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NR 42 2008AN TRO PO MO TO RY KA

     OD REDAKCJI  FROM   EDITORS 

Jak mówią słowa motta, w bieżącym roku jesteśmy 
z polską „Antropomotoryką” na półmetku. Terminowo, 
jak przystało na dobrze redagowany periodyk, wydaje-
my już 42. numer naszego krakowskiego czasopisma. 
Pragniemy zapewnić każdego czytelnika, że w naszym 
kwartalniku może znaleźć coś ciekawego – jeżeli tylko 
zechce do niego zaglądnąć. Na razie zamieszczamy 
artykuły pisane po polsku. Pozostajemy bowiem nadal 
przy naszym narodowym języku w czasach, gdy powoli 
zatraca swój narodowy charakter nauka. Faktem jest, 
że nie może mieć ona ani narodowego, ani politycz-
nego oblicza. Jej rozwoju nie mogą też hamować ja-
kiekolwiek nakazy cenzury. Liczy się tylko jej wartość, 
potwierdzona przez kompetentnych ekspertów. W na-
szym czasopiśmie artykuły nadesłane do druku są re-
cenzowane przez wybitnych naukowców i to jest jedyna 
bariera – a może drogowskaz – do wydawania dobrych 
publikacji, stojących na wysokim poziomie. W taki spo-
sób działa redakcja „Antropomotoryki” w przededniu 
XX rocznicy swojego powstania w krakowskim oddziale 
PWN. Jedyną jej wadą, jak twierdzą niektórzy, jest to, 
że publikuje artykuły w wersji polsko-angielskiej lub też 
angielsko-polskiej. 

Do niedawna wydawało się, że dobre prace nauko-
we mogą być wydawane po polsku. Dowodów na to, że 
tak było w istocie, dostarczymy już niedługo w roczni-
cowym, specjalnym wydaniu „Antropomotoryki”. Trudno 
jednak nadal żywić to przekonanie, mając w pamięci 

WITAMY JUŻ W 42. NUMERZE „ANTROPOMOTORYKI”

WELCOME TO (ALREADY!) 42TH NUMBER 
OF ,,ANTROPOMOTORYKA”

Jesteśmy w pół drogi. Droga 
pędzi z nami bez wytchnienia,
Chciałbym i mój ślad na drogach 
ocalić od zapomnienia1.

1 Wszystkie fragmenty wiersza pochodzą z Pieśni K.I. Gałczyńskiego. Poeci Polscy. Konstanty Ildefons Gałczyński. Czytelnik, Warszawa, wyd. III: 127–
138. 

wynik najnowszej ewaluacji polskich czasopism nauko-
wych przez MNiSzW. Po analizie tego rankingu można 
dojść do wniosku, że w Polsce tylko język angielski 
może pełnić zaszczytną funkcję nośnika wartościowej 
informacji naukowej. W tej sytuacji trzeba szukać kom-
promisu. Już dzisiaj redaktor naczelny krakowskiego 
periodyku, w półwieczu swojej historii życia, pragnie 
nie tylko ocalić swój ślad od zapomnienia na drogach 
polskiego naukowego czasopisma, ale także chce 
zapewnić wszystkich czytelników słowami poety, że 
w Redakcji:

Nie jesteśmy, by spożywać 
urok świata, ale po to, 
by go tworzyć i przetaczać.
przez czasy jak skałę złotą. 

W związku z tym, po konsultacji z członkami Rady 
Redakcyjnej, Kolegium Redakcyjne zamierza zinten-
syfi kować wysiłki w celu wydawania już w nadcho-
dzącym roku dwóch numerów kwartalnika w pełnej 
wersji angielskiej. Chciałoby się powiedzieć: „życzenie 
MNiSzW jest dla nas rozkazem”. Odpowiadamy jednak 
z rozwagą. Wszystko zależeć będzie od środków, jakie 
zdobędziemy na realizację tak poważnego przedsię-
wzięcia. Na razie otrzymujemy je od naszego główne-
go sponsora, jakim jest krakowska AWF. Dyskusje nad 
ich zwiększeniem nie będą łatwe. W ocenie MNiSzW 
inny krakowski periodyk naukowy, wydawany w języku 
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polskim o profi lu humanistycznym, uzyskał „na zachę-
tę” o 100% wyższą punktację. Cóż można na to po-
wiedzieć? Może należałoby przenieść się w świat liryki 
Konstantego Ildefonsa i Jego słowami zaśpiewać:

Dni i noce z nami biegną,
a my z nimi ku przodowi,
w trudzie tworząc piękno, piękno,
które znów służy trudowi.

Pomimo niełaski i braku zrozumienia wysiłków pro-
mowania polskimi słowami nauki o ruchu człowieka na 
szczeblach ministerialnych – działamy nadal. Zachętą 
do dalszej pracy jest wsparcie i pomoc naszych pa-
tronów naukowych: International Association of Sport 
Kinetics (IASK), a także Komitetu Rehabilitacji, Kultury 
Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii 
Nauk. W dobrym samopoczuciu utwierdzają nas tak-
że stałe kontakty na szczeblu międzyredakcyjnym. 
Przykładem niech będzie choćby czerwcowe, bardzo 
owocne spotkanie redaktorów czasopism z kręgu nauk 
o kulturze fi zycznej, którego organizatorem było brat-
nie „Wychowanie Fizyczne i Sport”, najstarszy periodyk 
wydawany w AWF, który w bieżącym roku obchodzi 
50-lecie swojego istnienia. Dziękujemy za zaproszenie 
i życzymy po polsku: 100 lat, 100 lat..... 

Dodajmy, że naszą działalność wysoko oce-
nił prof. J.M. Fejgenberg z Izraela, ostatni z żyją-
cych jeszcze uczniów genialnego uczonego N.A. 
Bernsztejna, podczas swojej krótkiej, roboczej wizyty 
w kilku ośrodkach akademickich naszego kraju. Nie 
mogło zabraknąć członka Rady Redakcyjnej w naszej 
Redakcji, w stołeczno-królewskim Krakowie! Wspólnie 
z głównym inicjatorem wizyty Uczonego w Polsce, 
drem Wacławem Petryńskim, snuliśmy plany na przy-
szłość. Jak bowiem mówi prof. J.M. Fejgenberg, który 
przekroczył już próg osiemdziesięciu lat życia, „ludzi 
młodych poznaje się po tym, że myślą o przyszłości, 
a nie o przeszłości”. Uzyskaliśmy też zapewnienie 
Uczonego o pozostaniu w Radzie Redakcyjnej, a tak-
że obietnicę pozyskiwania przez Niego do współpracy 
z naszym kwartalnikiem uczonych postrzegających 
na miarę XXI wieku istotę antropomotoryki, która jest 
nauką o działalności ruchowej człowieka, a nie – jak 
chcą niektórzy – jedynie o fi zycznym aspekcie ruchu. 
Możemy także liczyć na Jego dalsze publikacje, nie 
tylko o przewidywaniu prawdopodobnym. Już za te, 
które ukazały się w „Antropomotoryce”, jesteśmy 
wdzięczni Profesorowi. Dzięki nim łatwiej było zro-
zumieć Jego wykłady i wzbudzić refl eksje na temat: 
skąd wychodzimy i dokąd powinniśmy zmierzać 

w wieloaspektowych badaniach działalności ruchowej 
człowieka. 

I po tych słowach, siejących entuzjazm oraz na-
dzieję na lepsze jutro, wyprawmy się na wakacje z 42. 
numerem krakowskiego kwartalnika. Jesteśmy przeko-
nani, że studiowanie kilkudziesięciu stronic formatu A-4 
nie będzie spisane na straty. Zgodnie z limitem wydaw-
niczym pomieściliśmy w nim siedem oryginalnych arty-
kułów i rozpraw. Nie mogło zabraknąć też miejsca na 
pracę przeglądową, polemikę, recenzję oraz sprawoz-
danie z konferencji. Autorami publikacji są przedsta-
wiciele ośrodków badawczych z Krakowa, Poznania, 
Gdańska, Kielc, Katowic, Sosnowca, Olsztyna, 
Warszawy. Uważni czytelnicy dostrzegą,  być może,  
nieobecność (na szczęście częściową) Wrocławia. 
Mamy jednak zapewnienie, że to tylko chwilowa absen-
cja, bo kolejne publikacje, pisane specjalnie dla kra-
kowskiej „Antropomotoryki”, są już w przygotowaniu. 

Wśród oryginalnych prac twórczych dominuje tema-
tyka somatycznych i rozwojowych uwarunkowań pozio-
mu rozwoju szeroko pojętej motoryczności człowieka. 
W jednej z publikacji zwraca się uwagę na zagadnienie 
metodologiczne podejścia do oceny wieku biologicz-
nego rozwoju dzieci i młodzieży za pomocą metody 
morfologicznej. Okazuje się, że dopiero zastosowanie 
odpowiedniej metody statystycznej może uzasadniać 
sens włączania do podejścia interpretacyjnego wszyst-
kich tradycyjnie uwzględnianych składowych, czyli wie-
ku kalendarzowego, wysokości oraz masy ciała.  

Autorzy innego artykułu dowodzą, że trening hoke-
istów na trawie w dłuższym czasie wpływa nie tylko na 
zmianę komponentów tkankowych, ale również zwięk-
sza zawartość wody w ciele zawodników.  Kolejne 
prace odnoszą się do badania ciągle okrytego tajem-
nicą obszaru koordynacyjnych zdolności motorycznych 
oraz do problematyki motorycznego uczenia się. W 42. 
numerze „Antropomotoryki” zwraca szczególną uwa-
gę praca przeglądowa na temat Współczesnej wersji 
systemu budowy ruchów Bernsztejna. Można mieć 
również nadzieję, że recenzja książki pt. Dorastająca 
młodzież wobec problemu własnego zdrowia zachęci 
do jej przestudiowania. Pomieszczono w niej przegląd 
różnych stanowisk na temat pojęcia zdrowia w naukach 
o kulturze fi zycznej, a także wyniki badań nad stanem 
zdrowia polskiej młodzieży. W naszym kwartalniku 
publikujemy także obszerne sprawozdanie, pióra mło-
dego zespołu naukowego pod przewodnictwem Pana 
Prezydenta IASK, prof. dra hab. Włodzimierza Starosty, 
z konferencji ICSSPE, której postanowienia mogą mieć 
istotne znacznie także dla rozwoju antropomotoryki.   
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Na zakończenie naszego wprowadzenia w atmos-
ferę przeżyć intelektualnych, których niewątpliwie do-
świadczy każdy, kto przeczyta wszystkie prace opu-
blikowane w najnowszym, przedwakacyjnym numerze 
kwartalnika, pragniemy dodać, że mamy już skomple-
towany numer 43 czasopisma. Znajdą się w nim mate-
riały o znaczeniu przede wszystkim aplikacyjnym, i to 
głównie dla sportów zimowych. Powoli będziemy się 
zatem wprowadzać w zimową atmosferę końca roku. 
Jak z tego wynika, mamy co drukować. Nie słabnie 
zainteresowanie krakowskim kwartalnikiem. Tym mi-
łym akcentem kończymy kolejne optymistyczne słowo 

wstępne, a Redakcja w ślad za Konstantym Ildefonsem 
Gałczyńskim zapewnia wszystkich wiernych współpra-
cowników, że:

Choćby i po razy tysiąc 
osaczyły nas trudności,
my idziemy blaskiem bijąc 
w urodę maszyn i roślin.

Redaktor Naczelny
„Antropomotoryki”

 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 
Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kra ków, tel/fax 
(012) 681 36 22.

• Streszczenia w języku polskim i angielskim są za miesz-
czo ne na stronie internetowej: www.awf.kra kow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka
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1. “Kinesiology” (“Antropomotoryka”) is an offi cial scientifi c 
quarterly of the International Association of Sport Kinetics 
– IASK, pub lished at the University School of Physical Edu-
cation, Cracow, Poland  under the auspices of the Committee 
Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the 
Polish Acad emy of Sciences.

 The magazine presents the results of original re search work 
and experiments in the fi eld of human mo to r icity and re lated 
sciences. It also publishes review ar ticles, opinion ar ticles and 
discussion of scientists evalu ating the current situation and 
perspectives of sci en tifi c de vel opment of human motoricity.

2. Materials for publication (two copies of computer print outs) 
should be sent together with the fl oppy disk at the following 
address: Redakcja “Antro po mo to ryki”, Aka demia Wychow-
ania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 
012 683 12 78, tel/fax 012 683 10 76. e-mail: wkmleczk@
cyf-kr.edu.pl

3. General conditions:
• Upon submitting a paper to be published the Author 

(Authors) trans fers copyright to the Publishing House of  
the “Antro po mo to ryka”. The works qualifi ed for pub li cation 
become therefore the prop erty of  the Publishing  House 
of the “Antro po mo to ryka”  and cannot be published in 
extenso or in fragments in other pe ri odi cals or other media 
without the written per mission of the Publisher. The work 
submitted for publication in the “Antro po mo to ryka” cannot 
be submitted for pub li cation ear lier on or simultaneously 
in any other pe ri odical. The  Author is required to make 
a written statement to this effect. If the work in cludes any 
fi gures, tables, etc. which  have al ready been published 
elsewhere, the Author is obliged to obtain a written per-
mission for re printing.

• “Antropomotoryka” accepts demonstrative, origi nal, 
experimental, and historical  papers, in for mation about 
conferences, reports from con gresses and  con ferences 
on human motoricity, short summa ries of works pub lished 
in foreign pe ri odi cals and book re views on human motoric-
ity. Origi nal works are accepted in En glish.

• The works of  particular sci en tifi c value sub mitted and 
accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci en-

tifi c periodical can also be submitted for publication in 
the “Antro po mo to ryka”, however, on condition that the 
Author ob tains a permission from the publisher of the 
pe ri odical.

• All papers should be no longer than 22 pages with 1800 
letters per page (i.e. 30 lines 60 points each). They should 
be in double-spaced or 1,5 spaced typewriting on one side 
of the paper only.

4. Rules of constructing the work:
• The accompanying letter should contain both home and 

offi ce addresses and the information at which address to 
send the correspondence. 

• Empirical works should contain the following in for mation: 
title, name(s) of the author(s), key words in Polish and in 
English,  brief summary in Polish, summary in English 
(as mentioned above), in tro duction, ma terial, methods, 
results and dis cussion, con clusions and bib li og ra phy.

• The number of key words should be from 3 to 15.
• The summary has to contain: the purpose of the work, 

material, methods, results and con clusions.
• The fi rst page should contain the information in the fol-

lowing order: title, name(s) of the author(s), scientifi c 
degree(s) of the author(s) and the pro fessional affi liation, 
including the address, key words, brief summary in Polish 
and in English. The summary should not contain less than 
200 and to more than 250 words.

• The reference materials should be listed on a sepa rate 
sheet of paper. Only the aterials the Author refers to in 
the text may be included. They should be num bered 
using Arabic numerals and placed in the order they 
are quoted in the work (not in the alphabetic order). Each 
item of the reference materials should be written in a new 
verse. The surname(s) of the author(s) of the quoted work 
should be followed by the initials of their fi rst name(s), 
then the original title of the maga zine where the work 
was published should be given. The abbre viation of 
the title of a magazine should be taken from the Index 
Medicus (or In ter na tional Committee of Medical Journal 
Editors: Uni form Re quirements for manu scripts submit-
ted in bio medical jour nals. N Engl J Med 1997; 336, 
309–315).
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Examples:
a) works printed in magazines: 

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu roen do crine 
differentiation lacks prognostics sig nifi  cance in 
prostate core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: 
406–410.

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

standing Medical Statistics, ed 3, re vised. Basel, 
Karger, 1966.

c) chapters in textbooks:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against 

HIV-1 from phage display libraries; Mapping of an 
immune response and progress towards antiviral 
immu no therapy; in Capra JD (ed): An ti body En-
gineering, Chem. Immunol. Basel, Karger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; (w:) Zieliński J, Leń ko 
J (eds): Urologia, War sza wa, PZWL, 1992, 1: 
9–20.

All the illustrations have to be of high quality. Graphic 
material should be submitted on white sheets of pa per. 
Copies of photographs and pho to graphs should be sub-
mitted on glossy paper. The con secutive num ber of the 
photograph should be written with a soft pencil on the back 
side of each photograph as well as an arrow marking its 
top edge. Only black and white pictures are printed. Scales 
and pictures should be placed on separate pages and 
numbered with Arabic numerals. The  headings, descrip-
tions and suscriptions under the pictures and above the 
scales should be written in Polish and English. 

 Example in Polish: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, 
Chłopcy

  Example in English: Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys
 Please, use round pa ren the ses. Physical or chemical 

for mu lae should be written clearly. This re fers par ticu larly 
to in di ces and ex po nents.

 
 The article can be written using the editor of MS Word 

6.0 to XP or Star Offi ce 5 PL, preferably DOC or RTF 
for mat. Illustrations and tables should be packed in sepa-
rate fi les and, on the printouts, the place where they are 
to be included should be marked in pencil. The graphs 
made in black. It is permissible to use gray tints with 
various shades of intensity and texture. While typing the 
descriptions uniform char ac ter we kindly ask used due to  
esthetic reasons, e.g., arial. Bold print, italics, etc., should 
be limited to the nec essary mini mum. While scanning the 
illus trations, the dis tri bution should be at least 300 dpi. 
Black and white illustrations (line art) should be sent in 
TIFF for mat and pictures (gray) – in TIFF or JPEG format 

(at the low degree of com pression, up to 10%). All the fi les 
should be packed using RAR or ZIP. After copying them 
on a fl oppy disk it is necessary to check if all the fi les are 
copied. It is best to copy the fi les on a freshly for matted 
disk.

 The reference materials should be given in the order of 
quotation.
[1]  Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we 

jako czynniki rozwoju człowieka w Wo lań ski N (red.): 
Czynniki rozwoju człowieka. War sza wa, 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, Kraków, 
AWF, 1983; 35.

 
 While quoting the reference materials in the text, only squ are 

parentheses with the number of the quoted item in Arabic 
numerals should be given. When qu oting two or more works 
the square parentheses sho uld con ta in the chronological 
or der of their pu bli ca tion.

5. Editors’ remarks
• All the materials are evaluated and anonymously re-

viewed.
• The reviewers’ opinion is passed on to the Author by the 

editor.
• The proof copy of the article will be sent to the Au thor. 

When the necessary corrections are made and the article 
is approved of by the author, it should be sent back, within 
10 days, to the edi torial board of the Antropomotoryka. 
A delay in sending back the article may postpone its print-
ing till the next issue of the maga zine.

• The editors reserve the right to correct ono mas tics and 
abbreviate the text.

• The Author gets one free copy of the Antro po mo to ryka. 
Extra copies of the article or the magazine can be or dered, 
on condition of payment, when the corrected proof copy 
is returned.

• Current copies of Antropomotoryka and those from the fi les 
can be ordered on condition of payment from Kra kowska 
Księgarnia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 
Kraków, tel/fax (012) 61 36 22.

• Summaries in Polish and in  English can be found at the 
following internet address:

 www.awf.krakow.pl; link: wydawnictwa, czasopisma, 
antropomotoryka



ROZPRAWY I ARTYKUŁY
DISSERTATIONS AND ARTICLES





– 17 –

WIEK MORFOLOGICZNY A WYBRANE KOMPONENTY
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ CHŁOPCÓW 

W UJĘCIU ZDROWIA (H-RF)

MORPHOLOGICAL AGE AND SELECTED COMPONENTS 
OF THE HEALTH-RELATED FITNESS (H-RF)

Jerzy Januszewski*, Edward Mleczko**

** prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Sportu, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78
** prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78 

Słowa kluczowe: chłopcy, okres progresywnego rozwoju, wiek morfologiczny, sprawność 
fizyczna w ujęciu zdrowia  (H-RF),  współczynniki korelacji prostej i cząstkowej  

Key words:  boys, chronological age, biological age, period of the progressive deve-
lopment, health related fitness, Pearson coefficient of correlation, coefficient of part-
-correlation

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 wpro-
wadzenia 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 (morfo-
logicznych, mięśniowo-szkieletowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych) pochodzące od 900 osob-
ników 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 ba-
danych 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 mię-
dzygrupowych 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).
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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 funkcjonal-
nych, 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 biolo-
gicznego. 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. 

 Introduce. Despite the long period of conducted researches, the problem of the physical activity evaluation 
still remains open. There is some consciousness to include the development factor in the evaluation of the newer 
human kinetics measurement components, however any methods to be inducted to relate the physical activity 
in the school environment seem to be disputable. 

The goal of the researches: 1. To find out what is the function of the particular morphological age components 
in diversification of the individual components of the physical activity according to the health convention. 2. To 
describe, in the main periods of ontogenesis, the effectiveness limit of the relativeness methods of the physical 
activity convention’s basic components using the traditional formula estimating the morphological age.

The subject. Among 6353 boys at the age of  9–18, tested in 1996–2005 in Małopolska region, 150 individu-
als in 3 age groups of 9–10, 13–14 and 17–8 were chosen. In total, the results of the basic components of the 
physical activity elements (morphological, skeletal-muscular and circulatory-respiratory) deriving from 900 male 
individuals from primary and secondary schools of the Polish regions (Małopolska, Podkarpacie, and Świętokrzyski) 
were taken under consideration. Such selected community (each 150 individuals) was divided into 3 groups 
(each 50 individuals). The division criterion was the morphological age, which was the biological development 
measurement. To estimate the statistical analysis only subjects from two extreme variables ranges were consid-
ered. Because of the numerical criterium of the diversion the cohort’s, extreme fractions above 67 and below 33 
centile could be considered. The other numbers of the tested located close to the median were not included in 
further statistical analysis. 

Methods. In the age groups and the extreme fractions of the tested, chosen according to the morphological 
age, the SD value of the physical activity components enclosed in H-RF was estimated. It enabled to normalize the 
0 and 1 level of the intergroups differences and to describe their statistical significance. To estimate the strength 
between independent variable (the morphological age) and  dependent variables ( the physical activity of H-RF 
components) Pearson correlation and part-correlation methods were used. The significance of the intergroups 
differences and correlation coefficients were tested by t-Student test. The arithmetic means and Pearson cor-
relation and part-correlation coefficients’ values were described as the statistical variables with at least 5% (p 
0,05) importance level.

The results. The part-correlation was extremely helpful in claiming there was a great importance of the calendar 
age in determining the morphological age. The body mass age and body height age, as well as the calendar age 
had a great influence on the numerical value of the tested male groups. The morphological age influenced mostly 
on the kinetic and functional components especially among the individuals of the junior and puberty period. The 
biggest impact of the influence was discovered during such tests of the physical activity as: flexibility, tapping, 
spatial orientation, VO2 max (relative values), 50 and 1000 m distance run time and standing jump results.

Summary. The results of the advanced statistical method justify not always appreciated need of introducing 
the calendar age to the mathematical formula describing the biological age. The morphological age complying 
the body mass age, body height and the life length (the calendar age), can be a factor deducting the biological 
development from the kinetic and functional components of the physical activity in the health convention. From 
the adolescence period the morphological age influence on described parameters suppresses.

 Wstęp

Na przełomie wieków w opracowaniach monografi cz-
nych i podręcznikach z teorii motoryczności człowieka 
pojawiają się głosy wskazujące na konieczność pod-

jęcia odważniejszych decyzji powrotu „do korzeni” 
w ewaluacji sprawności motorycznej dzieci i młodzieży 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Wykorzystywano w niej jako punkt 
odniesienia czynnik rozwojowy.  Na początku XX wieku 
taką słuszną drogę relatywizacji wyników testów moto-
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rycznych wskazali polskim nauczycielom Norwegowie 
Bentzen, Schiötz i Walter [za: 1]. Poszedł nią już 
1935 roku Jan Mydlarski [8]. Znaleźć ją można w jego 
pionierskim dziele Sprawność fi zyczna młodzieży 
w Polsce. W naszym kraju z różnym skutkiem wypra-
wiali się na podobną penetrację badawczą pedagodzy 
i teoretycy motoryczności człowieka: R. Trześniowski 
[9], R. Przewęda [10], W. Osiński [11], S. Żak [2], Szopa 
i Sakowicz [12], A. Haleczko [1, 13], S. Gołąb [14], 
Szopa i wsp. [3], a ostatnio R. Stupnicki i wsp. [4]. Jak 
się wydaje, za sprawą niesłusznych, przede wszystkim 
zachodnioeuropejskich, uproszczonych koncepcji war-
tościowania poziomu rozwoju sprawności motorycznej 
podejmuje się często próby jej relatywizacji z uwzględ-
nieniem tylko wieku kalendarzowego. Przykładem 
takiego podejścia może być sposób oceny sprawno-
ści motorycznej proponowany w Międzynarodowym 
Teście Sprawności Fizycznej [15] czy też w Eurofi cie 
[36]. Trudno też znaleźć nawiązanie do „europejskich 
korzeni” w dyskusjach [por. 5] nad amerykańską kon-
cepcją pomiaru sprawności fi zycznej w konwencji zdro-
wia (Health-Related Fitness – H-RF). Jest to zaskaku-
jące, zwłaszcza że w latach pięćdziesiątych XX wieku 
na świecie dużą popularnością cieszyły się wskaźniki 
klasyfi kacyjne McCloya [16], które zostały utworzone 
na zasadzie równań regresji wielokrotnej. Od formuły 
Norwegów różniły się w zasadzie jedynie wysokością 
współczynników, preferującą szczególnie wiek kalen-
darzowy, a ponadto tym, że nie zamieniano pomiaru 
cech somatycznych na lata, pozostawiając ich wymiar 
w pierwotnej postaci, a więc w jednostkach fi zycz-
nych [1]. 

Wymienione tendencje należy uznać za niesłuszne, 
chociaż mają „certyfi kat międzynarodowy w języku an-
gielskim”. Zarówno z polskich [2], jak i amerykańskich 
badań [17] wynika bowiem, że w okresie progresywne-
go rozwoju dzieci w tym samym wieku kalendarzowym 
bardzo mocno różnią się między sobą pod względem 
rozwoju biologicznego. W okresie skoku pokwitaniowe-
go zakres zmienności składowych wieku morfologicz-
nego może sięgać nawet 7 lat [2]. Jak z tego wynika, ta-
kie uproszczenie procedur badawczych jest nieupraw-
nione nie tylko ze względu na pominięcie prawidłowo-
ści biologicznych, ale nade wszystko jeśli się weźmie 
pod uwagę skutki pedagogiczne [4]. Mając w pamięci 
powyższe zastrzeżenia, trudno pominąć milczeniem 
fakt, że do tej pory nie wypracowano jeszcze obiek-
tywnych i niepodlegających dyskusji sposobów relaty-
wizacji sprawności dzieci i młodzieży ze względu na 
czynnik rozwojowy, które można by łatwo zastosować 

w warunkach szkolnych. Zwrócono na to uwagę w paru 
opracowaniach opublikowanych w „Antropomotoryce” 
na przełomie wieków  [18, 19, 20]. 

Wiadomo, że spośród czterech metod określania 
wieku rozwojowego człowieka najbardziej obiektyw-
nie i najdokładniej ocenia go wiek szkieletowy [21]. Ze 
względu na skutki zdrowotne, jakie wywołuje, takie kry-
terium dojrzałości biologicznej wprowadza się jednak 
bardzo rzadko. W warunkach szkolnych zaleca się wy-
korzystanie metody morfologicznej. Należy jednak pod-
kreślić, że wokół tej metody praktycznie od początku 
jej stosowania narosło wiele dyskusji i kontrowersji [10, 
22, 1, 2, 23, 3, 17, 4, 6, 24, 7]. W Polsce oceny wieku 
morfologicznego dokonuje się najczęściej za pomocą 
formuły, w której jest on wypadkową wieku wysokości 
i wieku masy ciała. Obie cechy somatyczne uzupełnia 
dodatkowo wiek kalendarzowy.  

Na pewno nie jest to metoda w pełni akceptowa-
na przez znawców tematu. Już dawno zwracali oni 
uwagę na jej niedostatki [21, 25], przede wszystkim 
na zatarcie różnic pomiędzy dojrzałością i rozmiarami 
ciała, a także na konieczność włączania do omawianej 
formuły wieku kalendarzowego [1, 3]. Badacze podej-
mowali również próby zmniejszania liczby wskaźników, 
na podstawie których ocenia się wiek biologicznego 
rozwoju. Najczęściej postulowali eliminację z tradycyj-
nej formuły matematycznej wieku kalendarzowego, 
który miałby „zamazywać rzeczywisty obraz rozwoju” 
z wypadkowej wysokości i masy ciała [22]. W skrajnych 
przypadkach próbowano także określać wiek biologicz-
ny rozwoju tylko na podstawie rozwoju wysokości ciała 
[12, 14, 26]. Jedynie w opracowaniu Żaka [2] podkre-
ślono duże znaczenie masy ciała w ustalaniu wieku 
morfologicznego, a co za tym idzie – zaproponowano 
wprowadzenie wieku masy ciała szczupłego do trady-
cyjnej formuły jego ustalania. Pomijając wcale niebez-
zasadne zastrzeżenia dotyczące obiektywności zasy-
gnalizowanych sposobów postępowania badawczego, 
należy zaznaczyć, że nadal przydatności łatwiejszych 
antropologicznych metod określania wieku biologiczne-
go upatruje się w pedagogicznej kontroli pozytywnych 
mierników zdrowia fi zycznego [4, 27, 6, 23]. 

Dotychczas nie wykorzystywano ich jeszcze do re-
latywizacji komponentów sprawności fi zycznej w ujęciu 
zdrowia (H-RF), należy jednak odnotować, iż w jednym 
z uprzemysłowionych regionów Polski przeprowadzono 
już udaną próbę ich zdiagnozowania oraz oceny wpły-
wu aktywności fi zycznej na ich poziom [28]. 

W badaniach własnych postanowiono zrealizować 
dwa cele:
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1. Poznanie roli, jaką odgrywają poszczególne skła-
dowe wieku morfologicznego w różnicowaniu wy-
branych komponentów sprawności fi zycznej bada-
nej w konwencji zdrowia.

2. Określenie, w głównych okresach ontogenezy, 
granicy skuteczności metod relatywizacji poziomu 
rozwoju podstawowych komponentów sprawności 
fi zycznej w konwencji zdrowia, badanej z wykorzy-
staniem tradycyjnej formuły oceny wieku morfolo-
gicznego. 

Aby zrealizować postawione cele, należy odpowie-
dzieć na dwa podstawowe pytania badawcze: 
1. Która ze składowych wieku morfologicznego (wiek 

kalendarzowy, wysokości i masy ciała) ma znacze-
nie dominujące w zastosowanej formule jego okre-
ślania?

2. W których etapach ontogenezy może być wykorzy-
stywana formuła określania poziomu rozwoju biolo-
gicznego na podstawie komponentów morfologicz-
nych do relatywizacji sprawności fi zycznej badanej 
w konwencji zdrowia? 

Materiał i metodyka badań

Podobnie jak w naszym wcześniejszym opracowaniu 
[29], do badania zakwalifi kowano uczniów znajdujących 
się: 1) we wcześniejszym wieku szkolnym, tj. w sta-
dium dziecka doskonałego; 2) w czasie pokwitania i 3) 
w młodzieńczym okresie rozwoju [30]. Posłużono się 
w tym celu danymi z kart badań, które stanowiły pod-
stawę analizy wykorzystanej w publikacji z 2006 r. [31], 
zgodnie z poniższym zestawieniem:    

Wiek w latach 9 10 13 14 17 18

N 821 1150 1585 1398 887 512

Z liczebności tych wylosowano po 150 chłopców 
w każdym wieku, których dane posłużyły do analiz sta-
tystycznych w niniejszej publikacji. Obserwacjom tym 
poddano zatem 6 zespołów osobniczych, odpowiadają-
cych wymienionym wyżej okresom rozwojowym (w każ-
dym z nich odpowiednio po dwie grupy uczniów w wieku 
9 i 10, 13 i 14 oraz 17 i 18 lat). Chłopcy ci uczęszczali do 
szkół podstawowych i średnich, a mieszkali w miastach 
i wsiach województw: małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. W rezultacie wykorzystano łącznie 
dane 900 (150 × 6) uczniów. Kryterium podziału wybra-
nych grup stanowił wiek kalendarzowy, np. osobników 

w granicach od 12 lat i 6 miesięcy do 13 lat i 5 miesięcy 
włączono do zespołu trzynastolatków1. 

W pracy uwzględniono wyniki pomiarów podstawo-
wych cech somatycznych, wskaźników morfofunkcjo-
nalnych oraz takich zdolności motorycznych, jak:
• WYS2 – wysokość ciała / Body height,
• MAS – masa ciała / Body weight,
Z powyższych danych wyliczono:
• BMI – wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II / 

Body Mass Index [32],
• WM – wiek morfologiczny / Developmental Biolo-

gical age [33] zgodnie z wzorem:

WM = 
Wkal + Wmas + Wwys 

           3 
 gdzie: Wkal – wiek kalendarzowy; Wmas – wiek 

masy ciała; Wwys – wiek wysokości ciała (dwie 
ostatnie składowe wyliczono posługując się stan-
dardami opracowanymi przez Żaka [2]).

• ∑ R+Ł – suma dwóch fałdów skórno-tłuszczowych 
(na ramieniu i pod łopatką) / Sum of two skinfols 
(triceps and subscapular) [34],

• PF – procentowa zawartość tłuszczu / Percent FAT; 
obliczeń dokonano na podstawie równań przewidu-
jących Slaughtera i wsp.  [35],

• FM – masa tłuszczu w ogólnym ciężarze ciała / Fat 
mass, 

• LBM – masa ciała szczupłego / Lean body mass 
(różnica między ogólną masą ciała a wagą tłuszczu 
w masie ciała),

• GIBK – gibkość / Flexibility – test wg Eurofi tu [36],
• SIŁA – siła statyczna chwytu ręki sprawniejszej, 

mierzona dynamometrem Collina / Static strenght,
• SKOK – skok w dal z miejsca / Standing broad 

jump, oceniający dynamiczną siłę skurczu mięśni 
kończyn dolnych,

• RZUT – rzut piłką lekarską 2 kg do tyłu nad głową 
/ Medicine ball throw for distance, oceniający dyna-
miczną siłę skurczu mięśni kończyn górnych i tuło-
wia,

• B-50 – czas biegu ze startu wysokiego na dystan-
sie 50 m / 50 m-run (szybkość biegowa),

• B-1000 – czas biegu na odległość 1000 m / 1000 
m-run; próba oceniająca wytrzymałość biegową 
1 Dane dotyczące miesięcy w odpowiednim roku, wynikające z konfron-

tacji daty urodzenia z terminem badań – przeliczono do układu dziesiętnego, 
zgodnie z regułą: liczbę 1 dzielono przez 12, a sumy tak powstałego ilorazu 
dawały (po zaokrągleniu do trzech liczb po przecinku) wartości od jednego 
miesiąca (0, 083) do jedenastego (0,917).

2 Uwaga: wytłuszczono skróty nazw badanych cech i zdolności moto-
rycznych, które zastosowano w opisach rycin i tabel.
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zgodnie z zabawą biegową, np. „punktualny po-
ciąg”, bieg 10 razy po obwodzie kwadratu o boku 
25 m [39],

• VO2 max – maksymalna minutowa konsumpcja tle-
nu / Maximal oxygen consumption; zastosowano 
zmodyfi kowany przez Januszewskiego [38] test 
Margarii i wsp. [39],

• VO2 max · kg – globalny maksymalny pobór tlenu 
na minutę / Global Maximal oxygen consumption; 
zmienną tę otrzymano mnożąc wielkość VO2 max 
przez masę ciała osobnika,

• MPA – maksymalna praca anaerobowa / Maximal 
anaerobic work [40], wyrażająca bezmleczanową 
zdolność wysiłkową w dżulach; obliczono ją mno-
żąc rezultat skoku w dal z miejsca (w m) przez 
masę ciała (w kg) i wartość przyspieszenia ziem-
skiego (9,89), 

• TAPP – częstotliwość ruchów kończyny górnej / 
Plate tapping test; czas 15 cykli w zmodyfi kowanym 
przez Szopę i wsp. [3] teście Eurofi tu [36],

• KRZYŻ – orientacja przestrzenna / Space orien-
tation; czas wykonania 49 zadań w serii „free” na 
aparacie krzyżowym AKN-102.

Dla wymienionych powyżej zmiennych morfofunk-
cjonalnych i zdolności motorycznych badanych chłop-
ców – w wieku 9 i 10, 13 i 14 oraz 17 i 18 lat – obliczono 
podstawowe charakterystyki statystyczne, czyli średnie 
arytmetyczne (x–), odchylenie standardowe (SD) oraz 
wskaźniki zmienności (V).

Przed dalszymi zabiegami statystycznymi zloga-
rytmowano (z poprawką na grubość skóry) dwa fałdy 
skórno-tłuszczowe – osobno na ramieniu i pod łopatką 
[21] oraz bez tej poprawki wartości zmiennych, których 
wielkość wskaźnika zmienności (V) przekraczała 20%. 
Zaliczono do nich zmienne: ∑ R+Ł, PF, FM, RZUT, 
SIŁA oraz VO2 max · kg.

Powyższe dane zestawiono w tabeli 1.
Następnie zbiorowości te (każda po 150 uczniów) 

podzielono na trzy zespoły (po 50 chłopców) we 
wszystkich grupach wiekowych. Kryterium podziału 
stanowił wiek morfologiczny (WM), w tym przypadku 
będący miarą rozwoju biologicznego. 

Przykładowo z grona dziewięciolatków wybrano 50 
osobników o najniższym WM (tzw. grupę rozwojowo 
„młodszych” – RM) oraz 50 osobników o najwyższym 
wieku morfologicznym, czyli tzw. zespół rozwojowo 
„starszych” – RS. Należy zaznaczyć, że użyte tutaj 
terminy oznaczają jedynie wartości niższe i wyższe od 
mediany.

Postępując w ten sam sposób z wszystkimi zbioro-
wościami wyłoniono 6 par osobniczych o skrajnym roz-
woju. Pozostałych pięćdziesiątek o przeciętnym WM 
nie włączono do dalszych analiz statystycznych. 

Dla wyłonionych frakcji ponownie obliczono warto-
ści x– i SD – co umożliwiło znormalizowanie na 0 i 1 
otrzymanych zmiennych w zbiorowościach różniących 
się wiekiem morfologicznym. Wyniki tych analiz za-
wierają tabele 2 i 3 oraz rycina 1. W dalszej kolejności 
wyliczono dla wszystkich porównywanych ze sobą ze-
społów współczynniki powiązań prostych (tab. 4) oraz 
cząstkowych (tab. 5).

Różnice średnich arytmetycznych oraz wartości 
współczynników korelacji prostej i cząstkowej uznano 
zgodnie z testem t-Studenta za znamienne statystycz-
nie przy poziomie istotności co najmniej 5% (p < 0,05).

Wyniki badań własnych

Zgodnie z oczekiwaniami, z analizy materiałów przed-
stawionych w tabeli 1 wynika, że w 6 grupach osob-
niczych zmienność z wiekiem branych pod uwagę 
cech morfofunkcjonalnych wskazuje na stały, charak-
terystyczny wzrost wartości średnich arytmetycznych. 
Jest on zgodny z ogólną tendencją rozwojową, która 
występuje przeważnie w populacjach wielkomiejskich. 
To spostrzeżenie odnosi się również do rezultatów uzy-
skanych w kolejnych próbach sprawnościowych.

