystans na 50 km 
taka poprawa średniej prędkości mogła spowodować 
osiągnięcie wyniku lepszego o 10.20 min. 

Jak wcześniej zaznaczono, w mezocyklu poprze-
dzającym ww. pomiar (30 stycznia – 3 marca 2006 r.) 
doszło do wyraźnie intensywnego wzrostu obciążenia. 
Można przypuszczać, że powtórzenie takiego wariantu 
obciążenia treningowego w bezpośrednim przygotowa-
niu do startu na 50 km, mogło mieć wpływ na osią-
gnięcie przez zawodnika satysfakcjonującego wyniku 
w Pucharze Świata w 2006 r. Polski chodziarz osiągnął 
zamierzone minimum olimpijskie. 

O roli, jaką może odgrywać intensywny wzrost ob-
ciążenia w strefach progowej i nadprogowej na poziom 
prędkości progowej, a tym samym pośrednio na wynik 
na zawodach sportowych, może świadczyć przeprowa-
dzony pomiar siły związku między strukturą obciążenia 
treningowego badanego zawodnika w mezocyklu po-
przedzającym przeprowadzenie testu oznaczania pro-
gu mleczanowego. 

Jak wynika z danych zebranych w tabeli 5, najniż-
szą zależność (wyrażoną współczynnikiem korelacji 
rang Spearmana) stwierdzono pomiędzy prędkością 
progową w teście Żołądzia [4, 5] a grupą środków o od-
działywaniu regeneracyjnym (współczynnik korelacji 
równy zeru). Wysoką korelację, jednak o znaku ujem-
nym, stwierdzono pomiędzy środkami z grupy podpro-
gowej (–0.80). Warto to podkreślić, gdyż w treningu 
badanego zawodnika jego obciążenie takimi bodźcami 
treningowymi było największe. Przeprowadzona analiza 
statystyczna wskazuje, że zastosowane obciążenie nie 
wpłynęło na poprawę prędkości progowej u badanego 
zawodnika, a tym samym na osiągnięcie pożądanego 
stanu wytrenowania. Mogło nawet wywrzeć wpływ od-
wrotny do oczekiwanych rezultatów. Dodatnią, umiar-
kowaną siłę związku (rSp = 0.40) między omawianym 
parametrem kinematycznym a zastosowanym obcią-

żeniem w makrocyklu przygotowawczym chodziarza 
do startu na 50 km na Pucharze Świata stwierdzono 
w przypadku uwzględnienia objętości środków ze stre-
fy progowej i nadprogowej. 

Podsumowanie i dyskusja

Zebrane materiały oraz ich analiza częściowo potwier-
dziły przyjęte hipotezy. Wbrew przewidywaniom w kil-
kumiesięcznym makrocyklu przygotowawczym zawod-
nika, uprawiającego wytrzymałościową konkurencję 
sportową na wysokim poziomie światowym (chód na 
50 km), test służący do oznaczania progu mleczanowe-
go nie wykazał wyraźniejszych zmian poziomu, od któ-
rego w stopniowanym wysiłku pojawił się dynamiczny 
wzrost (powyżej 0.5 mmol ∙ l–1) zakwaszenia. W więk-
szości pomiarów rozpoczynał się on już na poziomie 
2.1 mmol ∙ l–1 krwi. W dwóch przypadkach stwierdzono 
jego wzrost tylko o 0. 4 mmol · l–1. Być może świadczy 
to o pewnej stabilności zakresu zmienności charakte-
ryzowanej cechy biologicznej i o jej osobniczym uwa-
runkowaniu.

Badania własne nie mają punktu odniesienia w li-
teraturze przedmiotu, w przypadku chodziarzy brak 
bowiem obserwacji opisujących zachowanie się para-
metrów progowych w dłuższym makrocyklach, łącznie 
z analizą stosowanego bodźca treningowego. W innych 
konkurencjach i dyscyplinach sportu takie obserwacje 
należą do rzadkości. W Polsce powstało jedno opraco-
wanie na temat zmienności parametrów fi zjologicznych 
pod wpływem stosowanych bodźców w czteroletnim 
okresie szkolenia sportowego biegaczy na średnie 
i długie dystanse [6]. 

Porównywalność zamieszczonych w nim wyników 
utrudnia nie tylko specyfi ka techniki ruchu biegaczy i cho-
dziarzy, ale nade wszystko sposób wyznaczania pozio-
mu obciążenia wysiłkowego, powyżej którego pojawia się 
kwasica metaboliczna, jako następstwo akumulacji mle-

Tabela. 5.Współczynniki korelacji rang Spearmana

Table 5. Rank correlation coefficient of Spearman’s

Prędkość progowa a obciążenie / 
Threshold speed and workload: Współczynnik korelacji  (RSp) / correlation coefficient (RSp)

strefa regeneracyjna / zones regenerative 0.0

strefa podprogowa / zones subthreshold –0.80

strefa progowa / zones threshold  0.40

strefa nadprogowa / zones overtreshold  0.40
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czanu we krwi podczas stopniowanego wysiłku fi zycz-
nego, i towarzyszące jej zmiany w wymianie gazowej. 
W wymienionych badaniach wyznaczono metodą niein-
wazyjną próg anaerobowy (AT) na podstawie parame-
trów oddechowych w funkcji prędkości biegu, przyjmując 
za podstawowe kryterium – zgodnie z doświadczeniem 
Daviesa i wsp. [7] – nieliniowy wzrost wentylacji minuto-
wej i minutowego wydalania dwutlenku węgla oraz wzrost 
procentowej zawartości tlenu w powietrzu wydechowym, 
bez równoległego zmniejszania zawartości CO2 . 

Na przełomie XX i XXI wieku powstały różne defi -
nicje omawianego zjawiska, a także różne metody jego 
wyznaczania. Najczęściej stwierdzano, podobnie jak to 
miało miejsce w badaniach własnych, niskie wartości 
zakwaszenia, chociaż zindywidualizowane osobniczo 
i zróżnicowane między dyscyplinami sportowymi, w któ-
rych występował próg mleczanowy. Dokumentowały 
to już poczynione wcześniej spostrzeżenia dokonane 
przez Stegmana i wsp. [8], w których to zauważono, 
że indywidualny próg mleczanowy u biegaczy wysokiej 
klasy występował średnio na poziomie zakwaszenia 
wynoszącym 2.1 mmol ∙ l–1, u piłkarzy ręcznych przy 
stężeniu 3.9 mmol ∙ l–1, a u studentów na poziomie aż 
4.6 mmol ∙ l–1. Takie zjawisko potwierdziły także wcze-
śniejsze badania maratończyków (około 3 mmol ∙ l–1) 
prowadzone przez Foehrenbacha i wsp. [9] oraz długo-
dystansowców (2.6 mmol ∙ l–1) autorstwa Simona i wsp. 
[10]. Duże zróżnicowanie międzyosobnicze (3.0–5.5 
mmol ∙ l–1) w punkcie równowagi pomiędzy wytwarza-
niem i utylizacją kwasu mlekowego (maximal lactate 
steady state) potwierdziły badania Hecka i wsp. [11]. 

Jak dotąd brak dostatecznie silnych dowodów na 
poparcie wysuwanych hipotez sugerujących określo-
ne przyczyny powstania i istotę progu anaerobowego. 
Nowoczesne techniki kriomikroskopowe służące do 
oznaczania prężności tlenu w mioglobinie i śledzenie 
metabolizmu mleczanu za pomocą kinetycznych no-
śników izotopowych pozwoliły odnieść się krytycznie 
do słuszności teorii „przejścia procesów tlenowych 
w beztlenowe” w procesie metabolizmu mięśniowego 
podczas stopniowanych wysiłków fi zycznych, uważa-
ne dotąd za pewne [za 3]. Wydaje się, że niezależnie 
od kontrowersji dotyczących metod wyznaczania pro-
gu anaerobowego, jak i braku pełnego wyjaśnienia 
mechanizmu leżącego u podłoża jego koncepcji, dla 
praktyki trenerskiej ważna jest ocena znaczenia dys-
kutowanego zjawiska fi zjologicznego jako czynnika 
oceniającego zdolność sportowca do osiągnięcia jak 
największej intensywności pracy w określonym czasie 
lub na określonym dystansie. 

W badaniach własnych zastosowana metoda wy-
znaczania tzw. progu mleczanowego (lactic threshold 
– LT), zmodyfi kowana przez Żołądzia [4, 5] – jak to 
zaznaczono wcześniej – nie daje podstaw do stwier-
dzenia, że długotrwały trening opracowany na potrze-
by określonego chodziarza uprawiającego chód na 
50 km wpłynął zasadniczo na granicę, świadczącą 
o przekroczeniu równowagi wytwarzania i utylizacji 
kwasu mlekowego. W nieznacznym stopniu podlegała 
także zmianie częstość skurczów serca. Trudno rów-
nież doszukać się prawidłowości w zmienności cechy 
w omawianym punkcie przemian metabolicznych. W 
zauważalnym stopniu dostrzeżono zmiany w prędkości 
przemieszczania się chodziarza na stosunkowo stałym 
poziomie progu mleczanowego. Taki kierunek zmian 
uważano dotąd za korzystny dla maratończyków, na co 
od dawna zwracano uwagę w licznych pracach [6, 12, 
13, 2]. W świetle wyników badań własnych takie wnio-
skowanie należałoby rozszerzyć na cel przygotowania 
zawodników uprawiających chód na 50 km.

Godne odnotowania wydaje się również i to, że 
zastosowana metodyka wyznaczania progu mlecza-
nowego w warunkach nielaboratoryjnych okazała się 
przydatna do zobiektywizowania wskaźników inten-
sywności w obciążeniach zastosowanych w treningu 
chodziarza, który przygotowuje się do udziału w waż-
nych zawodach. Należy zaznaczyć, że chociaż próby 
wdrożenia takiego postępowania podejmowano już 
dawno, opracowując koncepcje szkoleniowe biega-
czy [2] i chodziarzy [14], to jednak na taką skalę nie 
był dotąd wykorzystywany „boiskowy test”, który służy 
do wyznaczania progu mleczanowego w celu ustale-
nia intensywności obciążenia treningowego zawodnika 
uprawiającego chód sportowy.

