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ROZPRAWY I ARTYKUŁY 
Jerzy Januszewski, Edward Mleczko 

Wiek morfologiczny a wybrane komponenty sprawności fizycznej chłopców w ujęciu zdrowia (H-RF) 
 
Wstęp. Problem ewaluacji sprawności fizycznej jest nadal otwarty, pomimo długiego już okresu prowadzenia 
badań w celu jego rozwiązania. Chociaż istnieje świadomość potrzeby uwzględniania czynnika rozwojowego w 
ewaluacji coraz nowszych propozycji pomiaru różnych komponentów motoryki człowieka, to sposoby  
wprowadzenia go do relatywizacji sprawności fizycznej w warunkach praktyki szkolnej wydają się dyskusyjne. 
Cel badań własnych. 1. Poznanie roli, jaką odgrywają poszczególne składowe wieku morfologicznego w 
różnicowaniu wybranych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia. 2. Określenie w 
głównych okresach progresywnej ontogenezy granicy skuteczności metod relatywizacji poziomu rozwoju 
podstawowych komponentów sprawności fizycznej w konwencji zdrowia, z wykorzystaniem tradycyjnej formuły 
oceny wieku morfologicznego. 
Materiał. Z liczby 6353 chłopców w wieku kalendarzowym 9–18 lat, przebadanych w latach 1996–2005 w 
Małopolsce, wylosowano po 150 osobników z trzech zespołów utworzonych w grupach wieku 9–10, 13–14 i 17–
18 lat. Ogółem wykorzystano wyniki badań podstawowych komponentów sprawności fizycznej (morfologicznych, 
mięśniowo-szkieletowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych) pochodzące od 900 osobników płci 
męskiej, którzy uczęszczali do szkół podstawowych i średnich w miastach i wsiach województw: małopolskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Tak wyselekcjonowaną zbiorowość (każda po 150 uczniów w grupach wieku 
kalendarzowego) podzielono na trzy zespoły po 50 chłopców. Kryterium podziału stanowił wiek morfologiczny, 
będący miarą rozwoju biologicznego. Do analiz statystycznych brano pod uwagę tylko badanych z dwóch 
skrajnych przedziałów zmienności. Ze względu na liczbowe kryterium podziału można by było zaliczyć skrajne 
frakcje do zbiorowości powyżej 67. i poniżej 33. centyla branej pod uwagę kohorty. Pozostałe liczebności 
badanych mieszczących się wokół mediany nie włączono do dalszych analiz statystycznych.  
Metody. W grupach wieku kalendarzowego oraz w skrajnych frakcjach badanych, wyłonionych ze względu na 
wiek morfologiczny, obliczono wartości x– i SD komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF. Umożliwiło to 
znormalizowanie na 0 i 1 wielkości różnic międzygrupowych oraz określenie ich istotności statystycznej. Do 
zbadania siły związku między zmienną niezależną (wiek morfologiczny) i zmiennymi zależnymi (komponenty 
sprawności fizycznej w ujęciu H-RF) wykorzystano metodę korelacji prostej i cząstkowej. Istotność różnic 
międzygrupowych oraz współczynników korelacji zbadano testem t-Studenta. Różnice średnich arytmetycznych 
oraz wartości współczynników korelacji prostej i cząstkowej uznano za znamienne statystyczne przy poziomie 
istotności co najmniej 5% (p < 0,05). 
Wyniki badań. Zastosowanie w badaniach własnych korelacji cząstkowej pozwoliło stwierdzić znaczącą rolę 
wieku kalendarzowego w ustaleniu wieku morfologicznego. Na jego wartość liczbową w badanej grupie chłopców 
największy wpływ wywierał wiek masy ciała, a nieco mniejszy – wiek wysokości ciała i długość życia. Wiek 
morfologiczny wpływał przede wszystkim na zróżnicowanie komponentów motorycznych i funkcjonalnych, 
głównie w młodszym wieku szkolnym i w czasie dojrzewania płciowego, zwłaszcza w takich pomiarach 
komponentów sprawności fizycznej, jak: gibkość, szybkość ruchów ręką (tapping), orientacja przestrzenna, 
VO2max (w wartościach względnych), czas biegu na dystansie 50 i 1000 m oraz rezultat skoku w dal z miejsca. 
Wnioski. Wyniki bardziej złożonej metody statystycznej uzasadniają nie zawsze docenianą potrzebę 
wprowadzania wieku kalendarzowego do formuły matematycznej służącej do określania wieku rozwoju 
biologicznego. Wiek morfologiczny, uwzględniający w swej istocie wiek masy i wysokości ciała oraz długość życia 
(wiek kalendarzowy), może spełniać rolę czynnika wytrącającego rozwój biologiczny z wielkości komponentów 
motorycznych i funkcjonalnych sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia. Od okresu młodzieńczego 
wpływ wieku morfologicznego na ww. parametry (zgodnie z prawami rozwojowymi) wygasza się. 
 