Wzorem znanych trendów zróżnicowania zmien-
nych wraz z wiekiem należy przypisać znaczenie po-
równaniu średnich arytmetycznych w ostatniej fazie 
progresywnego rozwoju, czyli w okresie młodzień-
czym. U siedemnasto- i osiemnastolatków wszystkie – 
z wyjątkiem wieku kalendarzowego – zmienne (łącznie 
z wiekiem morfologicznym) nie wykazują zasadniczych 
różnic. Dzięki temu wyraźnie widoczne staje się zaha-
mowanie przyrostów między obydwoma wymienionymi 
rocznikami, a także zanik możliwości oceny rozwoju 
biologicznego w tych latach za pomocą różnicowania 
się podstawowych cech somatycznych. We wcześniej-
szych okresach rozwojowych, czyli w młodszym wieku 
szkolnym (9 i 10 lat) oraz dojrzewania płciowego (13 
i 14 lat) przeciętne różnice międzyrocznikowe są nato-
miast wyraźnie zaznaczone.

Powyższe uwagi dotyczą również grup: rozwojowo 
„młodszych” – RM oraz „starszych” – RS, które wyod-
rębniono na podstawie wcześniej obliczonego wieku 
morfologicznego. Porównując zaś rozproszenie da-
nych w tak wyłonionych zespołach można zauważyć, 
że w grupach chłopców rozwojowo „starszych” odchy-
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Tabela 2. Podstawowe dane statystyczne wyodrębnionych Gru rozwojowo „młodszych” (RM) i „starszych” (RS) w okresach: młodszym 
wieku szkolnym (9 i 10 lat), dojrzewania płciowego (13 i 14 lat) oraz młodzieńczym (17 i 18 lat) 

Table 2. Basic statistic data of the particularly chosen development groups of „younger” (RM) and „older” (RS) boys groups, in stages: 
junior primary school (9 and10 years), puberty (13 and 14 years) and adolescence (17 and 18 years) 

Zmienne /
Data Gr

up
a /

gr
ou

p 9 lat / age 10 lat / age 13 lat / age 14 lat / age 17 lat / age 18 lat / age

x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD

W kal. RM 8,94 0,22 10,00 0,24 12,91 0,27 13,93 0,25 17,01 0,26 18,04 0,22
(l) RS 9,14 0,25 10,07 0,27 13,11 0,26 14,15 0,29 17,08 0,25 18,09 0,24
WYS RM 128,19 2,85 131,56 3,54 146,57 4,99 151,24 5,00 166,59 4,75 165,12 5,43
(cm) RS 139,54 4,27 144,49 4,84 164,51 6,02 169,62 5,46 180,11 3,70 179,84 3,76
MAS RM 24,97 1,74 27,29 1,82 35,63 3,52 39,46 3,67 55,21 5,04 55,11 4,53
(kg) RS 35,45 4,91 38,64 5,85 56,46 6,83 59,11 5,99 72,68 5,19 71,39 5,02
BMI RM 15,21 1,16 15,79 1,22 16,58 1,45 17,23 1,14 19,91 1,80 20,23 1,59
(kg/m2) RS 18,23 2,55 18,48 2,41 20,92 2,80 20,61 2,54 22,41 1,55 22,09 1,67
Σ R+Ł RM 207,91 9,61 210,91 12,44 214,54 11,57 215,51 14,61 218,96 14,13 226,59 13,36
(log) RS 227,18 20,40 227,80 16,14 229,81 17,08 226,01 16,03 222,84 15,36 219,91 15,03
PF RM 206,43 10,04 209,37 12,18 212,81 12,13 207,78 16,62 211,78 15,58 220,16 13,79
(log) RS 224,51 18,40 225,46 14,61 226,49 15,66 219,28 16,35 215,94 16,02 212,74 16,08
FM RM 147,55 11,32 154,42 13,44 169,51 13,92 174,81 16,07 192,98 15,30 200,57 13,63
(log) RS 181,77 25,16 186,05 20,17 204,67 20,34 201,53 20,43 208,88 16,09 205,17 16,81
LBM RM 21,88 1,33 23,60 1,83 30,41 2,72 33,47 3,49 46,16 4,97 44,46 5,12
(kg) RS 27,56 2,36 30,59 4,32 44,00 5,32 47,47 4,17 59,50 6,35 59,19 4,54
GIBK RM 52,84 5,03 52,44 5,36 52,32 5,86 52,00 5,57 61,00 7,08 60,08 6,82
(cm) RS 51,58 6,50 51,86 6,55 52,40 6,94 53,40 7,87 59,88 7,23 62,74 6,42
SIŁA RM 197,41 21,73 202,79 20,02 223,43 14,81 235,03 14,62 248,93 16,01 243,60 13,74
(log) RS 207,20 21,65 217,69 19,45 241,51 15,09 250,34 13,44 266,33 8,11 265,54 9,26
SKOK RM 128,38 15,90 143,20 17,76 165,22 18,37 177,56 18,01 191,98 22,09 178,30 30,78
(cm) RS 128,54 19,38 144,92 21,38 167,96 28,44 189,28 25,82 209,54 16,43 216,68 20,61
RZUT RM 150,11 9,15 163,04 12,03 179,33 8,37 187,69 10,97 195,21 9,15 191,44 12,07
(log) RS 159,88 8,64 171,23 11,63 188,31 11,20 198,65 10,71 203,39 8,85 206,00 7,12
B-50 RM 10,29 0,99 9,55 0,74 8,61 0,78 8,43 0,72 7,42 0,64 7,51 0,68
(s) RS 1030 0,77 9,67 1,00 8,73 0,91 7,98 0,82 7,26 0,51 7,09 0,64
B-1000 RM 382,60 49,31 334,68 50,82 291,54 38,64 277,50 38,10 249,84 30,81 271,38 32,95
(s) RS 389,46 43,90 328,42 54,79 302,92 44,00 273,62 40,78 232,54 31,35 245,80 36,92
VO2 max RM 47,71 9,08 51,62 9,07 52,89 11,70 51,64 9,15 54,33 9,99 50,28 10,14
(ml) RS 47,92 10,65 47,06 10,17 49,09 10,21 51,04 8,72 57,19 8,55 53,09 8,51
VO2 max · kg RM 106,76 9,17 114,09 8,22 126,21 10,75 129,99 8,66 146,77 9,50 143,27 10,10
(log) RS 121,54 8,59 124,56 11,19 143,05 9,62 147,08 8,19 161,27 6,71 161,93 6,44
MPA RM 313,69 38,56 383,06 51,83 557,69 86,67 689,32 108,00 1042,12 165,96 969,82 216,10
(J) RS 442,60 63,33 547,89 114,56 926,08 170,60 1094,70 170,44 1492,66 144,70 1515,38 159,70
TAPP RM 10,08 1,84 9,11 1,75 7,51 1,32 7,74 1,81 7,02 1,19 6,82 1,31
(s) RS 9,78 2,08 8,76 1,89 7,75 1,36 7,28 1,73 6,31 0,97 6,77 1,09
KRZYŻ RM 142,32 39,16 127,32 39,33 84,46 17,58 78,14 18,66 66,68 9,88 64,60 10,21
(l) RS 123,76 40,37 104,56 24,84 80,12 16,05 71,86 14,30 62,56 8,79 61,94 11,19
WM RM 8,04 0,30 8,87 0,34 11,65 0,56 12,59 0,55 15,39 0,43 15,63 0,45
(l) RS 9,95 0,53 10,83 0,60 14,12 0,66 14,99 0,70 18,02 0,38 18,32 0,41

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files
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Tabela 5. Korelacje całkowite (rxy) oraz cząstkowe (rxy – z) wieku morfologicznego (WM) z jego elementami składowymi:  wiekiem kalen-
darzowym (Wkal), wiekiem wysokości ciała (Wwys) oraz wiekiem masy ciała (Wmas) przykładowo u chłopców 9-, 14- i 17-letnich

Table 5. Correlation (rxy) and part-correlation (rxy – z) of the morphological age (WM) with its component elements: calendar age (Wkal), 
body height age (Wwys) and body mass age (Wmasy) of 9, 14 and 17 year old boys

9 lat / age
rozwojowo „młodsi” RM rozwojowo „starsi” RS

rxy rxy – z rxy rxy – z

WM – Wwys (Wkal) 0,70 0,712 0,66 0,688

WM – Wmas (Wkal) 0,79 0,834 0,82 0,965

WM – Wkal (Wwys) 0,06 0,289 –0,05 –0,283

WM – Wkal (Wmas) 0,06 0,580 –0,05 0,860

Wkal – Wwys (WM) –0,08 –0,240 0,16 0,343

Wkal – Wmas (WM) –0,19 –0,634 –0,36 –0,973

14 lat / age
rozwojowo „młodsi” RM rozwojowo „starsi” RS

rxy rxy – z rxy rxy – z

WM – Wwys (Wkal) 0,90 0,900 0,71 0,723

WM – Wmas (Wkal) 0,93 0,952 0,72 0,790

WM – Wkal (Wwys) 0,17 0,279 0,04 –0,152

WM – Wkal (Wmas) 0,17 0,985 0,04 0,525

Wkal – Wwys (WM) 0,00 –0,830 0,16 0,266

Wkal – Wmas (WM) 0,04 –0,900 –0,27 –0,621

17 lat / age
rozwojowo „młodsi” RM rozwojowo „starsi” RS

rxy rxy – z rxy rxy – z

WM – Wwys (Wkal) 0,76 0,778 0,71 0,837

WM – Wmas (Wkal) 0,79 0,817 0,44 0,860

WM – Wkal (Wwys) 0,14 0,368 0,04 0,196

WM – Wkal (Wmas) 0,14 0,500 0,04 0,157

Wkal – Wwys (WM) –0,02 –0,209 –0,08 –0,219

Wkal – Wmas (WM) –0,06 –0,137 –0,14 –0,196

lenia standardowe wielkości kolejnych zmiennych wy-
kazują w przeważającej większości wyższe wartości 
w porównaniu do osobników biologicznie „młodszych”. 
Od tej „prawidłowości” odbiegają tylko dane mierzonej 
dynamometrem  siły oraz globalnej konsumpcji tlenu. 
Podstawowe dane statystyczne ww. zespołów w po-
szczególnych latach przedstawiono w tabeli 2. Dane te 
pozwalają na obliczenie, a tym samym na sprawdzenie 
wielkości zróżnicowania interesujących nas zmiennych 
w porównywanych grupach. 

Wartości unormowane (WU) na 0 i 1 chłopców 
rozwojowo „starszych” na tle biologicznie „młodszych” 
przedstawiono w tabeli 3 z uwzględnieniem wielkości 
różnic między porównywanymi średnimi arytmetyczny-
mi (x–1 – x–2) wyłonionych zespołów. W formie grafi cznej 
rezultaty i porównanie tak skodyfi kowanych danych 

(WU) zawiera rycina 1. Przedstawia ona przebieg krzy-
wych wielkości odchyleń od zera analizowanych zmien-
nych, a równocześnie wskazuje, na które z nich wiek 
morfologiczny ma większy lub mniejszy wpływ.

W tym miejscu należy poinformować czytelników, 
że uznając wielkość różnic międzygrupowych za zna-
mienną statystycznie ustalono wartość ± 0,6 WU, co 
odpowiada wspomnianemu już wcześniej progowemu 
poziomowi istotności.

Generalnie rzecz ujmując, znacząca większość 
znormalizowanych wielkości porównywanych zmien-
nych morfofunkcjonalnych oraz sprawnościowych pla-
suje się po prawej stronie osi profi lów, czyli dotyczy 
osobników rozwojowo „starszych”. W ten obrazowy 
sposób informuje również, jak dalece odbiegają od niej 
chłopcy biologicznie „młodsi”. Prezentowane na rycinie 
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1 krzywe uczniów 9- i 10-letnich (a więc dzieci w młod-
szym wieku szkolnym) prawie się pokrywają. W małym 
procencie również takie parametry, jak BMI, ∑R+Ł, PF 
i FM obniżają nieco swe unormowane wielkości w dzie-
siątym roku życia w porównaniu do dziewięciolatków. 
Wielkości WU przemieszczają się w obydwu łamanych 
w granicach od –0,5 do 6 odchyleń standardowych.

W wieku 13 i 14 lat – czyli w okresie dojrzewania 
płciowego – można również zaobserwować zjawisko 
nakładania się krzywych, z tą jednak różnicą, że oscy-
lacje danych WU są nieco mniejsze, bo mieszczą się 
w przedziale od –0,3 do powyżej 5 wystandardowanych 
jednostek. Najmniejsze odstępy od osi profi lów (od –0,8 
do 3,5 WU) wykazują łamane 17- i 18- letnich uczniów 
w młodzieńczym okresie rozwoju. Obraz przebiegu oby-
dwu krzywych jest również podobny, chociaż odstępy 
wartości WU są nieco większe u siedemnastolatków 
w porównaniu do chłopców osiemnastoletnich. Wahania 
te dotyczą przede wszystkim zdolności motorycznych 
oraz zmiennych związanych z otłuszczeniem. 

W opisywanych okresach rozwoju bez względu 
na wiek badanych układ pików w przebiegu łamanych 
dotyczy tych samych zmiennych. Najwyższy z nich 
związany jest z masą ciała (i oscyluje w przedziale od 
6,24 w dziewiątym roku życia do 3,47 WU u siedemna-
stolatków) przy nieco mniejszym współudziale wyso-
kości ciała (od 3,98 do 2,71 WU) i wskaźnika wagowo-
-wzrostowego (od 2,99 do 1,17 WU). Drugi z kolei szczyt 
tworzy LBM z „podparciem” masą tłuszczu (FM), a trze-
ci – to maksymalna praca anaerobowa (MPA) z udzia-
łem VO2 max·kg. Znacznie niższe wierzchołki (na po-
ziomie od 0,5 do 1,5 WU) tworzą: siła ścisku mierzona 
dynamometrem i rezultat rzutu piłką lekarską w trzech 
analizowanych okresach rozwojowych oraz dodatkowo 
wynik skoku w dal z miejsca (w młodzieńczym etapie 
rozwoju).

Jak łatwo zauważyć, powiązanie z wiekiem morfo-
logicznym wykazują podstawowe cechy somatyczne 
lub iloczynowe, które mają w swej strukturze taki skład-
nik, jak masa ciała. Związki z rozwojem wykazują także 
parametry, które zależą od wielkości organizmu, czyli 
pośrednio korelujące z wysokością i masą ciała. 

Naszym zdaniem, w młodzieńczym okresie rozwo-
ju prawdopodobnie występują przypadkowe afi liacje 
proste z wiekiem morfologicznym, do których można 
zaliczyć: wiek metrykalny (9, 13 i 14 lat życia), rezultat 
biegu na 1000 m (z korzyścią dla siedemnastolatków 
rozwojowo „starszych”) oraz – odwrotnie proporcjonal-
ne – czas biegu na odległość 50 i 1000 m (na korzyść 
grupy osiemnastolatków „starszych”).

Analizowany wyżej zestaw zmiennych zdaje się 
potwierdzać tezę, że prawdopodobnie największy 
i najbardziej oczekiwany wpływ na wielkość wieku roz-
wojowego ma masa ciała, następnie wysokość ciała, 
w najmniejszym zaś stopniu – wiek metrykalny. Można 
również sądzić, że z rozwojem biologicznym nie będą 
powiązane te zmienne, które nie pozwalają odróżnić 
osobników rozwojowo „młodszych” (RM) od „starszych” 
(RS). Przypuszczenia te potwierdzają się w trakcie ana-
lizy danych liczbowych zestawionych w tabeli 4. 

W każdym badanym okresie – a dotyczy to chłop-
ców zarówno z grup RM, jak i RS – wysokość i masa 
ciała, BMI, globalna konsumpcja tlenu, MPA oraz masa 
tłuszczu (ale tylko do czternastego roku życia) wykazu-
ją oczekiwane związki z wiekiem morfologicznym, nie 
korelują z nim natomiast: wiek kalendarzowy, gibkość, 
rezultat biegu na odległość 50 m, zrelatywizowana 
VO2 max i szybkość ruchu ręką (TAPP) oraz skok (też 
tylko w pierwszym i drugim okresie rozwojowym). 
Pozostałe zmienne, takie jak ∑R+Ł i PF, albo są powią-
zane z rozwojem, albo też takich powiązań nie wykazują. 
Dotyczy to również pomiaru siły i rzutu piłką lekarską, 
a także orientacji przestrzennej, która koreluje u chłop-
ców o niższym rozwoju (RM) w wieku 9, 10 i 13 lat. 

W młodzieńczym okresie rozwoju, czyli w siedem-
nastym i osiemnastym roku życia, można zauważyć 
wyraźne zmiany w afi liacjach wieku morfologicznego 
z analizowanymi zmiennymi w porównaniu do młod-
szych faz rozwojowych. Na przykład dynamometrycz-
ny pomiar siły u osobników z grupy RM jest dodatnio 
powiązany z rozwojem, na równi ze skokiem w dal 
i rzutem piłką lekarską, natomiast składowe otłuszcze-
nia (∑R+Ł, PF i FM) oraz pozostałe parametry spraw-
nościowe w większości nie wykazują takich związków, 
a jeżeli już do nich dojdzie – to korelacje te są odwrot-
nie proporcjonalne. 

Powyższe przykłady potwierdzają także wcze-
śniejsze przypuszczenia, że w analizowanym okresie 
zanika już wpływ wieku morfologicznego (WM) na po-
wiązania ze składowymi podskórnej tkanki tłuszczowej 
oraz zdolności motorycznych.

Analiza siły współczynników korelacji prostej, które 
zestawiono w tabeli 4, daje również odpowiedź na py-
tanie: Jaki jest wpływ składników WM na jego wielkość 
liczbową? Wyższy poziom wymienionych współczynni-
ków wykazuje masa ciała w porównaniu z wysokością 
ciała, i to nie tylko u chłopców rozwojowo „młodszych” 
(RM), lecz również u „starszych” (RS). W okresie mło-
dzieńczym powiązania te nie w każdym przypadku są 
podobne, nie da się natomiast we wszystkich analizo-
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wanych rocznikach i grupach powiązać wieku morfolo-
gicznego z długością życia badanych uczniów. Fakt ten 
pozwala przyjąć za pewnik, że wiek kalendarzowy ma 
najmniejszy wpływ na wielkość WM.

Zauważone wyżej zależności nie w każdym przy-
padku są zgodne z logiką rozumowania i z uzasadnie-
niami biologicznymi. Dotyczy to afi liacji wieku chrono-
logicznego z rozwojem, który wchodzi przecież w skład 
WM. Można zatem sądzić, iż związki proste (rxy) nie 
oddają prawdziwych powiązań składowych ocenianej 
zmiennej niezależnej (WM). Potwierdzają to w całej 
rozciągłości obliczone wartości współczynników kore-
lacji cząstkowej (rxy – z), które zamieszczono w tabeli 5. 

Na podstawie tych danych można przyjąć, że wiek 
morfologiczny (WM) faktycznie wiąże się z wiekiem 
masy ciała (Wmas) oraz z wiekiem wysokości ciała 
(Wwys) bez względu na kalendarzowy wiek badanych 
oraz wyłonione grupy chłopców RM i RS w analizowa-
nych trzech etapach biologicznego rozwoju (np. w dzie-
wiątym, czternastym i siedmenastym roku życia). Siła 
współczynników korelacji WM z Wmas jest w każdym 
przypadku wyższa od powiązań WM z Wwys. Należy 
ponadto zaznaczyć, że proste zależności wysoko-
ści i masy ciała z Wwys i Wmas są bardzo wysokie 
(rxy=0,99) dla wszystkich chłopców z zespołów RM 
i RS, a także dla rozwojowo „starszych” – RS w wie-
ku 9 i 10 lat. Wielkości te obniżają się natomiast (już 
od trzynastego roku życia aż do 18 lat) w grupach RS 
odpowiednio dla powiązań wysokości ciała z Wwys od 
0,97 do 0,74, a także dla masy ciała z Wmas od 0,96 do 
0,67. Będzie to miało wpływ na zanikanie relacji wieku 
chronologicznego z Wwys i Wmas przy wyrugowaniu 
wieku morfologicznego (WM) w siedemnastym roku ży-
cia w obydwu obserwowanych zespołach – RM i RS.

W młodszych okresach rozwojowych (9 i 14 lat) wiek 
kalendarzowy (Wkal) wykazuje znaczące statystycznie 
dodatnie korelacje z WM po wytrąceniu np. Wmas 
(rxy–z = 0,580 i 0,985 w grupach RM oraz 0,860 i 0,525 
w zespołach RS), a także na poziomie 0,500 w grupie 
siedemnastolatków rozwojowo „młodszych”– RM.

Powiązanie Wkal z Wmas po wyeliminowaniu WM 
podnosi natomiast znacznie siłę tych afi liacji (przy 
ujemnym znaku) z rxy= –0,19 do rxy–z= –0,634 i od-
powiednio z –0,36 do –0,973 w wieku 9 lat oraz od 
–0,04 do –0,900 i od –0,27 do –0,621 w czternastym 
roku życia. W okresie młodzieńczym podobne związki 
(ujemne) zanikają. Tak znaczący wzrost siły zależności 
jest oczekiwany, logiczny i uzasadniony biologicznie, 
dotyczy bowiem interkorelacji wieku morfologicznego 
z jego składowymi.

Opierając się na powyższych porównaniach należy 
sądzić, że zauważony wcześniej (tab. 4) brak staty-
stycznie istotnych korelacji prostych wieku metrykal-
nego z rozwojem biologicznym (WM) trzeba tłumaczyć 
przeciwstawnymi kierunkami (dodatnimi i ujemnymi) 
afi liacji, które ujawniono dopiero w analizie korelacji 
cząstkowych. Można zatem stwierdzić, że także wiek 
chronologiczny wywiera znaczący statystycznie wpływ 
na kształtowanie się wielkości liczbowych wieku mor-
fologicznego.

Dyskusja

Podjęta w badaniach własnych problematyka badaw-
cza nie jest nowa. Na konieczność relatywizacji spraw-
ności motorycznej ze względu na czynnik rozwojowy 
zwracano w Polsce uwagę już wtedy, kiedy zaczęto ją 
testować za pomocą dostępnych nauczycielom narzę-
dzi pomiarowych3. Z założeń teoretycznych oraz prze-
słanek praktycznych wynika, że nawet obecnie trudno 
pominąć taki sposób ewaluacji sprawności motorycz-
nej, przekazując polskim nauczycielom dyrektywy 
dotyczące pomiarów i oceny uczniów z fi zycznej edu-
kacji, chociaż wraz z postępem w naszym kraju nauk 
o wychowaniu fi zycznym cele wspomnianego procesu 
uległy przewartościowaniu „od kształtowania ciała do 
wychowania w trosce o ciało” [41]. W efekcie tego domi-
nująca do niedawna w praktyce szkolnego wychowania 
fi zycznego ocena poziomu rozwoju sprawności moto-
rycznej została w Polsce sprowadzona tylko do jedne-
go z elementów szerokiego ujęcia czynności i decyzji 
związanych z racjonalną kontrolą rozwoju dyspozycji 
instrumentalnych ucznia, a w Stanach Zjednoczonych – 
do komponentu sprawności fi zycznej ujętej w koncepcji 
zdrowia „Health-Related Fitness” [5]. To są fakty. W tej 
sytuacji trudno zapomnieć o konieczności doskonalenia 
narzędzi pomiarowych i drogi dochodzenia do prawdy 
w ocenie postępów nauczania w praktyce szkolnej. 

W świetle powyższych rozważań warto zauwa-
żyć, że w naszym kraju w zaleceniach pedagogicz-
nych duże znaczenie przypisuje się relatywnej ocenie 
sprawności motorycznej, która uwzględnia stopień 
zaawansowania rozwojowego wychowanka. W prak-
tyce szkolnej do rozwiązywania zasygnalizowanego 
problemu zalecano i zaleca się nadal wykorzystanie 
morfologicznych metod określania wieku rozwojowego. 
Pomijając zastrzeżenia dotyczące wartości naukowej 

3 Porównaj dyskusję z 1929 roku między Stojanowskim i Schiőtzem [1] 
i w latach późniejszych stanowisko w tej sprawie  Tannera  [21], Milicerowej  
[25], Haleczki [1, 13],  Żaka [2]. 
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takiego postępowania badawczego [42], a także nie-
uwzględnienie ww. metody w procedurach postępowa-
nia zalecanych przez auksologów amerykańskich oraz 
zachodnioeuropejskich  [17, 43], trzeba zauważyć, że 
w Polsce nadal dużym powodzeniem i uznaniem cieszy 
się  omawiana metoda określania wieku biologiczne-
go rozwoju dzieci i młodzieży. Świadczyć o tym mogą 
zalecenia zamieszczone w klasycznych już pracach 
antropologów, a kierowane do praktyków oraz teore-
tyków motoryczności i wychowania fi zycznego [3, 22, 
24, 44, 45, 46]. Dużą wartość upatruje się w tym, że 
można ją stosować przez stosunkowo długi okres on-
togenezy. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak to, czy 
należy uwzględniać wiek kalendarzowy w procedurze 
jego określania [1, 13, 22, 24, 47]. Zwolennicy jego 
odrzucenia wyrażają opinię (popartą zresztą licznymi 
przykładami), że bardziej uzasadnione jest wykorzysty-
wanie tylko składowych dotyczących wysokości i masy 
ciała, gdyż określony w ten sposób „wypadkowy wiek 
rozwojowy (morfologiczny) zamazuje obraz rzeczywi-
sty” [1]. Według antropologów: „Faworyzowanie wieku 
kalendarzowego w tych wzorach nie jest słuszne i było-
by w miarę poprawne jedynie wówczas, gdyby istniała 
zgodność wieku rozwojowego wysokości ciała i masy 
ciała z wiekiem kalendarzowym”  [44, 45]. 

Wyniki badań własnych przedstawione w niniejszej 
pracy skłaniają do przyjęcia stanowiska, iż nie ma pod-
staw do usuwania z obliczeń w powszechnie stosowa-
nej procedurze matematycznej jednej z ważnych skła-
dowych, jaką jest wiek kalendarzowy. Za słusznością 
takiego poglądu przemawiają w dużym stopniu wyniki 
zastosowanej korelacji cząstkowej. Dotąd opinie o bra-
ku podstaw do uwzględniania ww. składowej w stoso-
wanej procedurze obliczeniowej wieku biologicznego 
rozwoju opierano na wynikach korelacji prostej. Za 
przyjęciem takiego poglądu mogły również zaświad-
czyć współczynniki korelacji prostej w badaniach wła-
snych, stwierdzone w dwóch przedziałach klasowych: 
poniżej 33. i powyżej 67. centyla branego pod uwagę 
rozkładu. W większości badanych przypadków w młod-
szych grupach wiekowych (w zbiorach utworzonych 
poniżej i powyżej mediany) zauważono wysoką siłę 
związku w korelacjach cząstkowych między wiekiem 
kalendarzowym a wysokością i masą ciała.  

Z tego, co napisano powyżej wypływa wniosek, że 
należy zachować ostrożność w interpretacji wyników 
obliczeń statystycznych odnoszących się do zjawisk 
biologicznych.  Jak wiadomo, ścisłe zależności funkcyj-
ne (jednoznaczna funkcja) dotyczą przede wszystkim 
praw fi zyki. W ograniczonym zakresie można je odnieść 

do praw biologicznych, dla których charakterystyczne są 
zależności stochastyczne i korelacyjne.  Uzyskane przez 
nas wyniki dowodzą, że biorąc pod uwagę w analizach 
wyłącznie proste korelacje, w skomplikowanej strukturze 
uwarunkowań można dojść tylko do częściowo praw-
dziwych wniosków. Przykładem mogą tu być wyniki ba-
dań, które potwierdzają że na stwierdzoną siłę związku 
dwóch elementów badanej struktury mogło mieć wpływ 
oddziaływanie trzeciej cechy czy szeregu innych. W za-
stosowanej formule obliczeń wieku morfologicznego 
brano pod uwagę trzy składowe: wiek kalendarzowy, 
wysokości i masy ciała. Okazało się, że zgodnie z lo-
giczną interpretacją zjawiska można było przyjąć a priori 
hipotezę, że między nimi a wyliczonym z nich wiekiem 
morfologicznym powinien być związek. Nie potwierdzały 
tego współczynniki korelacji prostej. Dopiero zastoso-
wanie bardziej złożonej miary związku korelacyjnego 
pozwoliło stwierdzić zakładany kierunek i siłę związku 
między trzema składowymi, potrzebnymi do określania 
wieku morfologicznego. Korelacja cząstkowa jest za-
tem lepszą miarą niż prosta do poznania i interpretacji 
badanego zjawiska biologicznego, gdyż ujawnia właści-
wy kierunek i pewności interesujących nas uzależnień 
między wiekiem morfologicznym a jego składnikami. 
Interpretacja uzyskanych wyników pozwala ustalić na-
stępującą kolejność ich wpływu na wiek morfologiczny: 
wiek masy > wiek wysokości > wiek chronologiczny.  

Za kolejne, interesujące i poznawcze spostrzeże-
nie w badaniach własnych można uważać wykazanie 
braku uzasadnienia do wykorzystania wieku morfolo-
gicznego jako punktu odniesienia w relatywizacji skład-
ników budowy ciała.  Uzyskane wyniki przemawiają za 
słusznością takiego postępowania w przypadku spraw-
ności motorycznej i funkcjonalnej.  Dotyczy to przede 
wszystkim tych zmiennych, których wartości różnią 
między sobą chłopców odmiennych rozwojowo. Można 
do nich zaliczyć np. gibkość, szybkość ruchów ręką 
(tapping), orientację przestrzenną, VO2 max w warto-
ściach względnych, czas biegu na dystansie 50 i 1000 
m oraz rezultat skoku w dal z miejsca. Stosunkowo wy-
sokie współczynniki korelacji cząstkowej stwierdzono 
głównie w młodszym wieku szkolnym i w czasie doj-
rzewania płciowego. W związku z tym badania własne 
mogą dostarczać dowodów na to, że (zgodnie z prawa-
mi rozwojowymi) już od okresu młodzieńczego wygasa 
wpływ wieku morfologicznego na ww. parametry. Na 
prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska 
wskazuje interpretacja powszechnie znanych praw 
rozwojowych. W okresie dorastania tempo rozwoju 
podstawowych cech somatycznych jest kontrolowane 
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genetycznie. Czynnik środowiskowy może być tylko 
jego stymulatorem. 

Przyjmując taką interpretację zjawiska, należałoby 
uznać za dyskusyjne założenie, iż wiek morfologiczny 
można uważać za czynnik obiektywnie relatywizujący 
poziom rozwoju sprawności motorycznej ze względu 
na wiek rozwojowy w całym okresie progresywne-
go rozwoju. Naszym zdaniem takie kryterium można 
stosować tylko do zakończenia okresu skoku pokwi-
taniowego.  Należy przy tym pamiętać o ogranicze-
niach jego zastosowania, które dotyczą całego okresu 
progresywnego. Mogą nimi być duże różnice między 
poziomem rozwoju masy i wysokości ciała. Jak sądzą 
antropolodzy, opracowany na takich podstawach „wy-
padkowy wiek rozwojowy (morfologiczny) zamazuje 
obraz rzeczywisty, dzięki czemu opóźnienie w rozwoju 
jednej z cech może zostać nie zauważone” [44, s. 159]. 
Nie są to jednak przypadki zbyt częste. 

W interpretacji wyników badań własnych należało-
by jeszcze zwrócić uwagę na dość wątpliwe z punktu 
widzenia rozwoju biologicznego uzasadnianie możli-
wości włączenia wieku kalendarzowego (metrykalne-
go) do formuły obliczeń wieku morfologicznego i doko-
nywanie na tej podstawie relatywizacji ze względu na 
wiek rozwojowy [1, 2, 7, 10, 13]. Czyni się tak nawet 
pomijając fakt, że już dawno na podstawie pewnych 
dowodów (silniejszych niż w naszych badaniach) wy-
kazano w całym progresywnym okresie ontogenezy 
„zgodną z oczekiwaniami dominację motoryczną iden-
tycznych pod względem podstawowych cech budowy 
ciała, lecz starszych metrykalnie osobników”  [1, s. 22]. 
Rozważając problem akceleracji czy deceleracji roz-
woju osobniczego, w świetle przyspieszenia lub opóź-
nienia szybkości włączenia się określonej puli genów4, 
a także biorąc pod uwagę genetyczną kontrolę poziomu 
rozwoju [48, 51]  trudno byłoby sprowadzać znaczenie 
wieku kalendarzowego tylko do wskaźnika nabywania 
„doświadczenia ruchowego”, a nie rozwoju biologicz-
nego. Niewątpliwie występuje jakaś zależność między 
długością życia a potencjałem wiedzy i umiejętności, 
ale można ją brać pod uwagę wtedy, gdy przedmiotem 
rozważań stanie się problematyka uwarunkowań śro-
dowiskowych (w tym pedagogicznych) rozwoju umie-
jętności ruchowych, których przecież nie dziedziczymy. 
Godząc się na pewne uproszczenia w określaniu wieku 
rozwojowego z wykorzystaniem kryterium wieku mor-
fologicznego, na co zwracano uwagę już od momentu 

4 W genetyce populacyjnej geny kontrolujące rozwój w okresie skoku 
pokwitaniowego nazywa się je „pulą genów pokwitaniowych” [48, 49].    

wprowadzania tej procedury w życie [1, 21, 23, 25], na-
leżałoby rozważyć uzasadnienie relatywizacji rozwoju 
motorycznego dzieci w okresie ich progresywnego 
rozwoju w wieku szkolnym, z wykorzystaniem formuły 
obliczania wieku morfologicznego, która obejmowałaby 
trzy składowe: wiek kalendarzowy (metrykalny), wiek 
wysokości i masy ciała. Jak już wcześniej zaznaczo-
no, takie postępowanie jest uzasadnione tylko w prze-
dziale wiekowym kończącym się wejściem chłopców 
w etap dorastania.

 Po zakończeniu takiego okresu rozwoju w ocenie 
efektów ruchowych powinno się dążyć do ustalenia 
potencjału motorycznego i nabytych umiejętności na 
podstawie wartości względnych wskaźników, pamięta-
jąc o wykazanej przez Osińskiego [48] zależności krzy-
woliniowej między większością zdolności motorycznych 
a bardziej elementarnymi składowymi, cechami biolo-
gicznymi (predyspozycjami). Sądzimy, że należałoby 
też zwrócić uwagę na wskaźnik sprawności fi zycznej N. 
Wolańskiego [51], w którym odnosi się pomiar umiejęt-
ności do predyspozycji osobnika. W tych przypadkach 
będzie jednak rozważany problem uwarunkowań środo-
wiskowych efektów ruchowych (np. treningowych lub pe-
dagogicznych, somatycznych czy funkcjonalnych), a nie 
zagadnienie relatywnej oceny sprawność motorycznej 
ze względu na wiek rozwoju biologicznego badanych. 

Podsumowanie i wnioski

Jak wynika z analizy badań własnych oraz przepro-
wadzonej dyskusji, można sformułować następujące 
uogólnienia: 
1. Wyniki bardziej złożonej metody statystycznej 

uzasadniają nie zawsze docenianą potrzebę wpro-
wadzania wieku kalendarzowego do formuły ma-
tematycznej służącej do określania wieku rozwoju 
biologicznego. 

2. Wiek morfologiczny, uwzględniający w swej istocie 
wiek masy i wysokości ciała oraz długość życia 
(wiek kalendarzowy), może spełniać rolę czynnika 
wytrącającego z wielkości badanych zmiennych za-
leżnych – rozwój biologiczny w analizach sprawno-
ści w aspekcie zdrowia chłopców w wieku szkolnym 
– tylko do zakończenia ich okresu pokwitania.  

3. Od okresu młodzieńczego wpływ wieku morfolo-
gicznego na ww. parametry (zgodnie z prawami 
rozwojowymi) wygasa i należałoby rozważyć możli-
wość zastosowania w ocenie sprawności motorycz-
nej chłopców innych kryteriów niż relatywizacja ze 
względu na wiek rozwojowy.



Jerzy Januszewski, Edward Mleczko

– 32 –

[1]  Haleczko A: Biologiczne aspekty ewaluacji sprawności 
motorycznej dzieci w wieku szkolnym – wybrane za-
gadnienia metodologiczne. Antropomotoryka, 1980; 1: 
20–36. 

[2]   Żak S: Zdolności kondycyjne i koordynacyjne dzieci 
i młodzieży z populacji wielkomiejskiej na tle wybranych 
uwarunkowań somatycznych i aktywności ruchowej.  
Część I.  Część II. Nowy test relatywnej oceny sprawności 
motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7–19 lat oraz 
normy i tabele punktowe. Kraków, AWF, 1991. 

[3]   Szopa J, Mleczko E, Żak S: Antropomotoryka. Wyd. II,  
Kraków – Warszawa, PWN, 2000. 

[4]   Stupnicki R, Przewęda R, Milde K: Centylowe siatki spraw-
ności fi zycznej młodzieży polskiej wg testów EUROFIT. 
Studia i Monografi e, Warszawa, AWF, 2002; 87. 

[5]   Osiński W: Antropomotoryka. Wyd. II,  Poznań, AWF, 
2003. 

[6]   Przewęda R, Dobosz J: Kondycja fi zyczna polskiej mło-
dzieży. Studia i Monografi e, Warszawa, AWF, 2003; 98. 

[7]  Ignasiak Z, Sławińska T, Domaradzki J, Furgiel J, Kry-
nicka-Piechura K, Rożek-Piechura K, Żurek G: Rozwój 
funkcjonalny dzieci i młodzieży z legnicko-głogowskiego 
okręgu miedziowego w ujęciu wieku morfologicznego. 
Studia i Monografi e, Wrocław, AWF, 2007; 85.

[8]  Mydlarski J: Sprawność fi zyczna młodzieży w Polsce. 
Cz.1. Chłopcy. Cz. 2. Dziewczęta. Przegląd Fizjologii 
Ruchu, 1935; 1, 2, 4. 

[9]  Trześniowski R: Miernik sprawności fi zycznej w Polsce. 
Warszawa, Nasza Księgarnia, 1961.  

[10]  Przewęda R: Uwarunkowania poziomu sprawności fi zycz-
nej polskiej młodzieży szkolnej. Warszawa, AWF, 1985. 

[11]  Osiński W: Wielokierunkowe związki zdolności moto-
rycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci 
i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu 
stratyfi kacji społecznej. Monografi e, Poznań, AWF, 1988; 
261. 

[12]  Szopa J, Sakowicz B: Zróżnicowanie relatywnego 
poziomu sprawności fi zycznej krakowskich dziewcząt 
i chłopców w wieku 8–18 lat w zależności od wybranych 
wskaźników społeczno-rodzinnych. Wych.  Fizycz.  i  
Sport; 1987; 1: 27–45. 