Poza tym wartość wskaźnika kinematycznego ob-
ciążenia zewnętrznego, przy którym występował próg 
mleczanowy (tj. prędkość progowa, ustalona w okresie 
bezpośredniego przygotowania do startu) była bardzo 
pomocna w ocenie możliwości osiągnięcia wyniku 
sportowego na zawodach w chodzie na 50 km. W świe-
tle zebranych materiałów oraz przeprowadzonych ana-
liz można stwierdzić występowanie zależności między 
strukturą zastosowanego obciążenia treningowego 
a poziomem ww. wskaźnika kinematycznego. Okazało 
się, że wraz z intensywnym wzrostem obciążenia tre-
ningowego, głównie w wyniku zwiększenia udziału 
środków treningowych w strefach progowych 
i nadprogowych, może dojść do poprawy prędko-
ści progowej, prognostycznej dla osiągnięcia wy-
niku sportowego w chodzie na 50 km. W związku 
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z tym dyskusyjne mogą wydawać się postulaty na temat 
konieczności intensyfi kacji treningu w lekkoatletycznych 
konkurencjach wytrzymałościowych poprzez angażo-
wanie w strukturze treningu przede wszystkim środków 
ze strefy podprogowej i progowej [3, 4]. Taką zależność 
stwierdzono w badaniach biegaczy na średnie i długie 
dystanse [2]. W naszych badaniach analiza statystyczna 
materiałów dotyczących treningu chodziarza pozwoliła 
stwierdzić negatywny wpływ obciążenia w strefi e pod-
progowej na poziom prędkości progowej. 

Wnioski

1. Badania własne wykazały w makrocyklu szkolenio-
wym zawodnika przygotowującego się do udziału 
w zawodach najwyższej rangi w Europie i do osią-
gnięcia wyniku na poziomie minimum olimpijskiego 
w chodzie na 50 km dużą stabilność stosunkowo 
niskiego poziomu zakwaszenia, przy którym stwier-
dzano próg mleczanowy.

2. Prędkość progową, stwierdzoną w pomiarze progu 
mleczanowego metodą J. Żołądzia [4, 5], można 
uważać za właściwy punkt odniesienia w ustalaniu 
obiektywnych kryteriów stref obciążenia trenin-
gowego chodziarza i dobry wskaźnik wytrenowa-
nia oraz prognozy osiągnięcia wyniku w chodzie na 
50 km. 

3.  Tylko prędkość progową (wskaźnik wytrenowania) 
można uważać za czuły parametr na zmiany jako-
ści treningu w zakresie progowej i nadprogowej in-
tensywności obciążenia. 

4. Ekstensywny wzrost obciążenia treningowego 
poprzez angażowanie środków w zakresach in-
tensywności poniżej progu mlecznowego (strefa 
regeneracyjna), nie ma znaczenia dla poprawy wy-
trenowania, a wysoki udział w ogólnym obciążeniu 
treningowym środków ze strefy podprogowej może 
wpływać na taki proces nawet odwrotnie proporcjo-
nalnie do oczekiwań.
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„SZYBKOŚĆ ODPOWIEDZI RUCHOWEJ 
I PRZEWIDYWANIE PRAWDOPODOBNE” 
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Słowa kluczowe: odpowiedź czuciowo-ruchowa, przewidywanie prawdopodobne, 
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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 heury-
stycznej.

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.

The main issue of the paper “Speed of movement response and probabilistic prognosis” - being a résumé 
of twenty years long research of I.M. Feigenberg and his scientific team - is the role of probabilistic prognosis in 
construction of sensorimotor performance in humans. The presented researches and analyses show development 
of the “model of desired future”, being an important element of physiology of activity, created by N.A. Bernstein. 
I.M. Feigenberg applies a behavioural methodology, draws cognitive conclusions and eventually states that in 
analyses of human behaviour (also sensorimotor) it is necessary to take into account also emotions and to apply 
the modern heuristic methodology.
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The paper by I.M. Feigenberg remains in accordance with the rules of contemporary systems theory. Its 
results justify also the assumption about simultaneous using - during execution of a sensorimotor performance 
by a human – at least two classes of codes of information processing: notional and non-notional (sensory) ones. 
The paper evokes some doubts concerning the notions of “subliminal stimulus”, “subconsciousness”, “non-
associative learning” and “self-organization”. The author emphasizes the importance of probabilistic prognosis 
and preliminary preparation; as the basis of the latter could be assumed the process of priming. He shows also 
the importance of three kinds of specificity: specificity of perception, specificity of information processing and 
specificity of execution. Eventually, the results of the researches point to importance of emotions in reasonable 
information processing in humans,

It has to be noted that the bases of the paper are theories by Bernstein and classical, Bayesian theory of prob-
ability. Their skilled application leads to original, important conclusions, what testifies to great need of theoretical 
analyses in contemporary kinesiology.

Problem przewidywania z pewnym prawdopodo-
bieństwem rozwoju sytuacji i wpływ tego przewidywania 
na zachowania ruchowe człowieka i innych istot żywych 
został dostrzeżony przez Nikołaja Aleksandrowicza 
Bernsztejna i określony mianem „modelu pożąda-
nej przyszłości” (модель потребного будущего). 
Bernsztejn pisał o nim już w 1947 r. [1, 2], jednakże 
w tym właśnie roku popadł w niełaskę władz sowiec-
kich i praktycznie, aż do roku 1960, uniemożliwiło mu 
to prowadzenie wszelkich prac laboratoryjnych. Po jego 
śmierci w 1966 roku badania tego problemu podjął autor 
niniejszej pracy, uczeń i przyjaciel Bernsztejna – Josif 
Moisiejewicz Fejgenberg, początkowo w Moskwie, 
później w Jerozolimie. Przedstawiona praca prof. 
Fejgenberga stanowi podsumowanie dwudziestolet-
nich badań jego samego i członków jego zespołu ba-
dawczego.

Bardzo znamienny jest układ pracy. Uczony wyko-
rzystuje narzędzia behawiorystyczne (bada związek 
bodźca i reakcji), by zgodnie z metodologią poznawczą 
wnioskować o wewnętrznych procesach kształtujących 
określone zachowanie człowieka. Metodologia beha-
wiorystyczna nie obejmowała takiego wnioskowania, 
a wszelkie procesy, których bezpośrednio badać się nie 
dało, umieszczano w tzw. czarnej skrzynce i nie anali-
zowano ich natury. Metodologia poznawcza (kognitywi-
styczna) obejmuje wprawdzie analizę takich procesów, 
ale ogranicza się jedynie do przetwarzania informacji. 
Jednakże w przypadku wyżej rozwiniętych istot ży-
wych istotne są również uczucia, których nie obejmu-
je paradygmat poznawczy [3, 4, 5]. Dlatego końcową 
część pracy J.M. Fejgenberg poświęca badaniom z tej 
właśnie dziedziny, oceniając subiektywną ważność po-
szczególnych okoliczności dla danego człowieka. Na 
potrzeby niniejszej pracy metodologię badań uwzględ-
niającą uczucia nazwijmy emocjonalizmem. 

Na marginesie warto w tym miejscu przytoczyć 
stwierdzenie Thomasa S. Kuhna, że „badania nauko-

we są próbą wciśnięcia natury w pojęciowe «szufl ad-
ki» utworzone przez profesjonalne wykształcenie” [6]. 
Wymienione nazwy paradygmatów – behawioryzm, 
kognitywizm i emocjonalizm – są również swoistymi 
„etykietkami”, więc z jednej strony w pewnym stopniu 
porządkują naukę, z drugiej jednak – ograniczają treść 
określanych przez nie struktur naukowych. Ponadto 
mogą sprawiać wrażenie, że każdy z nich obejmuje 
samodzielny sposób postrzegania i przyrody, a upra-
wianie nauki wymaga swoistej czystości zasad, czyli 
stosowania tylko jednego, określonego paradygmatu. 
Zgodnie z takim założeniem poszczególnych uczonych 
określa się jako behawiorystów czy kognitywistów. 
W istocie jednak – czego przykładem jest również pra-
ca prof. Fejgenberga – rzeczywistość nie mieści się 
w takich „szufl adkach”, nauka musi więc przełamywać 
sztucznie wzniesione przez uczonych barierki między 
paradygmatami. Metodologią, której jednym z podsta-
wowych założeń jest właśnie łamanie takich barier, jest 
nowoczesna heurystyka [7, 8].

Jedną ze znamiennych cech teorii Bernsztejna jest 
systemowe ujęcie opisywanych przezeń zjawisk i pro-
cesów związanych z aktywnością umysłowo-czucio-
wo-ruchową człowieka i innych istot żywych [1, 2, 9]. 
Janusz M. Morawski przedstawia system jako układ 
warstwowy działający zgodnie z następującymi zasa-
dami:
• zasada zgodności skal, zgodnie z którą w każdej 

warstwie procesy wymiany informacji czy przepły-
wu energii, czyli swoisty kod przetwarzania infor-
macji i energii jest swoisty,

• zasada hierarchiczności warstw, zgodnie z którą 
warstwy niższe pełnią funkcje służebne w stosunku 
do warstw wyższych,

• zasada autonomii warstw, zgodnie z którą każda 
warstwa samodzielnie wykonuje przypisane sobie 
zadania związane z przetwarzaniem informacji 
i energii.
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Morawski zauważa, że z takiego ujęcia wynika cha-
rakterystyczny wzorzec przepływu informacji między 
poszczególnymi warstwami. Im wyższa warstwa, tym 
bardziej ogólna, szersza, a więc bardziej nieokreślona 
jest informacja. Przepływając na niższe poziomy ulega 
uszczegółowieniu i wreszcie przybiera postać dosta-
tecznie dokładną, by zapewnić ściśle określone dzia-
łanie ustroju [10].

Przejdźmy do uwag szczegółowych. Opisując do-
świadczenie z czwórkami sygnałów Fejgenberg pisze:

Należy zauważyć, że taką zależność (TI > TII > TIII > TIV) ob-
serwowano u zdrowych ludzi niezależnie od tego, czy uświadamiali 
sobie strukturę przedstawianego im ciągu sygnałów. Wynika stąd, 
że nawet w tych przypadkach, gdy człowiek nie uświadamia sobie 
struktury takiego ciągu, to jednak podświadomie rozpoznaje praw-
dopodobną strukturę ciągów sygnałów i odpowiednio wykorzystuje 
owo rozpoznanie do prawdopodobnego przewidywania, wstępnego 
przygotowania i wykonania odpowiedzi ruchowej.

W stwierdzeniu tym tkwi w istocie niezwykle do-
niosła informacja, zrozumiała jednakże dopiero w po-
wiązaniu ze sformułowaną przez Morawskiego zasadą 
zgodności skal. Co to znaczy „podświadomie rozpozna-
je”? Otóż ze sformułowania tego wynika, że opisywać 
rzeczywistość i modele pożądanej przyszłości można 
budując odpowiednie odwzorowania nie tylko na po-
ziomie pojęciowym, lecz również na poziomie niższym 
niż pojęciowy. Właśnie z takich niższych niż pojęciowe 
„cegiełek” buduje model najbliższej przyszłości apor-
tujący patyk pies, który nie czeka na lot owego patyka, 
ale zaczyna biec już w chwili, gdy człowiek wykonuje 
zamach. Ba, na podstawie owego wymachu dokładnie 
ocenia kierunek lotu patyka! A przecież trudno sobie 
wyobrazić, by rozumował tak: jeżeli pod działaniem siły 
F patykowi o masie m zostanie nadane przyspieszenie 
a przez czas t, to nabędzie on prędkości v... itd. Innymi 
słowy, kod czuciowy jest dostatecznie sprawny, by 
można go wykorzystywać do budowania nawet stosun-
kowo złożonych przewidywań przyszłości. Karl Popper 
i John Eccles nie zawahali się nawet określić takich 
psich przewidywań mianem „teorii” [11, s. 136–138; za: 
9]. W takim ujęciu określenie „podświadome” jest jed-
nak mylące i w istocie oznacza „świadome na poziomie 
niższym niż pojęciowy”. 