 

Tomasz Boraczyński, Vadim Zaporozhanov, Jerzy Urniaż, Adam Sawicki, Lola Brygida Boraczyńska 



Ocena poziomu oraz wzajemnych związków wybranych zdolności koordynacyjnych studentów 
wychowania fizycznego 

 
Celem badań było wyjaśnienie związków korelacyjnych pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi statyczno-
dynamiczną równowagę ciała, różnicowanie kinestetyczne i różnicowanie odcinków czasowych. 
Materiał i metody. Badaniom poddano 227 studentów II roku wychowania fizycznego, 171 mężczyzn w wieku 
22,1 lat oraz 56 kobiet w wieku 22,8 lat. Do oceny równowagi statyczno-dynamicznej zastosowano test 
polegający na sterowaniu położeniem środka masy ciała na platformie dynamometrycznej. Zadaniem badanej 
osoby było utrzymanie kursora (środka masy ciała) w poruszającym się na ekranie monitora punkcie, kreślącym 
wzorcową elipsę. Do oceny zdolności różnicowania kinestetycznego wykorzystano dynamometr ręczny. 
Zadaniem badanego było ściśnięcie dynamometru z siłą mniejszą o 100 N od maksymalnej wartości siły 
określonej we wstępnej części testu. Do oceny zdolności różnicowania zadań czasowych zastosowano stoper 
Heuer 1030, a zadaniem badanego było dziesięciokrotne zmierzenie 10 s bez patrzenia na wyświetlacz stopera. 
Wyniki. Analiza statystyczna uzyskanych wyników nie wykazała istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
badanymi grupami kobiet i mężczyzn. Testy korelacji liniowej Pearsona i korelacji rang Spearmana wykazały 
bardzo słabe zależności (nieistotne statystycznie) pomiędzy wynikami testów, ukierunkowanych na ocenę trzech 
różnych zdolności koordynacyjnych. 
 

 
Andrzej Szwarc 

Sprawnościowe modele działań ofensywnych i defensywnych w grze w piłkę nożną kobiet 
 

Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie modelu odwzorowującego sprawność działania w grze w piłkę 
nożną kobiet na podstawie obserwacji 8 meczów rozegranych podczas mistrzostw świata w 2007 roku i 
odbywającego się w Danii turnieju Algarve Cup 2007. 
Materiał i metody. Analizowano grę zawodniczek zwycięskich drużyn w spotkaniach ćwierćfinałowych, 
półfinałowych oraz w meczach finałowych. Dane o grze rejestrowano na specjalnym arkuszu obserwacyjnym. 
Badano aktywność, skuteczność i niezawodność poszczególnych sposobów działań ofensywnych i 
defensywnych zmierzających do realizacji celów gry. 
Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że we współzawodniczeniu mistrzyń dominowały i były najskuteczniejsze 
działania, których celem było utrzymanie piłki i zdobywanie pola gry, a sprawność w zdobywaniu bramek była 
podobna do tej, którą osiągali mężczyźni – finaliści turniejów najwyższej rangi. Ponadto w działaniach obronnych 
przeciwko rywalkom z piłką najlepsze piłkarki świata wykazywały się niską i przeciętną niezawodnością we 
wszystkich kategoriach działań. 
 
 

Magdalena Krzykała, Jan Konarski 
Komponenty ciała hokeistów na trawie w rocznym cyklu treningowym 

 
Cel pracy. Określenie zmian w poziomie wybranych komponentów ciała w strukturze czasowej treningu 
sportowego na przykładzie zawodników uprawiających hokej na trawie. 
Materiał i metody. Analizie poddano wyniki badań wykonanych czterokrotnie z udziałem 14 zawodnikach 
reprezentujących najwyższy sportowy poziom. Każdorazowo wykonano pomiar wysokości i masy ciała. 
Dodatkowo określono skład tkankowy ciała przy użyciu metody bioelektrycznej analizy impedancji (bia). 
Wyniki badań. Zaobserwowano zmiany w rejestrowanych parametrach morfologicznych, wynikające z realizacji 
celów szkoleniowych i sportowych badanej grupy. Zgodnie z przyjętym założeniem poziom masy tłuszczu obniżył 
się w okresie startowym przy jednoczesnej stabilizacji masy ciała i wzroście zawartości wody 
u badanych zawodników. 
 