[13]  Haleczko A: Wiek jako czynnik różnicujący sprawność 
fi zyczną dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe, AWF, 
Wrocław, 1982; 28. 

[14]  Gołąb S: Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmien-
ności przebiegu rozwoju fi zycznego dzieci i młodzieży 
z Nowej Huty (wyniki badań ciągłych). Wydawnictwo 
Monografi czne, Kraków, AWF, 1993; 53. 

[15]  Żak S: Tabele punktacji międzynarodowego testu spraw-
ności fi zycznej (ICSPFT) dla młodzieży w wieku 12–18 
lat. Wydawnictwo Skryptowe, Kraków, AWF, 1991; 32. 

[16]  McCloy Ch, Young ND: Tests and Measurements in Health 
and Physical Education. New York, 1954.

[17]  Malina R,  Bouchard C: Growth,  Maturation, and Phy-
sical Activity. Champain, Illinois, Human Kinetics Books, 
1991. 

[18]  Januszewski J: Propozycja nowego podejścia do rela-
tywnej oceny sprawności motorycznej. Antropomotoryka, 
1998; 17: 163–175. 

[19]  Januszewski J, Mleczko E: Ewaluacja rozwoju morfo- 
funkcjonalnego oraz motorycznego dziewcząt i chłopców 
z wykorzystaniem skali T – implikacje praktyczne. Antro-
pomotoryka,  2005; 35: 23–38.

[20]  Januszewski J, Mleczko E: Ewaluacja sprawności 
fi zycznej studentów: założenia teoretyczne, implikacje 
praktyczne. Antropomotoryka, 2007; 39: 25–40.

[21]  Tanner JM: Rozwój w okresie pokwitania. Warszawa, 
PZWL, 1963. 

[22]  Cieślik J, Drozdowska M, Malinowski A. Norma rozwo-
jowa – teoretyczne i praktyczne  aspekty oceny rozwoju 
biologicznego człowieka; w Malinowski A, Strzałko J (red):  
Antropologia. Poznań,  PWN, 1985.

[23]  Szklarska A: Społeczne różnice w sprawności fi zycznej 
dzieci i młodzieży w Polsce. Monografi e Zakładu Antro-
pologii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1998; 17. 

[24]  Drabik J (red.): Pedagogiczna kontrola pozytywnych mier-
ników zdrowia fi zycznego. Rozwój, aktywność, spraw-
ność, wydolność. Wydawnictwo Uczelniane, Gdańsk, 
AWF, 2006.  

[25]  Milicer H, Denisiuk L: Dziedziczne podłoże sprawności 
fi zycznej, w: Rozwój sprawności motorycznej dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. Warszawa, PZWS, 1969. 

[26]  Ignasiak Z, Sławińska T, Domaradzki J, Furgiel J, 
Krynicka-Piechura K, Rożek-Piechura K, Żurek G: 
Rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży z legnicko-
-głogowskiego okręgu miedziowego w ujęciu wieku 
morfologicznego. Studia i Monografi e. Wrocław, AWF, 
2007; 85.

[27]   Pilicz S, Przewęda R, Dobosz J, Nowacka-Dobosz S: 
Punktacja sprawności fi zycznej młodzieży polskiej wg 
Międzynarodowego Testu sprawności fi zycznej. Kryteria 
pomiaru wydolności organizmu testem Coopera. Studia 
i Monografi e, Warszawa, AWF, 2002; 86.  

[28]   Mynarski W, Garbaciak W, Stokłosa H, Grządziel G: 
Sprawność fi zyczna kierunkowana na zdrowie (H-RF) 
populacji Górnego Śląska. Stan rozwoju, możliwości 
stymulacji, wybrane uwarunkowania oraz implikacje 
pedagogiczne. Katowice, AWF, 2007. 

[29] Januszewski J, Mleczko E: Wskaźnik wagowo-wzrostowy 
Queteleta II – BMI a sprawność fi zyczna badana w kon-
wencji zdrowia u chłopców z Małopolski. Antropomotory-
ka, 2007; 37: 51–66.

[30]  Przewęda R: Rozwój somatyczny i motoryczny. Warsza-
wa, PZWS, 1973.

[31]  Januszewski J, Mleczko E: Ewaluacja rozwoju morfo-
funkcjonalnego oraz motorycznego dziewcząt i chłopców 
z wykorzystaniem skali T – implikacje praktyczne. Antro-
pomotoryka, 2006; 31: 23–38.

[32]  Gołąb S, Chrzanowska M (red.): Przewodnik do ćwiczeń 
z antropologii. Podręczniki i Skrypty, Kraków, AWF, 2002; 
2: 22.

[33]  Przewęda R: Ocena wieku rozwojowego; w Ulatowski T 

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               



Wiek morfologiczny a wybrane komponenty sprawności fizycznej chłopców w ujęciu zdrowia (H-RF)

– 33 –

(red): Teoria i metodyka sportu. Warszawa, Sport i Tury-
styka, 1971.

[34]  Pařizkowa J: Mereni podilu aktivni hmoty a tuku v lidskem 
tele a jego wyznam ve sportovni praxi. Teorie a Praxe Tel. 
Vych., 1962; 5: 273–279.

[35]  Slauther MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswil CA, Still-
man RJ, Van Loan MD, Bemben DA. Skin Fold Equation 
for Estimation of Body Fatness in Children and Youth. 
Human Biology, 1988; 60 (5): 709–723.

[36]  Eurofi t. Europejski test sprawności fi zycznej. Wyd. Skryp-
towe, Kraków. AWF, 1991; 103. 

[37]  Mleczko E: Metodyka nauczania biegów średnich i dłu-
gich, w: Mleczko E. (red): Lekkoatletyka.  Podręczniki 
i Skrypty, Kraków, AWF, 2007; 30: 71–73.

[38]  Januszewski J: Pomiar zdolności wysiłkowej dziew-
cząt i chłopców w wieku szkolnym zmodyfi kowanym 
testem Margarii. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1981; 
1: 3–12.  

[39]   Margaria R, Aghemo D, Rovelli P: Indirect Determination 
of Maximal O2 Consumption in Man. J. Applied Physiology, 
1965; 20 (5): 1070.

[40]  Januszewski J: Zmienność ontogenetyczna maksymalnej 
pracy anaerobowej – wyniki badań porównawczych. 
Antropomotoryka, 1992; 8: 75–87.

[41]  Grabowski H: Teoria fi zycznej edukacji. Warszawa, Wy-
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

[42]  Łaska-Mierzejewka T: Antropologia w sporcie i wycho-

waniu fi zycznym. Warszawa, Biblioteka Trenera, COS, 
1999. 

[43]  Kemper HCG (ed): The Amsterdam Growth Study. A Longi-
tudinal Analysis of Health, Fitness, and Lifestyle. HK Sport 
Monograph Series, Human Kinetics, USA, 1991; 8. 

[44]  Malinowski A: Norma biologiczna a rozwój somatyczny 
człowieka. Warszawa, Instytut Wydawniczy ZZ, 1987. 

[45]  Malinowski A: Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. 
Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1994. 

[46]  Jopkiewicz A, Suliga E: Biomedyczne podstawy rozwoju 
i wychowania. Radom – Kielce, ITE-PIB, 2005. 

[47]  Kuński H, Janiszewski M: Medycyna aktywności ruchowej 
dla pedagogów. Łódź, Wyd. UŁ, 1999. 

[48]  Bergman P: Zagadnienie genetycznej determinacji roz-
woju w okresie pokwitania. Materiały i Prace Antropolo-
giczne, 1988; 108. 

[49]  Szopa J: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania 
rozwoju somatycznego dzieci między 7 a 14 rokiem 
życia: wyniki longituidalnych badań rodzinnych. Wyd. 
Monografi czne, Kraków, AWF, 1990; 42. 

[50]  Osiński W: Wielokierunkowe związki zdolności moto-
rycznych i parametrów morfologicznych. Badania dzieci 
i młodzieży wielkomiejskiej z uwzględnieniem poziomu 
stratyfi kacji społecznej. Monografi e. Poznań, AWF, 1988; 
261.

[51]  Wolański N, Pařizkowa J: Sprawność fi zyczna a rozwój 
człowieka. Warszawa, Sport i Turystyka, 1976.  





– 35 –

OCENA POZIOMU ORAZ WZAJEMNYCH ZWIĄZKÓW 
WYBRANYCH ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNYCH 

STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

THE EVALUATION OF THE LEVEL AND CORRELATIONS 
OF SELECTED COORDINATION MOTOR ABILITIES 

OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS 

Tomasz Boraczyński*, Vadim Zaporozhanov **, Jerzy Urniaż*, 

Adam Sawicki ***, Lola Brygida Boraczyńska***

***  dr, Wydział Wychowania Fizycznego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, ul. Bydgos-
ka 33

***  prof. dr hab., Wydział Wychowania Fizycznego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, 
ul. Bydgoska 33

***  mgr, Wydział Wychowania Fizycznego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, 
ul. Bydgoska 33

Słowa kluczowe: koordynacyjne zdolności motoryczne, równowaga statyczno-dyna-
miczna, różnicowanie kinestetyczne, różnicowanie odcinków czasowych, studenci 
wychowania fizycznego

Key words: coordination motor abilities, static and dynamic balance, kinesthetic diffe-
rentiation, differentiation of time, students of physical education

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. Za-
daniem 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. 

The aim of the study was to explain the correlation between the parameters characterizing the static dynamic 
balance of the body, kinesthetic differentiation and time differentiation.

Materials and methods. A group of 227 (171 men of 22.1 and 56 women o f 22.8) second-year students of 
physical education participated in the study. The static and dynamic balance was assessed with the test based on 
controlling the position of the centre of body mass using a dynamometric platform. Tested person had to keep the 
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Wprowadzenie

Procesy koordynacji ruchów człowieka zachodzą 
dzięki układowi sterowania i regulacji napięcia mięśni 
szkieletowych. Do elementów tego układu zalicza się 
ośrodkowy układ nerwowy (OUN), narządy odbiorcze 
(receptory) oraz układ mięśniowy (efektory). Elementy 
tego układu, stanowiące predyspozycje koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych (KZM), wchodzą 
we wzajemne związki strukturalne w ramach trzech 
kompleksów: motorycznego uczenia się, sterowania 
i regulacji ruchem oraz adaptacji motorycznej [1]. 
KZM odzwierciedlają złożone stosunki zachodzące 
pomiędzy procesami neuropsychicznymi, umożliwia-
jącymi skuteczne sterowanie i regulację ruchowych 
czynności człowieka [2, 3]. Poszczególne kompleksy 
predyspozycji decydują o poziomie różnych KZM, wa-
runkujących skuteczne sterowanie i regulację okre-
ślonych ruchów [4]. 

Koordynacyjne zdolności motoryczne „określają 
możliwości organizmu w zakresie wykonywania do-
kładnych i precyzyjnych ruchów w zmieniających się 
warunkach ze wnętrznych (zmiany kierunku, płaszczy-
zny i osi ruchu)” [5, 6]. Poziom zdolności koordynacyj-
nych człowieka wyznaczają: dokładność przestrzenna, 
czas oraz zmienność warunków i sytuacji wykona-
nia czynności ruchowej. Wykorzystując wymienione 
kryteria Farfel [7] określił trzy poziomy koordynacji. 
Koncepcja ta została później rozwinięta przez Raczka 
i Mynarskiego [8], którzy przedstawili koncepcję zawie-
rającą cztery poziomy KZM:
1) dokładność ruchu, 
2) dokładność + szybkość ruchu, 
3) dokładność + zmienność ruchu, 
4) dokładność + szybkość + zmienność ruchu. 

W naukach o kulturze fi zycznej istotne znaczenie 
ma określenie wpływu czynników genetycznych i śro-
dowiskowych na rozwój KZM. Wykazano, że spośród 
wszystkich zdolności człowieka KZM wykazują naj-
większe zróżnicowanie pod względem uwarunkowań 
genetycznych [9, 10]. Wskaźnik odziedziczalności 
poszczególnych KZM waha się pomiędzy 10% a 90% 
[3]. Badania Szopy i Mleczki [11] i Mleczki [10] wy-
kazały np. niski poziom uwarunkowań genetycznych 
w przypadku zdolności do szybkiej reakcji oraz różni-
cowania kinestetycznego. Średnie prawdopodobień-
stwo odziedziczalności specyfi cznych KZM wynosi 
około 50–55% [3, 4]. Otwarty jest problem środowi-
skowych uwarunkowań KZM. W naukach o kulturze 
fi zycznej problematyka badawcza koncentruje się nad 
wpływem aktywności ruchowej (w tym treningu spor-
towego) na poziom i dynamikę zmian KZM. Ważnym 
zagadnieniem jest tutaj zakres „wytrenowalności”, 
rozumianej jako stopień reaktywności specyfi cznych 
zdolności osobnika na określone bodźce treningowe 
[12, 13].

Pod wpływem różnorodnych ćwiczeń ruchowych 
indywidualne formy przebiegu procesów regulacyjnych 
ulegają utrwaleniu i uogólnieniu, co prowadzi do roz-
woju KZM [3]. Wyniki eksperymentów pedagogicznych 
wykonanych na dzieciach wykazały znaczny wpływ 
ukierunkowanych ćwiczeń na poziom zdolności koordy-
nacyjnych. Tempo przyrostu poziomu KZM w grupach 
eksperymentalnych było o kilkadziesiąt procent wyższe 
w porównaniu do dzieci z grup kontrolnych [14, 15 za: 
3, 16]. 

Wyniki badań poziomu KZM u młodych sportowców 
i uczniów wykazały, że sportowcy obu płci przewyższa-
ją rówieśników o 20–40, a nawet 60–100 i więcej pro-
cent [3]. 

cursor (the centre of body mass) at the point moving along a prefect ellipsis on the screen. A hand dynamometer 
was used to assess the kinesthetic differentiation ability. Tested person had to squeeze the dynamometer with 
a force of 100 N less than the maximum value defined at the beginning of the test. Time differentiation was as-
sessed with a Heuer 1030 stopwatch; tested person had to time ten-second periods for ten repetitions without 
looking at the stopwatch.

Results. Statistic analysis of the collected data did not show statistically significant differences between the 
groups of men and women. Pearson’s linear correlation and Spearman’s rank correlation tests pointed to a very 
weak correlation (statistically insignificant) between the test results, directed at the assessment of three different 
coordination abilities.

Conclusions. Numerous differences among the participants’ test results point to different levels of their 
coordination motor abilities. Very few statistically significant differences between the test results of males and 
females suggest that a participant’s sex has very little influence on their coordination motor abilities. Very little 
values of correlation coefficients of individual tests suggest that there are no significant interrelations among 
the studied abilities. It also proves that these are very specific abilities. Using the mentioned tests to assess the 
general predisposition for selected coordination motor abilities seems to be justified.
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W warunkach wychowania fi zycznego i szkolenia 
sportowego ćwiczący stale stykają się z koniecznością 
uczenia się nowych, różnorodnych nawyków rucho-
wych i umiejętności, ukierunkowanych na doskonale-
nie techniki w wybranych dyscyplinach i konkurencjach 
sportowych. Poziom i szybkość opanowania nowych 
nawyków ruchowych uzależniony jest od zdolności 
człowieka do optymalnego połączenia charakterystyki 
przestrzennej, siłowej i czasowej ruchu [17, 18, 19]. 

Z tych względów ocena poziomu poszczególnych 
KZM, ich wzajemnych powiązań oraz szybkości opa-
nowania nowych ćwiczeń ma szczególne znaczenie 
praktyczne. Zgodnie z zaleceniami współczesnej teorii 
sportu i wychowania fi zycznego, kontrola efektów tre-
ningu ma kluczowe znaczenie w optymalizacji procesu 
szkolenia [20, 21]. 

Wykorzystując metody laboratoryjne można uzy-
skać precyzyjne informacje o poziomie konkretnych 
wskaźników, charakteryzujących określony aspekt 
zdolności koordynacyjnych. 

Można założyć, że wyniki badań struktury KZM 
pozwolą poszerzyć wiedzę o współzależnościach jej 
poszczególnych przejawów i możliwościach transferu 
zdolności koordynacyjnych uzyskanych w jednych ćwi-
czeniach na doskonalenie techniki w innych ćwicze-
niach i warunkach.

Cel badań

Celem badania jest wyjaśnienie związków pomiędzy 
wybranymi wskaźnikami koordynacji charakteryzują-
cymi dokładność różnicowania siłowych, czasowych 
i przestrzennych parametrów ruchów u kobiet i męż-
czyzn. 

Materiał badań i metody badań 

W badaniach wzięło udział 227 nie uprawiających spor-
tu studentów II roku wychowania fi zycznego, 171 męż-
czyzn w wieku 22,1 lat oraz 56 kobiet w wieku 22,8 lat. 

Dla wyjaśnienia struktury koordynacyjnych zdolno-
ści ruchowych jako zdolności motorycznych zastoso-
wano metodę analizy korelacyjnej. Pozwoliło to zbadać 
charakter współzależności pomiędzy różnymi jej prze-
jawami w warunkach różnicowania siłowych, czaso-
wych i przestrzennych parametrów ruchów. Założono, 
że w przypadku wystąpienia wysokich współczynników 
korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami będzie to 
oznaczać, że badany charakteryzujący się wysokim 
poziomem zdolności różnicowania siłowych zadań, 

równolegle będzie dysponował wysoką zdolnością 
dokładnego różnicowania czasowych i przestrzennych 
parametrów ruchów. W takiej sytuacji możliwe byłoby 
wykorzystanie pojedynczego testu do ogólnej oceny 
badanych zdolności. 

Do oceny równowagi statyczno-dynamicznej 
(RSD) wykorzystano system, składający się z platfor-
my dynamometrycznej czteroprzetwornikowej – model 
PLA2-4P, wzmacniacza tensometrycznego – mo-
del WTM5 sprzęgającego platformę z komputerem 
oraz program komputerowy KKD.v. 1.1 (JBA, Polska). 
Zastosowano test polegający na sterowaniu położe-
niem środka masy ciała na platformie. Zadaniem bada-
nej osoby było utrzymanie kursora (środka masy ciała) 
w poruszającym się na ekranie monitora z prędkością 
25 mm/s punkcie, kreślącym wzorcową elipsę w prze-
dziale +140 mm i –140 mm dla osi X oraz +50 mm i –50 
mm dla osi Y. Rejestrowano dokładność odwzorowa-
nia zadanego przebiegu (ryc. 1). Do analizy brano pod 
uwagę błąd bezwzględny – bezwzględną wartość całki 
w funkcji czasu z różnicy między przebiegiem krzy-
wej wzorcowej i przebiegiem krzywej odwzorowania. 
Sumowano bezwzględne przesterowania i niedoste-
rowania w układzie X i Y. Każdy badany wykonał test 
pięciokrotnie.

Do oceny zdolności różnicowania kinestetycznego 
(RK) wykorzystano system, w skład którego wchodzi 
dynamometr ręczny DR4-P, zawierający tensometrycz-
ny przetwornik siły, komputer klasy PC oraz program 
komputerowy MAX.v. 5.5 (JBA, Polska). Maksymalny 
błąd pomiaru dynamometru nie przekracza 0,5 %.

We wstępnej części testu zmierzono maksymalny 
poziom siły chwytu ręki. Następnie zadaniem badane-
go było ściśnięcie dynamometru z siłą mniejszą o 100 
N od maksymalnej wartości siły określonej we wstępnej 
części testu. Każdy badany wykonywał test dziesięcio-
krotnie. Wynikiem testu była uśredniona wartość błędu 
ze wszystkich dziesięciu prób.

Do oceny zdolności różnicowania zadań czasowych 
(Czas) zastosowano stoper Heuer 1030 (TAG Heuer, 
Szwajcaria), mierzący czas z dokładnością do 1/100 s. 
Zadaniem badanego było zmierzenie 10 s bez patrze-
nia na wyświetlacz stopera. Każdy badany wykonywał 
test dziesięciokrotnie. Wynikiem testu była uśredniona 
wartość błędu ze wszystkich 10 prób.

Wyniki badań opracowano statystycznie wykorzy-
stując pakiet oprogramowania Statistica 7.0 (StatSoft, 
USA). Dla analizy porównawczej wyników mężczyzn 
i kobiet wykorzystano test t-Studenta (w przypadku 
rozkładu normalnego) oraz dwa testy nieparametrycz-
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ne – test znaków i test kolejności par Wilcoxona. Do 
analizy korelacyjnej zastosowano testy korelacji linio-
wej Pearsona i porządku rang Spearmana.

Wyniki badań 

Ogólna charakterystyka uzyskanych wyników przed-
stawiona została w tabeli 1. W każdym z badanych 
wskaźników, zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet, 
otrzymano wysokie zróżnicowanie wyników pomię-
dzy poszczególnymi badanymi. Przykładowo w teście 
równowagi statyczno-dynamicznej najwyższa wartość 
błędu w grupie kobiet była prawie czterokrotnie więk-
sza w porównaniu z wynikiem najlepszym. Ogólnie 
odzwierciedleniem dużego zróżnicowania wyników 
były znaczące różnice pomiędzy skrajnymi wynikami, 
wysokimi wartościami odchyleń standardowych (SD) 

i wartości współczynników zmienności (V%), które za-
wierały się w przedziale 33,0–48,0%. 

Średnie wyniki uzyskane przez mężczyzn i kobiety 
w testach różnicowania kinestetycznego i różnicowania 
odcinków czasowych były bardzo zbliżone. Widoczna 
była natomiast różnica w teście równowagi statyczno-
dynamicznej, gdzie średni wynik w grupie kobiet był 
gorszy o 10,3%. Analiza statystyczna wyników uzyska-
nych w trzech zastosowanych testach nie wykazała jed-
nak istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi 
grupami. Poziom t – kryterium we wszystkich zastoso-
wanych testach – mieścił się w przedziałach 0,26–1,68 
(p > 0,05). Wyniki te wskazują na brak wyraźnych uwa-
runkowań płciowych na poziom badanych zdolności. 
Wydaje się, że płeć może mieć jedynie pośredni wpływ 
na poziom zdolności koordynacyjnych, w związku ze 
zróżnicowaniem somatycznym.

Ryc. 1. Przykładowy wynik pomiaru równowagi statyczno-dynamicznej (RSD)

Fig. 1. The example of the result of static and dynamic balance (RSD)
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Drugi etap analizy statystycznej polegał na 
określeniu charakteru rozkładu uzyskanych wyników 
zgodnie z wymogami Gaussa (ryc. 2, 3, 4).

 W obu badanych grupach rozkład statystyczny 
wyników w teście równowagi statyczno-dynamicznej 
miał charakter normalny. Rozkład wyników zbliżony 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka oraz charakter rozkładu statystycznego wyników uzyskanych w testach równowagi statyczno-
-dynamicznej (RSD), różnicowania kinestetycznego (RK) i różnicowania odcinków czasowych (Czas) u kobiet – K (n = 56) i mężczyzn 
– M (n = 171)

Table 1. General characteristic and character of statistical distribution of the results obtained in tests of the static dynamic balance 
(RSD), kinesthetic differentiation (RK) and time differentiation (Czas) for women – K (n = 56) and men – M (n = 171)

Zmienne n M SD min max V (%) Dolny
kwartyl

Górny
kwartyl

Percentyl 
10

Percentyl 
90

RSD-K 56 958,1 375,5 467,6 1656 39,2 754 1175,6 641,8 1289,4
RK-K 56 29,4 12,2 8,2 82,0 41,5 20,5 34,4 17,6 42,3

Czas-K 56 67,2 28 16,8 138,1 41,7 47,6 83,2 35,9 109,4
RSD-M 171 868,4 286,5 495,6 1436,2 33,0 727,6 982,2 646,2 1143,2
DR-M 171 31,2 14,1 6,5 81,8 45,2 19,9 36,1 15,9 46,6

Czas-M 171 58,7 28,2 17,7 247,4 48,0 40,1 68,7 31,9 94,8

RSD –  równowaga statyczno-dynamiczna
RK – kinestetyczne różnicowanie ruchów
Czas – różnicowanie czasowych zadań

RSD – static dynamic balance
RK – kinesthetic differentiation of movements
Czas – time differentiation of tasks

Ryc. 2. Histogram wyników równowagi statyczno-dynamicznej (RSD) u kobiet (n = 56)

Fig. 2. Histogram of 56 women’s results of static dynamic balance (RSD)
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Ryc. 3. Histogram wyników dokładności różnicowania odcinków czasowych (Czas) u kobiet (n = 56) 

Fig. 3. Histogram of the exactness of time measuring/differentiating for 56 women (Czas)

Ryc. 4. Histogram wyników dokładności różnicowania kinestetycznego (RK) u mężczyzn (n = 171)

Fig. 4. Histogram of the exactness of kinesthetic differentiating for 171 men (RK)
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do normalnego stwierdzono w obu grupach w teście 
różnicowania odcinków czasowych. Natomiast w te-
ście różnicowania kinestetycznego, zarówno w grupie 
mężczyzn, jak i kobiet, statystyczny rozkład wyników 
badań nie odpowiadał wymogom Gaussa, typowym dla 
normalnego rozkładu. Wysoka asymetria i duże zróż-
nicowanie wyników uzyskanych w tym teście wymaga 
więc ostrożnego wnioskowania. Uzyskane wyniki nale-
ży traktować jako wstępne. 

W tabeli 2 zestawione zostały wyniki analizy kore-
lacyjnej pomiędzy wynikami uzyskanymi w zastosowa-
nych testach w grupie kobiet i mężczyzn.

Ze względu na opisany wyżej brak normalności 
rozkładu wyników w dwóch spośród trzech przepro-
wadzonych testów, również do wyników analizy ko-
relacyjnej należy podchodzić ostrożnie. Ostrożność 
ta jest podyktowana faktem, że korelacyjne metody 
Pearsona i Spearmana umożliwiają uzyskanie istot-
nych korelacji tylko w takich warunkach, kiedy rozkład 
wyników uwzględnionych w analizie ma charakter 
normalny. Wyniki niniejszych badań potwierdzają ten 
pogląd, bowiem nie stwierdzono istotnych statystycz-
nie zależności pomiędzy wynikami testów ukierunko-
wanych na ocenę trzech różnych zdolności koordy-
nacyjnych. 

Niskie wartości współczynników korelacji pomię-
dzy wynikami poszczególnych testów wskazują na 
brak istotnych współzależności pomiędzy badanymi 
zdolnościami. Oznacza to, że każda ze zdolności do-
kładnego zróżnicowania siłowych, czasowych i prze-
strzennych parametrów ruchu człowieka uwarunkowa-
na jest różnym udziałem poszczególnych analizatorów. 
Potwierdza to pogląd, że doskonalenie i kontrola po-

Tabela 2. Wyniki analizy korelacji liniowych Pearsona wartości wskaźników równowagi statyczno-dynamicznej (RSD), różnicowania 
kinestetycznego ruchów (RK) i różnicowania odcinków czasowych (Czas) u kobiet – K (n = 56) i mężczyzn – M (n = 171). Przyjęto, 
że wielkości mają rozkład normalny

Table 2. The results of Pearson’s linear correlation analysis of the values of static dynamic balance indexes (RDS), kinesthetic dif-
ferentiation of movement and time differentiation (Czas) for women – K (n = 56) and men – M (n = 171). It has been assumed that 
the values have a regular distribution

Zmienne KKD-K DR-K Czas-K KKD-M DR-M Czas-M
KKD-K x –0,034 0,012 0,062 –0,154 0,139
DR-K 0,025 x –0,163 0,064 0,115 –0,074
Czas-K 0,007 –0,148 x –0,03 0,128 0,118
KKD-M 0,048 0,249 –0,129 x –0,033 0,068
DR-M –0,125 –0,066 0,168 –0,276 x 0,102
Czas-M 0,126 0,159 0,098 0,099 –0,252 x

Korelacja porządku rang Spearmana (prawa górna strona matrycy)
Korelacja liniowa Pearsona (lewa dolna strona matrycy).
Symbole wskaźników analogicznie do przedstawionych w tabeli 1

Spearman’s rank correlation (top right hand corner of the matrix)
Pearson’s linear correlation (bottom left hand corner of the matrix)
Index symbols like the ones presented in table 1 

szczególnych zdolności koordynacyjnych człowieka 
wymaga specjalistycznych, a nie ogólnych ćwiczeń 
i warunków [3]. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają pogląd, że 
poziom poszczególnych zdolności koordynacyjnych 
może być osobniczo wyraźnie zróżnicowany, co dowo-
dzi specyfi cznego charakteru tych zdolności. Ten sam 
osobnik może wykazywać wysoki poziom koordyna-
cji w jednych i niedostateczny w innych ćwiczeniach. 
Jedynie w takich sytuacjach, kiedy technika poszcze-
gólnych ćwiczeń jest podobna i realizowana przy udzia-
le tych samych fi zjologicznych mechanizmów (analiza-
torów), możliwe są korelacje pomiędzy wynikami takich 
ćwiczeń [1, 22]. 

W ocenie uzyskanych wyników pod kątem praktyki 
wychowania fi zycznego i sportu należy pamiętać, że 
rejestrowano i analizowano jedynie wybrane wskaź-
niki, a nie same motoryczne zdolności koordynacyjne 
jako całościowe psychomotoryczne właściwości. Te 
bowiem „ujawniają się tylko przy wykonywaniu dosta-
tecznie złożonych w koordynacyjnym sensie działań ru-
chowych w procesie konkretnej działalności ruchowej, 
której warunki wykonywania za pomocą aparatury jest 
trudno wymodelować” [2].

Niewątpliwą zaletą zastosowanych testów była ich 
oryginalność. Żadna z badanych osób nie była „ska-
żona” doświadczeniem w wykonywaniu podobnych za-
dań ruchowych. Wydaje się więc, że uzyskane wyniki 
można wykorzystać do obiektywnej oceny ogólnych 
predyspozycji testowanych zdolności koordynacyjnych. 
Do sformułowania ostatecznych wniosków o przydat-
ności proponowanych testów niezbędne są jednak dal-
sze badania.
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Wnioski

1. Wysokie zróżnicowanie wyników pomiędzy po-
szczególnymi badanymi w każdym w trzech testów 
dowodzi dużego zróżnicowania poziomu zdolności 
koordynacyjnych badanych.

2. Brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy wy-
nikami kobiet i mężczyzn wskazuje na niewielki 
wpływ uwarunkowań płciowych na poziom zdolno-
ści koordynacyjnych.

3. Bardzo niskie wartości współczynników korelacji 
pomiędzy wynikami poszczególnych testów wska-
zują na brak istotnych współzależności pomiędzy 
badanymi zdolnościami. Dowodzi to specyfi cznego 
charakteru tych zdolności.

4. Uzasadnione wydaje się wykorzystanie zastoso-
wanych testów do oceny ogólnych predyspozycji 
wybranych zdolności koordynacyjnych.
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OFENSYWNYCH I DEFENSYWNYCH W GRZE 
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A MODEL OF OFFENSIVE AND DEFENSIVE ACTIONS 
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skiego 1

Słowa kluczowe: kobiety, piłka nożna, sprawność działania, model gry 
Key words: women, soccer, efficiency of actions, model of the game

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 defensy-
wnych 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 obron-
nych przeciwko rywalkom z piłką najlepsze piłkarki świata wykazywały się niską i przeciętną niezawodnością 
we wszystkich kategoriach działań.

The aim. The purpose of this work was to present a model, which shows the efficiency of the actions in the 
women’s soccer, based on observations of 8 the tournament matches during the Algarve Cup 2007 in Denmark 
and championship in year 2007. 

Material and methods. The successful teams were analyzed, from the quarterfinals to a final matches. Ac-
tions, efficiency and reliability, during both offensive and defensive actions, were subject to this examination. 

Results and conclusions. It has been ascertained that the most effective actions are at possessing of a ball 
and those of gaining the space; and scoring goals is the same as that which had been observed during finals in 
other top men’s soccer tournaments. Additionally, the best women-players manifest low and average reliability 
in all kind of actions.
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

W grze w piłkę nożną występują dwa rodzaje działań 
umożliwiających realizację celów gry: działania indywi-
dualne z piłką i przeciwko piłce względnie zależne od 

postępowania współgraczy i bezwzględnie zależne od 
siebie działania grupowe. Systematyczna obserwacja 
ich stosowania w warunkach gry rzeczywistej pozwala 
na wskazanie tych, które stanowią podstawę sukcesu 
w rywalizacji. 
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Warunkiem niezbędnym trafnej oceny sprawności 
działania1 graczy jest uwzględnianie w procedurze ewa-
luacji skomplikowania sytuacji gry, w której przychodzi 
im współzawodniczyć. Złożoność sytuacji jest uzależ-
niona od fazy i celu gry, miejsca, sposobu, czasu i wa-
runków działania. Przyjęcie tych wskazań oraz okre-
ślenie ważności poszczególnych działań w różnych sy-
tuacjach gry pozwala na wyróżnienie wzorów sytuacji, 
tzw. modeli odwzorowujących. Modele odwzorowujące 
służą z kolei do tworzenia modeli projektujących, które 
pomagają usprawniać działania sportowców poprzez 
wskazywanie sklasyfi kowanych typów sytuacji i sposo-
bów ich rozwiązywania [por. 1].

Według R. Panfi la [2] prakseologiczne modele gry 
sportowej obejmują: wzorce tabelaryczne, matema-
tyczne (wskaźniki), grafi czne (planszowe lub kompute-
rowe) oraz uproszczone modele rzeczywiste (gry małe, 
fragmenty gry, gry zadaniowe i selekcyjne). Proste mo-
dele matematyczne zawierają wskaźniki podstawowe – 
skuteczności i niezawodności działania oraz wskaźniki 
pomocnicze – aktywności działania, aktywności prze-
mieszczania się i obciążenia sektorów pola gry. 

Wspomniany autor zauważa ponadto, że tworzenie 
prakseologicznych modeli gry sportowej umożliwia: 
• racjonalizowanie działań w grze poprzez odnosze-

nie działań do ich zobiektywizowanych poznawczo 
modeli; 

• zwiększenie skuteczności działań w grze przez od-
wzorowywanie wykonywania działań uznanych za 
skuteczne;

• ekonomizację działań graczy przez ograniczenie 
wykonywania działań nieskutecznych i eliminowa-
nie w ten sposób kosztownej metody „prób i błę-
dów” [2 , s. 151].  

Celem niniejszej pracy było przedstawienie mode-
li odwzorowujących sprawność działań ofensywnych 
i defensywnych w piłce nożnej kobiet na podstawie 
obserwacji gry drużyn wygrywających mecze podczas 

1 W zespołowej grze sportowej sprawność działania rozumiana jest 
jako ogół walorów praktycznych ujawnianych podczas współzawodniczenia. 
W szczególności stanowią o niej oceniane pozytywnie cechy tego działania 
– racjonalność, skuteczność, niezawodność oraz aktywność, cenność i eko-
nomiczność. Działanie racjonalne to postępowanie uzasadnione poznawczo, 
a działanie  skuteczne – to działanie pozytywne w odniesieniu do realizacji 
celów gry. Z kolei niezawodność to stosunek liczby działań skutecznych do 
liczby wszystkich wykonań danego działania w meczu. Aktywność ogól-
na to liczba wszystkich działań podjętych w grze dla realizacji zamierzeń, 
a szczegółowa to liczba wybranych działań wykonanych przez gracza w me-
czu. Cenność to współczynnik będący oceną oceny skuteczności działania, 
a ekonomiczność rozumiana jest jako stosunek szeroko rozumianych nabyt-
ków do poniesionych kosztów – ubytków [zob. 2]. 

turniejów Algarve Cup 2007 i o mistrzostwo świata 
w 2007 roku.  

Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jakie działania, względnie i bezwzględnie zależne 

od postępowań współgraczy, podejmują kobiety 
najczęściej podczas gry w piłkę nożną?

2. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność 
indywidualnych i grupowych działań ofensywnych 
w żeńskiej piłce nożnej?

3. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność 
indywidualnych i grupowych działań defensywnych 
w żeńskiej piłce nożnej?

Materiał i metoda

Materiał badawczy stanowiły zapisy audiowizualne z 8 
meczów rozegranych podczas mistrzostw świata kobiet 
w 2007 roku i odbywającego się w Danii turnieju piłkar-
skiego kobiet Algarve Cup 2007. Badaniom poddano 
grę zawodniczek zwycięskich drużyn w meczach gru-
powych, ćwierćfi nałach, półfi nałach oraz spotkaniach 
fi nałowych (tab. 1). Śledząc zapis magnetowidowy me-
czu z wykorzystaniem funkcji stop-klatka, nanoszono 
dane o grze na arkusz obserwacyjny. Sporządzono go 
zgodnie z prakseologiczną wykładnią oceny działań 
w zespołowej grze sportowej, zaproponowaną przez 
Panfi la [3]. 

Badano aktywność, skuteczność i niezawodność 
poszczególnych sposobów działań ofensywnych i de-
fensywnych (zarówno indywidualnych, jak i grupowych) 
zmierzających do realizacji celów gry. W atakowaniu 
oceniano sprawność działań zmierzających do zdoby-
cia bramki, stworzenia sytuacji do jej uzyskania, zdoby-
cia pola i utrzymania piłki, zaś w bronieniu – sprawność 
działań zapobiegających zdobywaniu bramek, tworze-
niu sytuacji do ich zdobycia, zdobyciu pola i utrzymaniu 
piłki. Na tej podstawie stworzono proste modele mate-
matyczne odwzorowujące sprawność działania w grze 
w piłkę nożną kobiet.

Wyniki badań i ich omówienie

Atakowanie

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że 
w rywalizacji najlepszych zespołów kobiecych turnie-
jów o mistrzostwo świata i Algarve Cup rozegranych 
w 2007 roku dominowały działania, których celem 
było zdobycie pola gry (62%) i utrzymanie piłki (24%). 
Stwarzanie sytuacji do zdobycia bramek i ich zdobywa-
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nie stanowiło, odpowiednio 10% i 4% całości działań 
wykonywanych przez badane piłkarki. 

Zwyciężczynie były najskuteczniejsze w utrzy-
mywaniu piłki (średnio 116 działań w meczu z 86-
procentową niezawodnością) oraz w zdobywaniu pola 
gry piłką (średnio około 299 działań w jednym spo-
tkaniu z 71-procentową niezawodnością). W jednym 
meczu stwarzały przeciętnie 48 sytuacji do zdobycia 
bramki, z tego prawie 27 skutecznych. Ze 167 szans 
na zdobycie bramki wykorzystały 22 sytuacje. W 13% 
niezawodność badanych zawodniczek w zdobywa-
niu bramek była identyczna z tą, którą stwierdzono 
u mężczyzn, graczy drużyn wygrywających mecze 
podczas turniejów o mistrzostwo świata i kontynentu 
[4, 5]. 

Ze szczegółowych modeli odwzorowujących spraw-
ność działań utrzymujących piłkę wynika (tab. 3 i ryc. 

1), że w grze piłkarek o najwyższej kompetencji spor-
towej przeważały działania grupowe (współdziałanie). 
Dominowało rozegranie piłki po uprzednim jej przyję-
ciu i rozegranie bez jej przyjmowania, przy jednakowej 
89-procentowej niezawodności. Indywidualne działania 
utrzymujące piłkę (zastawienie w miejscu, gra 1×1, dry-
bling, prowadzenie piłki) stosowano ponad trzykrotnie 
rzadziej niż współdziałanie, a ich niezawodność waha-
ła się w granicach od 74% do 83%.