W innym fragmencie omawianej pracy Fejgenberg 
pisze zresztą o tym wyraźnie:

...przygotowanie wstępne, odpowiadające przewidywaniu 
prawdopodobnemu, następuje nie tylko w ruchowych, ale również 
w czuciowych układach ustroju.

Podobne procesy przetwarzania informacji za-
chodzą zatem również u człowieka. W tym zakre-

sie niezmiernie pouczające są doświadczenia Igora 
Nikołajewicza Salczenki, w polskiej literaturze opi-
sane przez Zbigniewa Czajkowskiego [12, s. 64–68]. 
Wynikało z nich, że doświadczony szermierz reaguje 
na sygnały, których nie uświadamia sobie na poziomie 
pojęciowym. Zauważmy też, że w trakcie kształtowa-
nia nawyku czuciowo-ruchowego człowiek początkowo 
śledzi przebieg swoich czynności na poziomie poję-
ciowym, jednakże po jego zautomatyzowaniu przesta-
je zwracać na ów przebieg uwagę na tym poziomie. 
Proces automatyzacji, będący jednym z najważniej-
szych składników kształtowania nawyków czuciowo-ru-
chowych, można prześledzić na własnym przykładzie, 
przypominając sobie np. opanowywanie czynności 
związanych z prowadzeniem samochodu.

Przy tej okazji warto również „rozprawić się” z innym 
wewnętrznie sprzecznym pojęciem: bodziec podprogo-
wy. Otóż próg jest z defi nicji jakąś granicą, poniżej której 
coś się nie dzieje, a powyżej której owo coś zaczyna się 
dziać. Bodziec podprogowy miałby zaś oznaczać bo-
dziec, który wprawdzie znajduje się poniżej takiej granicy, 
ale mimo wszystko wywołuje jakieś działanie. Tkwi w tym 
logiczna sprzeczność, którą jednak można usunąć do-
piero uwzględniając zjawisko wykorzystywania różnych 
kodów w różnych warstwach przetwarzania informacji 
przez człowieka. W tym przypadku chodzi o bodziec 
odbierany i przetwarzany poniżej progu pojęciowego, na 
poziomach czuciowych. Bodziec taki w większości publi-
kacji określany jest zaś jako „zbyt słaby, by go świadomie 
odebrać”, w rzeczywistości musi być jednak dostatecznie 
silny i wyraźny, tylko nie uświadamiany w kategoriach 
pojęciowych. Podkreślmy jeszcze raz: stwierdzenie takie 
byłoby uzasadnione jedynie w przypadku, gdyby określe-
nie „świadomie” było równoznaczne z określeniem „świa-
domie na poziomie pojęciowym”. Zauważmy jednak, że 
olbrzymia większość psychologów zajmuje się procesami 
pojęciowymi, więc sfera nie-pojęciowa leży poza zakre-
sem ich zainteresowań. James W. Kalat pisze:

... jaki byłby pożytek z posiadania wzroku i słuchu, gdybyśmy 
nie mogli nic z tym zrobić? Szukanie pożywienia wymaga ruchu, tak 
samo zresztą, jak mówienia. Rozumienie nie jest ruchem, ale samo 
w sobie niewiele znaczy, jeśli nie można zrobić z tego użytku. Wielki 
mózg bez mięśni byłby jak komputer bez monitora, drukarki lub in-
nych urządzeń peryferyjnych. Bez względu na moc wewnętrznego 
procesora byłby bezużyteczny.

Mimo to większość psychologów niewiele uwagi poświęca 
ruchowi. Badanie skurczów mięśni wydaje się zajęciem mniej „psy-
chologicznym” niż badanie percepcji wzrokowej, procesów uczenia 
się, interakcji społecznych, motywacji czy emocji. A jednak szybkie 
ruchy wprawnej maszynistki, zawodowego muzyka czy sportowca 
wymagają bardzo złożonych czynności mózgu. Zrozumienie ruchu 
to wielkie wyzwanie zarówno dla psychologów, jak i biologów [13, 
s. 228].
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Oznacza to, że badacze ruchów człowieka nie 
mogą oczekiwać od psychologów gotowych recept na 
rozwiązywanie swoich problemów, muszą samodziel-
nie opracowywać niezbędne w ich badaniach meto-
dologie i nie mogą bezkrytycznie przyjmować założeń 
psychologicznych w swoich badaniach.

Praca J.M. Fejgenberga pozwala również zakwe-
stionować pojęcie „uczenie się nie-kojarzeniowe”. 
Uczenie jest z defi nicji trwałą zmianą zdolności prze-
twarzania informacji i sterowania ruchami. Wdzięczny 
byłbym każdemu, kto pokazałby mi system, w którym 
taka zmiana nastąpiła bez kojarzenia. Takie pojęcie 
miałoby sens jedynie wówczas, gdyby kojarzenie mo-
gło zachodzić wyłącznie na poziomie pojęciowym. 
Jednakże praca J.M. Fejgenberga potwierdza codzien-
ne obserwacje, że przetwarzanie informacji – a więc 
również kojarzenie – może zachodzić na poziomie 
niższym niż pojęciowy. Określenie „uczenie się nie-ko-
jarzeniowe” jest więc w istocie uczeniem się, w którym 
kojarzenie następuje, a jakże, ale na poziomie niższym 
niż pojęciowy.

Niestety, przedstawione w pracy wyniki doświad-
czeń nie pozwalają „rozprawić” się z innym pojęciem: 
„samoorganizacja”. Rzucają jednak na nie nieco inne 
światło. W przyrodzie znane są systemy dalekie od 
równowagi, ale mimo to w jakiś sposób uporządkowa-
ne. Jednym z najwybitniejszych uczonych badających 
problemy samoorganizacji był noblista Ilya Prigogone, 
który stwierdził: „Uczony jest zdziwiony, że chaos wy-
twarza mimo wszystko struktury uporządkowane” [14, 
s. 51]. Niemniej fakt, iż zjawisko samoorganizacji rze-
czywiście istnieje, nie powinien uśpić uzasadnionej po-
dejrzliwości uczonych. Wyniki pracy prof. Fejgenberga 
pozwalają bowiem sformułować hipotezę, że przynaj-
mniej niektóre zjawiska określane jako „samoorganiza-
cja” (która jest wszak bliską krewną behawiorystycznej 
„czarnej skrzynki”) są w istocie organizacją na pozio-
mie niższym niż pojęciowy.

W tym samym rozdziale J.M. Fejgenberg pisze:
Wyniki doświadczeń prowadzą do wniosku, że czas reakcji 

na sygnał zależy od przewidywania prawdopodobnego, od stop-
nia oczekiwania przez człowieka określonego sygnału. Częstość 
sygnałów wpływa na czas reakcji tylko na tyle, na ile może od niej 
zależeć przewidywanie prawdopodobne.

Świadczy to nieledwie o prawdziwości idealizmu 
subiektywnego biskupa George’a Berkeleya! Nie idąc 
jednak aż tak daleko sformułowanie to świadczy o swo-
istości postrzegania. Podobny wniosek wynika też z in-
nych stwierdzeń zamieszczonych w pracy. Wykraczając 
więc nieco poza zakres pracy prof. Fejgenberga moż-

na stwierdzić, że kształtowanie jakiejkolwiek (również 
sportowej) umiejętności człowieka powinno obejmować 
trzy warstwy systemu energetyczno-informacyjnego 
(wysiłkowo-zbornościowego) człowieka, a mianowicie:
• swoistość postrzegania, zależną od stanu narzą-

dów zmysłów,
• swoistość przetwarzania informacji (na poziomie 

pojęciowym i niższym niż pojęciowy), zależną od 
zdolności umysłowych,

• swoistość wykonania, zależną od czynników bio-
mechanicznych.

Dodajmy, że zgodnie z założeniami emocjonalizmu, 
w warstwie swoistości przetwarzania informacji nale-
żałoby uwzględniać również fi zjologiczne pobudzenie 
i psychologiczne uczucia (emocje).

Kolejny doniosły fragment pracy prof. Fejgenberga 
brzmi następująco:

Na początku doświadczenia (kiedy sygnał „uwaga!” z jednako-
wym prawdopodobieństwem poprzedzał sygnał wyzwalający1 dla 
prawej lub lewej ręki) sygnał „uwaga!” powodował szerokie przygo-
towanie wstępne. Na elektroencefalogramie obserwowano reakcję 
pobudzenia w ciemieniowych i czuciowo-ruchowych obszarach 
półkul mózgowych; reakcja pojawiała się wraz z pojawieniem się 
sygnału „uwaga!” i kończyła po dwóch-trzech sekundach po zakoń-
czeniu sygnału wyzwalającego. Na elektromiogramie widoczne było 
pobudzenie mięśni obu rąk – wzrost amliptudy drgań elektrycznych 
o 5–20 μV. Obserwowano wyraźną galwaniczną reakcję skóry na 
sygnał „uwaga!” W odpowiedzi na sygnał „uwaga!” powstaje zatem 
uogólniona reakcja orientacyjna – pobudzenie wielu układów ustro-
ju, wstępne przygotowanie do ewentualnych bardzo różnorodnych 
działań (ryc. 3).

W miarę powtarzania sygnałów sytuacja stopniowo zmienia 
się. Galwaniczna reakcja skóry powoli zanika. Reakcja pobudze-
nia ciemieniowych obszarów mózgu na sygnał „uwaga!” wygasa po 
8–15 powtórzeniach tego sygnału. Reakcja pobudzenia czuciowo-
ruchowych obszarów mózgu przesuwa się w czasie bliżej sygnału 
wyzwalającego, nieco go wyprzedzając. Wstępne przygotowanie 
mięśni obu rąk również zbliża się do sygnału wyzwalającego. Na 
rycinie 4 została przedstawiona reakcja na dziewiąte przedstawie-
nie sygnału „uwaga!”.

Cytat ten świadczy o istnieniu koneksjonistycznego 
(Hebbowskiego) [15] mechanizmu uczenia się na po-
ziomie pojęciowym i niższym niż pojęciowy. W świe-
tle teorii Bernsztejna uczenie się pojęciowe można by 
potocznie określić mianem „wlewania oleju do głowy”, 
uczenie się zaś nie-pojęciowe – mianem nabywania 
„miary w oku” i „czucia w rękach”. Podobieństwo do 
mechanizmu Hebbowskiego sprawia, że otwiera się tu 
pole do badań z wykorzystaniem sieci neuronowych 
na poziomie niższym niż pojęciowy. Należy sądzić, że 

1 Nie należy mylić określenia „sygnał wyzwalający” w znaczeniu, w ja-
kim używa go Fejgenberg, z pojęciem „wyzwalacz” (ang. releaser) używanym 
w etologii, gdyż pierwsze oznacza „uruchomienie” zachowania wyuczonego, 
drugie zaś – jedynie wrodzonego (przyp. tłum).
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doświadczenia w tym obszarze mogą być niezwykle 
trudne.