 

Janusz Jaworski, Katarzyna Sterkowicz-Przybycień 
Weryfikacja wpływu uczenia się na wyniki wybranych komputerowych koordynacyjnych zdolności motorycznych 

uczniów w wieku 14 lat 
 



Cel pracy. Zasadniczym celem niniejszego doniesienia jest próba określenia wpływu uczenia się na wyniki 
komputerowych testów koordynacyjnych zdolności motorycznych badanych na komputerze przenośnym typu 
„laptop” z ekranem dotykowym. 
Materiał i metody. Materiał opracowania stanowiły wyniki badań 15-osobowej grupy uczniów w wieku 14 lat 
przeprowadzone w 2006 roku. Przed pierwszym ocenianym testem wykonywano próbę, której nie zapisywano. 
Następnie każdy z testów wykonano trzykrotnie (przez kolejne 3 dni) u badanej osoby z zachowaniem tych 
samych procedur testowania (sprzęt komputerowy, pora dnia, warunki zewnętrzne, prowadzący badania). W 
badaniach otrzymano 26 różnych właściwości związanych z koordynacją ruchową człowieka. Zebrany materiał 
opracowano podstawowymi metodami statystycznymi, obliczając: x –, SD. Do weryfikacji wpływu uczenia się na 
wyniki testów zastosowano metodę analizy wariancji ANOVA dla prób zależnych. Wykorzystano test post-hoc 
Tukeya dla równych N oraz obliczono wielkość efektu. 
Wyniki i wnioski. Nie obserwowano istotnego statystycznie wpływu uczenia się na wyniki badanych testów KZM 
pomiędzy pomiarem pierwszym a drugim. Dopiero trzykrotne powtórzenie „dzień po dniu” każdego testu u 
badanej osoby spowodowało istotne statystycznie polepszenie wyników komputerowych testów KZM – w 
odniesieniu do badania pierwszego. Reasumując, dopiero wyniki trzeciego badania należy traktować jako łączny 
efekt wpływu uczenia się oraz poziomu danej zdolności koordynacyjnej. Wielkość efektu uczenia się była duża w 
11 właściwościach, natomiast w 5 – średnia. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność zaproponowanych 
testów komputerowych do badań wybranych zdolności koordynacyjnych. 
 
 

Agnieszka Jastrzębska, Bartosz Ochmann, Marek Zatoń, Ewa Bakońska-Pacoń, Iwona Wierzbicka-
Damska, Ryszard Błacha 

Zdolność utrzymania równowagi u zawodników narciarstwa zjazdowego i biatlonu 
 

Wstęp. Zdolność utrzymania prawidłowej postawy wymaga współpracy kilku mechanizmów. Biorą w tym udział 
receptory, drogi i ośrodki nerwowe. Celem pracy było porównanie poziomu koordynacji nerwowej u narciarzy 
zjazdowych i biatlonistów w oparciu o badanie stabilograficzne. 
Materiał i metoda. 21 zawodników narciarstwa zjazdowego (NZ) BM 63,3±8,58 [kg], wzrost 167,2±8,84 [cm], 
wiek 16,7±2,11 [lata] i 22 biatlonistów (B) BM 66,1±7,59 [kg], wzrost 174,4±6,88 [cm], wiek 19,1±1,52 [lata] 
wykonało próbę posturograficzną składającą się z trzech prób: z oczami otwartymi, z oczami zamkniętymi i w 
sprzężeniu zwrotnym. Każda próba trwała 32 sekundy. Do porównania międzygrupowego wykorzystano test t-
Studenta dla grup niezależnych. Istotność statystyczną rozpatrywano na poziomie p<0,05. 
Wyniki. Wyniki testu t-Studenta w próbie I (z otwartymi oczami) i w próbie II (z zamkniętymi oczami) ujawniły 
różnice istotne statystycznie w przypadku 3 parametrów: promienia średniego pola zakreślonego przez środek sił 
nacisku stopami na podłoże [mm] i jego odchylenia standardowego oraz pola powierzchni rozwiniętej 
statokinezjogramu [mm2]. W przypadku trzeciej próby różnice istotne statystycznie nie dotyczyły wyłącznie 
odchyleń standardowych od prędkości średniej przemieszczania środka sił nacisku na podłoże w kierunku lewo – 
prawo oraz przód – tył. Wskaźnik koordynacji wzrokowo-ruchowej wyniósł 70,5% u NZ i 86,8% u B, a różnica jest 
istotna statystycznie. 
Wnioski. U biatlonistów mechanizm utrzymywania równowagi statycznej jest sprawniejszy niż u narciarzy 
zjazdowych. Biatloniści charakteryzują się też wyraźnie lepszą koordynacją wzrokowo-ruchową. 
 