Z danych przedstawionych w tabeli 4 i na rycinie 
1 wynika, że badane zawodniczki uzyskały najwyższą 
niezawodność w indywidualnych działaniach zmierza-
jących do zdobycia pola gry podaniem piłki do samej 
siebie (100%) oraz prowadzeniem piłki (93%). Pozostałe 
indywidualne sposoby zdobywania pola gry (drybling, 
gra 1 × 1) były wykonywane znacznie częściej niesku-
tecznie, gdyż stosowano je w bezpośrednim kontakcie 

Tabela 1. Wykaz obserwowanych spotkań wraz z wynikiem rywalizacji 

Table 1. Observed matches and their results

Lp.* / No Rywalizujące zespoły / Teams Faza turnieju / Tournament stage Wynik meczu / Results 

1 USA–Anglia / USA vs. England ¼ fi nału  / ¼ of fi nal 3 : 0

2 Brazylia–Australia / Brasil vs. Australia ¼ fi nału / ¼ of fi nal 3 : 2

3 Niemcy–Norwegia / Germany vs. Norway półfi nał / semifi nal 3 : 0

4 Niemcy–Brazylia / Germany vs. Brasil fi nał / fi nal 2 : 0

5 USA–Szwecja / USA vs. Sweden grupowa / group 3 : 2

6 Niemcy–Dania / Germany vs. Danmark grupowa / group 3 : 0

7 Szwecja–Francja / Sweden vs. France o 3 miejsce / 3rd place 3 : 1

8 USA–Dania / USA vs. Danmark fi nał / fi nal 2 : 0

* Poz. 1–4 mecze mistrzostw świata, poz. 5–8 spotkania turnieju Algarve Cup / It. 1–4 matches of championship, it. 5–8 matches of the tournament 
Algarve Cup

Tabela 2. Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działania w atakowaniu

Table 2. Model related to the offensive efficiency of actions

Wskaźniki / Features

Rodzaj działań / Kinds of actions 

Liczba działań
/Actions

Liczba działań 
skutecznych /
Effectiveness

Niezawod-
ność działań / 

Reliability

Odsetek
wszystkich 

działań /
% of all action

Średnia liczba 
działań

w meczu / 
Average number 

of actions per 
match

Utrzymujące piłkę / Possessing a ball 933 807 0,86 0,24 116,62

Zdobywające pole / Gaining fi eld 2393 1705 0,71 0,62 299,12

Stwarzające sytuacje bramkowe / 
Creating situations at the goal

386 213 0,56 0,10 48,25

Zdobywające bramkę / Scoring 167 22 0,13 0,04 20,87
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z rywalkami  (niezawodność odpowiednio: 61% i 44% 
tych działań). We współdziałaniu zarówno rozegrania 
piłki po jej przyjęciu (992 działania, w tym 728 skutecz-
nych), jak i bez jej przyjmowania (986 działań, w tym 662 
skuteczne) charakteryzowały się podobną aktywnością. 
W zdobywaniu pola gry w wyniku współdziałania mi-
strzynie osiągnęły 70-procentową niezawodność.

Szczegółowe wzorce sprawności działania w two-
rzeniu sytuacji bramkowych (tab. 5 i ryc. 1) pokazują, 
że zawodniczki o najwyższej kompetencji piłkarskiej 
kreowały je częściej w wyniku współdziałania niż 
w rezultacie działań indywidualnych. Ze wszystkich 
247 wspólnych prób stworzenia sytuacji do zdobycia 
bramki 141 okazało się skutecznych, co dało łącznie 

Ryc. 1. Graficzne ujęcie niezawodności działań ofensywnych z uwzględnieniem celów gry i sposobów działania (I – indywidualne, 
W – współdziałanie, BP – bez przeciwnika, ZP – z przeszkadzającym rywalem)

Fig. 1. Model showing the offensive actions reliability, considering game tasks and mode of actions (I – individual, W – team work, 
BP – without an opponent, ZP – with an opponent)

Tabela 3. Model odwzorowujący sprawność działań utrzymujących piłkę

Table 3. Model showing the efficiency of actions in possessing a ball

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania / Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność / Effec-
tiveness

Niezawodność / 
Reliability

Indywidualnie / 
Individual

prowadzenie piłki / running with a ball 12 10 0,83

gra 1×1 / 1v1 situations 54 40 0,74

drybling / dribbling 49 39 0,79

zastawienie w miejscu /blocking 114 95 0,83

Łącznie działania indywidualne / Total individual actions 229 184 0,80

Współdziałanie / 
Co-operation

rozegranie po przyjęciu piłki / 
playing a ball after receiving

406 357 0,89

rozegranie bez przyjęcia piłki /
playing a ball without receiving

298 266 0,89
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57-procentową niezawodność tych działań (rozegra-
nie piłki bez jej przyjmowania charakteryzowało się 
53-procentową niezawodnością, a rozegranie piłki po 
uprzednim jej przyjęciu tylko 62-procentową niezawod-
nością). 

Indywidualne poszukiwania okazji do stworzenia 
sytuacji bramkowych (gra 1 x 1, drybling, prowadzenie 
piłki) zawodniczki kreowały prawie dwukrotnie rzadziej 
(139), z łącznie nieco niższą od działań grupowych nie-
zawodnością (52%). Wysoką niezawodność osiągały 
podczas dryblowania i prowadzenia piłki (odpowiednio: 

63% i 60%), niską w trakcie tworzenia sytuacji bram-
kowych w wyniku gry jeden przeciwko jednemu (z 81 
działań tylko 36 wykonano zgodnie z zamierzeniem, co 
dało 44-procentową niezawodność). 

Tabela 6 pokazuje model odwzorowujący spraw-
ność badanych mistrzyń w zdobywaniu bramek. Z da-
nych wynika, że najwięcej bramek próbowano zdobyć 
uderzeniem piłki nogą w asyście utrudniającej działa-
nia rywalki (79) oraz nogą z pominięciem fi zycznego 
kontaktu z przeciwniczką (57). W dalszej kolejności 
strzelano głową przy przeszkadzającej rywalce (23) 

Tabela 4. Model odwzorowujący sprawność działań zdobywających pole gry

Table 4. Model showing the efficiency of actions in gaining field 

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania / Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność / Effecti-
veness

Niezawodność / Relia-
bility

Indywidualnie /
Individual

prowadzenie piłki /
running with a ball 207 193 0,93

podanie do siebie / 
passing to himself 12 12 1,00

drybling / dribbling 104 64 0,61

gra 1×1 / 1v1 situations 92 46 0,44

Łącznie działania indywidualne / Total individual actions 415 315 0,76

Współdziałanie /
Co-operation

rozegranie po przyjęciu piłki
/playing a ball after receiving 992 728 0,73

rozegranie bez przyjęcia piłki
/playing a ball without receiving 986 662 0,67

Tabela 5. Model odwzorowujący sprawność działań stwarzających sytuacje do zdobycia bramki

Table 5. Model showing the efficiency of actions in creating situations for scoring

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania /Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność / 
Effectiveness

Niezawodność / 
Reliability

Indywidualnie /
Individual

prowadzenie piłki /
running with a ball 

20 12 0,60

drybling / dribbling 38 24 0,63

gra 1×1 / 1v1 situations 81 36 0,44

Łącznie działania indywidualne /
Total individual actions 139 72 0,52

Współdziałanie /
Co-operation

rozegranie po przyjęciu piłki /
playing a ball after receiving

111 69 0,62

rozegranie bez przyjęcia piłki /
playing a ball without receiving

136 72 0,53
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Tabela 6. Model odwzorowujący sprawność działań w zdobywaniu bramek

Table 6. Model showing the efficiency in scoring

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania / Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność /
Effectiveness

Niezawodność / Relia-
bility

Indywidualnie
w bezpośrednim kontakcie 
z rywalem /
Individual in close contact 
with an opponent

uderzenie nogą / hitting with a foot / leg 79 9 0,11

uderzenie głową / „heading” 23 3 0,13

uderzenie sytuacyjne / situational shot 1 1 1,00

Indywidualnie bez kontaktu 
z rywalem /
As above but without 
contact

uderzenie nogą / hitting with a foot / leg 57 8 0,14

uderzenie głową / „heading” 7 1 0,14

uderzenie sytuacyjne / situational shot – – –

oraz głową bez utrudnień ze strony przeciwniczki (7). 
Zarejestrowano tylko jeden (celny) strzał sytuacyjny od-
dany w bezpośrednim kontakcie z przeciwniczką. Poza 
tym strzałem, w pozostałych rodzajach uderzeń do 
bramki (strzałach nogą i głową) badane zwyciężczynie 
osiągały niezawodność w granicach od 11% do 14%.

Dokonana ocena wybranych postaci sprawnego 
działania ofensywnego pokazuje, że o ostatecznym 
sukcesie we współzawodniczeniu kobiet decydują 
przede wszystkim umiejętności sprawnego współ-
działania. Z przeprowadzonej analizy wynika jasno, że 
kobiety przedkładają w atakowaniu działania wspólne 
nad indywidualne sposobności realizacji celów gry. 
Należy jednak pamiętać, że w grze zespołowej pozy-
tywny wynik końcowy jest zawsze wspólnym dziełem 
wynikającym (w niejednakowym stopniu) zarówno ze 

sprawnych, samodzielnych postępowań graczy (dzia-
łań względnie zależnych od działań partnerów), jak 
i skutecznego, kolektywnego rozwiązywania sytuacji 
gry – działań bezwzględnie zależnych od zachowań 
partnerów [por. 2, 6, 7]. 

Bronienie

Z modeli przedstawiających sprawność działań defen-
sywnych wynika (tab. 7 i ryc. 2), że badane mistrzynie 
wykazywały się najwyższą aktywnością w działaniach 
przeciwko zdobywaniu pola gry (średnio 92 działania 
w meczu) oraz przeciwko stwarzaniu sytuacji do zdo-
bycia bramki (przeciętnie prawie 32 sytuacje w jednym 
spotkaniu), a następnie w przeciwdziałaniach utrzyma-
niu piłki (średnio 26 działań w meczu) i zdobywaniu bra-
mek (średnio około 12 działań w meczu). Najwyższą, 

Tabela 7. Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działań w bronieniu

Table 7. Model showing efficiency of actions in defending

Wskaźniki / Features

Rodzaj przeciwdziałania /
Kinds of counteractions

Liczba działań /
Actions

Liczba działań 
skutecznych /
Effectiveness

Niezawodność 
działań /

Reliability

Odsetek 
wszystkich 

działań /
% of all actions

Średnia 
liczba działań 

w meczu /
Average 
number 

of actions per 
match

Utrzymaniu piłki / Possessing a ball 211 73 0,34 0,16 26,37

Zdobyciu pole gry / Gainnig fi eld 735 414 0,56 0,57 91,87

Stworzeniu sytuacji do zdobycia bramki /
Creating an occasion for scoring

256 114 0,44 0,20 32,00

Utracie bramki / Lost goal 94 50 0,53 0,07 11,75
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56-procentową niezawodność osiągnęły w działaniach 
przeciwko zdobywaniu pola gry, a najniższą – w postę-
powaniach przeciwko utrzymaniu piłki (34%). 

Uzyskane wyniki pokazały, że grę najlepszych ze-
społów turniejów kobiecych, Algarve Cup 2007 i mi-
strzostw świata w 2007 roku, charakteryzowała niska 
i przeciętna niezawodność wykonywania wszystkich 
rodzajów działań defensywnych. Jedynie niezawod-
ność przeciwdziałania zdobywaniu pola gry piłką była 
zbliżona do tej, którą osiągają mężczyźni (niezawod-
ność rzędu odpowiednio: 56% i 58%). Z działań prze-
ciwko utracie bramki tylko połowa była skutecznych, co 
lokuje sprawność badanych piłkarek znacznie poniżej 
niezawodności mężczyzn (63%) współzawodniczących 
efektywnie w grze w piłkę nożną na najwyższym pozio-
mie zaawansowania sportowego [8]. 

Przedstawiona w tabeli 8 szczegółowa charaktery-
styka liczbowa aktywności, skuteczności i niezawod-
ności działań przeciwko utrzymaniu piłki pokazuje, że 
zawodniczki uznawane za mistrzynie wykazywały się 
wyższą aktywnością w działaniach indywidualnych 
(łącznie 133 działania we wszystkich meczach) niż we 
współdziałaniu (78 zdarzeń w obserwowanych me-

Ryc. 2. Graficzne przedstawienie niezawodności działań defensywnych z uwzględnieniem celów gry i sposobów działania (I – indy-
widualne, W – współdziałanie)

Fig. 2. Graphic model showing the defensive actions reliability, considering game tasks and mode of actions (I – individual, W – team 
work)

czach), ale obydwa rodzaje działań wykonywały z po-
dobną niezawodnością (odpowiednio: 35% i 33%). 

Ze szczegółowej analizy sposobów przeciwdzia-
łania wynika, że w działaniach indywidualnych domi-
nowały: odbieranie piłki rywalce (35), wyprzedzanie 
jej zamiarów – wybijanie piłki (34) oraz wybijanie piłki 
– przerywanie akcji (31). Znacznie rzadziej stosowano 
zastawianie drogi do piłki (13), wyprzedzanie działań – 
przejmowanie piłki (12) oraz blokowanie piłki (8). 

Działania, których celem było wyprzedzenie – przeję-
cie piłki, charakteryzowały się najwyższą, 66-procentową 
niezawodnością. Pozostałe sposoby przeciwdziałania za-
równo indywidualne, jak i grupowe cechowały się niską 
i bardzo niską niezawodnością: wyprzedzenie – wybicie 
piłki (38%), zastawianie (38%), blokowanie piłki (37%), wy-
bicie – przerwanie akcji przeciwniczkom (35%), podwaja-
nie i potrajanie (33%) oraz odebranie piłki (tylko 20%),

Z dokładnego, tabelaryczno-matematycznego mo-
delu odwzorowującego sprawność przeciwdziałania 
zdobywaniu pola gry (tab. 9) wynika, że badane pił-
karki wykazywały się najwyższą aktywnością działań 
indywidualnych, których celem było wybicie – prze-
rwanie akcji rywalce (189 działań z 54-procentową 
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niezawodnością). Dość często stosowały działania wy-
przedzające (117 wybić piłki we wszystkich meczach 
z 52-procentową niezawodnością) oraz odbieranie 
piłki przeciwniczce (93 działania z niską, rzędu 40% 
niezawodnością). Znacznie rzadziej przeciwdziałały 
zdobywaniu pola gry w rezultacie blokowania piłki (78 

działań z 49-procentową niezawodnością) i jej prze-
chwytywania (58 akcji skutecznych z 65 prób przejęcia 
piłki, przy wysokiej, 68-procentowej niezawodności). 
Sporadycznie stosowały zastawianie rywalkom dro-
gi do piłki (26 działań we wszystkich meczach z  65-
procentową niezawodnością). 

Tabela 8. Model odwzorowujący sprawność działania przeciwko utrzymaniu piłki

Table 8. Model showing the efficiency of counteractions of possessing a ball 

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania /Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność /
Effectiveness

Niezawodność / 
Reliability

Indywidualnie /
Individual

wyprzedzenie – wybicie piłki /
stepping up in front of opponent – kick-out (clearance) 34 13 0,38

wyprzedzenie – przejęcie piłki / interception a ball 12 8 0,66

wybicie–przerwanie działań /
kick-out (clearance) – interrupting 31 11 0,35

odebranie piłki
 /taking-over a ball 35 7 0,20

blokowanie / blocking 8 3 0,37

zastawianie / shielding 13 5 0,38

Łącznie działania indywidualne
/Total individual action 133 47 0,35

Współdziałanie /
Co-operation podwajanie, potrajanie /double, triple 78 26 0,33

Tabela 9. Model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu pola gry

Table 9. Model showing the efficiency of counteractions of gaining field

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania /Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność /
Effectiveness

Niezawodność / 
Reliability

Indywidualnie /
Individual

wyprzedzenie–wybicie piłki
/stepping up in front of opponent – kick-out 
(clearance)

117 61 0,52

wyprzedzenie–przejęcie piłki /interception 
a ball

65 58 0,89

wybicie–przerwanie działań /
kick-out (clearance) – interrupting

189 103 0,54

odebranie piłki / taking-over a ball 93 37 0,40

blokowanie / blocking 78 38 0,49

zastawianie / shielding 26 17 0,65

Łącznie działania indywidualne / Total individual action 568 314 0,53

Współdziałanie / 
Co-operation

podwajanie, potrajanie / double, triple 159 94 0,59

spalony / offside 8 6 0,75
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Niezawodność działań grupowych umożliwiających 
realizację celów gry w sytuacjach przeciwko zdobywa-
niu pola gry (stosowanych ponad trzykrotnie rzadziej od 
działań indywidualnych) była nieco wyższa od nieza-
wodności działań indywidualnych i wyniosła 59%, przy 
czym w podwajaniu i potrajaniu była niższa niż podczas 
gry „na spalonego” (odpowiednio o 59% i 75%). 

Tabela 10. Model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki

Table 10. Model showing the efficiency of counteractions of creating scoring chances

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania / Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność /
Effectiveness

Niezawodność / 
Reliability

Indywidualnie /
Individual

wyprzedzenie–wybicie piłki /
stepping up in front of opponent – kick-out 
(clearance)

48 15 0,31

wyprzedzenie-przejęcie piłki /
interception a ball

24 11 0,46

wybicie-przerwanie działań /
kick-out (clearance) – interrupting

61 20 0,33

odebranie piłki / taking-over a ball 25 8 0,32

blokowanie / blocking 20 8 0,40

zastawianie / shielding 26 16 0,61

Łącznie działania indywidualne / Total individual action 204 78 0,38

Współdziałanie /
Co-operation

podwajanie, potrajanie / double, triple 35 24 0,68

spalony / offside 17 12 0,70

Szczegółowa charakterystyka liczbowa sprawno-
ści działania przeciwko tworzeniu sytuacji do zdobycia 
bramki (tab. 10, ryc. 2) pokazuje, że aktywność zawodni-
czek uznawanych za mistrzynie była prawie czterokrot-
nie wyższa w działaniach indywidualnych niż w trakcie 
wspólnego przeciwdziałania (odpowiednio: 204 i 52 zda-
rzenia w analizowanych meczach). Badane piłkarki osią-

Tabela 11. Model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu bramek

Table 11. Model showing the efficiency of counteractions of scoring

Postaci sprawności działania / Features

Sposób działania / Mode of action

Aktywność /
Actions

Skuteczność /
Effectiveness

Niezawodność / 
Reliability

Indywidualnie /
Individual

wyprzedzenie–wybicie piłki /
stepping up in front of opponent – kick-out 
(clearance)

18 7 0,38

wyprzedzenie–przejęcie piłki /
interception a ball 4 4 1,00

wybicie–przerwanie działań /
kick-out (clearance) – interrupting 27 11 0,41

odebranie piłki / taking-over a ball 2 2 1,00

blokowanie / blocking 17 8 0,47

zastawianie / shielding 7 6 0,86

Łącznie działania indywidualne / Total individual action 75 38 0,51

Współdziałanie /
Co-operation podwajanie, potrajanie / double, triple 19 12 0,63
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gnęły zaledwie 38-procentową niezawodność w akcjach 
indywidualnych i wysoką, rzędu 69% we współdziałaniu. 
Najczęściej wybijały – przerywały akcje ofensywne prze-
ciwniczek (61 razy) oraz wyprzedzały i wybijały piłkę (48 
razy). W dalszej kolejności stosowały: zastawianie (26 
razy), odbieranie piłki (25 razy), wyprzedzenie – przeję-
cie piłki (24 razy) oraz blokowanie (20 razy). 

Mistrzynie osiągnęły najwyższą biegłość w grze 
„na spalonego”, podwajaniu – potrajaniu i w krępowaniu 
działań rywalkom w wyniku zastawiania (niezawodność 
o wysokości odpowiednio: 70%, 68% i 61%). Pozostałe 
sposoby działania przeciwko tworzeniu sytuacji bram-
kowych stosowały znacznie rzadziej skutecznie (nieza-
wodność w granicach od 31% do 46%). 

Z danych zawartych w tabeli 11 i na rycinie 2 wynika, 
że badane uczestniczki turniejów w Algarve i w Pekinie 
wykazały się łączną, 51-procentową niezawodnością 
podczas indywidualnego przeciwdziałania zdobywaniu 
bramek i była ona o 12% niższa od tej, którą stwier-
dzono wśród uczestników mistrzostw świata mężczyzn 
w 2006 roku [8]. Skutecznie wykonały wszystkie działa-
nia, których celem było przejęcie piłki w wyniku wyprze-
dzania oraz w rezultacie jej odebrania. W zastawianiu 
rywalkom drogi do piłki osiągnęły niezawodność rzędu 
86%, a w blokowaniu strzałów, wybijaniu piłki i wyprze-
dzaniu – wybiciu piłki wykazały się odpowiednio, 47-, 
41- i 38-procentową niezawodnością. 

Z modeli przedstawiających niezawodność działań 
defensywnych uwzględniających cele gry i sposoby 

przeciwdziałania zamiarom przeciwniczek wynika (tab. 
7–11, ryc. 2), że piłkarki-mistrzynie wykazywały się 
znacznie wyższą częstością działań indywidualnych od 
aktywności we współdziałaniu, ale niezawodność tych 
postępowań (poza działaniami przeciwko utrzymaniu 
piłki) była niższa od kolektywnego przeciwdziałania.  

Spostrzeżenia i wnioski

1. W rywalizacji badanych drużyn wspólne działania 
zmierzające do utrzymania piłki, zdobycia pola gry, 
stworzenia sytuacji do zdobycia bramki dominowa-
ły nad ofensywnymi działaniami indywidualnymi 
i charakteryzowały się, za wyjątkiem działań zdo-
bywających pole gry, wyższą niezawodnością. 

2. Niezawodność badanych piłkarek w zdobywaniu 
bramek była taka sama, jak niezawodność męż-
czyzn w meczach wygrywanych przez nich na tur-
niejach najwyższej rangi. 

3. Zawodniczki uznawane za mistrzynie wykorzysty-
wały w grze różnorakie sposoby działań indywidu-
alnych przeciwko rywalkom z piłką. Stosowały je 
znacznie częściej od przeciwdziałania grupowego 
(podwajanie, potrajanie, gra „na spalonego”), lecz 
z reguły z niższą niezawodnością. 

4. W grze defensywnej badanych piłkarek nożnych 
działania indywidualne były bardziej zawodne od 
współdziałania, za wyjątkiem akcji indywidualnych 
przeciwko utrzymaniu piłki. 
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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. Do-
datkowo 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.  

Purpose of the work. The aim of the present study was to assesses the training effects on the level of body 
composition in field hockey players (in the time structure of training). 

Material and methods. Elite field hockey players (n = 14) were examined four times in an outdoor training 
cycle. Each time measurements of body height and body mass were done. Besides, their level of body composi-
tion was monitored with the use of Body Impedance Analyser. 

Main findings. The study showed that the heighest body mass level was characteristic for the fourth stage 
of the examinations – transitional period, i.e.  time for rest, where as during the first three stages it was very 
similar. The fat mass also changed in the observed training cycle. The highest level was indicated for the first and 
the last stage of research. The analysis of individuals shows further changes within the body composition level. 
The body mass changes were not large, however the level of the fat mass was different in particular individuals. 
Water-component, which plays an extremely important role in sport, also responded to the acivity stimulus and 
changed during the stages of research

NR 42 2008AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Houtkooper [1] wyróżnił trzy elementy pozwalające 
scharakteryzować ogólną konstytucję ciała. Są to: 1) 
rozmiary ciała – odnoszące się do objętości, masy, 
długości oraz powierzchni ciała, 2) struktura ciała – od-

nosząca się głównie do rozmieszczenia i układu mię-
śni, szkieletu i tłuszczu, a także 3) komponenty ciała, 
czyli składniki wchodzące w skład masy ciała, infor-
mujące o jej „jakości”, tj. masa aktywna (LBM), masa 
tłuszczowa i woda. Komponenty ciała są znaczącym 
parametrem dla charakterystyki zawodników uprawia-
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jących zróżnicowane dyscypliny sportu. Jest to istotne 
szczególnie wtedy, gdy poszukuje się somatycznych 
właściwości modelowych, które mogą w jakiś sposób 
determinować sukces – powodzenie w walce sportowej 
(na różnych etapach zaawansowania sportowego i bu-
dowania formy sportowej).

Komponenty ciała rozpatrywano w różnych ukła-
dach. Znane są liczne prace dotyczące metod i technik 
ich pomiaru [2, 3, 4], analizy zmian poszczególnych 
składowych zachodzących w różnych procesach cho-
robowych [5, 6], a także ich kształtowania się w nie-
których grupach sportowych i zawodowych [7, 8, 9, 10, 
11, 12]. 

Wyniki badań własnych [10] dotyczących pomiaru 
poziomu komponentów ciała u zawodników uprawiają-
cych różne dyscypliny sportu pokazały, iż w większo-
ści przypadków badani sportowcy charakteryzowali 
się korzystniejszymi proporcjami komponentów ciała 
w stosunku do osób, które nie uprawiały sportu. Jest to 
także zgodne z wynikami innych autorów [13, 14]. Mimo 
to nie sposób dziś orzec, na ile ten stan jest utrwalony, 
a na ile podlega zmianom. Znany jest fakt, iż poziom 
komponentów ciała zmienia się w ontogenezie [15, 16, 
17]. Brakuje wciąż wyników badań dotyczących zmian 
pojawiających się w krótszych odstępach czasu, a wy-
nikających np. z cyklu treningowego. 

Wielokrotnie podkreślano potrzebę wykonywania 
tego typu badań [18, 19, 20], gdyż uzyskane wyniki mia-
łyby charakter aplikacyjny. Oczywiste wydaje się zatem, 
że właściwe kierowanie procesem treningu należy po-
wiązać ze stałym dopływem informacji o zmianach ada-
ptacyjnych organizmu pod wpływem stosowanych ob-
ciążeń, nie tylko od strony motorycznej. Systematyczny 
monitoring zmian parametrów zarówno w odniesieniu 
do sprawności fi zycznej, jak również do komponentów 
ciała, powinien zatem stanowić podstawę trafnego do-
boru zindywidualizowanych obciążeń treningowych. 
Postępowanie takie w znacznym stopniu przyczyni się 
do trafniejszego określenia defi nicji „hipotetycznego 
typu morfologicznego zawodnika”. Wykorzystanie po-
wyższych danych w trakcie treningu prowadzić będzie 
do optymalizacji wyników sportowych. Pozwoli także 
na określenie zdolności przystosowawczych zawodni-
ków do treningu (tolerancja obciążeń treningowych), co 
ułatwi trenerom dostosowywanie programu treningo-
wego do poszczególnych zawodników, tak aby osiągali 
oni szczytową formę sportową m.in. poprzez, jak pod-
kreślają Venkata i Ramana [21], osiągnięcie i utrzyma-
nie pożądanej masy ciała i odpowiednie proporcje jej 
głównych składowych. 

W dostępnym piśmiennictwie przedmiotu nie-
wiele jest prac dotyczących zmian składników tkan-
kowych ciała w pełnym makrocyklu terningowym. 
Próby takie podejmowali m.in. Ostojnic [11], Marshall 
[12] i Krzykała [10]. Celem tej pracy było zatem okre-
ślenie zmian w poziomie wybranych komponentów 
ciała w strukturze czasowej treningu sportowego 
na przykładzie zawodników uprawiających hokej na 
trawie. 

Oczekuje się, że specyfi ka stosowanych obciążeń 
w poszczególnych okresach cyklu spowoduje zmiany 
w badanych parametrach (masie ciała oraz proporcjach 
pomiędzy jej składnikami, tj. głównie masą aktywną, 
masą tłuszczową i wodą), związane z adaptacją orga-
nizmu zawodnika do startu głównego. Zakłada się, iż 
poziom masy tłuszczowej będzie się obniżać w miarę 
zbliżania się startu głównego, przy jednoczesnym obni-
żeniu lub stabilizacji masy ciała i podwyższeniu zawar-
tości wody w organizmie.

Materiał i metody

Prezentowana praca oparta jest na wynikach badań za-
wodników uprawiających hokej na trawie, na poziomie 
kadry narodowej. Liczebność grupy wynosiła ogółem 
20 osób. Szczegółową analizą objęto czternastu za-
wodników, którzy wzięli udział we wszystkich czterech 
badaniach. Wiek badanych wahał się od 22 do 36 lat 
(28,14 ± 4,20 lat), a staż zawodniczy wynosił średnio 19 
(± 4) lat i mieścił się w przedziale 21–25 lat.

Ustalono, a następnie wykonano badania w czte-
rech terminach, które wynikały z czasowej struktury 
treningu sportowego (I termin: marzec 2007, II termin: 
kwiecień 2007, III termin: lipiec 2007, IV termin: sierpień 
2007).

Pierwszy termin badań wypadł na początku okresu 
przygotowawczego do rozgrywek na boiskach otwar-
tych. Głównym celem sportowym tego makrocyklu był 
udział i zwycięstwo w Mistrzostwach Europy grupy 
B, co umożliwiało awans do grupy kwalifi kacyjnej do 
Igrzysk Olimpijskich w Chinach w 2008 r. Nastąpił on 
po bardzo intensywnym sezonie halowym (uzyskane 
wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy mistrzów 
krajowych – dla tych samych zawodników). Termin II 
przypadł pod koniec okresu przygotowawczego i na 
początku startowego, termin III – w drugim okresie 
przygotowawczym, a termin IV – w okresie bezpośred-
niego przygotowania startowego (BPS).

Każdorazowo wykonano pomiar wysokości i masy 
ciała oraz komponentów ciała w tych samych warun-
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kach (ta sama hala, o tej samej porze dnia – rano). 
Pomiaru wysokości i masy ciała dokonywano według 
standardowej procedury [22, 23], używając antropome-
tru ręcznego (z dokładnością do 1 mm) oraz wagi elek-
tronicznej (fi rmy Rad Wag), z dokładnością do 500 g. Do 
pomiaru składu ciała użyto analizatora BIA-101 włoskiej 
fi rmy Akern, przestrzegając zaleceń badawczych [24].

Zebrane wyniki poddano analizie statystycznej. 
Dla zmierzonych cech obliczono średnią arytmetycz-
ną, średnie odchylenie standardowe. Dokonując oceny 
zmian poziomu komponentów ciała, wysokości i masy 
ciała w kolejnych terminach badań posłużono się testem 
t-Studenta dla prób zależnych i wykorzystano pakiet 
Statistica 8.0, przyjmując poziom istotności p ≤ 0,05.  

Wyniki

W pierwszej kolejności analizie poddano masę cia-
ła. Dokonano jej dla wszystkich analizowanych za-
wodników łącznie w ustalonych terminach badań. 
Szczegółowe wyniki zamieszczono w tabeli 1, a ich 
grafi czny obraz na rycinie 1. Na podstawie przepro-
wadzonej analizy stwierdzono, że cecha ta miała 
względnie stałe wartości w trakcie obserwowanego 
makrocyklu. Można było wprawdzie zauważyć tenden-
cję spadkową tego parametru, to jednak bez znamion 
istotności statystycznej.

Następnie analizowano komponentę tłuszczową. 
Wyniki badań przedstawiono na rycinie 2. Dokonując 

Tabela 1. Charakterystyki statystyczne cech morfologicznych hokeistów na trawie

Table 1. Statistical characteristic of morphological traits of field hockey players

Cecha
Characteristic

I termin badań
I term of research

II termin badań
II term of research

III termin badań
III term of research

IV termin badań
IV term of research

Masa ciała (kg)
Body mass in kg

76,62 ± 8,92
60,00 – 92,00

75,56 ± 8,24
59,00 – 88,00

75,39 ± 8,11
59,00 – 88,00

75,29 ± 8,32
60,00 – 90,00

Masa tłuszczu (%)
Body  fat in %

20,97 ± 4,03
15,30 – 30,30

21,45 ± 3,43
16,20 – 28,60

22,35 ± 2,75
18,10 – 28,20

18,79 ± 4,06
11,90 – 28,30

Woda  (%)
Body water in %

57,84 ± 2,95
51,00 – 62,00

57,49 ± 2,51
52,30 – 61,40

56,84 ± 2,00
52,60 – 59,90

59,44 ± 2,97
52,50 – 64,50

Ryc. 1. Poziom masy ciała w grupie zawodników uprawiających hokej na trawie w kolejnych terminach badań

Fig. 1. The level of body mass in field hockey players, in following terms of research
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analizy porównawczej tej składowej istotny staty-
stycznie wzrost odnotowano w stosunku I do III ter-
minu badań, spadek pomiędzy I i IV, II i IV oraz III 
i IV terminem. Nie stwierdzono natomiast żadnej róż-
nicy pomiędzy poziomem masy tłuszczu w I i II oraz 
II i III terminie badań. Najniższy poziom analizowanej 
składowej odnotowano w IV terminie badań, który 
przypadł na II okres startowy – BPS. Szczególnie 
wyraźnie obniżył się on w stosunku do poziomu naj-
wyższego, przypadającego na III termin badań, czyli II 
okres przygotowawczy. 

Analizie poddano także zawartość wody (ryc. 3). 
Poczynając od I terminu badań, zaobserwowano stop-
niowy, choć nieznaczny statystycznie spadek jej pozio-
mu. W wyznaczonych odstępach czasu osiągnął on 
maksimum podczas IV terminu badań. W trakcie roczne-
go cyklu treningowego następowały istotne statystycznie 
różnice pomiędzy analizowanymi badaniami i dotyczyły 
one terminu I w stosunku do IV, II do IV oraz III do IV.

Kształtowanie się omawianych cech w układzie cią-
głym prześledzić można następnie na przykładzie indy-
widualnej analizy zawodników. Poziom masy ciała nie 

Ryc. 2. Poziom masy tłuszczu w grupie zawodników uprawiających hokej na trawie w kolejnych terminach badań

Fig. 2. The level of fat mass in field hockey players, in following terms of research

Tabela 2.  Istotność różnic cech somatycznych pomiędzy kolejnymi terminami badań

Table 2. The level of significance of morphological characteristics between the terms of research

Cecha
Characteristic I– II I–III I–IV II– III II– IV III– IV

Masa ciała (kg)
Body mass in kg – – – – – –

Masa tłuszczu (%)
Body  fat in % – * ** – ** **

Woda (%)
Body water in % – – ** – ** **

*  przyjęty poziom istotności 0,01 / *  adopted level of significance 0,01

** przyjęty poziom istotności 0,05 / ** adopted level of significance 0,05
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wykazywał większych różnic w cyklu rocznym. Zmiany, 
które się pojawiły, były nieistotne statystycznie (ryc. 4). 
Inna sytuacja miała miejsce w przypadku składników 
masy ciała, tj. masy tłuszczu i wody. Komponenta tłusz-
czowa wykazywała wahania indywidualne u poszcze-

gólnych osobników w wyznaczonych terminach (ryc. 
5). W przypadku naszych badań potwierdziła się więc 
zakładana wcześniej plastyczność i czułość tej skła-
dowej na działanie bodźca treningowego. Podobne, 
lecz odwrotnie proporcjonalne zmiany zaobserwowano 

Ryc. 3. Poziom wody w grupie zawodników uprawiających hokej na trawie w kolejnych terminach badań

Fig. 3. The level of water in field hockey players, in following terms of research

Ryc. 4. Poziom masy ciała w grupie poszczególnych zawodników uprawiających hokej na trawie w kolejnych terminach badań

Fig. 4. The level of body mass in each field hockey players, in following terms of research
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Ryc. 5. Poziom masy tłuszczu w grupie poszczególnych zawodników uprawiających hokej na trawie w kolejnych terminach badań

Fig. 5. The level of fat mass in each field hockey players, in following terms of research

Ryc. 6. Poziom wody w grupie poszczególnych zawodników uprawiających hokej na trawie w kolejnych terminach badań

Fig. 6. The level of water in each field hockey players, in following terms of research

w odniesieniu do całkowitej zawartości wody w organi-
zmie (ryc. 6).

Dyskusja

Do tej pory nie określono jednoznacznie, czy obcią-
żenia treningowo-startowe mają wpływ na zmiany 

zachodzące w poziomie parametrów morfologicznych 
(głównie komponentów ciała). W większości prac nie 
wykazano zależności pomiędzy poziomem masy 
tłuszczowej a różną pracą wykonaną w poszczegól-
nych okresach cyklu treningowego, typem treningu 
i aktualną formą sportowej zawodnika. Koutedakis [9] 
potwierdził ten fakt w przypadku 50% prowadzonych 
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przez siebie prac, podobne rezultaty odnotował rów-
nież Johnson [7].

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki są zgod-
ne z oczekiwaniami, można również zauważyć pewne 
prawidłowości. W czasie bezpośredniego przygotowa-
nia startowego (BPS) obniżył się poziom komponenty 
tłuszczowej, co było efektem zastosowania w okresie 
przygotowawczym obciążeń o dużej objętości, zgod-
nie z założeniami szkoleniowymi oraz wysoką inten-
sywnością stymulujących obciążenia startowe ćwi-
czeń w okresie startowym. Ten stan rzeczy uznano 
za prawidłowy, ponieważ głównym zadaniem okresu 
startowego jest stworzenie optymalnych warunków do 
uzyskania przez sportowców jak najlepszych wyników 
po odpowiednim przygotowaniu do zawodów w okresie 
przygotowawczym. Uważamy, iż do odniesienia sukce-
su przyczynia się stosunkowo niski poziom masy tłusz-
czu. Stanowi on dla zawodnika zbędny „balast” [25] 
i tym samym obniża jego skuteczność w walce sporto-
wej, szczególnie podczas głównych zawodów danego 
makrocyklu (w tym przypadku Mistrzostw Europy). 

Zmiany poziomu masy tłuszczu nie ujawniały się 
u badanych w identyczny sposób w czasie kolejnych 
badań. Wskazuje to na konieczność indywidualnego 
podejścia do poszczególnych zawodników, gdyż dla 
każdego z nich optymalny poziom masy tłuszczu może 
być inny [26, 20, 27]. 

W podobny sposób rozpatrywać można kształto-
wanie się kolejnej składowej organizmu, a mianowicie 
wody. Ten komponent ma istotne znaczenie dla prawi-
dłowego przebiegu procesów metabolicznych, regu-
lacji temperatury ciała oraz szeregu innych procesów 
fi zjologicznych kojarzonych ze zdrowiem [28]. Jego 
znaczenie wzrasta podczas treningu sportowego, gdy 
uzyskanie dobrego wyniku uwarunkowane jest możli-
wością podejmowania odpowiednich dla zdrowia wysił-
ków i utrzymania formy sportowej. Stąd tak istotne jest 
systematyczne kontrolowanie jego poziomu. Niedobór 
wody powoduje m.in. obniżenie wydolności wysiłkowej 
(np. poprzez wzrost temperatury ciała), zwiększa moż-
liwość wystąpienia bolesnych skurczów mięśniowych, 

wyczerpania cieplnego, a w skrajnych przypadkach – 
udaru cieplnego [29].  Zjawisko to dotyczyć może nie 
tylko zawodników intensywnie trenujących, ale tak-
że amatorów [30], a szczególnie niebezpieczne jest 
w przypadku osób młodocianych [31]. 