Kolejny fragment, z którego wynikają ważkie kon-
sekwencje brzmi:

Jakie zmiany – spowodowane przewidywaniem prawdopodob-
nym, oczekiwaniem sygnału do działania – następują w ustroju jako 
przygotowanie do przyszłego działania, by zapewnić jego szybkie 
i dokładne wykonanie? Na czym polega wstępne przygotowanie 
do działania?

Wydaje się, że na powyższe pytanie można od-
powiedzieć. Prof. Fejgenberg konsekwentnie używa 
określenie „przygotowanie wstępne” (ros. предна-
стройка). Z opisu wynika, że chodzi tu o obniżenie 
progów pobudzenia na bodźce oczekiwane (lub, w sfe-
rze wykonawczej, na oczekiwane podniety ruchowe), 
co ze względu na ograniczone zasoby uwagi wiąże się 
zwykle z podwyższeniem progów pobudzenia na bodź-
ce nieoczekiwane, co w teorii sieci neuronowych znane 
jest jako „meksykański kapelusz” (tłumienie bodźców 
innych niż dominujący, tym silniejsze, im bliższe są 
owego bodźca dominującego). Zjawisko to znane jest 
w psychologii jako torowanie (ang. priming). Jednakże 
z pracy prof. Fejgenberga wynika niezbicie ważny 
wniosek, że owo torowanie pojawia się co najmniej na 
dwóch poziomach: zarówno w antropomotorycznej sfe-
rze przetwarzania informacji, jak i w biomechanicznej 
sferze wykonywania ruchów.

Część 7 artykułu rozpoczyna się słowami:

Powyżej omówiono zależność szybkości reakcji od prawdopo-
dobieństwa pojawienia się sygnału – ściślej, od prawdopodobnego 
przewidywania owego pojawienia się. W próbie ustalano prawdo-
podobieństwo pojawienia się sygnału i mierzono czas reakcji, przy 
czym ważność sygnałów była jednakowa. Jednakże w życiu, jak wia-
domo, ważność jest istotna. Na rzadko spotykany sygnał, ale ostrze-
gający o poważnym zagrożeniu, reakcja następuje bardzo szybko.

Jest to ważne zjawisko, zwykle niedoceniane przez 
badaczy. Jego przyczyny i wyjaśnienia należałoby szu-

kać w pracach psychologów, np. Daniela Golemana, 
Josepha LeDoux i Antonio Damasio [3, 4, 5]. Po ode-
braniu zespołu bodźców przez narządy zmysłów na 
poziomie czuciowym wyróżniany jest najważniejszy 
z nich. W ośrodkowym układzie nerwowym za pro-
ces ten odpowiada ciało migdałowate. W sytuacjach 
zagrożenia wywołuje ono błyskawiczne pobudzenie, 
zanim jeszcze ów najważniejszy bodziec zostanie 
rozpoznany na poziomie pojęciowym. Wyróżnienie go 
następuje na zasadzie „meksykańskiego kapelusza”, 
czyli wiąże się z wytłumieniem bodźców postrzega-
nych jako mniej ważne. Do dalszego przetwarzania, 
już na poziomie pojęciowym, przechodzi ów najważ-
niejszy bodziec. Dlatego u człowieka procesy uczu-
ciowe w znacznym stopniu wpływają na rozumowe 
przetwarzanie informacji. Innymi słowy, nie można 
w pełni przeanalizować przetwarzania informacji 
przez człowieka nie uwzględniając uczuć. To zaś – 
nieuwzględnianie uczuć – stanowi słabość poznaw-
czego paradygmatu badań.

Na zakończenie jeszcze jedna refl eksja. W swoich 
analizach profesor Fejgenberg nie ucieka się do złożo-
nych, trudno zrozumiałych pojęć z dziedziny rachunku 
prawdopodobieństwa. W zasadzie ogranicza się do 
stosunkowo prostych narzędzi z tradycyjnej teorii praw-
dopodobieństwa sformułowanej jeszcze w XVIII wieku 
przez Thomasa Bayesa (ba, w niniejszym artykule 
nawet tej teorii nie wykorzystuje w całości). Praca ta 
świadczy więc o tym, że właściwe wykorzystanie nawet 
stosunkowo prostych narzędzi może zaowocować bar-
dzo wartościowymi wnioskami naukowymi. Z drugiej 
zaś strony świadczy też o tym, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia w teoretycznych dziedzinach nauk o kultu-
rze fi zycznej, a w szczególności w antropomotoryce – 
nauce o modelowaniu zachowań ruchowych człowieka 
w kategoriach abstrakcyjnych.
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Na początku 2007 roku w ofi cynie wydawniczej 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
ukazała się monografi a dr Małgorzaty Resiak pt. 
Tendencje przemian w poziomie rozwoju somatycz-
nego i sprawności fi zycznej w zależności od wielkości 
wskaźnika masy ciała (BMI) u 6-letnich dzieci w latach 
1995–2004 [1]. Długi jej tytuł oddaje klimat książki. 
Najogólniej można go odnieść do zmian relatywnego 
ujęcia podstawowych cech somatycznych dzieci gdań-
skich, które w wieku sześciu lat stawały w kolejnych 
latach wspomnianej dekady na progu edukacji wcze-
snoszkolnej.

Dr Małgorzata Resiak należy do młodszego po-
kolenia pracowników naukowo-dydaktycznych wyż-
szej uczelni, która bardzo mocno identyfi kuje swoją 
misję akademicką ze służebną rolą względem spor-
tu wyczynowego. Podkreśla to jej nazwa: Akademia 
Wychowania Fizycznego i Sportu. Ostatnio zmieniono 
nazwę ulicy, przy której ma swoją siedzibę. Od nie-
dawna obiekty przy ul. Wiejskiej 1 znalazły się przy ul. 
Kazimierza Górskiego. 

Autorka książki w młodości z powodzeniem upra-
wiała żeglarstwo. Nic też dziwnego, że jej pierwsze 

opracowania naukowe dotyczyły problematyki uwa-
runkowań środowiskowych skuteczności techniki że-
glowania na silnym wietrze. Jednak już na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zainteresowała 
się zagadnieniami z pogranicza antropomotoryki i au-
ksologii. Efektem ówczesnej penetracji badawczej była 
przede wszystkim praca doktorska, napisana pod kie-
runkiem prof. dra hab. Józefa Drabika w 1996 roku [2], 
jak i około 40 publikacji, które wydawała później samo-
dzielnie i we współautorstwie.  

Recenzowaną monografi ę należałoby zakwalifi -
kować do obu z wymienionych nurtów problematyki 
badawczej, ale z wyraźną przewagą aspektów aukso-
logicznych. Podobny charakter mają dwie inne prace 
o charakterze monografi cznym, których dr Małgorzata 
Resiak była współautorką: Dziecko Gdańskie oraz 
Sześcioletnie dziecko gdańskie w latach 1995–2004. 
Szkic antropologiczny. Trendy i standardy [3]. 

Prace autorstwa i współautorstwa ocenianej są 
pod względem tematycznym spójne i w sposób natu-
ralny uzupełniają podjęty w 1991 roku nurt pracy na-
ukowej, dydaktycznej oraz promującej polską naukę 
przez gdańskiego nauczyciela akademickiego, głów-
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nie na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 
Zakres penetracji badawczej, chociaż odnoszący się 
do szeroko pojętej problematyki auksologicznej, został 
w większości publikacji Małgorzaty Resiak ograniczony 
do dość wąskiego, ale bardzo ważnego i słabo pozna-
nego okresu ontogenezy, jakim jest wiek przedszkolny 
gdańskich dzieci, występujący tuż przed rozpoczęciem 
edukacji wczesnoszkolnej.

Genezy zainteresowania się omawianą problematy-
ką należałoby szukać zarówno w cechach osobowości 
kobiety naukowca, jak i w sprzyjających realizacji ta-
kiego przedsięwzięcia uwarunkowaniach.  Pod koniec 
ubiegłego wieku powstała z inicjatywy pozytywistycz-
nego zrywu społecznikowskiego następców Jędrzeja 
Śniadeckiego na gdańskich uczelniach wyższych, a tak-
że w placówkach zdrowia publicznego oraz w Urzędzie 
Miejskim miasta Gdańska myśl o pomocy maluczkim, 
którzy dopiero stoją na progu szkolnym, a ich kondy-
cja zdrowotna – jak wynikało z licznych doniesień – nie 
była najlepsza. Celem takiej społecznikowskiej pracy 
była chęć weryfi kacji negatywnych opinii o kondycji 
zdrowotnej dzieci oraz przesłanki o małej skuteczności 
dotychczasowych działań prozdrowotnych.  

W wyniku starań Naczelnika Wydziału Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Gdańska, w 1990 
roku uruchomiono wielokierunkowy program badaw-
czy „Zdrowie i sprawność dziecka”. Program realizo-
wał: Zespół Konsultantów – profesorów AMG, AWF, 
UG i Wojewódzkiego Zespołu Rehabilitacyjnego, 
„Zespół Pediatryczno-, Internistyczno-Rehabilitacyjny, 
Zespół Specjalistów Wychowania Fizycznego, 
Odnowy Biologicznej i Medycyny Sportu oraz Zespół 
Psychologów” [3]. W tym wielokierunkowym zespole 
badawczym i metodycznym znalazła swoje miejsce 
początkująca Doktorantka i w nim też dojrzała na-
ukowo pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Drabika. 
Zgodnie z postawionymi celami funkcjonowania 
Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, 
w myśl „Gdańskiego Systemu Promocji i Sprawności 
Dziecka” (GSPiSDz), istniała potrzeba przeprowadze-
nia m.in. diagnostycznych badań poziomu rozwoju bio-
logicznego i jego uwarunkowań, jak również stworze-
nia naukowych podstaw oddziaływań według znanej 
sentencji łacińskiej primum non nocere. W nurcie tych 
działań znaleźli się nauczyciele akademiccy z ówcze-
snej Gdańskiej AWF pod przewodnictwem jej profesora 
dra hab. Józefa Drabika, a wśród nich od początku – dr 
Małgorzata Resiak.