 

Dariusz Tchórzewski, Marek Szczygieł, Marek Palik 
Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych u kandydatów do ZSMS w Zakopanem 

 
Cel pracy. Określenie stopnia zróżnicowania w obrębie koordynacyjnych zdolności motorycznych pomiędzy 
kandydatami do gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Sformułowano 
następujące hipotezy badawcze: 1. Poziom zdolności koordynacyjnych kandydatów do liceum jest wyższy od 
kandydatów do gimnazjum. 2. Nie ma różnic płciowych w grupach gimnazjalistów i licealistów w zakresie 
poszczególnych zdolności koordynacyjnych. 
Materiał i metody. Materiał opracowania stanowią wyniki badań naborowych kandydatów do gimnazjum i liceum 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (ZSMS) uprawiających sporty zimowe. W badaniach 
wzięły udział w 62 osoby, w tym 23 gimnazjalistów i 39 licealistów. Wykonano pomiary aparaturowe zdolności 



orientacji czasowo-przestrzennej, szybkiej reakcji motorycznej oraz równowagi. Wykorzystano urządzenia: aparat 
Piórkowskiego US-6; aparat krzyżowy AKN-102; miernik szybkości reakcji MRK 80 oraz platformę balansową 
Libra do oceny równowagi dynamicznej. Do grupy zdolności koordynacyjnych zaliczono również test 
zwinnościowy – bieg po kopercie. 
Wyniki. Stwierdzono zróżnicowanie obu badanych grup pod względem orientacji czasowo-przestrzennej. Nie 
wykazano natomiast żadnych istotnych różnic w poziomie równowagi dynamicznej i szybkości reakcji. Większym 
dymorfizmem płciowym charakteryzowała się grupa gimnazjalistów, jednak w obu grupach wykazane różnice nie 
były statystycznie istotne. 
Wnioski. 1. Kandydaci do liceum ZSMS przewyższali kandydatów do gimnazjum pod względem badanych KZM 
jedynie w zdolności orientacji czasowo-przestrzennej. Nie wykazano natomiast różnic w poziomach równowagi 
dynamicznej i szybkości reakcji. 2. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w obu badanych grupach w 
obrębie płci. 
 

PRACE PRZEGLĄDOWE 
Wacław Petryński 

Współczesna wersja systemu budowy ruchów Bernsztejna 
 
W pracy zwrócono uwagę na działanie w antropomotoryce zasady niezupełności systemów logicznych, 
sformułowanej przez K. Gödla. Wynika z niej nieuchronność pojawiania się nieusuwalnych sprzeczności w 
systemie, który można opisać prostą arytmetyką, i konieczność wprowadzania nowych przesłanek do takiego 
systemu, by owe sprzeczności usunąć. W antropomotoryce takimi dodatkowymi przesłankami mogą być: 
uznanie, że kod czuciowy i obrazowy umożliwia sprawne przetwarzanie informacji, również budowanie teorii, oraz 
zasada zgodności skal według J. Morawskiego. Zwrócono uwagę na fakt, że psychologia nie dostarcza 
antropomotoryce dostatecznie jasnych definicji zjawisk i procesów odgrywających ważną rolę w sterowaniu 
ruchami, niezbędne jest zatem sformułowanie takich definicji na potrzeby antropomotoryki. Wychodząc z teorii 
Bernsztejna, uzupełnionej o wspomniane przesłanki, prześledzono przetwarzanie informacji od chwili pojawienia 
się bodźców w środowisku. Przeanalizowano następujące zjawiska: odbiór bodźców, wytwarzanie pod ich 
wpływem podniet czuciowych w narządach zmysłów, wybiórcze wzmacnianie odebranych bodźców (czynniki 
psychologiczne), porcjowanie odebranej informacji, ewentualne dorabianie brakującej informacji, 
wykorzystywanie instynktu, inteligencji i intuicji na poszczególnych poziomach budowy ruchów, wypracowywanie 
odpowiedzi, wykorzystywanie kopii eferentnych na poszczególnych poziomach, wybiórcze wzmacnianie 
odpowiedzi na poszczególnych poziomach budowy ruchów oraz wykonanie odpowiedzi ruchowej. W pracy 
zamieszczono stosowny wykres, który m.in. ułatwia wyjaśnienie zjawisk pogorszenia jakości ruchów w wyniku 
„wyłączenia” automatyzmów z poziomu B (synergie mięśniowe, „czucie w rękach”) oraz z poziomu C (orientacja 
przestrzenna, „miara w oku”). W podsumowaniu zwrócono uwagę na uniwersalność proponowanego wzorca, 
który harmonijnie łączy teorię ekologiczną J.J. Gibsona, hipotezę punktu równowagi A.G. Feldmana, teorię 
schematów R.A. Schmidta, przewidywanie prawdopodobne I.M. Fejgenberga czy niedookreśloność E.-J. 
Hossnera i S. Künzella. 
 