Stopień utraty wody będzie zależał od wielu czyn-
ników, m.in. od stopnia aklimatyzacji, warunków śro-
dowiska zewnętrznego, stopnia wytrenowania oraz 
wielkości obciążenia wysiłkowego. Nie bez znaczenia 
będzie także przemienność faz pracy i wypoczynku 
oraz następujące po sobie kolejne akcenty treningowe 
w rocznym cyklu szkolenia. U sportowców obserwuje 
się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wodę, gdyż 
praca, jaką wykonują (w ciepłym środowisku), spowo-
dować może dużą jej utratę [32].  Tak więc w bardzo 
krótkim okresie następuje w ich organizmach znaczący 
spadek jej poziomu. Uważa się, że redukcja poziomu 
uwodnienia, sięgająca 1–2% masy ciała przy wysiłkach 
trwających poniżej 90 minut nie powinna wpłynąć nega-
tywnie na wynik sportowy. Jednakże wysiłek trwający 
powyżej 90 minut z odwodnieniem sięgającym powyżej 
2% przyczynić się może do osłabienia wyniku, wpływa-
jąc niekorzystnie na podstawowe funkcje fi zjologiczne 
organizmu [33, 34, 35].

Wnioski

1. Podczas makrocyklu treningowego zaobserwowano 
zmiany w rejestrowanych parametrach morfologicz-
nych, które wynikały z realizacji celów szkoleniowych 
i sportowych badanej grupy.

2. Zgodnie z przyjętym założeniem, u badanych za-
wodników w okresie startowym obniżył się poziom 
masy tłuszczu, jednocześnie ustabilizowała się 
masa ciała, a także wzrosła zawartość wody. 

3. Konieczne jest prowadzenie systematycznych ba-
dań interdyscyplinarnych, których celem będzie 
określenia wpływu treningu na zmiany poziomu 
komponentów ciała oraz na sprawność motoryczną 
zawodników.
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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 zapro-
ponowanych testów komputerowych do badań wybranych zdolności koordynacyjnych. 

Material and methods. The study material has been constituted by the results of research of a group of 
15 schoolchildren of 14 years of age, made in 2006. An attempt that was not recorded was made before the 
first evaluated test. Then each test was made three times (in 3 consecutive days) with a tested person, with the 
same test procedures (computer equipment, time of the day, outdoor conditions, and research maker) retained. 
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26 different characteristics connected with motricity coordination of a man have been received. The gathered 
material has been worked out with basic statistical methods counting: x–, SD. In order to verify the influence of 
learning on tests’ results the method of variation analysis ANOVA for dependent attempts has been used. If the 
zero hypothesis on the lack of difference between arithmetic mean had not been confirmed, it was checked which 
of them were responsible for the rejection of hypothesis by the Tukey’s test “post-hoc” for equal N.

Results and conclusions. No statistically important influence of learning on the researched test CMA results 
between first and second measurement has been observed. Only a three times repetition “day after day” of each 
test with the checked person has shown statistically important improvement of CMA computer test results – in 
comparison to the first check. To sum up, only the results of the third check should be treated as a joint effect of 
influence of learning and the level of the given coordinating ability. The received results confirm the usefulness 
of the suggested computer tests for the research of chosen coordinating abilities.

Wstęp

Problematyka koordynacyjnych zdolności motorycz-
nych (KZM) cieszy się dużym zainteresowaniem zarów-
no teoretyków, jak i praktyków wychowania fi zycznego 
i sportu. Zgodnie podkreśla się, że wysoki poziom ko-
ordynacji ruchowej zapewnia sukcesy w sporcie, w ży-
ciu codziennym, jak również zawodowym. Można więc 
przyjąć, iż u współczesnego człowieka nadrzędną rolę 
wobec do zdolności kondycyjnych odgrywają właśnie 
zdolności koordynacyjne. Różni autorzy wymieniają 
od 5 do 11 podstawowych zdolności koordynacyjnych. 
Podsumowanie stanu współczesnej wiedzy nad ich kla-
syfi kacją oraz defi nicjami przedstawił obszernie w swej 
pracy Starosta [1].

Do oceny KZM w badaniach naukowych zazwyczaj 
stosuje się próby z Wiedeńskiego Systemu Testowego. 
Mimo niezaprzeczalnych walorów nie jest on jednak 
powszechnie dostępny do stosowania w szkołach 
i w badaniach populacyjnych, głównie ze względu na 
wysokie koszty. Dlatego w badaniach eksperymental-
nych często próbuje się określać poziom KZM na pod-
stawie odpowiednio skonstruowanych baterii testów 
motorycznych [2]. Niestety, jak zauważa wielu autorów 
[2, 3, 4, 5], tego rodzaju narzędzia badają zarówno 
podłoże energetyczne, jak i sterująco-regulacyjne 
możliwości organizmu. Tak więc są one dalekie od do-
skonałości. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia 
można wysnuć wniosek, iż należy poszukiwać precy-
zyjnych narzędzi diagnostycznych możliwych do zasto-
sowania w każdych warunkach. Wydaje się, iż wymogi 
te spełniają proponowane i udoskonalane od kilku lat 
komputerowe testy KZM [4, 6, 7]. Konstruując tego ro-
dzaju testy musimy oczywiście uwzględniać najnowsze 
klasyfi kacje KZM oraz eliminować wpływ uczenia się 
oraz umiejętności ruchowych na ich wyniki. 

Stąd zasadniczym celem niniejszej pracy jest pró-
ba określenia wpływu uczenia się na wyniki własnego 

zestawu komputerowych testów koordynacyjnych zdol-
ności motorycznych. 

Materiał i metody

Materiał opracowania stanowiły wyniki badań 15-
-osobowej grupy uczniów w wieku 14 lat przeprowadzo-
ne w 2006 roku. Każdy z testów wykonano trzykrotnie 
(przez kolejne 3 dni) u badanej osoby z zachowaniem 
tych samych procedur testowania (sprzęt komputero-
wy, pora dnia, warunki zewnętrzne, prowadzący test). 
Przed pierwszym ocenianym wykonaniem testu każdy 
badany wykonywał próbę, która nie była zapisywana. 
Przerywano ją, gdy prowadzący zauważył, że bada-
ny całkowicie rozumie, na czym polega dany test. Do 
badań wykorzystano komputer przenośny typu „tablet” 
z ekranem dotykowym (Toshiba Satellite R15) o na-
stępujących parametrach: procesor 1,7 GHz, system 
operacyjny Windows XP Tablet PC Edition 2005, 512 
MB RAM, karta grafi czna z 32-bitową głębią kolorów 
(16 milionów kolorów), 14,1” kolorowy monitor typu LCD 
o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli, mysz kompute-
rowa, „rysik” tableta). Badanie jednego ucznia trwało 
około 20–25 minut. 

Badania oparto na najnowszych klasyfi kacjach 
koordynacyjnych zdolności motorycznych [1, 2], a ich 
zakres objął następujące zdolności: kinestetyczne 
różnicowanie ruchów (komponenty siłowe oraz czaso-
we), częstotliwość ruchów, szybkość reakcji prostej (na 
bodziec wzrokowy i słuchowy), szybkość reakcji z wy-
borem, orientację przestrzenną, koordynację wzroko-
wo-ruchową, rytmizację, szybkość, dokładność i pre-
cyzję ruchów, dostosowanie ruchów, koordynację typu 
oko – ręka. Testy zostały pozytywnie zweryfi kowane 
pod względem rzetelności oraz dokładnie opisane [7]. 
W badaniach otrzymano 26 różnych właściwości zwią-
zanych z koordynacją ruchową człowieka. Zgodnie 
z zasadami optymalizacji testowania próby były oparte 
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na ruchach naturalnych, nie zawierały złożonych umie-
jętności ruchowych oraz były stosunkowo proste do 
przeprowadzenia. 

Metody statystyczne opracowania materiału 

• Obliczono podstawowe charakterystyki statystycz-
ne (x–, SD) badanych KZM.

• Do weryfi kacji wpływu uczenia się na wyniki testów 
zastosowano metodę analizy wariancji ANOVA dla 
prób zależnych. Wykorzystano test post-hoc Tukeya 
dla równych N. 

• Dodatkowo, na podstawie obliczonych średnich 
i odchyleń standardowych w porównywanych gru-
pach, obliczono wartość współczynnika d-Cohena 
i wielkość efektu korelacji rYλ, (badania I–III) [8]: 

d-Cohena = x–1 – x–2 / SDwspólne 

 gdzie: SDwspólne = √[(SD1
2+ SD2

2) / 2]

 rYλ = d / √(d2 + 4)

Obliczeń dokonano wykorzystując pakiet STATI-
STI CA 6.0 PL dla Windows.

Wyniki

Dla wszystkich analizowanych KZM obliczono podsta-
wowe parametry statystyczne w kolejnych dniach ba-
dań. Dane te wraz z oceną istotności różnic średnich 
w zależności od numeru kolejnego badania zestawiono 
w tabeli 1. Analizując układ średnich arytmetycznych 
oraz istotność różnic pomiędzy badaniem pierwszym 
a drugim stwierdzamy, iż tylko w dwu przypadkach za-
obserwowano różnice statystycznie istotne (dla orien-
tacji przestrzennej) na 26 analizowanych zależności. 
Biorąc pod uwagę stosunkowo małe liczebności bada-
nych, możemy sądzić z dużym prawdopodobieństwem, 
iż zaobserwowane różnice mogą być spowodowane 
dość dużym błędem pomiarowym. Tak więc zastoso-
wane testy oraz sprzęt komputerowy w pełni pozwoliły 
wyeliminować wpływ uczenia się na wyniki testów, co 
oczywiście przy tego typu badaniach jest bardzo ko-
rzystne. 

Analizując z kolei układ średnich arytmetycznych 
oraz istotność różnic między wynikami badania dru-
giego a trzeciego stwierdzamy, iż różnice statystycznie 
istotne występują już dla 6 wyników testów (różnico-
wania kinestetycznego – antycypacji, szybkości reak-
cji złożonej, szybkości dokładności i precyzji ruchów 
w lewo, dostosowania ruchów – błędów oraz ponownie 

dla orientacji przestrzennej) na analizowanych 26 te-
stów. Można więc przypuszczać, iż w tym przypadku 
zaobserwowane zależności są wynikiem nakładania 
się błędów pomiaru (jak wykazano powyżej niemożli-
wych do wyeliminowania w tego typu badaniach), a tak-
że efektu uczenia się. 

Z bardzo ciekawą sytuacją mamy do czynienia, 
gdy analizujemy relacje dotyczące wyników badania 
pierwszego oraz trzeciego. Jak wynika z tabeli 1, za-
leżności statystycznie istotne pomiędzy analizowanymi 
wynikami badań zaobserwowano aż w 16 przypad-
kach. Ta obserwacja świadczy o wpływie uczenia się 
na wyniki większości testów. Wielkość efektu „r” była 
duża w jedenastu porównaniach, natomiast w pięciu – 
średnia. Wyniki te ponownie potwierdzają, że testy są 
prawidłowo skonstruowane, ponieważ takie zależności 
obserwujemy dopiero po trzykrotnym powtórzeniu pró-
by u każdego badanego (z jednym wcześniejszym nie 
ocenianym wykonaniem testu). 

Dyskusja

Koordynacyjne zdolności motoryczne należą do cech 
bardzo wrażliwych na zmiany czynników zewnętrznych 
środowiskowych (nastawienie badanego, pora dania, 
zmęczenie, motywacja podczas wykonywania testu 
itp.). Stąd – jak powszechnie wiadomo – współczynniki 
rzetelności dla testów koordynacyjnych, które wahają 
się zazwyczaj w granicach 0,5–0,8, są zdecydowanie 
niższe niż dla testów kondycyjnych [3, 9]. Tak więc 
analizując wartości wyników testów KZM w pierwszym 
i drugim badaniu nie stwierdzamy wpływu uczenia się 
na ich poziom. Otrzymane wyniki potwierdzają przy-
datność zaproponowanych testów komputerowych do 
badań wybranych zdolności koordynacyjnych.

Z kolei relacje pomiędzy wynikami badań własnych 
z pierwszego i trzeciego dnia potwierdzają obserwo-
wane od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku związki 
koordynacyjnych zdolności motorycznych z procesami 
uczenia się (przegląd zagadnienia [2]). W badaniach 
własnych, jak również porównawczych zaobserwowa-
no zdecydowaną poprawę analizowanych KZM wraz 
z ilością powtórzeń próby. Należy więc przypuszczać, 
iż jest ona spowodowana właśnie efektem uczenia się. 

Interesujące są również rozważania dotyczące 
szybkości uczenia się w zależności od siły uwarun-
kowań genetycznych oraz stopnia złożoności cechy. 
W badaniach opartych na materiale bliźniąt [10, 11] 
sugerowano, iż uczenie się prostych pod względem 
koordynacji czynności ruchowych w porównaniu 
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Tabela 1. Podstawowe parametry statystyczne badanych cech uczniów gimnazjalnych oraz istotność różnic pomiędzy wynikami 
kolejnych badań

Table 1. Basic statistic parameters of the checked features of secondary school pupils and importance of differences between the 
results of subsequent checks

Nazwa testu KZM → jednostka
pomiaru

CMA test name → measure unit 

Badanie I
Test I 

Badanie II
Test II

Badanie III
Test III

x– ± SD
p

I–II x– ± SD
p

II–III x– ± SD
p

I–III
r

Różnicowanie kinestetyczne (parametry siłowe) 
→ piksele
Kinestetic diversifi ction (strength parameters) 
→ pixels

14,86 ± 9,21 0,788 13,40 ± 5,80 0,179 10,80 ± 4,16 0,481

Różnicowanie kinestetyczne (antycypacja) → 
piksele
Kinestetic diversifi cation (anticipation) → pixels

40,00 ± 13,75 0,323 34,80 ± 14,92 0,000 27,06 ± 14,30 0,000
0,42; duży

Częstotliwość ruchów ręki w lewo → n
Frequency of hand movements to the left → n 23,80 ± 2,73 0,402 25,20 ± 2,88 0,186 27,13 ± 3,56 0,011

0,47; duży

Częstotliwość ruchów ręki w prawo → n
Frequency of hand movements to the right → n 24,26 ± 2,57 0,433 25,46 ± 2,89 0,726 26,20 ± 2,70 0,126

Częstotliwość ruchów → n
Frequency of movements → n 48,06 ± 4,92 0,371 50,66 ± 5,36 0,353 53,33 ± 6,06 0,025

0,43; duży

Częstotliwość ruchów → n błędy 
Movement frequency → n errors 1,20 ± 0,81 0,209 0,73 ± 0,56 0,439 0,40 ± 0,26

0,015
0,55;
duży

Szybkość reakcji na bodziec wzrokowy → s
Fastness of reaction for visual stimulus → sec. 248,33 ± 22,12 0,498 243,26 ± 14,67 0,690 239,60 ± 16,77 0,139

Szybkość reakcji na bodziec słuchowy → s
Fastness of reaction to the auditory stimulus → 
sec.

208,46 ± 15,70 0,765 210,80 ± 14,59 0,288 205,66 ± 14,81 0,681

Szybkość reakcji złożonej → s 
Fastness of complex reaction → sec. 374,06 ± 56,15 0,513 361,26 ± 31,00 0,009 324,46 ± 41,07 0,000

0,45; duży

Szybkość reakcji złożonej → n błędy
Fastness of complex reaction → n errors 3,66 ± 1,17 0,987 3,60 ± 1,91 0,889 3,40 ± 2,16 0,812

Rytmizacja → ms
Rhythmization → msec. 142,26 ± 75,58 0,567 121,66 ± 65,19 0,154 83,26 ± 35,83 0,0170,45; 

duży

Szybkość, dokładność i precyzja ruchu w lewo 
→ s
Fastness, accuracy and precision of movement 
to the left → sec.

42,93 ± 6,50 0,713 41,73 ± 7,07 0,001 35,73 ± 4,92 0,000
0,53; duży

Szybkość, dokładność i precyzja ruchu w prawo 
→ s
Fastness, accuracy and precision of movement 
to the right → sec.

41,26 ± 6,59 0,108 37,86 ± 6,05 0,397 35,75 ± 6,91 0,005
0,38; duży

Szybkość, dokładność i precyzja ruchu w lewo 
→ n błędy
Fastness, accuracy and precision of movement 
to the left → n errors

15,26 ± 8,48 0,113 9,12 ± 4,35 0,985 7,73 ± 4,40 0,0160,49; 
duży

Szybkość, dokładność i precyzja ruchu w prawo 
→ n błędy
Fastness, accuracy and precision of movement 
to the right → n errors

12,86 ± 6,56 0,057 9,13 ± 5,27 0,642 9,33 ± 6,55 0,007 0,26; 
średni
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Dostosowanie ruchów, czas → s
Adjustment of movements, time → sec. 4,86 ± 3,15 0,817 5,60 ± 3,43 0,286 3,73 ± 2,73 0,621

Dostosowanie ruchów → n błędy
Adjustment of movements → n errors 5,33 ± 2,57 0,347 3,33 ± 2,71 0,011 3,86 ± 2,03 0,224

Koordynacja wzrokowo-ruchowa (tryb dowolny), 
czas → s
Visual and spatial coordination (free mode), time 
→ sec.

37,60 ± 2,38 0,211 36,00 ± 4,05 0,620 35,13 ± 3,46 0,032

Koordynacja wzrokowo-ruchowa (tryb dowolny) 
→ n błędy 

Visual and spatial coordination (free mode) → n 
errors

0,80 ± 0,26 0,245 0,26 ± 0,19 0,977 0,33 ± 0,18 0,336

Koordynacja wzrokowo-ruchowa (tryb wymuszony) 
→ n błędy

Visual and spatial coordination (constraint mode) 
→ n errors

9,26 ± 7,16 0,197 7,33 ± 5,17 0,672 6,40 ± 4,18
0,035
0,24; 
średni

Koordynacja wzrokowo-ruchowa (tryb wymuszony) 
→ n poprawne

Visual and spatial coordination (constraint mode) 
→ n of received stimulae

40,73 ± 7,17 0,197 42,66 ± 5,18 0,672 43,60 ± 4,20
0,0350,24; 
średni

Orientacja przestrzenna (tryb dowolny), czas → s
Spatial orientation (free mode), time → sec. 56,40 ± 6,95 0,244 53,53 ± 7,29 0,366 51,13 ± 6,86 0,0140,36; 

średni

Orientacja przestrzenna (tryb dowolny) → n błędy
Spatial orientation (free mode) → n errors 5,40 ± 2,22 0,000 3,00 ± 2,15 0,000 3,40 ± 1,77 0,0330,45; 

duży

Orientacja przestrzenna (tryb wymuszony), → n 
poprawne 
Spatial orientation (constraint mode) → n
 of received stimulae

21,06 ± 12,49 0,000 31,93 ± 9,88 0,396 35,13 ± 9,75 0,0000,53; 
duży

Koordynacja oko – ręka, czas → s
Coordination eye – hand, time → sec. 61,80 ± 26,26 0,269 55,66 ± 14,62 0,742 52,80 ± 9,66 0,0690,22; 

średni

Koordynacja oko – ręka → n błędy
Coordination eye – hand → n errors 13,80 ± 9,57 0,629 11,53 ± 5,90 0,729 9,66 ± 4,73 0,229

z czynnościami złożonymi jest silniej uwarunkowane 
genetycznie. Jak widać w tabeli 1, teza ta potwierdza 
się również w badaniach własnych. Elementarne zdol-
ności koordynacyjne, takie jak czas reakcji prostej na 
bodziec słuchowy, wzrokowy oraz częstotliwość ru-
chów nie wykazują istotnych różnic statystycznych 
w zależności od kolejności badania. Być może jest to 
spowodowane właśnie ich silną kontrolą genetyczną 
i stąd nie obserwujemy w kolejnych badaniach po-
prawy wyników. Odmienną tezę opartą na badaniach 
rodzinnych wysuwają inni badacze [12, 13], którzy 
uważają, iż „cechy bardziej kompleksowe” pozosta-
ją pod silniejszą kontrolą genetyczną niż względnie 
proste. Prawidłowość ta znajduje tylko częściowo 
potwierdzenie w wynikach badań własnych, gdzie 
w przypadku cech „bardziej kompleksowych” (orien-
tacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
reakcja złożona) obserwuje się istotną statystycznie 

poprawę wyników testów w trzecim badaniu. Wyżej 
wymienione cechy wykazują wskaźniki odziedziczal-
ności na poziomie 0,5–0,8 – tak więc istnieje również 
możliwość oddziaływania na ich wyniki czynnikami 
środowiskowymi. Wydaje się, iż obserwowane prawi-
dłowości są efektem ich „średnio-silnej” kontroli gene-
tycznej, jak również uczenia się.

Wnioski

Na podstawie zaprezentowanych wyników badań moż-
na sformułować następujące wnioski zbieżne z celem 
pracy:
1. W trakcie analizy wyników komputerowych testów 

KZM nie zaobserwowano wpływu uczenia się po-
między badaniem pierwszym a drugim.

2. Dopiero trzykrotne powtórzenie „dzień po dniu” każ-
dego testu u badanych osób spowodowało istotne 
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statystyczne polepszenie wyników testów większo-
ści KZM – w odniesieniu do badania pierwszego. 

3. Obserwowaną poprawę wyników KZM badania trze-
ciego można więc interpretować jako wpływ efektu 
ucznia się na wyniki badanych zdolności koordyna-
cyjnych. Zaobserwowane efekty były na ogół duże.

4. Zaobserwowana poprawa wyników KZM dopiero 
po trzykrotnym powtórzeniu świadczy, iż zapropo-
nowane testy są właściwie skonstruowane i mogą 
być przydatne podczas kontroli poziomu koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych.
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ZDOLNOŚĆ UTRZYMANIA RÓWNOWAGI 
U ZAWODNIKÓW NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO 

I BIATLONU

BALANCE ABILITY IN ALPINE SKIERS 
AND BIATHLONISTS 

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

** prof. dr hab., Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
** dr, Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Słowa kluczowe: narciarstwo, równowaga, stabilografia
Key words: winter sports, posture control, stabilography

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. 

The aim of the study. The posture control is contributing by interaction of different orientation senses and 
motor control centers. The aim of this study was to define the level of neural coordination in alpine skiers (AS) 
and biathlonists (B) using the stabilography . 

Material and methods. 21 alpine skiers BM 63,3±8,58 [kg], height 167,2±8,84 [cm], age 16,7±2,11 [yr] and 
22 biathlonists BM 66,1±7,59 [kg], height 174,4±6,88 [cm], age 19,1±1,52 [yr] took part in experiment. Subjects 
were required to stand on the platform which identified the location of mean pressure forces on the ground. Body 
sway was measured under each of following conditions: eyes – open (I), eyes – closed (II) and visual feedback 
(III) conditions, every time by 32 sec. 

Results. 3 of 14 parameters were significantly poorer under eyes – open and eyes – closed conditions in AS 
vs. B. Under visual – feedback condition AS had significantly poorer results than B except parameters of velocity 
sd in lateral and anteroposterior sway. Visuo-motor coordination is significantly higher in B (86,6%) than in AS 
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(70,5%). The comparison inside groups shows univocally poorer stability with eyes – closed in both groups and 
poorer stability in AS group under visual – feedback condition. 

Conclusions. The mechanism of static equilibrium in biathlonists is much efficient then in alpine skiers. Also 
biathlonist characterized better visuo – motor coordination.

Wstęp

Autokontrola pionowej postawy ciała jest podstawą za-
chowań motorycznych człowieka. Gwarantuje stabilną 
podstawę dla ukierunkowanych ruchów oraz adekwat-
ne do zadania ruchowego generowanie i pochłanianie 
sił. Zewnętrzne i wewnętrzne siły oddziałujące na wy-
prostowane ciało powodują drobne wychwiania jego 
środka ciężkości z optymalnego położenia. Nie jeste-
śmy ich świadomi. Przeciwdziałanie im wymaga współ-
pracy kilku mechanizmów. Skomplikowany układ samo-
kontroli postawy ciała zależy od informacji aferentnej 
płynącej z narządu wzroku, narządu przedsionka oraz 
czucia somatycznego (bodźce świadome i informacja 
proprioceptywna), sprawnego przetwarzania informacji 
na poziomie ośrodków nerwowych oraz strategii rekru-
tacji jednostek motorycznych [1,2,3]. Uszkodzenie cho-
ciażby jednej struktury powoduje większą amplitudę 
wychwiań środka ciężkości ciała i wzrost aktywności 
mięśni posturalnych w celu utrzymania równowagi [3]. 

Zdolność utrzymania równowagi ciała jest ważna 
w każdej dziedzinie sportu. W przedstawionej pracy 
postanowiliśmy zająć się biatlonem i narciarstwem 
zjazdowym. Równowaga ciała w obu tych dyscyplinach 
ma inne znaczenie oraz inne podłoże. W biatlonie pod-
czas oddawania strzałów ważny jest statyczny aspekt 
utrzymania prawidłowej postawy ciała. Z kolei w nar-
ciarstwie zjazdowym mamy raczej do czynienia z dy-
namicznie zmieniającą się równowagą ciała, co jest 
efektem dostosowywania się do zmiennych warunków 
otoczenia: podłoża, śniegu, widoczności.  

Postawa ciała jest zazwyczaj rozpatrywana 
w aspekcie statycznym (mimo że jest to stabilna nie-
równowaga/równowaga chwiejna, polegająca na 
ciągłej, naprzemiennej utracie i odzyskiwaniu pionu) 
i z tym mamy do czynienia w biatlonie. W narciarstwie 
zjazdowym mamy natomiast do czynienia z postawą 
dynamiczną stale adaptującą się do zmian nawierzchni 
i zmiennych warunków. Odchylenie od pionowej po-
stawy wpływa na przesunięcie środka ciężkości ciała 
względem podstawy podparcia. Efektem jest wzrost 
napięcia mięśni biorących udział w stabilizacji ciała 
w pozycji pionowej. Zdolność równowagi powoduje, 
że mięśnie posturalne oraz kończyn dolnych podczas 
swobodnego stania są w stanie relaksacji. Prawidłowe 

proporcje pomiędzy długością a napięciem mięśnio-
wym powodują i gwarantują zachowanie optymalnej 
postawy ciała, która jest zasadnicza dla naszych umie-
jętności ruchowych i koordynacji. 

Badania stabilografi czne pozwalają na rejestrację 
przemieszczeń środka sił nacisku stopami na podłoże 
w swobodnej postawie wyprostowanej, które są uza-
leżnione od napięć powstających w mięśniach postural-
nych. Zdolność człowieka do utrzymywania równowagi 
jest w głównej mierze wynikiem bodźców płynących 
z proprioreceptorów kończyn dolnych (mięśnie stabili-
zujące stawy skokowe i kolanowe, receptory zlokalizo-
wane na powierzchniach stawowych, ścięgniste aparaty 
Golgiego, mechanoreceptory stóp) i stawów kręgosłupa 
[1, 2]. Informacje płynące z narządów przedsionkowych 
i narządu wzroku mają charakter wspomagający [4]. 
Zależności pomiędzy tymi trzema źródłami informacji 
wpływają na korekcyjne ruchy oscylacyjne tułowia. Ich 
dostępność może ulegać zmianie w zależności od tego, 
czy stoimy nieruchomo, czy się przemieszczamy wzglę-
dem otoczenia, czy otoczenie przemieszcza się wzglę-
dem naszego ciała, czy też przemieszczeniu względem 
siebie ulega zarówno ciało, jak i otoczenie [5, 6]. W za-
leżności od tego, co się dzieje z naszym ciałem w czasie 
i przestrzeni, może dochodzić do przełączania źródeł 
informacji jako głównych [2]. W razie braku dostatecznej 
informacji z jednego rodzaju bądź obszaru receptorów 
zwiększa się wrażliwość innej grupy receptorów, dzięki 
czemu ośrodki odpowiedzialne za regulację postawy 
ciała otrzymują cały czas odpowiednią ilość danych [7]. 
Z drugiej strony [3] zwracają uwagę na to, że zreduko-
wanie informacji sensorycznej, dopływającej do systemu 
kontrolującego postawę ciała, powoduje obniżenie pre-
cyzji kontroli wychwiań. Z kolei zwiększenie amplitudy 
i częstości wychwiań ciała powoduje wzrost impulsacji 
do mięśni biorących udział w utrzymaniu prawidłowej 
postawy ciała, a to zwiększa ilość i jakość zwrotnej in-
formacji czuciowej dopływającej do układu nerwowego. 
Po przetworzeniu danych ośrodki motoryczne wysyłają 
informację eferentną do mięśni szkieletowych biorących 
udział w utrzymaniu równowagi ciała. Skomplikowany 
system pętli sprzężeń zwrotnych biorących udział w pro-
cesie utrzymania równowagi ciała pozwala człowiekowi 
na wykonywanie skomplikowanych czynności rucho-
wych zarówno w statyce, jak i w dynamice. 
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Początkiem i końcem każdego ruchu jest pozycja. 
Ruch rozpoczęty w nieprawidłowej pozycji w nieprawi-
dłowej pozycji również się zakończy. W narciarstwie 
zjazdowym może się to skończyć upadkiem i uszko-
dzeniami ciała, a w biatlonie – niecelnymi strzałami. 

Celem pracy było porównanie poziomu koordynacji 
nerwowej między narciarzami zjazdowymi i biatlonista-
mi za pomocą badania stabilografi cznego. Założono, że 
obie grupy charakteryzują się zbliżonym poziomem zdol-
ności utrzymania równowagi oraz że w badaniu w sprzę-
żeniu zwrotnym biatloniści będą wykazywać stabilniej-
szą postawę niż w badaniu z oczami otwartymi.

Materiał i metoda badawcza

W badaniach wzięło udział 21 zawodników narciarstwa 
zjazdowego (NZ) i 22 biatlonistów (B). Charakterystykę 
grupy podano w tabeli 1. Badani wykonali próbę postu-
rografi czną składającą się z trzech, kolejno po sobie na-
stępujących części: stania z oczami otwartymi (I), stania 
z oczami zamkniętymi (II) i w sprzężeniu zwrotnym (III). III 
część polegała na tym, że badany miał za zadanie utrzy-
mać punkt symbolizujący środek ciężkości ciała w wy-
znaczonym polu. Każda próba trwała 32 sekundy [8]. 

W badaniach posłużono się platformą posturogra-
fi czną typu PE-90 (Polska), która pozwala na pomiar 
wielkości wychyleń i prędkości ruchu środka sił naci-
sku stopami na podłoże. Zmiany położenia środka sił 
nacisku stopami na podłoże były mierzone w dwóch 
płaszczyznach – strzałkowej (przód – tył) oraz czoło-
wej (prawo – lewo).

Do porównania międzygrupowego wykorzystano 
test t-Studenta dla grup niezależnych. Testu t-Studenta 
dla prób zależnych użyto do porównania poszczegól-
nych prób w obrębie grupy NZ i B. Istotność statystycz-
ną rozpatrywano na poziomie p < 0,05.

Wyniki

Wyniki badań wskazują na wyższy poziom zdolności 
równoważnych biatlonistów (B) w stosunku do zawod-
ników reprezentujących narciarstwo zjazdowe (NZ). 
W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy porównaw-
czej NZ z B. Biatloniści uzyskali lepsze wyniki zarówno 
w badaniach z otwartymi, jak i zamkniętymi oczami. 
W obu przypadkach odnotowano różnice istotne sta-
tystycznie w odniesieniu do trzech parametrów: pro-
mienia średniego pola zakreślonego przez środek sił 
nacisku stopami na podłoże [mm] i jego odchylenia 
standardowego oraz pola powierzchni rozwiniętej sta-
tokinezjogramu [mm2].  

W tabeli 2 przedstawiono też wyniki porównania 
pomiędzy wartościami parametrów próby z otwartymi 
oczami z próbą z zamkniętymi oczami osobno dla obu 
przebadanych grup. Jedynie promień średniego pola 
zakreślonego przez środek sił nacisku stopami na pod-
łoże [mm] i jego odchylenie standardowe nie różnią się 
od siebie istotnie statystycznie. Wszystkie pozostałe 
parametry charakteryzujące średnie prędkości i mak-
symalne przemieszczenia  środka sił nacisku stopami 
na podłoże, długości statokinezjogramów i stabilogra-
mów (od P3 do P14) są lepsze w próbie z otwartymi 
oczami.  

Wyniki próby wykonanej w sprzężeniu zwrotnym 
(tab. 3) wskazują na zróżnicowanie międzygrupowe 
koordynacji wzrokowo-mięśniowej. Zawodnicy nar-
ciarstwa zjazdowego charakteryzują się statystycznie 
większymi wychyleniami środka sił nacisku stopami na 
podłoże w porównaniu z biatlonistami. Każdy określony 
w tym badaniu parametr jest korzystniejszy w przypad-
ku grupy B. Różnice nieistotne statystycznie ujawniły 
się wyłącznie w przypadku odchyleń standardowych 
od prędkości średniej przemieszczenia środka sił na-

Tabela 1. Charakterystyka grupy  

Table 1. Group characteristics 

                              Grupa 
Cecha

Narciarstwo zjazdowe
N = 21

Biatlon
N = 22

Ciężar ciała [kg] 63,3 ± 8,58 66,1 ± 7,59

Wysokość ciała [cm] 167,2 ± 8,84 174,4 ± 6,88

Wiek [lata] 16,7 ± 2,11 19,1 ± 1,52

BMI 22,38 ± 2,23 21,49 ± 1,86

Hemoglobina 14,26 ± 0,93 13,81 ± 1,32
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Tabela 2. Wyniki testu t-Studenta w badaniach I i II dla grup niezależnych i zależnych 

Table 2. T-Student  test results for eyes  open (I) and eyes  closed (II) conditions: independent and dependent tests 

Badanie z otwartymi oczami (I) Badanie z zamkniętymi oczami (II) NZ B

NZ
x (sd)

B
x (sd) t p NZ

x (sd)
B

x (sd) t p p p

P1 3,44 (0,93) 2,15 (0,45) 5,85 0,00 3,58 (1,24) 2,37 (0,74) 3,89 0,00 0,61 0,11

P2 2,01 (0,54) 1,25 (0,36) 5,52 0,00 2,14 (0,87) 1,36 (0,38) 3,87 0,00 0,38 0,21

P3 218,67 (131,48) 122,50 (62,51) 3,09 0,00 346,43 (281,30) 180,82 (110,55) 2,56 0,01 0,03 0,01

P4 209,90 (72,25) 181,73 (65,83) 1,34 0,19 300,86 (151,08) 245,27 (86,01) 1,49 0,14 0,00 0,00

P5 6,52 (2,25) 5,68 (2,12) 1,26 0,21 9,48 (4,70) 7,73 (2,76) 1,50 0,14 0,00 0,00

P6 4,95 (2,42) 4,65 (1,79) 0,47 0,64 7,13 (3,60) 6,01 (2,18) 1,24 0,22 0,01 0,00

P7 120,24 (52,09) 111,91 (46,78) 0,55 0,58 169,67 (124,53) 138,64 (51,04) 1,08 0,29 0,03 0,00

P8 3,86 (1,59) 3,45 (1,53) 0,84 0,40 5,33 (3,85) 4,36 (1,59) 1,09 0,28 0,04 0,00

P9 3,82 (1,73) 3,80 (1,59) 0,04 0,97 5,10 (3,25) 4,40 (1,62) 0,91 0,37 0,06 0,01

P10 18,71 (10,35) 18,55 (8,86) 0,06 0,95 25,62 (14,04) 23,77 (9,08) 0,51 0,61 0,00 0,00

P11 140,29 (48,74) 111,27 (43,71) 2,06 0,05 207,86 (88,59) 165,73 (69,32) 1,74 0,09 0,00 0,00

P12 4,48 (1,60) 3,55 (1,44) 2,01 0,05 6,52 (2,87) 5,32 (2,21) 1,55 0,13 0,00 0,00

P13 4,32 (2,00) 3,78 (1,34) 1,05 0,30 6,18 (2,62) 5,28 (2,06) 1,25 0,22 0,00 0,00

P14 19,05 (8,19) 17,50 (8,13) 0,62 0,54 28,48 (10,81) 25,50 (11,08) 0,89 0,38 0,00 0,00

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono różnice istotne statystycznie;  p < 0,05

Tabela 3. Wyniki testu t-Studenta w badaniach I i III dla grup niezależnych i zależnych

Table 3. T-Student  test results for eyes open (I) and visual feedback (III) conditions: independent and dependent tests

Badanie z otwartymi oczami (I) Badanie w sprzężeniu zwrotnym (III) NZ B

NZ
x (sd)

B
x (sd) t p NZ

x (sd)
B

x (sd) t p p p

P1 3,44 (0,93) 2,15 (0,45) 5,85 0,00 2,90 (0,85) 2,09 (0,77) 3,17 0,00 0,06 0,77

P2 2,01 (0,54) 1,25 (0,36) 5,52 0,00 1,76 (0,63) 1,18 (0,39) 3,60 0,00 0,75 0,54

P3 218,67 (131,48) 122,50 (62,51) 3,09 0,00 256,28 (163,27) 136,00 (84,25) 3,01 0,01 0,36 0,43

P4 209,90 (72,25) 181,73 (65,83) 1,34 0,19 286,67 (132,76) 194,45 (67,69) 2,84 0,01 0,01 0,17

P5 6,52 (2,25) 5,68 (2,12) 1,26 0,21 8,89 (4,10) 6,14 (2,17) 2,72 0,01 0,01 0,15

P6 4,95 (2,42) 4,65 (1,79) 0,47 0,64 6,96 (3,49) 5,08 (1,99) 2,14 0,04 0,02 0,10

P7 120,24 (52,09) 111,91 (46,78) 0,55 0,58 181,67 (106,01) 116,32 (46,64) 2,61 0,01 0,01 0,57

P8 3,86 (1,59) 3,45 (1,53) 0,84 0,40 5,72 (3,27) 3,73 (1,45) 2,57 0,01 0,01 0,30

P9 3,82 (1,73) 3,80 (1,59) 0,04 0,97 5,28 (2,74) 3,99 (1,62) 1,85 0,07 0,03 0,47

P10 18,71 (10,35) 18,55 (8,86) 0,06 0,95 27,83 (12,54) 19,00 (7,94) 2,71 0,01 0,00 0,77

P11 140,29 (48,74) 111,27 (43,71) 2,06 0,05 178,28 (85,23) 123,55 (46,53) 2,58 0,01 0,02 0,05

P12 4,48 (1,60) 3,55 (1,44) 2,01 0,05 5,56 (2,73) 3,91 (1,66) 2,35 0,02 0,05 0,15

P13 4,32 (2,00) 3,78 (1,34) 1,05 0,30 5,66 (3,13) 4,22 (1,55) 1,89 0,07 0,06 0,03

P14 19,05 (8,19) 17,50 (8,13) 0,62 0,54 25,61 (10,32) 18,36 (8,10) 2,49 0,02 0,01 0,52

P15 70,46 (16,47) 86,88 (13,54) –3,46 0,00
Wytłuszczonym drukiem zaznaczono różnice istotne statystycznie;  p < 0,05
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cisku stopami na podłoże w kierunku przód – tył (P9) 
i prawo – lewo (P13) [mm/s]. 