Jej zainteresowania badawcze zostały ściśle połą-
czone z praktyką. Dominują w nim dwa aspekty zagad-

nień auksologicznych, odnoszące się do problematyki 
gradientów społecznych i trendów sekularnych gdań-
skich dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem sześciolatków. Jak wiadomo, pod 
pojęciem „gradienty społeczne”, wprowadzonym do 
polskiej nauki przez prof. T. Bielickiego [4], należy rozu-
mieć różnice pod względem rozwoju fi zycznego osob-
ników różniących się statusem społecznym. Zmienną 
niezależną w pracach Małgorzaty Resiak jest najczę-
ściej wykształcenie rodziców, a także powiązane z wy-
mienionym modyfi katorem społeczno-ekonomicznym 
inne czynniki, takie jak tryb życia, aktywność ruchowa 
oraz zróżnicowane tempo dojrzewania biologiczne-
go dziecka gdańskiego. Zmienną zależną najczęściej 
były różne wyznaczniki rozwoju somatycznego, funk-
cjonalnego i motorycznego, które zgodnie z poglądem 
pedagogiczno-antropologicznym, reprezentowanym 
głównie przez prof. R. Przewędę [5], można zaliczyć 
do pozytywnych mierników zdrowia.

Wyrażam pogląd, że zakres i poziom wieloaspekto-
wych badań dr Małgorzaty Resiak oraz całego zespołu 
naukowo-badawczego, kierowanego przez prof. Józefa 
Drabika, wyprzedziły dużo późniejsze propozycje dia-
gnozowania i rozwijania sprawności fi zycznej u dzieci, 
w myśl tak mocno dzisiaj lansowanej i eksponowanej 
(i słusznie) amerykańskiej koncepcji zdrowia (Health 
Related Fitness). Dowodziły one, że Polacy mogą w na-
szym kraju stworzyć system poprawy zdrowotności 
u dzieci zdrowych i z dysfunkcjami biopsychospołecz-
nymi, który będzie oparty na naukowych podstawach. 
Świadczyły i zaświadczają nadal, iż nie byliśmy i jeste-
śmy opłotkami Europy i świata w badaniach i kształ-
towaniu zdrowia ludzi zdrowych w różnych okresach 
ontogenezy. Do chwili podjęcia inicjatywy w Gdańsku 
najczęściej mówiono (i pisano też dużo) o zdrowiu dzie-
ci w wieku szkolnym i osób dorosłych. Tradycje takich 
oddziaływań sięgają czasów Oświecenia i działalności 
na Wileńszczyźnie Jędrzeja Śniadeckiego, patrona 
gdańskiej AWFiS.  

Jak wcześniej zaznaczono, pod koniec XX wieku 
zwrócono w Gdańsku uwagę, że takie czynności proz-
drowotne należy podjąć wcześniej. W zakres oddzia-
ływań w myśl pozytywistycznych ideałów „pracy orga-
nicznej” i „pracy u podstaw” włączono zatem tych, którzy 
w wychowaniu fi zycznym najbardziej oczekują pomocy. 
Uważam, że właśnie o pełne prawa uczestnictwa w wy-
chowaniu fi zycznym upominała się w większości swo-
ich prac Małgorzata Resiak. Dowodziła wspólnie z ze-
społem, skupionym wokół jego kierownika, prof. Józefa 
Drabika, że szansa powodzenia proponowanych zmian 
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i oddziaływań w tym kręgu gdańskiego społeczeń-
stwa tkwi w zmianie różnych środowiskowych i biolo-
gicznych barier, które w chwili badań i powstawania 
programu zaradczego w eksperymencie „Gdańskiego 
systemu promocji zdrowia i sprawności dziecka”, a póź-
niej Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Fizycznej 
działającego w strukturach UKFiT i we współpracy 
z Wydziałem Zdrowia i Wydziałem Edukacji Urzędu 
Miasta Gdańska, negatywnie wpływały na rozwój bio-
logiczny dziecka stojącego u progu edukacji szkolnej. 
Chociaż w żadnej pracy nie zauważyłem narzucające-
go się wniosku o potrzebie zmiany polityki społecznej 
generującej gradienty społeczne, tak wiele czyniące-
go zła na ciele i duszy dziecka, to stwierdzone fakty 
w penetracji badawczej Kandydatki, publikowane i pre-
zentowane na licznych konferencjach, świadczą o tym 
w sposób niepodlegający dyskusji.

W drugim nurcie, jakby na potwierdzenie skutecz-
ności swoich poczynań w gdańskim Ośrodku Promocji 
Zdrowia i Sprawności Fizycznej, dr Małgorzata Resiak 
podjęła się oceny – na poziomie rozwoju somatyczne-
go i motorycznego gdańskich dzieci – długookreso-
wych zmian międzypokoleniowych lub inaczej trendów 
sekularnych. Okolicznością ułatwiającą przeprowa-
dzenie takich obserwacji było posiadanie materiałów 
pochodzących z wielokrotnie powtarzanych badań 
semilongitudinalnych. Zostały one wprowadzone do 
prac gdańskiego nauczyciela akademickiego stosun-
kowo niedawno. Jest to zrozumiałe. Najpierw należy 
przeprowadzić badania ciągłe, a dopiero później moż-
na opracować wyniki badań.  W moim odczuciu jest 
to bardziej owocodajny nurt badawczy niż poprzednio 
scharakteryzowany. 

Nic też dziwnego, jest to zjawisko ciekawe. Proces 
zmienności międzypokoleniowej w niektórych cechach 
somatycznych, silniej kontrolowanych genetycznie zo-
stał wyhamowany.  Nadal się go obserwuje, chociaż 
jest niepożądany, w takich cechach biologicznych, jak 
masa ciała i tłuszczu. Ciekawość polskich badań zasy-
gnalizowanej problematyki badawczej wzmacnia czyn-
nik sprawczy omawianego zjawiska, jakim jest polskie 
środowisko wielkomiejskie miasta Gdańska. Sądzić 
należy, że w pracach Małgorzaty Resiak świadomie 
(i słusznie) wskazuje się na taką siłę sprawczą zjawiska 
kształtowania się długookresowych tendencji, a nie na 
uwarunkowania genetyczne. 

Jak wynika z powyższego wstępu, recenzowana 
praca pt. Tendencje przemian w poziomie rozwoju 
somatycznego i sprawności fi zycznej w zależności od 
wielkości wskaźnika masy ciała (BMI) u 6-letnich dzieci 

w latach 1995–2004, AWFiS 2007 [1 s. 190], powsta-
ła jako wynik wieloletnich badań zespołu pracowników 
AWFiS w Gdańsku, współpracującego z Ośrodkiem 
Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku 
(OPZiSDz), w którym to przez pewien okres jej Autorka 
pełniła funkcję kierownika badań sprawnościowych, 
a także brała udział w opracowaniu programu badań 
i procedury monitoringu ich wyników. Opracowany 
materiał z ponad 21 000 obserwacji można uważać za 
pierwszy tego typu na świecie. Już to stwierdzenie, nie-
jako na starcie recenzji książki dr Małgorzaty Resiak, 
wystawia jej bardzo wysoką ocenę. 

Tytuł pracy dobrze odzwierciedla prezentowaną 
w niej problematykę badawczą. Jak wynika ze słowa 
wstępnego oraz z mojego przekonania po dokładnej 
analizie treści dysertacji, mieści się ona przede wszyst-
kim w ostatnim z wymienionych i scharakteryzowa-
nych nurtów penetracji badawczej Autorki. Motywem 
przewodnim części empirycznej rozprawy jest oce-
na dynamiki długookresowych tendencji przemian, 
z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju soma-
tycznego, wskazujących na szczupłość, normalność, 
nadwagę i otłuszczenie dzieci stojących na progu edu-
kacji wczesnoszkolnej. Poza tym bardzo ciekawie, jako 
główne dla związywanego problemu, zostały włączone 
zmienne pośredniczące, do jakich zaliczono niektóre 
modyfi katory środowiskowe: wykształcenia rodziców 
badanych dzieci, a także ich zachowania zdrowotne. 
Jak to wynika chociażby z przedstawionych założeń 
postępowania badawczego, Małgorzata Resiak opo-
wiedziała się, podobnie jak w poprzednio scharakte-
ryzowanych opracowaniach, po stronie zwolenników 
środowiskowego uwarunkowania trendów sekularnych, 
które w dużym stopniu są determinowane sytuacją eko-
nomiczną i trybem życia rodzin dziecka.  W ten sposób 
w interpretacji zjawiska zbliżyła się do większości po-
glądów polskich i zagranicznych antropologów (takich 
jak np. Tanner [6], Charzewski i Bielicki [7], Bocheńska 
[8], Malina [9], Panek i wsp. [10], Matsumoto [11], Ulizzi 
i Terrenato [12], Dutkiewicz [13], Cernereud i Lingren 
[14],  Bielicki i wsp. [15], Łaska-Mierzejewska i Łuczak 
[16], Ziółkowska [17] i inni), którzy są przekonani, że 
jego  główną przyczyną są czynniki ekonomiczne, 
a nie genetyczne. Konkurencyjna koncepcja, bardzo 
silnie lansowana przed laty w Polsce, przede wszyst-
kim przez N. Wolańskiego [18], opierała się na przeko-
naniu, że zjawisko trendów jest warunkowane jakimiś 
międzypokoleniowymi zmianami w genetycznej struk-
turze populacji, np. zmianami w strukturze krzyżowania 
(tzw. hipoteza heterozji), ma coraz mniej zwolenników. 
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Należy zgodzić się z prof. T. Bielickim i wsp. [15], że 
chociaż teoretycznie taki wpływ może zaistnieć, to jest 
on znikomy i praktycznie należy go uznać w skali popu-
lacji za nieistniejący.

Z tak nakreśloną problematyką badawczą zostaje 
zapoznany czytelnik monografi i we Wprowadzeniu do 
problematyki (rozdz. 1) i Stanie wiedzy o tendencjach 
przemian w poziomie rozwoju somatycznego i spraw-
ności fi zycznej w zależności od wielkości masy ciała  
(BMI) – (rozdz. 2). Autorka dokonała w nich syntetycz-
nego przeglądu piśmiennictwa, dobranego właściwie 
i celowo pod kątem odpowiedzi na pytania badawcze, 
postawione w rozdziale 4 (Hipotezy i pytania badaw-
cze), który poprzedziło krótkie uzasadnienie wyboru 
tematu  (rozdział  3). 

Pytania postawione są jasno, a ich znaczenie 
dla nauk o kulturze fi zycznej nie podlega dyskusji. 
Zapowiadają dedukcyjne postępowanie badawcze i re-
kapitulują, łącznie z hipotezami, indukcyjną znajomość 
rzeczywistości, czego dowodem może być zawartość 
treściowa wstępnych rozdziałów. Uważam, że dość 
niefortunnie zostały zamieszczone po hipotezach. Po 
uważnym przeanalizowaniu części metodologicznej 
pracy nasuwa się następująca refl eksja: Czy bez szko-
dy dla rozprawy naukowej nie można by było z nich 
zrezygnować?