POLEMIKI I DYSKUSJE 
Józef Drabik 

O poziomie niektórych prac habilitacyjnych w naukach o kulturze fizycznej 
 
W przedłożonym niżej materiale cytuje się fragmenty z prac habilitacyjnych autorów wywodzących się z różnych 
środowisk Polski. Cytaty te przygotowano w nadziei zwrócenia uwagi na symptomy zagrożeń dla nauk o kulturze 
fizycznej. Sugerują one obniżanie się poziomu prac habilitacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza niektórych środowisk 
akademickich. 
 

RECENZJE 
Bożena Matyjas 

Recenzja książki pt. Dorastająca młodzież wobec problemu własnego zdrowia autorstwa Bożeny Zawadzkiej 
 
Aim: The aim of the research is to scrutinize healthy and chronically ill adolescents’ health behaviours with 
particular reference to individual and environmental determinants as well as to establish an empirical model of 



types of their health behaviours. The practical aim is to provide guidelines on how to enrich and modify activities 
concerning the teaching and educational process. 
Material i method: This work is an outcome of research conducted in the Świętokrzyskie province, Poland, 
among 1572 respondents aged 14–18. The research method was diagnostic probing and document analysis, 
whereas the HBSC questionnaire to probe health behaviours was applied as a tool. The group of respondents 
consisted of 33.3% chronically ill respondents and 66.6% healthy ones, out of whom 55% were from urban areas, 
and 45% from rural. There was a two-stage selection: random selection of the school and then intentional 
selection of the respondents, where their state of health was the criterion. 
Results: The qualitative and quantitative analysis, which made use of specific statistic methods (e.g. factor 
analysis), let the author establish the empirical model of types of adolescents’ health behaviours. The results 
revealed that 27.7% of adolescents show positive health behaviours in some areas (e.g. nutrition, physical 
activity), whereas 28.2% display health-risky behaviours. The analyzed variables such as sex, age, wealth, 
atmosphere and support at home diversify the research results at the level of p < 0,05; p < 0,01 as far as self-
assessment of one’s health, physical activity, satisfaction with one’s own life, nutrition and health-risky behaviours 
are concerned. 
Conclusions: Health activity of both healthy and chronically ill pupils is insufficient. Adolescents, especially 
chronically ill pupils, cannot properly assess their state of health, The results of the authors’ own research as well 
as the analysis of other authors’ results led to the conclusion that there is a strong need to introduce a separate 
subject “health education” to school education at the level of secondary school and above. 
 

INFORMACJE 
Włodzimierz Starosta, Monika Piątkowska, Katarzyna Pec 

Nowe idee i tendencje w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym z perspektywy International Council 
of Sport Science and Physiological Education (ICSSPE) 

 
W dniach 7–10 października 2007 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
odbyły się posiedzenia ciał statutowych Międzynarodowej Rady Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym 
(ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education) oraz towarzyszące im sympozjum 
naukowe nt. Nowe idee i tendencje w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym. 
Jego celem była wymiana poglądów pomiędzy członkami ICSSPE z różnych stron świata a polskim środowiskiem 
związanym z naukami o kulturze fizycznej. W obradach ciał statutowych ICSSPE oraz w sympozjum naukowym 
uczestniczyli przedstawiciele dwudziestu pięciu krajów. W sympozjum wziął natomiast udział prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski oraz prezes zarządu Fundacji Edukacji Olimpijskiej doc. dr Kajetan 
Hądzelek. 
Program naukowy sympozjum był bardzo bogaty. Delegaci z różnych kontynentów przedstawili z lokalnego 
punktu widzenia problemy związane z naukami i sporcie i wychowaniem fizycznym. Wystąpili: prezydent ICSSPE 
prof. G. Doll-Tepper z Niemiec oraz profesorowie: W. Starosta z Polski, R. Lopez de D’Amico z Wenezueli, D. 
Kluka i A. Goslin z RPA, J. Maguire z Wielkiej Brytanii, L.O. Amusa i A.L. Toriola z Afryki Południowej, W.D. 
Brettschneider z Niemiec. 