Wyniki testu t-Studenta dla prób zależnych pomię-
dzy I i III próbą (tab. 3) w grupie NZ wykazały istot-
ne statystycznie różnice dla parametrów opisujących 
długości statokinezjogramów (P4), w płaszczyźnie 
czołowej (P7) oraz w płaszczyźnie strzałkowej (P11), 
dotyczących średnich prędkości przemieszczeń środ-
ka sił nacisku stopami na podłoże (P5), w płaszczyźnie 
czołowej (P8) oraz w płaszczyźnie strzałkowej (P12), 
jak również maksymalnych przemieszczeń środka sił 
nacisku stopami na podłoże w kierunku prawo – lewo 
(P10) oraz przód – tył (P14). Wartości parametrów 
w próbie III uległy pogorszeniu w stosunku do ich war-
tości z próby I.

Porównanie prób I i III w grupie biatlonistów (B) wy-
kazało, że u zawodników tych nieznacznie pogorszyła 
się zdolność utrzymania pionowej postawy ciała, acz-
kolwiek istotne statystycznie różnice ujawniły się wy-
łącznie w odniesieniu do długości statokinezjogramu 
i stabilogramów zakreślonych przez środek sił nacisku 
stopami na podłoże w kierunku przód – tył [mm] (P11) 
oraz odchylenia standardowego od średniej prędkości 
przemieszczenia środka sił nacisku stopami na podło-
że w kierunku przód – tył [mm/s] (P13). W przypadku 
narciarzy zjazdowych zaburzenia stabilności postawy 
w próbie w sprzężeniu zwrotnym są większe zarówno 
w płaszczyźnie czołowej, jak i strzałkowej i dotyczą 
parametrów opisujących prędkość i wielkość wychwiań 
środka sił nacisku stopami na podłoże. 

Dyskusja

Z przeprowadzonych badań wynika, że biatloniści 
charakteryzują się lepszą koordynacją nerwowo-mię-
śniową na poziomie zdolności utrzymania równowagi 
ciała w statyce. W próbach z oczami otwartymi i ocza-
mi zamkniętymi różnice istotne statystycznie pomiędzy 
NZ i B wystąpiły w przypadku trzech parametrów: P1 
– średni promień pola zakreślonego przez środek sił 
nacisku stopami na podłoże, P2 – sd od P1 i P3 – pole 
powierzchni rozwiniętej statokinezjogramu zakreślone-
go przez środek sił nacisku stopami na podłoże (tab. 2). 
W pozostałych przypadkach biatloniści też wykazywali 
większy poziom zdolności równoważnych, aczkolwiek 
różnice nie są istotne statystycznie. 

W biatlonie podczas strzelania mamy do czynienia 
z tzw. równowagą statyczną. Zaburzają ją głównie mi-
krowychwiania ciała spowodowane pracą serca (tzw. 
ruchy balistyczne) i zmiany napięcia mięśni szkieleto-

wych.  Informacje aferentne pochodzą głównie z me-
chanoreceptorów stóp, które wywierają nacisk na 
podłoże oraz proprioreceptorów stawów skokowych 
i kolanowych oraz mięśni ich stabilizujących. Napięcie 
tych mięśni jest w dużej mierze regulowane przez in-
formację spływającą z narządów przedsionkowych. 
Carpenter i wsp. [9] wykazali, że narząd przedsionka 
wywiera wcześniej wpływ na mięśnie kończyn dolnych 
i statyczną odpowiedź równoważną, a dynamiczna 
równowaga ciała jest kontrolowana w drugiej kolejności 
poprzez pobudzanie motoneuronów mięśni tułowia. 

Gorsze zdolności równoważne w statyce u zawod-
ników narciarstwa zjazdowego w porównaniu z biatlo-
nistami mogą wynikać ze specyfi ki obu tych dyscyplin. 
Peterka [1] eksperymentalnie stwierdził, że wraz ze 
zmianami środowiska zewnętrznego źródła informa-
cji sensorycznej podlegają dynamicznym regulacjom. 
Podczas jazdy na nartach zmieniające się otoczenie po-
woduje, że obniżeniu ulega wykorzystywanie informacji 
z proprioreceptorów na rzecz wzrostu wagi informacji 
spływających z narządów przedsionkowych. Kanały 
półkoliste i receptory otolitowe narządu przedsionka 
dostarczają informacji przez rejestrację pionowych 
i rotacyjnych przyspieszeń głowy w bardzo szybkim/
krótkim czasie 40 ms [9]. Mimo to udział czucia przed-
sionkowego w regulacji równowagi ciała ogranicza się 
do modulowania odruchów postawnych [6]. 

Ten sam autor zwraca też uwagę na fakt, że zmia-
nie ulega również znaczenie obszaru propriorecepto-
rów przekazujących bodźce. Podczas dynamicznych 
czynności ośrodki sensomotoryczne odbierają infor-
mację głównie z lędźwiowo-krzyżowych odcinków 
kręgosłupa, bioder i mięśni tułowia. Proprioreceptory 
dolnych części nóg (stawy skokowe i kolanowe oraz ich 
mięśnie) są aktywniejsze podczas utrzymywania nieru-
chomej, pionowej postawy ciała (w statyce) [6]. Jednak 
w przypadku narciarstwa zjazdowego zarówno recep-
tory dolnej, jak i górnej części nóg współdziałają w do-
starczaniu informacji sensomotorycznej. Zwiększenie 
udziału czucia skórnego poprzez założenie sztywne-
go buta otaczającego podudzie dostarcza olbrzymiej 
ilości dodatkowych informacji zwrotnych do ośrodków 
równoważnych, co pozwala na odpowiednią regulację 
koordynacji mięśniowej w zmienionych warunkach rów-
nowagi [10]. Brak tej informacji podczas badań postu-
rografi cznych (zawodnicy stali na platformie bez butów) 
może być powodem większych przemieszczeń środka 
sił nacisku stopami na podłoże. O wpływie spadku 
informacji aferentnej na zwiększenie wychwiań ciała 
wspomina Jeka i wsp. [3]. 
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Dodatkowo zawodnicy mieli wyprostowane koń-
czyny dolne, a w warunkach narciarskich taka pozycja 
jest niemożliwa. But narciarski wymusza specyfi czną 
pozycję ciała (ugięte kończyny dolne w stawach sko-
kowych kolanowych i biodrowych), co wymaga zmia-
ny strategii kontroli postawy ciała. Usztywnienie nogi 
w kostce powoduje, że stopa i staw skokowy działają 
jako kompleks. Badania Noe i wsp. [11] przeprowadzo-
ne w butach narciarskich i z wykorzystaniem EMG wy-
kazały, że mechanizm kompensacyjny, pojawiający się 
w momencie założenia butów narciarskich, w zmianie 
strategii utrzymania postawy ciała dotyczy bardziej 
reorganizacji koordynacji mięśniowej niż modyfi kacji 
w udziale pętli neuronalnych. Biorąc to wszystko pod 
uwagę, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zawod-
nicy narciarstwa zjazdowego charakteryzują się gor-
szym poziomem autoregulacji postawy ciała w stosun-
ku do biatlonistów, na co wskazywałyby wyniki badań.  
Należałoby poszerzyć badania o badanie posturogra-
fi czne w butach narciarskich w warunkach statyki i wy-
muszonej dynamiki.

Inne w obu tych dyscyplinach jest też znaczenie 
wzroku w utrzymaniu równowagi. W badaniu z oczami 
zamkniętymi w obu grupach środek sił nacisku stopami 
na podłoże ulegał istotnym statystycznie wychyleniom 
w stosunku do badania z oczami otwartymi. Takie wy-
niki wskazywałyby na wagę informacji wzrokowej dla 
zdolności utrzymania pionowej postawy ciała. Nie po-
twierdzają tego z kolei wyniki próby przeprowadzonej 
w warunkach sprzężenia zwrotnego. Być może znacze-
nie informacji wzrokowej w procesie utrzymania posta-
wy ciała rośnie wraz z wiekiem [12], kiedy to obniżeniu 
ulega poziom informacji spływającej z propriorecepto-
rów i narządów przedsionkowych [1,2,3,9]. 

W biatlonie koordynacja wzrokowo-mięśniowa 
ma pierwszorzędne znaczenie podczas strzelania. 
Ustabilizowanie ciała często decyduje tu o wyniku. 
Zaskakujący wydaje się więc fakt, że w próbie w sprzę-
żeniu zwrotnym, kiedy to badani mieli za zadanie utrzy-
mać punkt symbolizujący środek sił nacisku stopami 
na podłoże w wyznaczonym polu, u biatlonistów za-
znaczyła się tendencja większych zmian jego położe-
nia w porównaniu z próbą z otwartymi oczami (tab. 3). 
Istotna statystycznie różnica dotyczy wyłącznie para-
metrów P11 – długość statokinezjogramu zakreślonego 
przez środek sił nacisku stopami na podłoże w kierun-
ku przód – tył i P 13 – SD od średniej prędkości prze-
mieszczenia się środka sił nacisku stopami na podłoże 
w kierunku przód – tył. Wychwiania w płaszczyźnie 
strzałkowej mogą być efektem mocniejszej pracy ser-

ca, poza tym mają mniejszy wpływ na celność strza-
łów. Bardziej zaburzające są tu wychwiania w płasz-
czyźnie czołowej. Być może element koncentracji na 
dodatkowym zadaniu spowodował obniżenie poziomu 
autoregulacji pionowej postawy ciała. Wskazywałoby 
to na konieczność wprowadzenia do procesu treningo-
wego większej ilości zadań związanych z koordynacją 
wzrokowo-mięśniową. 

W narciarstwie zjazdowym wzrok również zdaje się 
odgrywać znaczącą rolę w procesie utrzymania rów-
nowagi. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że 
jest głównym źródłem informacji o tym, co dzieje się 
z ciałem w przestrzeni. Wyniki badań jednoznacznie 
wskazują na obniżenie poziomu autoregulacji pionowej 
postawy ciała w badaniu w sprzężeniu zwrotnym. 10 
z 14 parametrów stabilografi cznych uległo istotnemu 
statystycznie pogorszeniu w porównaniu do badania 
z oczami otwartymi (tab. 3). Biorąc pod uwagę fakt, 
że wrażenia ruchowe z narządu wzroku wywoływane 
zmianami otaczającego środowiska charakteryzują się 
stosunkowo dużą latencją [13], także w narciarstwie 
zjazdowym głównym źródłem informacji aferentnej, 
regulującej strategię utrzymania równowagi podczas 
zjazdu, są proprioreceptory, tym razem jednak nie dol-
nych części nóg, ale stawów kolanowych, biodrowych 
i odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz mięśni stabilizu-
jących [1, 2, 6]. Informacje z receptorów stóp i stawów 
skokowych będą natomiast miały zasadnicze znacze-
nie podczas szukania krawędzi nart. Badania stabilo-
grafi czne, przeprowadzone przez Zygadłę [14] w bu-
tach narciarskich wykazały, że w próbie w sprzężeniu 
zwrotnym nastąpiła poprawa równowagi ciała. Należy 
jednak pamiętać o tym, że but narciarski jest sztywny 
i przytrzymuje stopę wraz z podudziem w ustalonej po-
zycji. Podczas próby badani mogli opierać się o język 
buta, rozluźniając jednocześnie mięśnie prostowniki 
i zginacze kolan. W ten sposób olbrzymie grupy mię-
śniowe zostały wyłączone z aktywnego współdziałania 
w utrzymaniu równowagi ciała. Dlatego wydaje się waż-
ne, by w następnych badaniach wprowadzić element 
potrzeby dostosowania postawy ciała do zmieniających 
się warunków.  

Rozpatrując znaczenie udziału poszczególnych ty-
pów receptorów związanych z utrzymaniem postawy 
ciała, należy mieć na względzie, że informacja dostar-
czana z jednej grupy receptorów jest mniej istotna niż 
z różnych grup receptorów. Tylko kombinacja aferent-
nych informacji docierających do ośrodków kontrolu-
jących równowagę ciała i zestawienie ich z wzorcami 
gwarantuje prawidłową regulację postawy ciała. 
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Wnioski

1. Zdolność utrzymywania równowagi ciała w pozy-
cji stojącej wyprostowanej jest lepsza w grupie 
biatlonistów, co może być związane ze statycz-
nym elementem konkurencji, jakim jest strzela-
nie.

2. Wyraźnie gorsza zdolność utrzymania pionowej 
postawy ciała u narciarzy zjazdowych może być 

efektem dominacji równowagi dynamicznej w tej 
dyscyplinie sportu.

3. Biatloniści charakteryzują się też wyraźnie lepszą 
koordynacją wzrokowo-ruchową. 

4. W obu grupach odnotowano większe wychwiania 
środka ciężkości ciała w próbie III w stosunku do 
próby I, co może świadczyć o tym, że wymuszona 
koncentracja obniża sprawność procesów autore-
gulacji postawy.
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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 bada-
niach 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 badan-
ych 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.

Problem. The aim of the research was qualification of diversification level in the range of coordination motor 
abilities between candidates to secondary and high school – SMS in Zakopane. The following hypothesis were 
formulated: 1. Level of coordination motor abilities are higher in the case of candidates to high school then to 
the secondary one. 2. There are no differences in particular coordination motor abilities between sexes in the 
given groups.

Methods. Material of this research is based on results of the examined candidates to secondary and high 
school, ZSMS in Zakopane. 62 individuals took part in the research (23 candidates from secondary school and 
39 candidates from high school).
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Instrumental measurements of: temporary spacial orientation abilities, speed of reaction and dynamic balance 
measurements were made. The following apparatus were used: Piórkowski apparatus US-6, crossed apparatus 
AKN-102, speed reaction measurer MRK 80, and balance Libra platform. To the group of coordination abilities 
test of agility – envelope run, was accepted.

Results. The diversification of temporary spacial orientation in both tested groups was found. But there are 
no significant differences in the level of dynamic balance and speed of reaction. Higher sex mobility was found 
in the group of candidates to the secondary school. But in both groups the differences were not statistical sig-
nificant.

Conclusion. 1. High school candidates exceeded secondary school candidates in the case of coordination 
motor abilities only in temporary spatial orientation. There were no differences between levels of dynamic bal-
ance and speed of reactions found. 2. There were no statistically significant differences in the range of sex in 
both tested groups.

Wstęp

Nabór i selekcja w sportach zimowych – to bardzo 
złożony proces ze względu na specyfi kę, związaną 
z warunkami atmosferycznymi oraz śliskim i często 
niestabilnym podłożem, na którym są rozgrywane [1, 
2]. Zgodnie z defi nicją stanowią one system komplek-
sowych działań prowadzących do wybrania jednostek 
posiadających optymalne warunki somatyczne, psy-
chiczne i motoryczne dla uzyskania w przyszłości wy-
sokich wyników w uprawianej dyscyplinie sportu [3]. 
Selekcja jako proces ciągły i kontrolowany wiąże się 
ściśle z naborem do grup sportowych. Trwa ona przez 
cały okres szkolenia. Można ją podzielić na trzy etapy, 
czyli na: selekcję wstępną – określającą poziom spraw-
ności fi zycznej i wybranych parametrów somatycznych 
młodych kandydatów do szkolenia sportowego, selek-
cję właściwą – prowadzoną w trakcie podstawowego 
szkolenia oraz selekcję specjalistyczną – uwzględnia-
jącą predyspozycje związane ze specyfi cznymi wy-
mogami konkretnych dyscyplin lub konkurencji spor-
towych [4].

W niniejszym opracowaniu autorzy rozpatrują pier-
wszy etap selekcji, koncentrując się na koordynacyj-
nych zdolnościach motorycznych (KZM). Jest to grupa 
zdolności często pomijana w programach naborowych, 
a trzeba pamiętać, że zdolności koordynacyjne zwią-
zane są z funkcjonowaniem całego organizmu ludz-
kiego, wszystkich jego układów. Badacze zajmujący 
się istotą, strukturą i uwarunkowaniami zdolności 
koordynacyjnych zgodni są co do tego, że u ich pod-
staw leżą procesy fi zyczne, oparte przede wszystkim 
na właściwościach układu nerwowego [5, 6, 7, 8, 9]. 
W publikacjach, obok analiz zmierzających w kierun-
ku wyjaśnienia mechanizmów sterowania ruchami 
i struktury uwarunkowań zdolności koordynacyjnych, 
odnajdujemy również defi nicję KZM. Są to względnie 
utrwalone i uogólnione formy przebiegu psychofi zycz-

nych procesów regulacji ruchowej i wyróżnia się wśród 
nich osiem specyfi cznych zdolności: kinestetycznego 
różnicowania ruchów, orientacji czasowo-przestrzen-
nej, zachowania równowagi, rytmizacji, szybkiej reak-
cji, sprzężenia, dostosowania motorycznego, wysokiej 
częstotliwości.

Dla praktyki sportowej niezwykle ważnym zagad-
nieniem jest znajomość procesów rozwojowych tych 
zdolności i możliwości ich wytrenowania. Dynamika 
rozwoju poszczególnych KZM jest znacząco zróżnico-
wana. Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów 
rozwija się dynamicznie do dziesiątego ÷ jedenaste-
go roku życia. W wieku 13 lat jej poziom poprawia 
się nieznacznie lub stabilizuje [10]. Optimum rozwoju 
zdolności orientacji czasowo-przestrzennej przypada 
na pierwsze lata okresu pokwitania, po czym w wieku 
14÷16 lat następuje ponowny przyrost jej poziomu [11]. 
Zdolność równowagi statycznej uzyskuje swój najwyż-
szy poziom u dziewcząt szesnasto-, siedemnastolet-
nich, a u chłopców w wieku 14 lat, dynamicznej zaś 
odpowiednio w siedemnastym i szesnastym roku życia 
[12]. Zdolność rytmizacji ruchów rozwija się dynamicz-
nie do jedenastego roku życia u dziewcząt i trzynaste-
go u chłopców, po czym tempo jej przyrostu wyraź-
nie słabnie [11]. Zdolność szybkiej reakcji rozwija się 
progresywnie do 13 lat u dziewcząt i do trzynastego 
÷ czternastego roku życia u chłopców, po czym sta-
bilizuje się [12]. Wzrost poziomu zdolności dostosowa-
nia motorycznego wyraźnie zmniejsza się u dziewcząt 
po jedenastym ÷ dwunastym roku życia, natomiast 
u chłopców rozwija się podczas całego okresu szkolne-
go. Do okresów najbardziej dynamicznego rozwoju tej 
zdolności można zaliczyć wiek od siódmego do jedena-
stego roku oraz od 13 do 16 lat [10, 13]. Odmienny jest 
obraz dynamiki rozwoju częstotliwości ruchów. Raczek 
i Mynarski [12] wykazali, że częstotliwość ruchów ręką 
rozwija się dynamicznie od siódmego do dwunastego 
roku życia. Tempo progresywnego jej wzrostu wyraźnie 
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maleje w okresie pokwitania, po czym znowu rośnie aż 
do osiemnastego roku życia.

Zdaniem Hirtza [11] 25% wzrostu poziomu KZM 
u obojga płci przypada średnio do wieku 8 lat, 50% 
do 10 lat, a w wieku 12 lat młodzież osiąga 75% peł-
nego rozwoju. Pełny ich rozwój przypada przeciętnie 
na szesnasty rok życia. Należy jednak podkreślić, że 
u dzieci w wieku szkolnym niektóre wskaźniki KZM 
wzrastają o 20÷30%, a inne nawet o 600% [6].

Ze względu na płeć badanych w przedziale wieko-
wym 16÷18 lat obserwuje się zróżnicowanie koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych w wąskim zakresie. W 
późniejszym wieku w przypadku takich KZM, jak orien-
tacja czasowo-przestrzenna, kinestetyczne różnicowa-
nie ruchów, zróżnicowanie to wyraźnie zwiększa się na 
korzyść mężczyzn [9].

Przytoczone wyniki badań różnych autorów dotyczą 
głównie dużych populacji młodzieży szkolnej, która nie 
uprawia sportu wyczynowego. Ze względu na znaczne 
możliwości wytrenowania poszczególnych KZM nie-
zwykle istotne jest wykorzystywane tego w procesie 
treningowym. Przy właściwym treningu koordynacyj-
nym zawodnicy w wieku juniora młodszego (kandydaci 
do liceum – 16 lat) powinni charakteryzować się zde-
cydowanie lepszymi wynikami od swych młodszych 
kolegów, którzy są dopiero adeptami w sportowych 
zmaganiach (kandydaci do gimnazjum – 13 lat).

Celem niniejszego opracowania jest określenie 
stopnia zróżnicowania KZM pomiędzy kandydatami 
do gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Zakopanem. Opierając się na analizie 
literatury sformułowano następujące hipotezy badaw-
cze:

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

Badana grupa

Materiał opracowania stanowią wyniki badań nabo-
rowych kandydatów do liceum i gimnazjum Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (ZSMS) 
uprawiających sporty zimowe (łyżwiarstwo szybkie, 
kombinację norweską, narciarstwo zjazdowe i biego-
we). W badaniach wzięły udział 62 osoby, w tym 23 
gimnazjalistów (12 dziewcząt i 11 chłopców) i 39 lice-
alistów (14 dziewcząt i 25 chłopców). Średni wiek ba-
danych wynosił odpowiednio: w grupie gimnazjalistów 
13,4,  a w grupie  licealistów 16,6 lat.

O rekrutacji do ZSMS decyduje głównie osiągnię-
ty wcześniej przez kandydata wynik sportowy w swo-
jej dyscyplinie, jest to więc grupa wyselekcjonowana. 
Badania przeprowadzano w 2007 roku.

Procedura badawcza

W badaniach naborowych do ZSMS, dotyczących 
poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych, 
wykonano pomiary aparaturowe zdolności orientacji 
czasowo-przestrzennej, szybkiej reakcji motorycznej 
oraz równowagi. Wykorzystano urządzenia: aparat 
Piórkowskiego US-6; aparat krzyżowy AKN-102; mier-

Ryc. 1. Pomiar równowagi dynamicznej – tor sinusoidy; a) w płaszczyźnie czołowej, b) w płaszczyźnie strzałkowej

Fig. 1.  Dynamic balance measurement – a sinusoid path: a) frontal plane, b) fibular plane
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nik szybkości reakcji MRK 80 oraz platformę balanso-
wą Libra do oceny równowagi dynamicznej. Do grupy 
zdolności koordynacyjnych zaliczono również test 
zwinnościowy – bieg po kopercie.

W pomiarach aparatem Piórkowskiego zastosowa-
no szybkość emisji bodźców 107 przy minutowym cza-
sie próby. W aparacie krzyżowym zastosowano serię 
bez narzuconego rytmu, rejestrując w sekundach czas 
wykonania zadania (49 impulsów). Pomiar szybkości 
reakcji na bodziec słuchowy i wzrokowy polegał na 
rejestracji i uśrednieniu wyników 10 prób (jednakowo 
w przypadku bodźca słuchowego i wzrokowego). W 
przypadku badania aparatem Piórkowskiego, krzyżo-
wym i MRK badany wykonywał próbę dowolną ręką.

Pomiary równowagi dynamicznej przeprowadzo-
no na platformie balansowej Libra fi rmy EasyTech. 
Obejmowały one dwie próby: jedną w płaszczyźnie 
czołowej, drugą – w strzałkowej. Zadaniem badanego 
było takie operowanie platformą poprzez wywieranie 
odpowiedniego nacisku stopami, aby kreślona przez 
nią na ekranie komputerowym linia jak najlepiej od-
zwierciedlała wzorcową linię środkową (tj. pokrywała 
się z nią). Za linię wzorcową przyjęto sinusoidę (ryc. 1). 
Pomiar poprzedzony był rozgrzewką (30 s dla każdej 
z płaszczyzn). Pomiar właściwy trwał jedną minutę dla 
każdej płaszczyzny. Do dalszych analiz wykorzystano 
wynik końcowy (GLOBAL), określany osobno dla każ-
dej z płaszczyzn.

W biegu zwinnościowym badani mieli za zadanie 
trzykrotne pokonanie toru w kształcie koperty (5 × 3 m) 
w jak najkrótszym czasie.

Analiza danych

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione w pra-
cy pytania badawcze, wyniki pomiarów opracowano za 
pomocą powszechnie stosowanych metod statystyki 
opisowej. Wyznaczono dla obu grup podstawowe cha-
rakterystyki liczbowe badanych zmiennych, czyli śred-
nią arytmetyczną (x–), odchylenie standardowe (SD) 
wartości minimalne (min) i maksymalne (max).

Wobec braku rozkładu normalnego niektórych ana-
lizowanych danych, potwierdzonego testem Shapiro-
-Wilka, posłużono się w dalszych analizach testami 
nieparametrycznymi. 

Do sprawdzenia różnic pomiędzy grupą gimnazjali-
stów a licealistów oraz w obrębie płci zastosowano test 
istotności różnic dwóch grup niezależnych – U Manna-
-Whitneya. Aby różnice zostały uznane za istotne sta-
tystycznie, przyjęto założenie wartości poziomu istot-
ności p < 0,05.

Dokonano normalizacji grup gimnazjalistów na tle 
licealistów, jak również obliczono wskaźniki dymor-
fi zmu płciowego. Obliczenia wykonano w programie 
STATISTICA 7.0.

Wyniki

Analizie poddano sześć testów koordynacyjnych repre-
zentujących zdolności: orientacji czasowo-przestrzennej 
(próby na aparacie Piórkowskiego i krzyżowym), szyb-
kiej reakcji motorycznej (próby na mierniku szybkości re-
akcji – osobno dla bodźców wzrokowych i słuchowych) 
oraz równowagi dynamicznej (próby na platformie ba-
lansowej – osobno w płaszczyźnie czołowej i strzałko-
wej). Dodatkowo zanalizowano test zwinnościowy (bieg 
po kopercie), który oprócz zdolności koordynacyjnych 
koreluje ściśle ze zdolnościami siłowo-szybkościowymi 
i dlatego umiejscowiony jest w strukturze motoryczności 
jako hybrydowy [9]. Podstawowe charakterystyki staty-
styczne otrzymanych wyników zamieszczono w tabeli 
1. Różnice w wynikach poszczególnych prób pomię-
dzy grupami gimnazjalistów i licealistów przestawiono 
w ujęciu relatywnym w formie wskaźników unormowa-
nych, zmieniając odpowiednio ich znak dla łatwiejszej 
interpretacji danego testu (tab. 1, ryc. 2).

Zaobserwowane różnice przebiegają nieco odmien-
nie u obu płci szczególnie w odniesieniu do zdolności 
orientacji czasowo-przestrzennej. U dziewcząt wyniki 
testów na aparatach Piórkowskiego i krzyżowym są do 
siebie przeciwstawne, ale tylko w pierwszym przypadku 
stwierdzona różnica jest istotna statystycznie (tab. 2). 
W grupie męskiej w obrębie omawianej zdolności uwi-
doczniła się natomiast zdecydowana przewaga kandy-
datów do liceum w stosunku do ich młodszych kolegów. 
Wartości unormowane przekraczają w przypadku próby 
na aparacie Piórkowskiego 2,7 s, a na krzyżowym 1,8 s. 
Obie różnice są wysoce statystycznie istotne (tab. 2).

Zdolność szybkiej reakcji motorycznej nie różnicuje 
w sposób istotny obu badanych grup. Wyniki w grupie 
chłopców praktycznie się od siebie nie różnią, u dziew-
cząt nieznacznie lepsze rezultaty osiągnęły licealistki. 

Próba równowagi dynamicznej w żaden sposób 
nie różnicowała grup żeńskich. W grupie męskiej lep-
szą równowagą cechowali się licealiści, szczególnie 
w płaszczyźnie czołowej.

Bieg zwinnościowy, pomimo swojej hybrydowości 
również nie różnicował badanych w sposób istotny sta-
tystycznie. Zaskoczeniem może być uzyskanie przez 
trzynastolatki lepszych wyników w tej próbie od star-
szych koleżanek. 
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Tabela 1. Charakterystyki statystyczne wyników uzyskanych w wybranych testach zdolności koordynacyjnych. Wartości wskaźników 
unormowanych kandydatów do gimnazjum na tle liceum oraz wskaźników dymorfizmu płciowego

Table 1. The results of chosen tests for CMA in statistical characteristics. Standard indexes values of candidates for Polish gymnasium 
against a background of high school and sexual dimporphism indexes
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Dziewczęta (gimnazjum) 12
x– 62,75 70,67 0,20 0,30 12,71 12,64 26,07

s 17,44 8,33 0,03 0,03 3,13 2,56 2,08

Dziewczęta (liceum) 14
x– 76,86 84,44 0,19 0,28 12,55 12,70 26,65

s 21,27 12,32 0,02 0,03 3,49 3,19 2,12

Chłopcy (gimnazjum) 11
x– 44,18 101,29 0,21 0,30 15,02 15,25 25,93

s 24,65 22,43 0,04 0,03 3,25 3,45 1,44

Chłopcy (liceum) 25
x– 81,70 80,70 0,20 0,30 12,10 13,70 25,00

s 13,73 11,06 0,03 0,02 3,51 3,28 1,14

Wskaźniki

Unormowany – dziewczęta 
(gimnazjum / liceum)

WU –0,66 1,12 –0,50 –0,67 –0,05 0,02 0,27

Unormowany – chłopcy 
(gimnazjum / liceum)

WU –2,73 –1,86 –0,33 0,00 –0,83 –0,47 –0,82

Dymorfi zmu – gimnazjum WD –0,88 –1,99 –0,29 0,00 –0,72 –0,87 0,08

Dymorfi zmu – liceum WD 0,28 0,32 –0,40 –0,80 0,13 –0,31 1,01

Tabela 2. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla określenia istotności różnic (a) wyników wybranych testów zdolności koordynacyjnych 
pomiędzy kandydatami do gimnazjum i liceum; (b) istotności różnic międzypłciowych 

Table 2. The results of U Mann-Whitney test used as a tool for defining significance level of (a) differences in results of chosen CMA 
tests: candidates for Polish gymnasium versus high school candidates; (b) the significance of sexual differences 
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Dziewczęta gimnazjum / liceum p 0,0421 0,0785 0,1246 0,1177 0,8369 0,8370 0,6434

Chłopcy gimnazjum / liceum p 0,0057 0,0067 0,5921 0,1639 0,0393 0,2948 0,3277

Dymorfi zm gimnazjum p 0,1163 0,0184 0,8283 1,0000 0,1027 0,0525 0,5383

Dymorfi zm liceum p 0,7920 0,4308 0,1629 0,8823 0,4731 0,4914 0,0376

Wartości istotne statystycznie wyróżniono wytłuszczoną czcionką / Statistically significant values in bold print

Odmiennie w obu grupach kształtowały się różnice 
w obrębie płci badanych. W przypadku gimnazjalistów 
dominowały dziewczęta, u licealistów zaś chłopcy. 

Biorąc pod uwagę wartości otrzymanych wskaźników 
można zauważyć większe zróżnicowanie w młod-
szej grupie, szczególnie w odniesieniu do równowagi 
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i orientacji czasowo-przestrzennej. Uzyskane rezultaty 
poza nielicznymi wyjątkami były jednak statystycznie 
nieistotne (tab. 2).

Dyskusja

Koordynacyjne zdolności motoryczne w decydującej 
mierze wyznaczają efektywność działań i zachowań 
motorycznych jednostki. Wysoki poziom ich rozwoju 
koreluje znacząco z wysoką sprawnością intelektualną. 
Decydują one o szybkości i jakości uczenia się moto-
rycznego, doskonalenia i stabilizacji sportowych umiejęt-
ności techniczno-taktycznych. Dlatego też nie może ich 
zabraknąć w testach naborowych do szkół sportowych.

Ryc.2. Wartości unormowane wyników kandydatów do gimnazjum na tle grupy kandydatów do liceum: a) dziewczęta, b) chłopcy 

Fig. 2. Standard indexes of results. Candidates for Polish gymnasium against a background of the group of high school candidates: 
a) girls, b) boys 

Ryc. 3. Wartości wskaźników dymorfizmu płciowego w grupach kandydatów do gimnazjum i liceum;  a) gimnazjum; b) liceum. 

Fig. 3. The values of sexual dimorphism indexes measured in groups of candidates for Polish gymnasium and high school: a) Polish 
gymnasium, b) high school 

W badaniach własnych przeprowadzono w grupie 
młodzieży kandydującej do nauki w ZSMS Zakopane 
wybrane testy koordynacyjne reprezentujące orienta-
cję czasowo-przestrzenną, szybką reakcję i równowa-
gę dynamiczną. Założono wstępnie, że młodzież, która 
w dłuższym okresie była poddana działaniom treningo-
wym, powinna charakteryzować się znacznie lepszymi 
wynikami testów zdolności koordynacyjnych. Założenie 
to miało swoje odzwierciedlenie w literaturze. Badania 
eksperymentalne służące do porównania poziomu 
KZM młodych sportowców i uczniów, u których zdolno-
ści rozwijano w okresie 1–4 lat pokazały, że sportowcy 
obu płci przewyższają rówieśników o 20÷40, a nawet 
60÷100 i więcej procent. Stwierdzone różnice w pozio-

a)

b)

b)

a)
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mie KZM zależały w tym wypadku głównie od stażu 
treningowego [13, 14, 15]. 

Uzyskane wyniki badań własnych tylko częścio-
wo potwierdziły powyższe spostrzeżenia. Jedynie 
w przypadku orientacji czasowo-przestrzennej można 
powiedzieć o przewadze kandydatów do liceum i to tyl-
ko w odniesieniu do chłopców. Należy również zauwa-
żyć, że w obu grupach uzyskane wyniki na aparatach 
Piórkowskiego i krzyżowym nie należą do dobrych. 
Zastanawiający jest brak istotnej różnicy pomiędzy 
obydwoma grupami w poziomie równowagi dynamicz-
nej u dziewcząt oraz tylko nieznaczne zróżnicowanie 
u chłopców. Równowaga dynamiczna jest przecież 
zdolnością, której wysoki poziom w sporcie, a szcze-
gólnie w dyscyplinach zimowych jest bardzo pożądany 
[16, 17]. Nie wykazano także różnic w szybkości reakcji 
motorycznej. Można było przypuszczać, że w teście 
zwinnościowym, który jest w znacznym stopniu „wysy-
cony” zdolnościami energetycznymi, przewaga liceali-
stów będzie bezdyskusyjna. Otrzymane wyniki pozwo-
liły zweryfi kować to założenie negatywnie.

Analizując wyniki surowe poszczególnych testów 
nie sposób stwierdzić, czy uzyskany w nich rezultat 
sytuuje którąkolwiek z badanych grup na wysokim po-
ziomie. Świadczą one raczej o zaniedbaniach w kształ-
towaniu KZM, co zaobserwowano zwłaszcza w przy-
padku kandydatów do liceum, którzy często legitymują 
się co najmniej czteroletnim stażem zawodniczym. O 
tym, co można uzyskać wprowadzając do programu 
treningowego kształtowanie zdolności koordynacyj-
nych, świadczą badania Raczka [18], który porównując 

rozwój sprawności koordynacyjnej u 14-, 15-letnich za-
wodników w grupach z akcentowanym treningiem koor-
dynacyjnym i kontrolnej wykazał istotne przyrosty KZM 
(przekraczające 20%) w grupach eksperymentalnych. 
Niezwykle ważne wydają się w tym przypadku pośred-
nie korzyści wynikające ze wzbogacenia treningu o ko-
ordynację. W przytoczonych badaniach lepsze koor-
dynacyjne przygotowanie młodych sportowców z grup 
doświadczalnych wpłynęło na poprawę zdolności kon-
dycyjnych, szczególnie wytrzymałości, przy takim sa-
mym programie treningu wytrzymałościowego w obu 
grupach. Stwierdzone różnice autor wyjaśnia wyższą 
ekonomicznością i efektywnością ruchów u osobników 
z grup eksperymentalnych.

Otrzymane wyniki zdają się potwierdzać ogólną 
tendencję niewielkiego zróżnicowania międzypłciowe-
go w zakresie zdolności koordynacyjnych w rozpatry-
wanym przedziale wieku. Widoczne większe zróżnico-
wanie w grupie gimnazjalistów podobnie jak w grupie 
licealistów okazało się statystycznie nieistotne.

Wnioski

1. Kandydaci do liceum ZSMS przewyższali kandyda-
tów do gimnazjum pod względem badanych KZM je-
dynie w zdolności orientacji czasowo-przestrzennej. 
Nie wykazano natomiast różnic w poziomach równo-
wagi dynamicznej i szybkości reakcji.

2. Większym dymorfi zmem płciowym charakteryzowa-
ła się grupa gimnazjalistów, jednak w obu grupach 
wykazane różnice nie były statystycznie istotne.
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chiczne w sterowaniu ruchami, przetwarzanie informacji w sterowaniu ruchami

Keywords: movements construction in humans, Bernstein theory, psychical pheno mena 
and processes involved in movements control, information processing in motor con-
trol

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 sys-
temie, 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 poja-
wienia się bodźców w środowisku. Przeanalizowano następujące zjawiska: odbiór bodźców, wytwarzanie pod 
ich wpływem podniet czuciowych w narządach zmysłów, wybiórcze wzmacnianie odebranych bodźców (czyn-
niki psychologiczne), porcjowanie odebranej informacji, ewentualne dorabianie brakującej informacji, wyko-
rzystywanie 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 (orien-
tacja 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.

The author has called attention to the fact that, according to the incompleteness theorem formulated by 
K. Gödel, anthropokinesiologists come across some unsolvable incoherencies. When significant inconsistencies 
become more numerous, it becomes necessary to introduce new premises into the theory. In anthropokinesiology 
such premises may be: the hypothesis that sensory code enables efficacious information processing, including 
formation of theories, as well as the rule of scales conformity as by J. Morawski. In anthropokinesiology very 
important is also the fact that psychology does not provide the science with clear an unambiguous definitions 
of notions important for movement control in humans. So, it is necessary to formulate appropriate descriptions. 
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Taking as a basis the Bernstein’s theory, supplemented with the premises already mentioned, the information 
processing has been analysed from the moment of the occurrence of stimuli in an environment. The author 
followed through the following processes: stimuli reception, sensory inputs production, selective amplification 
of information carried by sensory inputs (psychological factors), perceptual chunking, making up for missing in-
formation (if necessary), using of instinct, intelligence and intuition at various levels of movements construction 
system, creation of a response, using efferent copies at particular levels, selective amplification of response and 
eventually execution of a movement response. Author has presented a new diagram, which among others ena-
bles explaining the deterioration of movement quality as a result of “switching off” the automatisms from B-level 
(muscle synergies, “feeling in hand”) and from C-level (space orientation, “measure by eye”). In summary it was 
emphasised that the proposed model enables compatible joining the ecological theory by J.J. Gibson, equilibrium 
point hypothesis by A.G. Feldman, scheme theory by R.A. Schmidt, probabilistic prognosis by I.M. Feigenberg or 
underdetermination theory by E.-J. Hossner and S. Künzell.