Materiał badawczy (rozdz. 5 Materiał i metody) – 
jak to zaznaczyłem wcześniej – jest unikatowy. Ogółem 
uwzględniono około 80% całej populacji gdańskich 
sześciolatków corocznie badanych, u których zebrano 
kompletne dane z programu wieloaspektowych ob-
serwacji rozwoju podstawowych cech somatycznych, 
funkcjonalnych i zdolności motorycznych. W opracowa-
niu uwzględniono wyniki pochodzące z badań 21014 
dzieci, w tym 10669 chłopców i 10345 dziewcząt. 
Dobór technik, narzędzi i metod badawczych nie budzi 
zastrzeżeń. Wyniki opracowano z pomocą podstawo-
wych metod statystycznych oraz z wykorzystaniem 
wielozmiennowego modelu statystycznego, wykorzy-
stując analizę regresji wielorakiej, a dla uchwycenia 
różnic między wieloma czynnikami, wprowadzono ana-
lizę wariancji. Okresowe tendencje zmian opracowano 
na podstawie wyników regresji liniowej. 

Zakres problematyki badawczej został nakreślony 
przejrzyście. Jest ona przedłużeniem i poszerzeniem 
zasygnalizowanego drugiego nurtu badawczego, ukie-
runkowanego na ocenę długookresowych tendencji 
przemian (jedna dekada) podstawowych cech soma-
tycznych (wysokości i masy ciała, grubości fałdów 
skórno-tłuszczowych, dystrybucji tkanki tłuszczowej, 

proporcji wagowo-wzrostowych), wydolności fi zycznej 
oraz sprawności motorycznych, której strukturę ustalo-
no na podstawie analizy czynnikowej (gibkość, szybkość 
i siła, siła zginaczy stawu biodrowego i mięśni brzucha). 
Nowością było to, że takie zjawisko rozpatrywano w każ-
dej serii badań, w grupach osobników wyodrębnionych 
ze względu na poziom wskaźnika Queteleta II, nazywa-
nego częściej wskaźnikiem BMI: A (niska masa ciała) 
– wartość poniżej centyla >5 BMI, B  (przeciętna masa 
ciała) –  > 85 centyla BMI , C – (nadwaga) – > 95 centyla 
BMI,  D (otyłość) – < 95 centyla BMI, jak również doko-
nano taksonomii wyników w pierwszym  i ostatnim  ze 
względu wykształcenie rodziców (wyższe,  średnie, za-
wodowe, podstawowe)  oraz ich zachowania zdrowotne 
(palący i niepalący papierosy).

Wyniki badań przedstawiono w trzech rozdziałach 
(6–8), stosownie do wyżej naszkicowanego zakresu 
penetracji badawczej. Jej wieloaspektowość nie sprzy-
jała łatwej prezentacji wyników badań. W związku z tym 
ograniczono się do ilustracji grafi cznej opisu zawartego 
w poszczególnych rozdziałach. Poza tym ograniczono 
do niezbędnego minimum część dokumentacyjną po-
stępowania badawczego w postaci tabel i zbiorczych 
zestawień. Niewątpliwie może to ułatwiać odbiór prze-
kazanych informacji, ale może też budzić u niektórych 
czytelników nieufność co do wiarygodności przedsta-
wionych analiz. Próbując jakby zapobiec takim przy-
padkom, na s. 37 znajduje się adnotacja, że pozostała 
część dokumentacji, która nie znalazła się w pracy, 
jest dostępna u Autorki, a więc w razie wątpliwości jest 
możliwość uzyskania materiału dokumentacyjnego. 

 Na podstawie udostępnionych danych w rozdzia-
łach prezentujących wyniki badań, w aneksie, a także 
w dyskusji (rozdz. 9) i w Spostrzeżeniach i wnioskach 
można stwierdzić, że Autorka zebrała unikatowy ma-
teriał i jego analiza pozwoliła na wzbogacenie wiedzy 
na temat istoty i etiologii zjawiska, któremu początkowo 
nadano nazwę w Polsce „trendy sekularne”, powołując 
się na określenie angielskie „trend secural”. W jednym 
i drugim przypadku jego źródłosłów jest angielsko-
-łaciński [trend (ang.) – „ogólnie” albo „przeważająca 
przewaga” i „sekularny” od łacińskiego słowa „seculum” 
wiek, czyli stuletni, a więc dosłownie oznacza rezultaty 
zmienności w ciągu 100 lat]. Praktyka dowodzi jednak, 
że należy badać omawiane zjawisko w krótszych inter-
wałach czasowych. Zamiennie też stosuje się w pracy 
inne określenia („zmienność czasowa”, „zmiany mię-
dzypokoleniowe”, „tendencje zmian” i „długookresowe 
tendencje zmian”), które jednoznacznie podkreślają 
w nazwie krótszy okres obserwacji niż wiek. 
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W czym upatruję nowości i oryginalności wyników 
analizy unikatowych materiałów? (O sprawach dysku-
syjnych będzie nieco później). 

Według mnie okazało się, że czynnik somatyczny 
i środowiskowy różnicuje tempo zmian międzypokole-
niowych. Takie relacje są bardziej widoczne w cechach 
słabiej kontrolowanych genetycznie (masa ciała, gru-
bość tkanki tłuszczowej, proporcje ciała, oraz wydol-
ność fi zyczna i wskaźniki sprawności motorycznej). 
Nadal utrzymują się gradienty społeczne w populacji 
wielkomiejskiej, chociaż należy brać uwagę, że czynniki 
społeczno-ekomiczne są tylko modyfi katorami rozwoju 
biologicznego i na uzyskane wyniki badań mogą rzuto-
wać także inne uwarunkowania jego rozwoju, głównie 
tryb życia i aktywność ruchowa dzieci. 

Z niektórymi wnioskami z pracy trudno się zgodzić. 
Dla przykładu można podać rozważania o silniejszej 
ekosensytywności płci żeńskiej w związku ze stwier-
dzeniem większego zakresu ujemnego kierunku zmian 
międzypokoleniowych u dziewcząt, których rodzice pa-
lili papierosy (wniosek ostatni). Wydaje się, że w inter-
pretacji wyników należałoby jednak akcentować w więk-
szym stopniu behawioralne czynniki, a nie biologiczne, 
sięgające struktury genotypy kobiet i mężczyzn. Biorąc 
pod uwagę dotychczasową wiedzę na temat większej 
podatności na czynniki środowiskowe płci męskiej, 
trudno byłoby obronić pogląd skrajnie przeciwny. 

Dość zaskakujący (i zarazem być może odkrywczy) 
jest pogląd wyrażony we wniosku pierwszym sugeru-
jącym zaistnienie wyhamowania dodatniego kierunku 
zmian międzypokoleniowych w wysokorośleniu dzieci 
6-letnich. Uważam, że jest to stwierdzenie zbyt od-
ważne. Na podstawie analizy danych zamieszczonych 
w tabelach I–X mam inny nieco pogląd na omawiane 
zjawisko. Można przecież dostrzec w zmienności śred-
nich arytmetycznych i mediany wysokości ciała chłop-
ców (według prof. T. Bielickiego [4, 15] taka cecha jest 
barometrem zmian społeczno-ekonomicznych w cza-
sie) falowe, zróżnicowane międzygrupowo zmiany ce-
chy. Warto byłoby zauważyć, że w grupie szczupłych 
dzieci między rokiem 1995 a 1999 wysokość ciała 
wzrosła o 1,9 cm. W tym czasie u chłopców otyłych 
zanotowano zmienność wymienionej cechy rzędu 2,6 
cm. Według klasycznych założeń przyjmuje się, że 
w krajach europejskich zmiany międzypokoleniowe 
były na poziomie 1 cm w ciągu 10 lat.  Faktycznie od 
2000 roku w grupach dzieci szczupłych zanotowano 
względną stabilizację tempa rozwoju wysokości ciała, 
a w grupach dzieci otyłych jej regres. U dziewcząt są 
znacznie mniejsze zmiany, ale to przecież wynika z ich 

większej stabilności rozwojowej, czy też mówiąc ina-
czej – mniejszej ekosensytywności. 

W związku z tym nasuwają się dwa pytania: Czy 
takich zjawisk, o których wspomniałem, nie należało-
by połączyć ze zmianami sytuacji ekonomicznej rodzin 
gdańskich? Skoro zmienność poziomu wysokości ciała 
jest barometrem zmian sytuacji ekonomicznej rodzin 
w czasie, to wnioski są oczywiste na podstawie wyni-
ków analizy zebranych materiałów. Drugie pytanie od-
nosi się do kwestii metodologicznych: Czyżby nie warto 
było brać pod uwagę podglądu prof. E. Ziółkowskiej-
-Łajp [17], że zmiany międzypokoleniowe należy badać 
w odstępach co 5 lat? 

Być może dla uważnego czytelnika pracy będzie 
także mało przekonywujący sposób wyodrębniania 
grup dzieci szczupłych, z nadwagą i otyłych. Autorka 
zdaje sobie sprawę z takich trudności metodologicz-
nych mówiąc w pracy: „Wybór kryteriów ma ogromne 
znaczenie między innymi do określania liczby dzieci 
z nadwaga i otyłością. Dlatego w wielu pracach autorzy 
sugerują konieczność zastosowania kryteriów opraco-
wanych przez Cole’a i wsp. (2000), które dają możliwość 
porównywania wyników badań różnych populacji” [1, s. 
35]. Skoro jest takie narzędzie i zna go Autorka mono-
grafi i, o czym świadczą wyniki analizy zaprezentowane 
w tab. 7 [1], to nasuwa się kolejne pytanie: Dlaczego nie 
zastosowała go w taksonomii swoich badanych? 

Sądzić należy, że tylko rozprawa mało ciekawa nie 
inspiruje do zadawania pytań. Zebrany materiał daje 
też okazję do rozważenia wielu jeszcze innych proble-
mów. To jest też wartość recenzowanej książki i trudu 
badawczego. W związku z tym polecam ją wszystkim, 
dla których zdrowie dziecka jest sprawą ważną. W mo-
nografi i rozpatruje się go poprzez pryzmat pozytyw-
nych mierników zdrowia, do których należą niewątpli-
wie brane pod uwagę cechy somatyczne, funkcjonalne 
i zdolności motoryczne. Według mnie oprócz wartości 
poznawczej, książka daje odpowiedź na dwa kluczowe 
problemy pedagogiczne, które można by sprowadzić 
do parafrazy sensu pytania zadanego Polakom w odle-
głej już przeszłości przez prof. Z. Jakubowskiego: Skąd 
idziemy i dokąd powinniśmy iść w kształtowaniu zdro-
wia dziecka na progu jego edukacji szkolnej? 

Sądzę, że powyższe stwierdzenie uzasadnia wcze-
śniej wysuniętą hipotezę, iż książka Małgorzaty Resiak 
Tendencje przemian w poziomie rozwoju somatycz-
nego i sprawności fi zycznej w zależności od wielkości 
wskaźnika masy ciała (BMI) u i 6-letnich dzieci w la-
tach 1995–2004 [1] posiada dużą wartość aplikacyjną. 
Zawiera cenny materiał ułatwiający zrozumienie istoty 
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i uwarunkowań rozwoju motoryczności dziecka przed-
szkolnego. Świetnie uzupełnia wiadomości przekazy-
wane na wykładach i ćwiczeniach z antropomotoryki. 
Z tego też powodu należy zarekomendować pracę 
wszystkim studentom (i to nie tylko z Gdańska), zainte-
resowanym problemami wychowania fi zycznego i pe-
dagogiki zdrowotnej dziecka. Przystępna forma przeka-
zu informacji może zachęcić także innych, niezależnie 
od ich poziomu merytorycznego przygotowania, do 
uważnego przestudiowania monografi i.   