Wstęp

Jednym z największych osiągnięć intelektualnych 
i naukowych XX wieku była sformułowana w 1931 
roku przez Kurta Gödla zasada niezupełności syste-
mów logicznych [1, s. 115; 2, s. 164; 3]. Głosi ona, że 
w każdym systemie, który da się opisać elementarną 
arytmetyką, musi pojawić się zdanie, którego nie moż-
na ani udowodnić, ani obalić. By przezwyciężyć taką 
sprzeczność, niezbędne jest wprowadzenie do syste-
mu nowej przesłanki. W fi zyce wyraźnym przykładem 
prawdziwości tego prawa był kryzys newtonowskiego 
postrzegania świata, który można było przełamać do-
piero po wprowadzeniu nowej przesłanki (teorii porcjo-
wania energii, czyli teorii kwantów), co doprowadziło do 
powstania fi zyki kwantowej. Można to postrzegać jako 
przejaw ogólnej prawidłowości w nauce. Konieczna 
jest więc rozbudowa systemów docierających w trakcie 
swego rozwoju do jakiejś sprzeczności i wprowadzanie 
nowych przesłanek. W ten sposób tworzy się nowe 
systemy, które umożliwiają rozwiązanie w swych ra-
mach zaobserwowanych sprzeczności. Te jednak stają 
się zarazem źródłem innych. 

1. Antropomotoryka i psychologia

W analizach zjawisk i procesów sterowania ruchami 
człowieka musimy korzystać z osiągnięć psychologii. 
Jej warsztat intelektualny różni się wyraźnie od warsz-
tatu nauk przyrodniczych czy technicznych. Nauki tech-
niczne tkwią korzeniami w fi zyce i matematyce, a jedną 
z najwybitniejszych postaci z tego kręgu jest bez wąt-
pienia Izaak Newton. Już w połowie XVII wieku przy-
odział on dającą się obserwować „szkiełkiem i okiem” 
rzeczywistość w matematyczną sukienkę. Wprawdzie 
sukienka ta jest miejscami nieco kusa – wszak mate-
matyka nie potrafi ła uporządkować nawet samej siebie, 

a co dopiero fi zyki, techniki i całej reszty rzeczywistości 
– ale wymusiła pewną dyscyplinę myślenia. Dotyczy 
ona przede wszystkim jasności defi nicji i powtarzalno-
ści powiązań przyczynowo-skutkowych. 

Psychologia nie miała, jak się wydaje, równie wiele 
szczęścia. Przede wszystkim przedmiot jej zaintereso-
wania jest znacznie bardziej złożony niż powiązania 
masy, siły i przyspieszenia czy napięcia, natężenia 
i oporu elektrycznego. Dlatego w psychologii trudniej 
było o defi nicje równie jasne i jednoznaczne, jak w fi zy-
ce i technice. Weźmy na przykład Słownik psychologii 
Arthura S. Rebera i spróbujmy się dowiedzieć, co to 
jest „emocja” lub „inteligencja”.
• Emocja (emotion) – „z historycznego punktu widze-

nia termin ten okazał się całkowicie oporny wobec 
prób zdefi niowania go (...)”.

• Inteligencja (intelligence) – „tylko kilku pojęciom 
w psychologii poświęcono równie wiele uwagi i tyl-
ko niewielu udało się oprzeć wyjaśnieniu równie 
skutecznie (...)” [4, s. 189 i 272].

W jakimkolwiek słowniku technicznym czy fi zycznym 
umieszczenie tego rodzaju sformułowania byłyby nie do 
pomyślenia! Natomiast psychologowie po prostu przy-
zwyczaili się do takich „defi nicji”1. Wprawdzie potrafi ą 
bardzo sprawnie posługiwać się takimi słabo określony-
mi pojęciami, budować precyzyjne łańcuchy przyczyno-
wo-skutkowe i formułować zdumiewająco trafne wnioski, 
ale swoista nieoznaczoność pojęć psychologicznych 
sprawia, że wykorzystanie ich w innych dziedzinach na-
uki jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

1 Choć nie należałoby wykluczać możliwości, że przedmiot badań 
psychologii był tak złożony, iż sformułowanie dokładnych defi nicji było nie-
możliwe i jedynie określenia „mgławicowe” w ogóle umożliwiły jakiejkolwiek 
analizy. Niemniej konieczność ich uściślenia, by mogły być przydatne rów-
nież w innych dziedzinach nauki, staje się dziś coraz bardziej palącym pro-
blemem.
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W nauce o ruchach człowieka sytuacja ta sprawia, 
że konieczne jest uściślenie pojęć psychologicznych, 
by mogły stać się przydatnymi narzędziami analizy pro-
cesów sterowania ruchami. Przykładem tego są pojęcia 
„instynkt”, „inteligencja” i „intuicja”, które na potrzeby 
nauki o ruchach można zdefi niować następująco:
• Instynkt (instinct) – „właściwa danemu gatunkowi istot 

żywych zdolność do skutecznej odpowiedzi na bodź-
ce przez tworzenie szablonowej odpowiedzi w sytuacji 
typowej dla danego gatunku; obejmuje stosowanie 
wrodzonych wzorców zachowań i nie wymaga jakie-
gokolwiek czynnego przetwarzania informacji”.

• Inteligencja (intelligence) – „właściwa człowieko-
wi zdolność do skutecznej odpowiedzi na bodźce 
przez tworzenie nowej odpowiedzi w sytuacji niety-
powej; obejmuje stosowanie czynnego, logicznego 
przetwarzania dokładnie rozpoznanej informacji 
według wcześniej znanych zasad”.

• Intuicja (intuition) – „właściwa danemu człowieko-
wi zdolność do skutecznej odpowiedzi na bodźce 
przez tworzenie nowych odpowiedzi w sytuacji nie-
typowej; obejmuje stosowanie czynnego przetwa-
rzania niejednoznacznej i/lub niepełnej informacji 
przy braku ściśle określonych reguł i wymaga od-
gadywania brakującej informacji oraz przewidywa-
nia prawdopodobnego” [3].

Instynkt obejmuje najprostsze wzorce zachowań, 
dzięki czemu zachowania te są szybkie, celowe i prze-
widywalne, ale jedynie szablonowe.

Inteligencja obejmuje budowanie ściśle określonych 
łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Do opisu tego 
procesu można wykorzystać arytmetykę, co umożliwia 
wprawdzie dokładne przewidywanie rozwoju wydarzeń 
w odległej przyszłości, ale sprawia, że inteligencja pod-
lega ograniczeniom wynikającym z twierdzenia o nie-
zupełności systemów logicznych.

Intuicja obejmuje odgadywanie rozwiązania bieżą-
cego zadania, najczęściej z wykorzystaniem przewidy-
wania prawdopodobnego. Matematycznym narzędziem 
opisu działań intuicyjnych może być teoria chaosu. 
Dzięki pomijaniu procedur logicznego przetwarzania 
informacji, obejmującego żmudne i czasochłonne two-
rzenie łańcuchów przyczynowo-skutkowych, umoż-
liwia szybkie odkrycie pożądanego rozwiązania. Nie 
gwarantuje jednak trafnego przewidywania (zwłaszcza 
w odległej przyszłości) z powodu niejednoznaczno-
ści powiązań przyczynowo-skutkowych, wzrastającej 
w miarę oddalania się od początku procesu przetwa-
rzania informacji.

W psychologii ważny jest podział procesów prze-
twarzania informacji na świadome i podświadome. 
W podręczniku Zimbardo defi nicja pojęcia „świado-
mość” brzmi następująco:

Świadomość (consciousness) – „stan, w którym jednostka 
zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych i środowiska ze-
wnętrznego” [5, s. 740].

Defi nicja zamieszczona w słowniku Rebera jest 
w zasadzie tożsama z tym opisem [4, s. 740]. 

Defi nicji pojęcia „podświadomość” nie ma w pod-
ręczniku Zimbardo, jest jednakże opis pojęcia „pod-
świadome zdawanie sobie sprawy”. Brzmi ono:

Podświadome zdawanie sobie sprawy (subconscious awa-
reness) – „procesy psychiczne dotyczące materiału, którego aktu-
alnie nie ma w świadomości, lecz można go odszukać w pamięci za 
pomocą specjalnych procedur przypominania” [5, 1999, s. 733].

W słowniku Rebera znajdujemy natomiast następu-
jącą defi nicję pojęcia „podświadomość”:

Podświadomość (subconsciousness) – „w teorii psychoanali-
tycznej: poziom psychiczny, przez który materiał psychiczny przechodzi 
w drodze do pełnej świadomości” [4, s. 513].

Podana przez Rebera defi nicja pojęcia „podświado-
mość” nie jest dokładna. Co to jest „materiał psychiczny”? 
Co to jest „poziom psychiczny”?2 Na czym polega „prze-
chodzenie materiału przez poziomy”? Na potrzeby nauki 
o sterowaniu ruchami przytoczone defi nicje – dotyczące 
niezwykle ważnych obszarów przetwarzania informacji 
– są więc niemal zupełnie nieprzydatne. Konieczne jest 
zatem zbudowanie systemu pojęć zgodnego z osiągnię-
ciami psychologii i powszechnym odczuciem językowym, 
a zarazem przydatnego dla antropomotoryki.

Porównując określenia Zimbardo i Rebera można dojść 
do wniosku, że oba one niejako „krążą” wokół istoty proble-
mu, którą jest rodzaj kodu wykorzystywanego do przeka-
zywania i przetwarzania informacji. W przypadku świado-
mości jest to kod pojęciowy lub symboliczny, w przypadku 
podświadomości – czuciowy lub obrazowy. Problem ten 
zostanie dokładniej omówiony w dalszej części pracy.

2.  Teoria Bernsztejna, teoria systemów 
i psycholingwistyka

W antropomotoryce pierwszym prawdziwie syste-
mowym ujęciem wzorca budowy ruchów człowieka 
jest teoria Nikołaja Aleksandrowicza Bernsztejna [6]. 
Na podstawie analiz rozwoju zdolności postrzegania, 

2  Określenie „poziom psychiki” z teorii Carla Gustava Junga wydaje się 
tu zupełnie nieodpowiednie.
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przetwarzania informacji i wykonywania ruchów w toku 
ewolucji biologicznej uczony ten stworzył pięciopozio-
mowy system budowy ruchów. Poziom A jest pozio-
mem napięcia mięśniowego, niezbędnego do ustabili-
zowania układu kostno-mięśniowego istot ze szkiele-
tem wewnętrznym (kręgowców). Poziom B jest pozio-
mem synergii mięśniowych, zapewniającym sprawne 
współdziałanie różnych mięśni obsługujących ten sam 
staw. Poziom C jest poziomem ruchów w przestrzeni, 
zarówno całego ciała, jak i poszczególnych jego czę-
ści czy innych przedmiotów. Poziom D jest poziomem 
konkretnych programów ruchów, obejmujących pewien 
ich celowy ciąg. Poziom E jest poziomem uogólnionych 
programów ruchów (topologia), obejmujących ogólne 
ich układy nie mające bezpośredniego powiązania 
z istniejącymi warunkami środowiskowymi. Bernsztejn 
powiązał poszczególne zdolności z odpowiadającymi 
im tworami w ośrodkowym układzie nerwowym, które 
pojawiły się w toku rozwoju gatunkowego istot żywych. 
Układ poszczególnych poziomów przedstawiono na 
rycinie 1.

Jak już wspomniano, teoria ta jest w istocie ujęciem 
systemowym, choć sam Bernsztejn tak jej nie nazwał 
(pierwszy pełny wykład teorii systemów Ludwig von 
Bertalanffy ogłosił w 1968 roku, a więc w dwa lata 
po śmierci Bernsztejna). Janusz M. Morawski defi niu-
je system jako warstwowy układ wymiany i przetwa-

rzania informacji, w którym obowiązują następujące 
zasady:
1. Zasada hierarchiczności warstw.
2. Zasada autonomii warstw. 
3. Zasada zgodności skal [2, s. 162–163].

Zasada hierarchiczności warstw głosi, że w sys-
temie istnieje warstwa główna, sterująca przebiegiem 
danego procesu, niższe warstwy pełnią zaś funkcje 
pomocnicze.

Zasada autonomii warstw głosi, że każda warstwa 
wykonuje przypisane sobie zadania bez jakichkolwiek 
dodatkowych informacji, tzn. bez konieczności szcze-
gółowego sterowania pracą tejże warstwy.

Zasada zgodności skal głosi, że każda warstwa ma 
swój własny, swoisty kod przetwarzania informacji, ska-
lę czasową zjawisk, poziomu energii itp.

Z zasady zgodności skal wynika, że na każdym po-
ziomie stosowany jest inny, swoisty kod, umożliwiający 
odpowiednio głębokie przetwarzanie informacji. Kody 
te można uszeregować następująco:
1) na poziomie B – kod czuciowy,
2) na poziomie C – kod obrazowy,
3) na poziomie D – kod pojęciowy,
4) na poziomie E – kod symboliczny.

Na poziomie A nie ma czynnego przetwarzania in-
formacji.

Ryc. 1. Wzorzec budowy ruchów wg N.A. Bernsztejna [3]
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W systemie proponowanym w niniejszej pracy sło-
wo „pojęcie” należy uważać za abstrakcyjne (słowne) 
odwzorowanie ściśle określonego desygnatu, czyli kon-
kretnej osoby, przedmiotu, zjawiska lub procesu, nato-
miast słowo „symbol” – całej klasy osób, przedmiotów, 
zjawisk lub procesów. Na przykład słowo „Marysia” jest 
pojęciem, słowo „dziewczyna” zaś – symbolem. Taki 
podział jest w swej istocie zgodny z podziałem na sło-

wa-znaki i słowa-symbole w teorii Jeana Piageta [7, s. 
58].

Podobne zasady sformułował również Bernsztejn. 
Dwie pierwsze są w istocie tożsame z zasadami 
Morawskiego, trzecia zaś głosi, że powstanie nowego 
poziomu nie tłumi możliwości niższych, ale je rozsze-
rza. Zasady Bernsztejna i Morawskiego porównano 
w tabeli 1.

Fig. 1. Movement construction pattern according to N.A. Bernstein [3]

Tabela 1. Porównanie zasad systemowych wg Bernsztejna i wg Morawskiego

Bernsztejn Morawski

Zasada hierarchiczności poziomów Zasada hierarchiczności warstw

Zasada przypisania każdemu poziomowi określonej klasy ruchów Zasada autonomii warstw

Zasada rozszerzania możliwości niższego poziomu 
wskutek pojawienia się wyższych

Zasada zgodności skal

Table 1. Comparison of system rules by Bernstein and Morawski

Bernstein Morawski

Levels hierarchy rule Layers hierarchy rule

Rule of ascribing the specifi c class of movements to each movements’ 
construction level Layers autonomy rule

Rule of widening the capabilities of lower levels as a result 
of formation of higher ones

Scales conformity rule
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W analizach zachowań, również ruchowych, 
istot żywych niezbędne jest inne spojrzenie na pro-
blem „świadomości” i „podświadomości” (cudzysłowy 
mają tu znaczenie), niż to nam proponuje psycholo-
gia. Przywołajmy następujący cytat z pracy Karla R. 
Poppera i Johna C. Ecclesa:

Jak wynika z naszego punktu widzenia, ani odruch warunkowy, 
ani bezwarunkowy nie istnieje. Naszym zdaniem, pies Pawłowa, 
czynnie zainteresowany otoczeniem, opracowuje teorię [podkr. 
moje – W.P.], świadomie lub nieświadomie3, a następnie ją wypró-
bowuje. Opracowuje prawdziwą i oczywistą teorię, lub oczekiwanie, 
że pokarm pojawi się, gdy rozlegnie się dzwonek. Pawłow postrze-
gał psa jako bierny mechanizm, natomiast moja interpretacja przy-
pisuje psu (...) zainteresowanie (...) lub instynkt odkrywczy. Pawłow 
istotnie zaobserwował zachowanie odkrywcze (...). Nie dostrzegał 
on jednak tego, że nie był to „odruch” w jego ujęciu: nie była to odpo-
wiedź na bodziec, lecz ogólna ciekawość i aktywność. (...) Z mojego 
punktu widzenia dla czegoś, co jest bodźcem, u badanego zwierzę-
cia musi istnieć odpowiedni program działań (...). Wprawdzie propo-
nowany przez Pawłowa mechanizm uczenia się jest bardzo prosty 
(...) lecz ani istoty żywe, ani ich dostosowania do środowiska nie są 
tak proste (...). Istoty nie oczekują biernie na powtórzenia zdarzeń 
(...), by wprowadzić do swej pamięci fakt istnienia regularności (...). 
Próbują raczej czynnie nałożyć odgadywane regularności (i podo-
bieństwa) na świat. Jest to teoria czynnie zakładanych powiązań 
i ich odrzucania (...) którą można zaproponować w miejsce teorii 
odruchów warunkowych.

Odruch bezwarunkowy (...) jest częścią określonego genetycz-
nie działania danego organu (...), który rozwiązuje, podobnie jak 
teoria, pewne problemy dostosowania się do zmieniającego się śro-
dowiska (...). Nasze organy są „rozwiązywaczami problemów”. (...) 
Teoria odruchów, zgodnie z którą każde zachowanie ma charakter 
odpowiedzi na bodziec, jest błędna i należy ją porzucić. Organizmy 
są rozwiązywaczami problemów i badaczami swego świata [8, s. 
136–138; za: 9].

Podobną opinię sformułował jeden z najwybit-
niejszych współczesnych uczonych, fi zyk Richard P. 
Feynman. Obserwując organizmy jednokomórkowe 
zauważył:

Zachowanie pantofelków nie jest aż tak mechanicz-
ne i jednowymiarowe, jak się twierdzi. Należy je opisać 
zgodnie z prawdą, ponieważ dopóki się nie przeko-
namy, jak wielowymiarowe jest zachowanie nawet or-
ganizmów jednokomórkowych, nigdy nie zrozumiemy 
zachowania bardziej skomplikowanych zwierząt [10, 
s. 95].

Uwzględnienie swoistości przetwarzania informacji 
na poszczególnych poziomach budowy ruchów, wyni-
kających bezpośrednio z teorii Bernsztejna, Piageta 
i Morawskiego, umożliwia usunięcie podziału na „świa-
domość” i „podświadomość”. Z przytoczonych cytatów 
wynika bowiem, że kod inny niż pojęciowy może rów-

3 Jest to bardzo śmiała hipoteza. Zakłada ona, że nawet złożone wzorce 
oczekiwań na przyszłość – określenie „teoria” wydaje mi się zbyt ryzykowne 
– można zbudować z nośników informacji innych niż pojęciowe (por. uczenie 
się niekojarzeniowe, s. 73–74).

nież służyć do sprawnego przetwarzania informacji, 
a nawet tworzenia teorii. W takim ujęciu „podświado-
mość” jest w gruncie rzeczy procesem przetwarzania 
informacji nieróżniącym się w istocie od świadomości, 
a jedynie wykorzystującym inny kod – nie pojęciowy lub 
symboliczny, lecz czuciowy lub obrazowy.

Weźmy następujący przykład z codziennego życia. 
Doświadczony kierowca widzi w oddali człowieka na 
chodniku. Niby taki sam jak inni, ale wzbudza pewien 
niepokój. Kierowca zdejmuje nogę z gazu. Gdy dojeż-
dża do owego człowieka, ten nagle wyrusza na jezdnię. 
Ostre hamowanie ratuje mu życie i zdrowie, ale gdyby 
kierowca wcześniej nie zwolnił, wypadek byłby nieunik-
niony. Czy nigdy nie przeżyliśmy podobnej sytuacji? 
Czy nie zadawaliśmy sobie pytania: Skąd kierowca 
wiedział, że ma zwolnić? Zwykle kierowca nie potrafi  
opisać przyczyn swojego zachowania słowami, lecz 
stwierdza: Ja to czułem! Jest to stwierdzenie niezwykle 
trafne, ale zapytajmy inaczej: Jaką informację i opisaną 
jakim kodem odebrał kierowca? W jaki sposób została 
ona przetworzona tak, że jej skutkiem była konkretna 
decyzja o zmniejszeniu prędkości jazdy?

Z powyższego rozumowania i trzeciej z wymienio-
nych zasad Bernsztejna wynika, że intuicja, instynkt 
i inteligencja mogą istnieć na każdym poziomie bu-
dowy ruchów (aczkolwiek w różnych proporcjach). 
Wychodząc z tych przesłanek można zbudować sys-
tem budowy ruchów bardziej szczegółowy niż pierwot-
ny wzorzec Bernsztejna. 

3. Szczegółowa analiza procesu tworzenia ruchów

3.1. Bodźce
Bodźce są czynnikami fi zycznymi, pod których 

działaniem narządy zmysłów wytwarzają swoiste pod-
niety czuciowe. Kurt Meinel i Günter Schnabel podzie-
lili bodźce na pięć klas:
• odczuwanie kinestetyczne ruchu i pozycji poszcze-

gólnych części ciała (proprioceptory),
• odczuwanie dotykowe (taktylne),
• odczuwanie statyczno-dynamiczne (narząd przed-

sionkowy),
• odczuwanie wzrokowe,
• odczuwanie słuchowe4 [11, s. 48].

Autorzy ci wyróżniają dwa kręgi regulacji: we-
wnętrzny (odczuwanie kinestetyczne i statyczno-dy-

4 Należałoby tu jeszcze dodać odczuwanie bólu, temperatury i zapa-
chów.
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namiczne) oraz zewnętrzny (odczuwanie dotykowe, 
wzrokowe i słuchowe). Za Wolfgangiem Rüdigerem po-
dają, że prędkość przewodzenia impulsu nerwowego 
w czuciowych i ruchowych włóknach nerwowych mię-
śni szkieletowych wynosi 60 do 120 m/s, w czuciowych 
włóknach nerwowych narządów dotyku – 40 do 90 m/s, 
w ruchowych włóknach intrafuzalnych i czuciowych 
włóknach narządów dotyku w skórze – 30 do 40 m/s, 
w czuciowych włóknach chemo- i termoceptorów oraz 
receptorów bólu – 15 do 20 m/s [11, s. 48]. W przypadku 
bodźców niosących informacje nie wymagające zbyt-
niego przetworzenia, prędkość przewodzenia podniety 
czuciowej czy podniety ruchowej może w znacznym 
stopniu ważyć na szybkości odpowiedzi. W przypad-
ku zaś, gdy tworzenie odpowiedzi wymaga znacznego 
przetwarzania informacji, właśnie ten proces w głównej 
mierze decyduje o szybkości odpowiedzi ruchowej, nie 
zaś prędkość przewodzenia impulsu nerwowego.

Na potrzeby niniejszej pracy bodźce wykorzystywa-
ne w zewnętrznym kręgu regulacji należy podzielić na 
dwie grupy: kontaktowe (dotykowe, bólowe itp.), które 
można skojarzyć z poziomem B, oraz zdalne (słuchowe 
i – przede wszystkim – wzrokowe), które można skojarzyć 
z poziomem C wzorca budowy ruchów wg Bernsztejna. 

3.2.  Sposoby przetwarzania informacji niesionej 
przez bodźce

Psychologowie zajmujący się głównie badaniem 
procesów umysłowych i uczuciowych, nie zaś rucho-
wych [Kalat, 2006, s. 228], wyróżniają następujące 
sposoby przetwarzania informacji docierającej do 
ośrodkowego układu nerwowego: subcepcja, percep-
cja, apercepcja i intelekcja. 

Defi nicje pojęcia „subcepcja” w Słowniku języka 
polskiego i w Słowniku psychologii [12, 4] są w istocie 
tożsame i mówią o odbiorze bodźców bardzo słabych, 
nieuświadamianych na poziomie pojęciowym, jednak-
że wpływających na zachowanie człowieka.

Określenie „percepcja” defi niowane jest jako or-
ganizowanie informacji zmysłowej i tworzenie z niej 
wewnętrznych obrazów [12, 5]. Termin „apercepcja” 
ma w psychologii kilka znaczeń, ale według Wilhelma 
Wundta oznacza czynne i celowe wyszukiwanie pożą-
danej informacji w środowisku [4, s. 55].

Określenie „intelekcja” oznacza czysto umysłowe, 
a więc oderwane od konkretnych bodźców zewnętrz-
nych, bezpośrednie ujęcie poznawcze czegoś w jego 
sensie [13, s. 358].

Zestawienie powyższych określeń, pochodzących 
z różnych dzieł, świadczy o tym, że nie stworzono 

z nich spójnego systemu. Jednakże z perspektywy teo-
rii Bernsztejna można je uporządkować według dwóch 
kryteriów:
• modalności informacji (czuciowa, obrazowa, poję-

ciowa i symboliczna),
• aktywności odbiorczej (odbiór bierny i czynne po-

szukiwanie pożądanych bodźców lub informacji).

Potem można zbudować następujący system pojęć:
• Subcepcja (subception) – „odwzorowanie w świa-

domości obrazu świata na podstawie biernie od-
bieranych ze środowiska bodźców, postrzeganych 
w kodzie czuciowym lub obrazowym”.

• Asubcepcja (asubception) – „odwzorowanie 
w świadomości obrazu świata na podstawie celowo 
wybieranych ze środowiska bodźców, postrzega-
nych w kodzie czuciowym lub obrazowym”.

• Percepcja (perception) – „odwzorowanie w świa-
domości obrazu świata na podstawie biernie od-
bieranych ze środowiska bodźców postrzeganych 
w kodzie pojęciowym (znakowym)”.

• Apercepcja (apperception) – „odwzorowanie 
w świadomości obrazu świata na podstawie celowo 
wybieranych ze środowiska bodźców postrzega-
nych w kodzie pojęciowym (znakowym)”.

• Intelekcja (intellection) – „odwzorowanie w świa-
domości obrazu świata jedynie na podstawie bier-
nie postrzeganych wyobrażeń opisanych w kodzie 
symbolicznym, uświadamianych bez odbierania 
jakichkolwiek bodźców ze środowiska”.

• Aintelekcja (aintellection) – „odwzorowanie 
w świadomości obrazu świata na podstawie celo-
wo postrzeganych wyobrażeń, opisanych w kodzie 
symbolicznym, uświadamianych bez jakiegokolwiek 
fi zycznego kontaktu ze środowiskiem”.

W przedstawionym systemie terminem „aintelekcja” 
można określić np. pracę twórczą na wysokim poziomie 
uogólnienia, natomiast terminem „intelekcja” – swobod-
ne marzenia, „bujanie w obłokach” czy „myślenie o nie-
bieskich migdałach”. Zestawienie powyższych pojęć 
z przypisaniem ich do określonych poziomów budowy 
ruchów w teorii Bernsztejna można przedstawić w ta-
beli 2.

Poziom B jest w istocie czysto reaktywnym pozio-
mem budowy ruchów, który można kojarzyć z odru-
chami, w tym przypadku nie mamy więc do czynienia 
z czynnym przetwarzaniem odbieranej informacji, lecz 
z bezpośrednim sprzężeniem bodźca z odpowiedzią. 
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że tylko poziomy 
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synergii mięśniowych B i ruchliwości w przestrzeni C 
mają „swoje” narządy zmysłów (odpowiednio kontak-
towe i zdalne). Postrzeganie na poziomie D (pojęcio-
we) powstaje wprawdzie bez bezpośredniego związku 

z jakimikolwiek bodźcami, ale na podstawie informacji 
niesionej przez te bodźce. Innymi słowy, w przypadku 
percepcji czy apercepcji istnieje ścisły związek między 
tym, co istnieje w rzeczywistości a tym, co zostaje od-

Tabela 2. Różne sposoby odbioru określonych informacji przez człowieka

Poziom 
wg Bernsztejna Nośnik informacji

Metoda odbioru

bierna czynna

E słowo-symbol intelekcja aintelekcja

D słowo-znak percepcja apercepcja

C synteza czuciowa subcepcja asubcepcja

B podnieta czuciowa subcepcja –

Table 2. Various methods of reception of given information by a human

Bernstein’s level Information carrier
Reception method

Passive Active

E Word-symbol Intellection Aintellection

D Word-sign Perception Apperception

C Sensory synthesis Subception Asubception

B Sensory input Subception –

Ryc. 2. Zestawienie różnych sposobów odbierania bodźców i związanych z tym wybranych zjawisk
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wzorowane w umyśle. Takiego ścisłego związku nie ma 
zaś na poziomie E. Poziom D można zatem określić 
jako poziom zdrowego rozsądku, a poziom E – jako po-
ziom marzeń i fantazji.

Pojęcia „subcepcja”, „percepcja”, „apercepcja” i „in-
telekcja” są używane w psychologii i fi lozofi i, natomiast 
pojęcia „asubcepcja” i „aintelekcja” zostały stworzone 
w niniejszej pracy w celu uzupełnienia systemu zbudo-
wanego według dwóch przyjętych kryteriów. Podążając 
tym nurtem rozumowania można by pójść jeszcze dalej 
i wyróżnić następujące sytuacje:
• bierny odbiór bodźców ze środowiska („natrafi anie 

na bodźce”; subcepcja, percepcja, intelekcja),
• czynne wyławianie bodźców ze środowiska („węd-

kowanie bodźców”; asubcepcja, apercepcja, ain-
telekcja),

• czynne wyszukiwanie sytuacji, w której pojawiają 
się pożądane bodźce („polowanie na bodźce”),

• czynne tworzenie sytuacji, w której pojawiają się 
pożądane bodźce („hodowla bodźców”).

Wykorzystując grafi k uporządkowań strukturalnych 
według pomysłu Janusza M. Morawskiego [2, s. 166], 

zestawienie powyższych sytuacji można przedstawić 
w taki sposób, jak na rycinie 2.

Informacja niesiona przez bodźce, a następnie 
podniety czuciowe, jest potem dzielona na porcje 
(chunks), które podlegają dalszemu przetwarzaniu. 
Proces ten określany jest jako porcjowanie postrze-
żeniowe (perceptual chunking). Wielkość i zawartość 
porcji – a zatem również objętość przetwarzanej infor-
macji – zależy od doświadczenia osoby odbierającej 
informację, gdyż człowiek jest w stanie równocześnie 
przetwarzać najwyżej 7±2 jednostki (porcje) informa-
cji [14].

3.3. Wzmocnienie odebranej informacji
Po odbiorze i rozpoznaniu informacji przez człowie-

ka następuje zwykle wybiórcze wzmocnienie niektó-
rych jej składników. Proces ten niekiedy następuje nie-
mal równocześnie z odbiorem. Funkcje „wzmacniaczy” 
pełnią zjawiska i procesy natury psychicznej.

Psychologia nie dostarcza nam jasnej i jednoznacz-
nej defi nicji pojęcia „emocje”. W Słowniku psychologicz-
nym Rebera pod hasłem „emocja” znajdujemy następu-
jące stwierdzenie:

Fig. 2. Review of stimuli reception modes and selected phenomena associated with it
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Tabela 3. Porównanie czynników psychicznych wybiórczo wzmacniających odbiór informacji niesionej przez określony bodziec

Poziom 
wg Bernsztejna Rodzaj czynnika wzmacniającego Opis

E postawa wiem, że kocham wszystkich ludzi

D uczucie wiem, że kocham Marysię

C wrażenie czuję, że kocham Marysię

B pobudzenie czuję, że trzeba uciekać

Table 3. Comparison of factors which selectively amplify reception of information carried by a given stimulus 

Level according to 
Bernstein Kind of „amplifi er” Description

E Attitude I know that I love all people

D Emotion I know that I love Mary

C Feeling I feel that I love Mary

B Arousal I feel that I should escape

Emocja (emotion) – „z historycznego punktu widzenia termin 
ten okazał się całkowicie oporny wobec prób zdefi niowania go (...)” 
[4, s. 189].

Co więcej, z wielu dzieł psychologicznych wy-
nika, że zjawiska określane potocznie mianem 
„emocje” lub „uczucia” bynajmniej nie są jednorod-
ne. Są one jednak niezbędne do opisu zachowań 
ruchowych człowieka (i innych istot żywych), więc 
konieczne jest ich uściślenie ze szczególnym pod-
kreśleniem funkcji, jakie pełnią w interesujących 
nas procesach. W systemie budowy ruchów pełnią 
one rolę swoistych „filtrów” i „wzmacniaczy”. Biorąc 
za podstawę teorię Bernsztejna i zasadę zgodności 
skal Morawskiego można sformułować następujące 
definicje:
• Pobudzenie (arousal) – „czynnik psychologiczny 

wzmacniający wybiórczo określone informacje, któ-
rych nośnikami są pojedyncze podniety czuciowe”. 

• Wrażenie (feeling) – „czynnik psychologiczny 
wzmacniający wybiórczo określone informacje, któ-
rych nośnikami są syntezy czuciowe”.

• Emocja (emotion) – „czynnik psychologiczny 
wzmacniający wybiórczo określone informacje, któ-
rych nośnikami są słowa-znaki”.

• Postawa (attitude) – „czynnik psychologiczny 
wzmacniający wybiórczo określone informacje, któ-
rych nośnikami są słowa-symbole”.

Poszczególne „wzmacniacze” można przypisać do 
określonych poziomów budowy ruchów (tab. 3).

Zwykle poszczególne wzmocnienia oddziałują 
równocześnie i współdziałają ze sobą. Na przykład 
postrzeganemu na poziomie pojęciowym uczuciu, że 
kocham Marysię, towarzyszy zwykle odczuwane na 
poziomie czuciowym wrażenie, że kocham Marysię 
i oba te wzmocnienia nawzajem się uzupełniają.

Wzmocnienia natury psychologicznej określają hie-
rarchię bodźców, które później podlegają przetwarzaniu 
rozumowemu5. U człowieka nie można zatem rozdzielić 
czynników psychologicznych od umysłowych, gdyż one 
stanowią nieodłączną część systemu budowy ruchów.

3.4. Przetwarzanie odebranej informacji
Ze stwierdzenia, że kod czuciowy może być na 

tyle sprawnym nośnikiem informacji, iż może być na-
wet tworzywem teorii (por. przytaczany już wcześniej 
cytat z pracy Poppera i Ecclesa) wynika, że instynkt, 
inteligencja i intuicja mogą działać na poziomach C, D 
i E (na poziomie B mamy do czynienia z bezpośrednim 
sprzężeniem bodźca i odpowiedzi, w tym przypadku nie 
ma więc praktycznie żadnego czynnego przetwarzania 
informacji). Mogą to zatem być zachowania instynk-
towne (wykorzystujące wzorce wrodzone), inteligentne 
(wykorzystujące w pełni rozpoznaną informację prze-

5 W teorii sieci neuronowych proces ten nosi nazwę „analizy korzyści”.
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twarzaną według ściśle określonych zasad; tu miesz-
czą się np. schematy wg teorii Schmidta) i intuicyjne 
(wykorzystujące niepełną informację wymagającą od-
gadnięcia jej brakujących części). 

Przykładem instynktownego zachowania człowieka 
obejmującego przetwarzanie informacji na poziomie C 
może być następująca sytuacja opisana przez Josepha 
LeDoux [15, s. 194]. Jeśli człowiek napotka nagle grze-
chotnika, to wrażenie wzrokowe jest na tyle silne, że 
tłumi wszelkie inne bodźce. Podnieta czuciowa biegnie 
do wzgórza i normalnie powinna być przekazywana do 
płatów wzrokowych kory mózgowej. W takim jednak przy-
padku pobudza bezpośrednio ciało migdałowate, które 
wywołuje błyskawiczne działanie człowieka jeszcze za-
nim informacja wzrokowa zostanie w pełni rozpoznana 
(ryc. 3). Połączenia wzgórza z ciałem migdałowatym i kory 
wzrokowej z ciałem migdałowatym nie są symetryczne. 
LeDoux pisze:

Ciało migdałowate ma większy wpływ na korę niż kora na nie, 
co pozwala pobudzeniu emocjonalnemu na zdominowanie myśle-
nia i przejęcie nad nim kontroli [15, s. 360].

Wskutek tego pobudzenie powodowane przez ciało 
migdałowate działa znacznie szybciej i silniej niż ewen-
tualne hamowanie powodowane przez korę mózgową, 

po przetworzeniu informacji i stwierdzeniu, że nie wią-
że się ona z zagrożeniem.

Podkreślmy jeszcze raz wyraźnie: takie zachowa-
nie nie jest ani odruchem, ani nawykiem, lecz zacho-
waniem instynktownym sterowanym z poziomu C, 
w trakcie którego ciało migdałowate wyłącza lub 
silnie tłumi oddziaływanie poziomów D i E.

W przypadku przetwarzania intuicyjnego bardzo 
ważnym składnikiem jest odgadywanie rozwiązania ja-
kiegoś zadania cząstkowego. Najczęściej odbywa się to 
z wykorzystaniem opisywanego w „Antropomotoryce” 
przewidywania prawdopodobnego [17–19].

Informacja, która ma uruchomić określone działa-
nia ruchowe, zostaje podzielona na porcje (chunks). 
Proces ten określany jest jako porcjowanie twórcze 
(conceptual chunking). Objętość i zawartość informacji 
w każdej porcji zależy od doświadczenia i umiejętno-
ści danej osoby. Człowiek jest w stanie równocześnie 
przetworzyć około 10 takich porcji informacji [Smith, 
Jonides, 1998].

3.5. Wytwarzanie odpowiedzi
Przetworzenie informacji (na poziomie C, D lub E; 

na poziomie B mamy do czynienia z bezpośrednim 
sprzężeniem bodźca z odpowiedzią) umożliwia wy-

Ryc. 3. Bezpośrednie pobudzenie ciała migdałowatego przez wyjątkowo silny bodziec [16, s. 46]
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Fig. 3. Direct excitation of amygdaloid body by exceptionally strong stimulus [16, p. 46]

tworzenie odpowiedzi. Człowiek uruchamia wówczas 
pozostające do jego dyspozycji wzorce: automatyzmy 
lub schematy, które na bieżąco, w trybie sprzężenia 
zwrotnego (zamkniętej pętli) łączy w łańcuchy proce-
sów sterujących czynnością ruchową. Porównując te 
czynność do meczu piłkarskiego można by automaty-
zmy i schematy określić mianem stałych fragmentów 
gry, wplecionych w dowolne działania drużyny.

Z zasady zgodności skal wynika też, że każdy 
poziom musi wytwarzać swoje własne reaferencje. 
Tworzywem kopii eferentnej – jak ją określili Erich von 
Holst i Horst Mittelstaedt – na poziomie B są zatem po-
jedyncze podniety ruchowe, na poziomie C – schema-
ty, na poziomie D – programy ruchowe i na poziomie E 
– uogólnione programy ruchowe. Zauważmy, że w pro-
ponowanym systemie kopia eferentna służy nie tylko do 
rozpoznania skutków własnych ruchów w środowisku, 
ale również do tworzenia swoistych „odwzorowań od-
niesienia” spodziewanych skutków. Porównanie takich 
odwzorowań z faktycznymi skutkami stanowi podsta-
wowy czynnik uczenia się na każdym poziomie budowy 
ruchów.