Myślę, że mówiąc o jej adresatach nie możemy 
zapominać o rodzicach badanych dzieci  (też bohate-
rach książki). Warto o nich wspomnieć, bo jak mówi 
prof. Józef Drabik, współtwórca „Gdańskiego systemu 

promocji zdrowia i sprawności dziecka” w wymienionej 
już wcześnie książce: Sześcioletnie dziecko gdańskie 
w latach 1995–2004. Szkic antropologiczny. Trendy 
i standardy [3]: „Tym badaniom towarzyszyło co naj-
mniej tyleż samo tysięcy rodziców, którzy otrzymali 
instrukcje, jak zdrowo «prowadzić dziecko». W tym 
sensie Ośrodek kontynuuje myśl wielkiego polskiego 
uczonego – Jędrzeja Śniadeckiego – patrona Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku” [3, s. 
10]. 

Wierzę w to, że wszyscy podzielą moje zdanie, na 
pewno nie pierwszej i jedynej osoby, która uważnie 
przestudiowała książkę w całości, że można w niej coś 
znaleźć dla własnych potrzeb. 
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: 
„KOORDYNACYJNE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE 

W BADANIACH NAUKOWYCH”

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
“COORDINATION MOTOR ABILITIES 

IN SCIENTIFIC RESEARCH”

Jerzy Sadowski*, Tomasz Niźnikowski**

 * dr hab. prof. AWF, **dr, Katedra Sportów Indywidualnych, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ZWWF w Białej 
Podlaskiej

NR 40 2007AN TRO PO MO TO RY KA

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej nt. „Koordynacyjne zdolności motoryczne 
w badaniach naukowych”, która odbyła się w dniach 
7–9 września, była Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy 
Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 
Patronat nad konferencją objęło Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Funkcję przewod-
niczącego komitetu naukowego i organizacyjnego kon-
ferencji pełnił dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski, se-
kretarzem komitetu organizacyjnego został dr Tomasz 
Niźnikowski, natomiast członkami byli dr Zbigniew 
Bujak, dr Artur Litwiniuk, dr Hubert Makaruk, mgr 
Mariusz Buszta, mgr Wilhelm Gromisz, mgr Janusz 
Zieliński i mgr Paweł Wołosz.  

Konferencję wypełniła prezentacja wyników badań 
naukowych i wdrożeń metodycznych, których celem 
jest doskonalenie procesu treningu i rywalizacji w spo-
rcie wyczynowym, w sporcie dzieci i młodzieży i w spo-
rcie dla wszystkich. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. 
prof. AWF Jerzy Sadowski – Prorektor ds. Rozwoju 
i Kształcenia Zamiejscowego oraz prof. dr hab. 
Włodzimierz Starosta – Prezydent Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, którzy w swoich 
wystąpieniach życzyli uczestnikom owocnych obrad, 
a także podkreśllili znaczenie koordynacji ruchowej 
w szeroko rozumianej kulturze fi zycznej.

Problematyka prezentowanych doniesień skupiała 
się wokół:
• praktycznych i teoretycznych aspektów KZM, 
• metod i technik oceny KZM,
• biologicznych, biomechanicznych, psychologicz-

nych i pedagogicznych uwarunkowań KZM,
• teoretycznych i praktycznych podstaw treningu ko-

ordynacyjnego.

W obradach uczestniczyło 57 naukowców z Polski 
i zagranicy. Na konferencję przesłano materiały na-
ukowe z Białorusi, Chorwacji, Czech, Japonii, Nigerii, 
Rosji, Ukrainy i Włoch oraz z krajowych uczelni wy-
chowania fi zycznego w Częstochowie, Gdańsku, Go-
rzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Opo lu, 
Poznaniu, Raciborzu, Rzeszowie, Warszawie, Wroc-
ławiu, Zielonej Górze. 

W sesji plenarnej pierwszym mówcą był Prezydent 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej 
prof. Włodzimierz Starosta (Polska). Tematem jego 
wykładu była –  “Changeability of Selected Movement 
Coordination Abilities in the Annual Cycle (Exemplifi ed 
by Female Apprentices of Ballet Schools). Następne 
wystąpienie wygłosił prof. Vadim Balsevich (z Rosji): 
“The Nature – Conformable Strategy of Physical 
Education and Sports Training”. W kolejnym wykładzie 
prof. Grzegorz Juras (Polska) omówił zagadnienie: 
“Eternal Problem of Motor Control: Accuracy or
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Speed”, prof. Akito Azumane (Japonia) – “The Effects 
of Coordination Training on Psychological Aspects 
of Post Discharge Stroke Survivors”, prof. Vladimir 
Lyakh (Polska) – “The Problems of The Studies of 
Coordination Effectiveness In Elderly People”. Wy-
kłady wprowadzające do poszczególnych sek cjach 
mieli: prof. Viktor Boloban (Polska) – “Functional 
Pedagogical Equation as the Technology of Training 
Acrobatic Exercises of Balance Motion Type of the 
System of Bodies”, prof. Mihail Shestakov (Rosja) – 
“Peculiarities of Motor Control and Sport Professional 
Activity”, prof. Dmytro Poliszczuk (Polska) – “Training 
Process Individualization with Consideration for 
Interrelationships between the Elements of a Starting 
Activity and a Functional Condition of a Competitor”. 
W trakcie konferencji na trzech sesjach plenarnych 

i jednej plakatowej, zebrani wysłuchali 24 wystąpienia 
i obejrzeli 29 plakatów.     

Podsumowaniem konferencji było stwierdzenie, że 
niezbędne jest poszukiwanie nowych technologii tre-
ningu koordynacji ruchowej, które należy jak najszyb-
ciej poznać, przygotować i wdrożyć do wychowania 
fi zycznego, rehabilitacji, sportu dzieci i młodzieży oraz 
do sportu wyczynowego. 

Podczas konferencji odbyła się promocja książ-
ki prof. Włodzimierza Starosty, które to wydarzenie 
zbiegło się z 30. rocznicą uzyskania stopnia doktora 
habilitowanego przez prof. Włodzimierza Starostę, 
ówczesnego Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wy-
chowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Z tej okazji 
odbyła się sesja poświęcona dorobkowi naukowemu 
prof. Włodzimierza Starosty.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SEKCJI POLSKIEJ IASK 
ZA LATA 2005–2007

THE REPORT ON THE WORKS OF THE EXECUTIVE 
BOARD OF POLISH SECTION OF IASK IN THE YEARS 

2005–2007

Wybory zarządu sekcji polskiej IASK zostały 
przeprowadzone we wrześniu 2005 roku podczas 
Międzynarodowej Konferencji Sport Kinetics w Rimini. 

W skład zarządu weszli:
prof. dr hab Zofi a Ignasiak – przewodnicząca
dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, prof. AWF – sekretarz 
dr Krystyna Rożek – skarbnik 
dr Andrzej Klusiewicz  (Warszawa) – zastępca prze-

wodniczacego 
dr hab. Tadeusz Rynkiewicz, prof. AWF (Gorzów 

Wielkopolski) – zastępca przewodniczącego 
prof. dr hab. Zbigniew Szot (Gdańsk) – zastępca prze-

wodniczącego 
dr hab. Wojciech J. Cynarski, prof. UR (Rzeszów) – 

członek 
dr Elżbieta Huk – Wieliczów (Biała Podlaska) – czło-

nek
dr Jan Konarski (Poznań) – członek
dr hab. Ewa Szczepanowska (Szczecin) – członek

Zgodnie z ustaleniami jedno miejsce w zarządzie 
(zastępca przewodniczącej) zostało przeznaczone dla 
przedstawiciela środowiska AWF w Poznaniu. Pomimo 
monitów wakat ten w ciągu kadencji nie został uzupeł-
niony. 

W bieżącym roku jubileusz pracy naukowej ob-
chodził wybitny przedstawiciel kultury fi zycznej 
– Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Motoryki Sportowej (IASK) – prof. Włodzimierz 
Starosta. Uroczystość ta odbyła się 7 września 2007 
roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Koordynacja ruchowa w badaniach naukowych” 
w Białej Podlaskiej. 

W kadencji 2005–2007 sekcja polska IASK była 
współorganizatorem i uczestnikiem konferencji nauko-
wych: 

1. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aging 
and Physical Activity”, która odbyła się we wrześniu 
2006 roku w Rydzynie, 

2. Międzynarodowego Kongresu Kultury Fizycznej 
„Współczesny sport olimpijski i sport dla wszyst-
kich”, która odbyła w dniach się 10–14 wrześniach 
2006 roku w Gdańsku, 

3. Europejskiej Konferencji Naukowej „Wiedzieć wię-
cej o zespole Retta”, która odbyła się w dniach 1–2 
września 2006 roku w Gdańsku.

Na wymienionych oraz wielu innych konferencjach 
naukowych członkowie IASK prezentowali swoje osią-
gnięcia naukowe. 

W minionej kadencji pod patronatem m.in. IASK 
ukazały się kolejne wydania czasopisma „Antropo moto-
ryka”, w którego radzie naukowej zasiadają członkowie 
towarzystwa. Czasopismo to jest jednym z wielu, w któ-
rym odnaleźć można publikacje członków sekcji polskiej 
IASK. Nie sposób jednak odnieść się szczegółowo do 
osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycz-
nych członków sekcji polskiej IASK, albowiem pomimo 
usilnych starań do byłego Zarządu Sekcji Polskiej oraz 
dr Krystyny Anioł-Strzyżewskiej obecny Zarząd nie 
otrzymał listy członków towarzystwa. Zarząd nie dys-
ponował taką informacją. Możemy jedynie stwierdzić, 
że deklarację przystąpienia do Towarzystwa złożyła dr 
Marta Wieczorek (AWF Wrocław).

Ze względu na bardzo trudną sytuację naszej uczel-
ni informowaliśmy Prezydenta IASK o braku możliwości 
wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Sport 
Kinetics w Chorwacji. 

Z wyrazami szacunku

Zofi a Ignasiak – przewodnicząca sekcji polskiej
Teresa Sławińska-Ochla – sekretarz
Krystyna Rożek-Piechura – skarbnik
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WAŻNIEJSZE MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE 
NAUKOWE ORGANIZOWANE POD AUSPICJAMI MSMS 

W LATACH 1990–1999

MAJOR IMPORTANCE SCIENTIFIC INTERNATIONAL 
CONFERENCES ORGANIZED UNDER THE AUSPICES 

OF IASK IN YEARS 1990–1999

Lp. Rok Nazwa konferencji Liczba
 autorów

Liczba refe-
ratów

Liczba 
państw

Liczba 
uczestników

1. 1990 Bewegungskoordination im Sport 
(Koordynacja ruchowa w sporcie) 
[Gorzów Wielkopolski, Poland]

42 35 5 ponad 60

2. 1991 Sport Kinetics ’91 
[Olomouc, Czechoslovakia]

120 69 9 82

3. 1992 Избранные аспекты спортивной моторики
[Брест, Belarus]

51 39 5

4. 1993 Sport Kinetics ’93 
[Poznań, Poland]

155 102 11 105

5. 1993 Physical education under new social 
conditions
[Prešov, Slovakia]

85 69 6

6. 1995 Science in sports team games 
[Biała Podlaska, Poland]

94 67 11

7. 1995 Sport Kinetics ’95 
[Prague, Czech Republik]

176 98 12

8. 1996 2. Bernstein-Konference
Bewegungskoordination & sportliche 
Leistung integrativ betrachtet
[Zinnowitz – Usedom, Germany]

76 48 6 ponad 100

9. 1996 Telesný rozvoj a pohybová výkonnost’ deti 
a mládeže
[Prešov, Slovakia]

160 100

9. 1997 Sport Kinetics ’97 
[Magdeburg, Germany]

135 16 131

10. 1998 Movement coordination in team sport games 
and matrial arts ’98
[Biala Podlaska, Poland]

92 75 9 ok. 100

11. 1998 Physical education and health of students 
and youth at the boundary of centuries
[Minsk, Belarus]

226 105 12 ponad 100

12. 1999 Sport Kinetics ’99 
[Lubljana, Slovenja]



– 127 –

NR 40 2007AN TRO PO MO TO RY KA

BIBLIOTEKA
 MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA 

MOTORYKI SPORTOWEJ

THE LIBRARY OF IASK

1. Starosta W. (red.): Koordynacja ruchowa w spor cie. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział 
Zamiejscowy Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., 
Warszawa–Gorzów 1990.

2. Starosta W. (Hrsg.): Bewegungskoordination im Sport. 
Internationale Gesellschaft für Sportmotorik. Akademie für 
Korperkultur in Poznań, Auswartige Fakultat für Leiberer-
ziegung in Gorzów Wlkp., Warszawa – Gorzów 1990.

3. Starosta W., Pristupa N. (red.): Izbrannyje aspe kty 
sportiwnoj motoriki. Międzynarodowe Sto wa rzyszenie 
Motoryki Sportowej. Brestskij Gosu dar stwiennyj Peda-
gogiczeskij Institut – Faklu tet Fiziczeskogo Wospitanija, 
Brest 1993.

4. Osiński W., Starosta W. (eds): Proceedings of the 3rd 
International Conference „Sport Kinetics ‘93”. Academy 
of Physical Education in Poznań, Institute of Sport in War-
saw, International Association of Sport Kinetics, Warsaw 
1994.

5. Bergier J. (ed.): Science in Sports Team Games. Academy 
of Physical Education-Institute of Physical Education and 
Sport in Biała Podlaska. International Association of Sport 
Kinetics, Warsaw 1995.

6. Starosta W.: Model wszechstronnej edukacji motorycznej 
polskiego dziecka w rodzinie (Model of comprehensive mo-
tor education of a Polish child in family). Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. International Associa-
tion of Sport Kinetics, Warsaw 1995.

7. Sadowski J., Starosta W. (eds): Movement Co ordination in 
Team Sport Games and Martial Arts. Academy of Physical 
Education in Warsaw, The Institute of Sport and Physical 
Education in Biała Podlaska, International Association of 
Sport Kinetics, Warsaw – Biała Podlaska 1998.

8. Strojnik V., Ušaj A. (eds): Theories of Human Motor 
Performance and their Refl ections in Practice. University 
of Ljubljana, International Association of Sport Kinetics, 
Warsaw – Ljubljana 1999.

9. Starosta W., Merni F., Franceschetti F., Carbonaro G., Cic-
chella A. (eds): Motor Coordination in Sport and Exercise, 
University of Bologna, International Association of Sport 
Kinetics, Warsaw 2001.

10. Starosta W., Strzyżewski W.: Ringo – polska gra sportowa 
dla każdego. Historia, technika, metodyka, taktyka, wyniki, 
przepisy. (Ringo – Polish game for everyone. Results, 
rules). Międzynarodowe Sto warzyszenie Motoryki Spor-
towej, 2001.

11. Skripko A., Starosta W. (red.): Fiziczeskoje wospitanie 
i zdorowie mołodzioży. Mieżdunarodnaja Assocjacja po 
Sportownoj Motorikie, Institut Sowriemiennych Znanij 
w Minskie, Instytut Sporta w Warszawie 2002.

12. Botwina R., Starosta W.: Mentalne wspomaganie sportow-
ców. Teoria i praktyka. Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizyczna 
w Poznaniu – Instytut Wychowania Fizycznego w Go-
rzowie Wlkp., Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa 
– Gorzów Wlkp. 2002.

13. Radzińska M., Starosta W.: Znaczenie, rodzaj i struktura 
skoczności oraz jej uwarunkowania. Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Motoryki Spor towej. Akademia Wycho-
wania Fizyczna w Poznaniu, Instytut Kultury Fizycznej 
w Gorzowie Wlkp. 2002.

14. Bajdziński M., Starosta W.: Kinestetyczne różnicowanie 
ruchu i jego uwarunkowania. Międzynarodo we Sto-
warzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania 
Fizyczna w Poznaniu, Instytut Kultury Fizycznej w Gor-
zowie Wlkp., Warszawa – Gorzów 2002.

15. Starosta W.: Motoryczne zdolności koordynacyjne 
(znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie). 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. 
Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa 2003.

16. Starosta W., Osiński W. (eds): New ideas in sport sci-
ences: current, issues and perspectives. International 
Association of Sport Kinetics, Warsaw. State School of 
Higher Vocation in Leszno 2003.

17. Starosta W.: Jazda na wrotkach i deskorolce dla każdego. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. 
Warszawa 2004.

18. Starosta W.: Uczymy się jeździć na łyżwach. Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Warszawa 
2005.

19. Starosta W.: Globalna i lokalna koordynacja ruchowa 
w wychowaniu fi zycznym i sporcie – zmienność i uwa-
runkowania. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki 
Sportowej. Akademia Wychowania Fizyczna w Poznaniu, 
Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Warszawa 
– Gorzów 2006.

20. Sadowski J. (ed): Motor coordination abilities in scientifi c 
researches. International Association of Sport Kinetics, 
Warsaw. Józef Piłsudski Academy of Physical Educa-
tion in Warsaw – Faculty of Physical Education in Biała 
Podlaska 2005. 
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PROTOKÓŁ Z WYBORÓW ZARZĄDU 
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA 

KINETYKI SPORTOWEJ NA KADENCJĘ 2007–2009
BELGRAD, 24.08.2007

THE REPORT ON THE PRESIDIUM 
OF IASK ELECTION FOR THE TERM 2007–2009

BELGRADE, 24. 08. 2007

Komisja Wyborcza:

1. Andrea Ceciliani
2. Rafał Stemplewski
3. Janusz Maciaszek

Wyniki wyborów

Funkcja Imię Nazwisko

Prezes Włodzimierz Starosta

Wiceprezesi Albrecht Claessens

Anita Hoekelmann

Franco Merni

Wiesław Osiński

Sekretarz Generalny Wacław Petryński

Skarbnik Krystyna Anioł-Strzyżewska

Członkowie Branislav Jevtič

Władimir Ljach

Dragan Milanovič

Christos Papadopoulos

Komisja Rewizyjna Roman Fomin

Robert Szeklicki

Belgrad, 24.08.2007
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WYBORY PREZYDIUM SEKCJI POLSKIEJ 
MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA 

MOTORYKI SPORTOWEJ – IASK

THE ELECTION FOR THE PRESIDIUM OF POLISH 
SECTION OF IASK

1. W związku z upływem kadencji obecnego Zarządu sekcji polskiej IASK istnieje konieczność udzielenia abso-
lutorium oraz wyboru nowego na lata 2008–2009.

2. Z powodu braku możliwości zjazdu polskich członków IASK w celu organizacji wyborów proponuję ich przepro-
wadzenie w formie elektronicznej, poprzez  e-maile.

3. Z powodów technicznych proszę o przesyłanie wszystkich informacji na adres iask@interia.pl   Jest to konto 
założone wyłącznie w celu przeprowadzenia wyborów. 

4. Proszę o zachowanie proponowanych terminów.
5. Wszystkich proszę o pomoc w uzupełnieniu adresów e-mail członków IASK.
6. Proponuję następującą procedurę wyborczą:
  

1 Potwierdzenie gotowości do udziału w wyborach 10.12.2007

2 Ogłoszenie sprawozdania o pracach Zarządu Sekcji Polskiej IASK w latach 2006–2007 10.12.2007

3 Głosowanie nad składami Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej 30.12.2007

4 Ogłoszenie wyników wyborów Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej 03.01.2008

5 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla obecnego Zarządu 12.01.2008

6 Informacja o wynikach głosowania nad udzieleniem absolutorium 15.01.2008

7 Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu Sekcji Polskiej IASK 20.01.2008

8 Ogłoszenie listy kandydatów do Zarządu Sekcji Polskiej IASK 21.01.2008

9 Głosowanie za pośrednictwem e-maili 10.02.2008

10 Ogłoszenie wyników wyborów 15.02.2008

11 Ukonstytuowanie się nowego Zarządu 20.02.2008

       Prezydent IASK
       
       prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
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KONKURS
PUBLIKACJI NAUKOWYCH

z zakresu

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O NAGRODĘ IM. PROF. DR HAB. BOGDANA CZABAŃSKIEGO

Warunki uczestnictwa:
• Do konkursu mogą być zgłoszone prace opu bli ko wa ne w roku po prze dza jącym 

datę Kon kur su.
• Prace (w formie nadbitek) należy nadsyłać do końca marca każdego roku na 

adres or ga ni za to ra Konkursu:

Akademia Wychowania Fizycznego
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław
tel. 0 (prefiks) 71 347-31-69, fax. 348-25-27

www.awf.wroc.pl/czabanski
e-mail: olepio@awf.wroc.pl

• W Konkursie nie mogą brać udziału samodzielni pracownicy nauki.
• Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić sa mo dziel ny 

pra cow nik nauki.

Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca musi mieć charakter badawczy.
• Temat pracy musi jednoznacznie dotyczyć dy dak ty ki wychowania fi zycz ne go.

Jury Konkursu:
tworzy trzech samodzielnych pracowników AWF we Wro cła wiu, tj.
• Prorektor ds. Nauki,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Katedry Pływania.

Doroczne posiedzenia jury odbywają się 24 kwietnia, a wyniki konkursu zo sta ną 
podane do wia do mo ści wszyst kich uczestników Konkursu.

Nagrodzona jest jedna praca (dyplom oraz nagroda fi nan so wa – 1 000 zł netto).
Nagroda jest wręczana na inauguracji roku akademickiego Akademii Wy cho wa-

nia Fizycznego we Wrocławiu.
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