3.6. Wzmocnienie odpowiedzi
Po wytworzeniu odpowiedzi następuje proces psy-

chologiczny niejako symetryczny względem tego, który 
przebiegał w trakcie rozpoznawania podniety czucio-
wej: wybiórcze wzmocnienie odpowiedzi. Na odpo-
wiednich poziomach odpowiedź jest wzmacniana przez 
postawę, uczucie, wrażenie lub pobudzenie.

3.7. Wykonanie odpowiedzi
Niezależnie od tego, które poziomy uczestniczyły 

w przetwarzaniu informacji i wytwarzaniu odpowiedzi, 
ostatecznym poziomem wykonawczym jest poziom 
synergii mięśniowych B. U człowieka poszczególne 
poziomy są odpowiedzialne za określone składniki ru-
chu: E – za ogólną topologię ruchu, D – za konkretny 
program ruchu, C – za czucie przestrzenne („miarę 
w oku”), B – za czucie dotykowe i proprioceptywne 
(„czucie w rękach”6). 

6 Określenie „czucie w rękach” należy rozumieć w przenośni, gdyż 
dotyczy ono dostosowania podniet ruchowych i bodźców ekstero- i proprio-
ceptywnych w całym ciele („duża motoryka”), a nie jedynie w rękach („mała 
motoryka”). Na przykład w przypadku zwalniania sprzęgła podczas rusza-
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Wyłączenie poziomu C lub B w sytuacji, gdy głów-
nym poziomem sterowania jest poziom D (w przypadku 
złożonych czynności ruchowych) skutkuje obniżeniem 
jakości ruchu. Wyłączenie poziomu B skutkuje utratą 
„czucia w rękach”, wyłączenie poziomu C – utratą „mia-
ry w oku”. Znamienna jest wypowiedź Adama Małysza 
po nieudanych skokach w Kuusamo w listopadzie 2007 
roku: „Muszę wyłączyć myślenie!” [21], czyli pozwolić 
poziomom B i C samodzielnie rozwiązywać zadania, 
które są im przypisane, bez ścisłej kontroli z pozio-
mu D.

3.8. Informacja zwrotna
Według Richarda A. Schmidta informacja zwrot-

na może być dwojakiego rodzaju: wewnątrzpochod-
na (intrinsic) lub zewnątrzpochodna (extrinsic). 
nia samochodem należałoby dosłownie mówić o „czuciu w nodze”, nie zaś 
o „czuciu w ręce”.

Informację wewnątrzpochodną można utożsamiać 
z reaferencją na tych poziomach budowy ruchu, 
które uczestniczą w jego wykonaniu. Informację ze-
wnątrzpochodną również można podzielić na dwa 
rodzaje: znajomość wyników (knowledge of results, 
KR) i znajomość czynności (knowledge of perfor-
mance, KP). Pojęcia te Schmidt definiuje następu-
jąco:
• znajomość czynności (knowledge of performan-

ce, KP) – „sprzężenie zwrotne odnoszące się do 
istoty wytworzonego ruchu”.

• znajomość wyników (knowledge of results, KR) 
– „sprzężenie zwrotne odnoszące się do istoty wy-
tworzonego skutku w odniesieniu do celu działania” 
[22, s. 465].

Podobieństwa i różnice między KR i KP przedsta-
wiono w tabeli 4.

Tabela 4. Porównanie znajomości wyników i znajomości czynności [Schmidt, Wrisberg, 2004, s. 281]

Znajomość wyników
(Knowledge of results – KR)

Znajomość czynności
(Knowledge of performance – KP)

p o d o b i e ń s t w a

wyrażone słowami lub takie, które można opisać słowami

zewnątrzpochodne

dostarczane po zakończeniu ruchu

r ó ż n i c e

informacja o skutkach jako o celu w środowisku informacja o tworzeniu ruchu lub jego wzorcu kinematycznym

często powtarzające informację zwrotną wewnątrzpochodną zwykle odmienna od informacji zwrotnej wewnątrzpochodnej

bardziej użyteczna w laboratorium bardziej użyteczna nauczaniu

Table 4. Comparison of Knowledge of Results and Knowledge of Performance [Schmidt, Wrisberg, 2004, p. 281]

Knowledge of results ( KR) Knowledge of performance (KP)

S i m i l a r i t i e s

Verbal, or verbalizable

Extrinsic

Provided after the movement

D i f f e r e n c e s

Information about outcome in terms of environmental goal Information about movement production or patterning (kinematics)

Often redundant with intrinsic feedback Usually distinct from intrinsic feedback

More useful in laboratory More useful in real-world tasks
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Porównanie informacji zewnątrzpochodnej z infor-
macją wewnątrzpochodną, określenie błędów i ustale-
nie postępowania mającego na celu ich minimalizację 
stanowi istotę procesu uczenia się ruchów.

4. Ogólny wzorzec odpowiedzi ruchowej

Przedstawione analizy umożliwiają stworzenie ogólne-
go grafi cznego wzorca budowy ruchów (ryc. 4). 

Przedstawiony wzorzec, aczkolwiek wynikający 
bezpośrednio z teorii Bernsztejna, jest nieco bardziej 
szczegółowy niż jego pierwowzór. Z zastosowania do 
jego analiz zasady zgodności skal, wywodzącej się ze 
współczesnej teorii systemów, wynika wyraźnie rola 
poszczególnych poziomów budowy ruchów. 

Analizując ów wzorzec warto zwrócić uwagę na 
trzecią zasadę Bernsztejna (o rozszerzaniu możliwości 
niższych poziomów budowy ruchów wskutek pojawienia 
się poziomów wyższych) i nieco ją uściślić. Zwiększenie 
możliwości jakiegoś poziomu wynika nie z faktu same-
go istnienia poziomów wyższych, ale z ich faktycznego 
działania. Zilustrujmy to następującym przykładem. 
Jak podają Schmidt i Lee, lewy prosty Muhammada Ali 
trwał 40 ms, natomiast wypracowanie i wprowadzenie 
w czyn jakichkolwiek poprawek musiałoby trwać około 
150–200 ms [22, s. 150]. Musiał to więc być ruch stero-
wany z poziomu B (synergie mięśniowe) według wzor-
ca otwartej pętli (ze sprzężeniem prostym). Mimo że 
Muhammad Ali miał bez wątpienia rozwinięte poziomy 
C, D i E, w przypadku lewego prostego w ogóle ich nie 
„uruchamiał”. Możliwości sterowania tym ruchem odpo-
wiadały więc w istocie możliwościom ryby. Natomiast 
sterowane z tego samego poziomu B synergie mięśnio-
we w sytuacji, gdy pracują również wyższe poziomy, 
mogą służyć do sterowania ruchami zegarmistrza, neu-
rochirurga, kieszonkowca czy kasiarza.

Na rycinie przedstawione są też (w prawym dolnym 
rogu) skutki wyłączenia dolnych poziomów sterowania 
określonymi czynnościami. Potocznie określa się je 
mianem „deautomatyzacja”. Wyłączenie poziomu B 
(linia oznaczona symbolem „i”) skutkuje utratą „czu-
cia w rękach”, wyłączenie poziomu C (linia oznaczona 
symbolem „ii”) – utratą „miary w oku”.

5. Zakończenie i podsumowanie

Przedstawiony w niniejszej pracy ogólny wzorzec bu-
dowy ruchów można potraktować jako krok w kierun-
ku antropomotorycznej – toutes proportions gardeé 
– „Grand Unifi ed Theory”. Nazwą tą fi zycy określają 

jedną spójną teorię, której jeszcze nie zdołali opraco-
wać, która opisywałaby oddziaływania słabe, elektro-
magnetyczne i jądrowe na poziomie cząsteczkowym 
[23, s. 96]7. Mamy tu jednak do czynienia z pewnym 
zjawiskiem psychologicznym, silnie wpływającym na 
rozwój nauki. Otóż każdy uczony, który dokona jakie-
goś odkrycia, pragnie podkreślić jego odrębność i nie-
zwykłość (i upamiętnić dzięki temu własne nazwisko), 
natomiast w interesie nauki leży, aby była ona jak naj-
bardziej jednorodna. Porównując zatem przedstawiony 
wzorzec przetwarzania informacji można stwierdzić, że 
na poziomie B mieści się np. teoria ekologiczna Jamesa 
J. Gibsona i hipoteza punktu równowagi Anatola 
Grigoriewicza Feldmana [3, 25–27]. Uwzględniając 
fakt, że kod czuciowy lub obrazowy może służyć do 
sprawnego i skutecznego przetwarzania informacji 
z zastosowaniem inteligencji i intuicji, schematy według 
koncepcji Ottona Selza, Jeana Piageta (a w antropo-
motoryce – Richarda Schmidta) można wykorzystywać 
na poziomie C i D8, programy ruchowe – również na po-
ziomach C i D, uogólnione programy ruchowe zaś – na 
poziomie E. Teoria niedookreśloności Ernsta-Joachima 
Hossnera i Stefana Künzella może opisywać zjawiska 
przetwarzania informacji na poziomach C, D i E [24], 
z wykorzystaniem opisanego przez Josifa Fejgenberga 
przewidywania prawdopodobnego [17]. Wzorzec 
MOSAIC Masahiko Haruno, Daniela Wolperta i Mitsuo 
Kawato [28, 29] można postrzegać jako szczegółowy 
opis inteligentnego przetwarzania informacji zwłaszcza 
na poziomie D, w mniejszym zaś stopniu – na pozio-
mach C i E9 [30].

Z przedstawionego wykresu wynika też, na czym 
polegały niedostatki teorii Jacka Adamsa (sterowania 
według wzorca zamkniętej pętli). W trakcie wykony-
wania złożonej czynności ruchowej współpracuje ze 
sobą harmonijnie kilka poziomów, a więc równocze-
śnie mogą być wykorzystywane programy z poziomu 
D, schematy z poziomu C i automatyzmy z poziomu 
B. Zgodnie z zasadą zgodności skal, każdy z nich ma 
swój swoisty kod i sposoby przetwarzania informacji. 
Sterowanie całością działań z poziomu D lub próby 
zastosowania mechanizmów przetwarzania informacji 

7 Innym, jeszcze śmielszym marzeniem, jest stworzenie jednej spój-
nej teorii opisującej zjawiska i procesy zarówno w świecie kwantowym, jak 
i w kosmosie.

8 Również na poziomie B może działać schemat zredukowany do bezpo-
średniego sprzężenia bodziec-reakcja.

9 Model MOSAIC, skądinąd bodaj najbardziej dopracowany cyberne-
tyczny wzorzec przetwarzania informacji przez człowieka w trakcie ruchu, 
jest obciążony poważnym „grzechem pierworodnym”: nie uwzględnia czynni-
ków psychologicznych, silnie wpływających na zachowanie człowieka (i wie-
lu zwierząt): pobudzenia, wrażeń, uczuć i postaw.
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właściwych dla poziomu D na poziomach C i B skutku-
ją utratą „miary w oku” i „czucia w rękach”. Używając 
obrazowej ilustracji z wykorzystaniem już cytowanego 
przykładu można by stwierdzić, że w przypadku stero-
wania według wzorca zamkniętej pętli u Muhammada 
Alego samo przetwarzanie informacji związanej z za-
daniem lewego prostego trwałoby 150–200 ms, pod-
czas gdy w rzeczywistości cały cios trwał zaledwie 40 
ms. Nie byłoby to możliwe, gdyby sterowanie odbywało 
się według wzorca zamkniętej pętli.

Z przedstawionego wzorca wynika też nieco inna 
rola zasady reaferencji, sformułowanej przez Ericha 
von Holsta i Horsta Mittelstaedta. W systemie opisa-
nym w niniejszej pracy reaferencja nie tylko odbywa 
się osobno na poszczególnych poziomach (co wynika 
z zasady zgodności skal Morawskiego), ale stanowi 
mechanizm wspomagający dwa procesy: rozpoznawa-
nia własnych ruchów i tworzenia śladów pamięciowych 
niezbędnych do uczenia się ruchów.

Na zakończenie niech mi będzie wolno wyrazić pewną 
osobistą uwagę. We wszystkich moich pracach, w których 
opieram swoje rozumowanie na teorii N.A. Bernsztejna, 
spotykam się z życzliwym wsparciem profesora Josifa 
Moisiejewicza Fejgenberga, ucznia i przyjaciela Wielkiego 
Nikołaja. Kiedyś powiedział mi, że Bernsztejn – pomny 
przeszkód, jakie musiał pokonać w swoich sporach 
z Iwanem Pietrowiczem Pawłowem – nie chciał swojej 
teorii traktować jako osiągnięcia pomnikowego, ze swej 
natury niezmiennego i martwego, ale jako żywy twór na-
ukowy, podlegający ciągłej intelektualnej ewolucji. Prof. 
Fejgenberg powiedział też, że Bernsztejn byłby zadowolo-
ny, gdyby wiedział, że jego teoria nadal pobudza uczonych 
do myślenia i ulega zmianom. Sądzę, że zarówno w samej 
tej teorii, jak i w leżącym u jej podstaw sposobie myślenia, 
tkwią jeszcze wielkie, niewykorzystane możliwości. Nikołaj 
Aleksandrowicz przeczuwał to – a może nawet wiedział – 
bez wątpienia warto więc realizować tę (i nie tylko tę) część 
Jego przesłania.
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O POZIOMIE NIEKTÓRYCH PRAC HABILITACYJNYCH 
W NAUKACH O KULTURZE FIZYCZNEJ

ABOUT THE LEVEL OF SOME HABILITATIONS 
IN PHYSICAL CULTURE SCIENCES

  

Józef  Drabik*
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Słowa kluczowe: polemiki, cytaty, symptomy zagrożeń
Key words: discussions, citations, the dangers symptoms

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.

In the submitted text, the fragments from habilitation theses are quoted. The quotations were prepared hoping 
to point out the physical culture studies’ danger symptoms.  This citations suggest that the level of these works 
is going down, what refers to some academic environments in particular. 

Wyjaśnianie bredni jest nigdy nie kończącym się zadaniem,
 bo wynalazczość w tym kierunku jest niewyczerpalna.

 (J. Andreski)

NR 42 2008AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wierny swojej zapowiedzi, anonsowanej w 41. nu-
merze Antropomotoryki, ale wbrew nieukontentowanym 
dotychczasowymi moimi tekstami i tą zapowiedzią opi-
niotwórczych autorytetów (w tym zapewne i recenzen-
tów), przedkładam ciąg dalszy „blaskomiotnych myśli” 
(W. Łysiak) jutrzejszych profesorów nauk o kf. Spieszę 
wpierw zapewnić, niewątpliwie zasłużone dla nauki, 
szanowne środowisko kf, że opisywane fakty nie mają 
charakteru epidemii ogólnopolskiej, a co najwyżej – za-
razy ogniskowej. Dałem zresztą temu wyraz w tytule 
tekstu opublikowanego w 35. numerze tegoż czasopi-
sma: Dokąd niektórzy zmierzają. Oznacza to, że zde-
cydowana większość usamodzielniających dysertacji 
nie zawiera fraz podlegających tytułowej kwalifi kacji 
z 41. numeru tego czasopisma ani całościowej treści 

nieupoważniającej do nadania stopnia naukowego ich 
autorom. Są wśród nich zapewne też prace dobre i bar-
dzo dobre. 

Pisząc o bredniach i banałach, a tym samym i o nie-
uctwie „niektórych” właśnie, nie stawiam się w roli recen-
zenta czy też superrecenzenta. Gdybym pełnił tę rolę, 
to zapewne pisałbym również o pozytywnych stronach 
analizowanych prac. Przyznaję jednak, że ostatnio, tj. 
w ostatnich latach, coraz trudniej takie strony dostrzec. 
Przynajmniej w pracach „do jakich udało się [mi – J.D.] 
dotrzeć”, jak napisał w 2007 roku autor już habilitowany 
w gdańskiej AWFiS. To „dotarcie” wcale nie było ła-
twe, ponieważ praca do której „dotarto” była na półce 
w bibliotece w AWFiS i u autora w tym samym mieście 
(sic!). Ważne, że „dotarto”. Prawdopodobnie gorzej by-
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łoby z „dotarciem” do prac z antypodów Polski (gdzieś 
z bibliotek za Nową Zelandią). To na marginesie. 

Twierdzę nawet, że powstają prace, które nie tylko 
niczego nie wyjaśniają i nie wnoszą, ale przez swoją 
bełkotliwą, banalną i zasnutą pseudonaukową mgłą 
treść stanowią barierę dla rozwoju naszych nauk. 
Najbardziej złowieszcze i przygnębiające jest to, że 
o ich przyjęciu decydują środowiskowe układy. Czyniąc 
tak, sabotuje się rozwój tych nauk. Dla dobra wspólne-
go nie można dalej milczeć li tylko w imię swoistej po-
litycznej poprawności czy „koleżeńskości”. Nie można 
tolerować niczego, co nas nie tylko ośmiesza i wydaje 
o nas jak najgorsze świadectwo, lecz również kompro-
mituje oraz upokarza. Niestety, „zaniepokojeni” (nie je-
stem tylko pewny czym) pytają mnie, po co to robię, po 
co kalam swoje gniazdo. Po pierwsze, to nieprawda, że 
tylko swoje „gniazdo”, ponieważ cytaty pochodzą z prac 
tworzonych w różnych środowiskach akademickich, po 
drugie – „czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, czy 
ten, co mówić nie pozwala?” (C.K. Norwid), po trze-
cie – powtórzę jeszcze raz (patrz też nr 35) – czynię to, 
by nasze prace były lepsze, niż są, oraz aby ulubionym 
zajęciem potencjalnych doktorów habilitowanych nie 
było odkrywanie Ameryki i aby poprzez dowody swe-
go nieuctwa nie kompromitowali swojego środowiska. 
Zamiast mnie pytać, po co to robię, o wiele słuszniej 
byłoby przecież odsyłać wątpliwe dzieła do poprawki.  

Cóż bowiem można pomyśleć o już sfi nalizowanej 
stopniem naukowym pracy, która np. zamiast „dyskusji” 
zawiera „Podsumowanie i wnioski końcowe”? Pomijając 
niedopuszczalny brak chociażby próby dyskusji w pra-
cach badawczych, wnioski końcowe oznaczają, że 
wiedza wyłożona w tej pracy jest już pełna i zamknię-
ta. Pełna jest ona może w umyśle  Boga, ale tego nie 
można dowieść. Mało jest więc prawdopodobne, by ją 
posiadł autor. Nawet A. Einstein nie zamknął „sprawy” 
i pozostawił nam pole do dalszych badań. 

Autor innej pracy „zwraca uwagę na odpowiednie 
odżywianie podczas procesu treningowego”, odsyłając 
równocześnie do swojej współautorskiej publikacji o su-
plementacji białkiem. Czy nie prościej i konkretniej by-
łoby wspomnieć w pracy o znaczeniu białka w treningu 
zawodników, niż zwracać „uwagę na odpowiednie odży-
wianie”? Ta ostatnia uwaga niczego przecież nie wnosi. 
Podobnie już dwa tysiące lat temu pisał Epiklet: „musi-
cie [wy, czyli zawodnicy – przyp. J.D.] sobie ustanowić 
dokładny tryb życia, jeść tylko to i tyle, ile wam zostało 
przypisane, wstrzymać się od wszelkich łakoci...”. 

Nie wydaje się, by ewentualnie dyskusyjny był też 
inny opis: „szybkość i zręczność są czynnikami decy-

dującymi w działaniu...” [w judo – przyp. J.D.]. Czy na 
pewno? W judo najczęściej (w 80%) zwycięża się po-
przez rzuty, a wszystkie one (nożne, biodrowe, ręczne 
i poświęcenia) są przykładem zwinności, a nie zręcz-
ności. Zwinność bowiem dotyczy całego ciała – szyb-
kich zmian jego pozycji i postaw, a zręczność dotyczy 
ruchów manualnych. Tą wiedzą dysponuje „kultura fi -
zyczna” od... ubiegłego wieku.

Z myślą o odprężeniu Czytelnika proponuję w tym 
miejscu zagadkę. W rozdziale Wyniki badań, kolejne 
podrozdziały brzmią (podaję skróty): Charakterystyka 
środków treningowych...; Obciążenia treningowe...; 
Charakterystyka... wskaźników wydolności tlenowej 
i beztlenowej...; Poziom... wskaźników biochemicznych 
oraz endokrynologicznych, Wyniki testu sprawności...; 
Indywidualne wyniki... wskaźnika wydolności... tlenowej 
i beztlenowej oraz sprawności ogólnej...

Dla ułatwienia i podaję jeszcze cel „pracy” (w żad-
nym razie – badań): Charakterystyka obciążeń tre-
ningowych oraz tlenowych i beztlenowych możliwości 
wysiłkowych zawodniczek... Pytanie brzmi: Jaki jest 
tytuł monografi i? Odpowiedź wydaje się prosta, na 
przykład: Obciążenia treningowe i wydolność fi zycz-
na kobiet trenujących... Niestety, odpowiedź chybiona. 
Tytuł bowiem brzmi: Obciążenia treningowe a [podkr. 
moje – J.D.]  wydolność fi zyczna kobiet trenujących... 
Dodam, że w pracy brak rozdziału o związkach między 
obciążeniami a wydolnością, zapowiedzianych w tytu-
le poprzez owo „a” (mimo że w metodach statystycz-
nych zapowiedziano użycie współczynników korelacji, 
o których dalej już zupełnie zapomniano). Czy „i” = „a”? 
Sądząc po pozytywnych ocenach – tak, równa się. 
Gdybyśmy bowiem uznali, że jest inaczej, to ocena mo-
nografi i musiałaby być negatywna, z dopiskiem – praca 
nie na temat. Dysertację napisano oczywiście na inny 
temat, ale to nikomu nie przeszkadzało w całym proce-
sie przewodu… również recenzentom CK.

Teraz proponuję coś lżejszego. Czy „Nabatikowa” = 
„Nabatnikowa”, „Costill” = „Sostill”, „Ułatowski” = „Ula-
towski”, „Shepard” = „Sherhard” = „Shephard”, „Erdman” 
= „Erdmann”, „R’o’cker” = „Roecker”? To oczywiście dro-
biazgi – literówki. Autorzy wyżej wymienieni (a podaję 
tylko pierwsze z brzegu przykłady) nie muszą o tym wie-
dzieć. Tylko podejrzliwemu czytelnikowi jawić się może 
jedno pytanie: Czy prace autorstwa wymienianych z na-
zwiska badaczy były rzeczywiście czytane? 

W ramach metod badawczych „prowadzono rozmo-
wy ze specjalistami mającymi wieloletnie doświadcze-
nie w pracy ze sportowcami...”. To były prawdopodob-
nie rozmowy utajnione, ponieważ nie wiadomo, czego 
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dotyczyły i nigdzie efektów tej metody nie przedstawio-
no. O innej „metodzie” już wspomniałem w numerze 
41 „Antropomotoryki” – „uogólnienie (...) praktycznego 
doświadczenia czołowych specjalistów w dziedzinie 
kultury fi zycznej i sportu” [podkr. moje – J.D.]. Aby 
dopełnić tamtą wzmiankę dodam, że wspomniana mo-
nografi a nie ma zmiennych jakościowych. Tym razem 
chcę zwrócić uwagę Czytelnika na owe podkreślenia. 
W Polsce to zestawienie słów jest ogólnie przyjęte i tę 
praktykę można uzasadniać np. tym, że za dyscypliny 
sportu przyjęto również te odległe od wysiłku fi zyczne-
go – od kultury fi zycznej. W tym wypadku jednak nie 
wiadomo, o kogo chodzi – czy tylko o trenerów („spe-
cjalistów... sportu”) czy też o specjalistów rehabilitacji 
lub instruktorów rekreacji ruchowej, a więc także dzia-
łów kultury fi zycznej.

Skoro już mowa o metodach, to rozważmy kolejny 
zapis: „W zestawie testów (...) były (...) własne testy 
(...) opracowane przez autora”. Autor nie pisze nie-
stety, które to były testy własne. Jak wiadomo, próba 
staje się testem po przejściu odpowiedniej procedury, 
w tym również procedury statystycznej. To jest wiedza 
podręcznikowa. Na dodatek statystyczne dowody po-
twierdzające chociażby rzetelność i trafność winny być 
załączone do tekstu pracy. Tak byłoby uczciwie. Autor 
czuje się jednak z tego wymogu zwolniony. A „zwol-
nienie z obowiązku przestrzegania zasad metody na-
ukowej pozwala [potem – przyp. J.D.] nieukom udawać 
znawców” (J. Andreski). 

Przejdźmy do innych cytatów.
„Zgodnie z (...) koncepcją pogłębiającą zrozumienie 

istoty wytrzymałości (...) wyodrębnione są podstawowe 
właściwości fi zjologiczne. Uzyskuje się je na podstawie 
składników dynamicznej struktury reakcji, w czasie wy-
konywania wysiłków (...). Strukturę dynamiczną reakcji 
(...) określa się szybkością rozwijania, maksymalnym 
poziomem (...) jak również stopniem biomechanicznych, 
środowiskowych ograniczeń reakcji organizmu (...)”. Czy 
można zrozumieć, o co tu chodzi? Czy „składniki dyna-
micznej struktury reakcji” są tożsame ze „strukturą dy-
namiczną reakcji”? „Szybkością rozwijania” – czego?

Czy może być „struktura dynamiczna”? Możliwe 
i może... Przyznaję jednak, że jest to dla mnie zbyt 
skomplikowane. Pasuję więc, czyli „wymiękam”, ale idę 
o zakład – butelkę „mamrota” (ze sklepu w Wilkowyjach) 
dla każdego, kto mi to wszystko wyjaśni. 

Weźmy coś łatwiejszego: „moc i sprawność me-
chanizmu pobudzania centralnego układu nerwowego”. 
Mniejsza już o „centralny”, chociaż przypomnę, że taki 
mieścił się kiedyś w Warszawie i był zwany przez miej-

scowych „Pod Baranami”. Dotychczas wydawało mi 
się, że moc jest częścią sprawności, w tym przypadku 
– ośrodkowego układu nerwowego, ale może teraz coś 
się w tej problematyce zmieniło... Nie wiem. Trzeba być 
wyjątkowo „mocnym”, żeby to pojąć...

Pozostając w kręgu tematów związanych z biologią 
przyjrzyjmy się następnym cytatom:

 „Zawodnicy prezentują podobny potencjał fi zjolo-
giczny (...) i wydolnościowy”. Czy wydolność nie jest 
w tym potencjale fi zjologicznym? 

 „Dynamika procesu rozwoju możliwości szybko-
ściowo-siłowych w pracy rodzaju dynamicznego (skok 
w dal z miejsca) (...) gimnastyków wieku 6–7 lat”. Jest to 
podpis ryciny przedstawiającej po prostu wyniki skoku 
w dal chłopców w kolejnych latach. Nic więcej.  Jest 
oczywiste, że ten skok, jak i owe „możliwości szybko-
ściowo-siłowe” to dynamiczna praca mięśni. Nie wia-
domo więc, po co ta „zadyma mętnego słowotoku” (J. 
Andreski) – „praca rodzaju dynamicznego”. Zresztą nie 
istnieje pojęcie: praca mięśni „rodzaju dynamicznego”, 
tylko praca mięśni o charakterze dynamicznym. Nie ma 
na tej rycinie żadnej dynamiki, ponieważ na osi pio-
nowej nie ma wielkości przyrostów w czasie. Mylenie 
lub utożsamianie dynamiki z kinetyką rozwoju czy np. 
funkcji jest częstym, szkolnym niestety błędem prac 
habilitacyjnych, które powstają w niektórych ośrodkach 
badawczych.

Tytuł rozdziału zawierającego omawianą rycinę 
brzmi: Tempo i dynamika zmian... Słowa „tempo” użyto 
w całym rozdziale raptem dwukrotnie „(...) wyjątkowo 
szybkie tempo rozwoju (...) przypada na początkowy 
etap (...), a następnie (...) następuje spowolnienie tem-
pa”. Oczywiście tej oceny dokonano analizując „na 
oko” kolejne coroczne przyrosty (na innej, prawidło-
wo tym razem zatytułowanej rycinie). Tymczasem, by 
mówić o tempie rozwoju (w monografi i habilitacyjnej), 
należałoby przynajmniej skorzystać z odpowiednie-
go wzoru zaproponowanego przez N. Wolańskiego 
w pracy przeznaczonej dla studentów Metody kontro-
li... Wcześniejsze spostrzeżenie o myleniu dynamiki 
z kinetyką wspiera kolejny cytat: „(...) ocena efektyw-
ności i dynamiki (kinetyki) funkcji oraz metabolizmu, 
w ramach konkretnych wymagań – (...) na zawodach”.  
Zastanówmy się, o co tu chodzi. Trudno mieć zastrze-
żenia do „efektywności funkcji oraz metabolizmu”. 
Można też przyjąć za poprawne sformułowanie: „dyna-
mika (...) funkcji oraz metabolizmu”, a także „kinetyka 
funkcji oraz metabolizmu”. Trudno jednak przyzwolić na 
utożsamianie, co sugeruje nawias, dynamiki z kinetyką 
funkcji itd. Czytając taki zapis można podejrzewać, że 
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autor nie wie, o czym pisze. Podejrzenie takie byłoby 
bezpodstawne, gdyby w nawiasie napisano „i/lub kine-
tyki”.

Przejdźmy na koniec do kilku cytatów uogólnia-
jących. Wstępny rozdział pewnej monografi i brzmi: 
Analiza poziomu sprawności fi zycznej polskiej młodzie-
ży, a tytuł podrozdziału 1.1 – Sprawność fi zyczna dzieci 
i młodzieży w Polsce w latach 80.; podrozdziału 1.2 
– Poziom sprawności fi zycznej Polaków na progu XXI 
wieku oraz podrozdziału 1.3 – Diagnoza słabej kondy-
cji polskiego sportu i 1.3.10 – Sprawność ogólna i stan 
zdrowotności Polaków. Spróbujmy rozważyć te zapisy. 
Nie są one wyrwane z kontekstu, ponieważ kontekst 
ma tu inny zakres tematyczny.
1. Analiza jest czynnością badacza i jako taka nic nie 

wnosi do meritum tytułu rozdziału. Słowo to jest tu 
zbędne.

2. W punkcie 1.1 jest mowa o latach osiemdziesiątych, 
a monografi ę opublikowano w 2006 roku, zatem 
dlaczego pominięto lata dziewięćdziesiąte i dal-
sze? W punkcie tym nie są przywołane badania R. 
Przewędy i J. Dobosza, omówione w publikacji obu 
autorów z roku 2003. Jeśli się pomija ich pracę, nie 
można mówić o „sprawności fi zycznej polskiej mło-
dzieży”.

3. W podrozdziale 1.2 odnajdujemy dwa zdania 
o sprawności fi zycznej dzieci i młodzieży (ale prze-
cież ta kohorta wiekowa nie obejmuje wszystkich 
„Polaków”) i ani jednego zdania o „sprawności fi -
zycznej Polaków”. Tutaj także zabrakło odwołań do 
pracy R. Przewędy i J. Dobosza.

4. W podrozdziale 1.3 autor zakłada, jeszcze przed 
diagnozą, słabą kondycję polskiego sportu. Jeśli 

już wiadomo, że jest „słaba kondycja (...) sportu” 
(Biblia: „doprawdy, doprawdy powiadam wam” 
– godny habilitacji trójsłów!), to po co diagnoza? 
Jest jeszcze pytanie merytoryczne: Czy sport ma 
„kondycję”? Według autora – tak, sport ma „słabą 
kondycję”. Recenzenci i superrecenzenci przypusz-
czalnie podzielili stanowisko autora. Punkt ten nie 
zawiera ani jednego zdania o sprawności fi zycznej, 
co wyraźnie sugeruje następny rozdział: Analiza...
sprawności fi zycznej...

5. W podrozdziale 3.1.10 nie wspomniano jednym 
choćby słowem o „sprawności ogólnej”, a „zdro-
wotności Polaków – poświęcono tylko pięć słów: 
„zwiększająca się ilość wad postawy”. Jest tylko 
zdanie: „Stan sprawności fi zycznej Polaków oraz 
poziom ich zdrowotności został zaprezentowany na 
innych stronach...”. To „zaprezentowanie na innych 
stronach” ukazaliśmy właśnie w punkcie 2 i 3.

Zbliżają się wakacje. Muszę więc odpocząć. Nie 
mam już nawet siły kolejny raz zżymać się na bred-
nie o „ograniczonej aktywności ruchowej i wysiłkach 
fi zycznych” w świeżo zgłoszonej monografi i na stopień 
uczonego. W tej sytuacji (głową w mur) nie wiem, czy 
wrócę do swego „pisarstwa” (wielu by to ucieszyło)
na łamach jedynego bodajże fachowego czasopisma 
w Polsce charakteryzującego się strefą wolnego słowa 
(dopóki nie jest jeszcze sprywatyzowane... lub przeję-
te przez WSiP, zarządzane przez wspólników rządzą-
cej ekipy...). Spoglądając z innej perspektywy należy 
stwierdzić, iż zaniedbanie pisania miałoby znamiona 
sabotażu (tym razem z mojej strony). A ponadto, zwa-
żywszy na motto... wydaje się ciągle potrzebne.    
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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 acti-
vity), 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.
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1 Zawadzka B: Dorastająca młodzież wobec problemu własnego zdrowia. Studia i Monografi e, Kraków, AWF, 2007; 44: 1–304.
2 Streszczenie recenzowanej książki w języku angielskim. 
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Problematyka zdrowia człowieka, w tym dorasta-
jącej młodzieży – to przedmiot zainteresowania wie-
lu dyscyplin naukowych, głównie medycyny, higieny 
szkolnej, wychowania fi zycznego, psychologii, socjo-
logii, pedagogiki itp. W literaturze przedmiotu mamy 
także do czynienia z podejściem interdyscyplinarnym, 
łączącym aspekt medyczny, behawioralny, edukacyj-
ny, zorientowany na jednostkę i środowisko. Rzadziej 
opisywane jest zdrowie w kategoriach pedagogicz-
nych, gdzie zwraca się uwagę na środowiskowe, tj. 
rodzinne, szkolne, rówieśnicze, globalne czynniki to 
zdrowie determinujące. 

Recenzowane opracowanie włącza się właśnie 
w ten nurt badań. Stanowi teoretyczno-empiryczne po-
dejście do problematyki zdrowia dorastającej młodzie-
ży. Autorka przedmiotem badań własnych uczyniła sto-
sunek dorastającej młodzieży do problemu własnego 
zdrowia. Jest to interesujące zagadnienie, gdyż wpisuje 
się w szerszą problematykę edukacji zdrowotnej mło-
dych ludzi, w której jeden z dominujących czynników 
uczestniczących w tym procesie stanowi rodzina: jej 
styl życia, warunki materialne i ekonomiczne, typ oraz 
struktura itp. O ich wpływie na zdrowie młodzieży i po-
dejściu do niego pisze w swym opracowaniu Bożena 
Zawadzka. 

Na monografi ę składają się: wstęp, siedem rozdzia-
łów, wnioski, bibliografi a. Spis treści, jasny, logiczny, 
ujawnia bogactwo merytoryczne zawartości poszcze-
gólnych rozdziałów. 

We wstępie otrzymujemy wprowadzenie w pro-
blematykę pracy i badań. Autorka podkreśla też ran-
gę społeczną i pedagogiczną podjętego zagadnienia, 
a także prezentuje cel badań. Jest nim poznanie ak-
tywności zdrowotnej młodzieży zdrowej i przewlekle 
chorej w okresie dorastania, wyrażającej się w jej za-
chowaniach zdrowotnych na tle czynników osobniczych 
i środowiskowych. Na uwagę zasługuje także autorska 
próba opracowania modelu empirycznego typów za-
chowań prozdrowotnych młodzieży. 

Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. 
W pierwszym pt. Zdrowie przedmiotem zainteresowa-
nia różnych dyscyplin naukowych znajdują się dwa pod-
rozdziały. Jeden traktuje o teoretycznych koncepcjach 
zdrowia, drugi – o zdrowiu w naukach społecznych, tj. 
w socjologii, psychologii i pedagogice, w ramach której 
szczegółowo opisane zostało wychowanie zdrowotne 
w historii myśli pedagogicznej. Autorka ze znawstwem 
porusza się w tej problematyce. W rozważaniach ujaw-
nia dogłębną znajomość literatury przedmiotu i prze-
myślenia oparte na fundamencie własnych wieloletnich 

zainteresowań naukowo-badawczych problematyką 
zdrowia młodzieży.

W rozdziale drugim znajduje się charakterystyka 
zdrowia dzieci i młodzieży w świetle wyników badań 
ogólnopolskich. Widoczne jest tutaj interdyscyplinarne 
podejście do poruszanej problematyki. Autorka opisuje 
stan zdrowia młodzieży w ujęciu statystyczno-epide-
miologicznym, wskazuje na zagrożenia dla zdrowia 
i rosnącą potrzebę jego ochrony; pisze także o cho-
robie i jej wpływie na życie młodzieży. Przedstawione 
w tym rozdziale treści stanowią dobre (szerokie i wielo-
aspektowe) tło dla analizy oraz interpretacji własnych 
wyników badań, które pomieszczono w dalszej części 
opracowania. 

W rozdziale trzecim opisane zostały uwarunkowania 
zachowań zdrowotnych młodzieży. W trzech podroz-
działach poruszono takie zagadnienia, jak: społeczno-
-pedagogiczne aspekty okresu dorastania, zachowania 
zdrowotne a zdrowie oraz znaczenie edukacji zdrowot-
nej w procesie kształtowania postaw i zachowań zdro-
wotnych młodzieży. Autorka przedstawia tutaj główne 
założenia, istotę i cele edukacji zdrowotnej, powołuje 
się również na poglądy klasyków, m.in. M. Demela, B. 
Woynarowskiej, E. Charońskiej, E. Syrek i innych. Na 
tak szerokim tle prezentuje własne stanowisko badaw-
cze. 

Wprowadzeniem do części empirycznej opracowa-
nia jest rozdział czwarty, zawierający metodologiczne 
podstawy badań własnych. Znajdują się w nim zało-
żenia i cele badań, problematyka, materiał i metody 
badań oraz informacje o statystycznym opracowaniu 
otrzymanych wyników. Metodologia badań własnych 
oparta została na toku postępowania badawczego sto-
sowanego w pedagogice (T. Bauman, T Pilch) i naukach 
społecznych (E. Babbie). Można powiedzieć, iż roz-
dział ten został napisany wzorcowo, z zastosowaniem 
wszelkich reguł właściwych dla badań empirycznych: 
do problemów sformułowano hipotezy, wyróżnionym 
zmiennym przyporządkowano wskaźniki, wskazano, 
jakie zależności (korelacje) będą poddane weryfi kacji, 
uzasadniono dobór takiej a nie innej metody badań itd. 
Podkreślenia wymaga zastosowanie różnych metod 
analizy statystycznej, m.in. testu chi-kwadrat, współ-
czynnika Pearsona; na rzecz pracy utworzono kilka in-
deksów – przeprowadzono ich walidację oraz badanie 
różnic za pomocą analizy wariancji (test F-Snedecona-
-Fishera), użyto także wielowymiarowej analizy czynni-
kowej z zastosowaniem metody rotacji equamax.

W rozdziale piątym, zawierającym trzy obszerne 
podrozdziały, znajduje się omówienie wyników badań 
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własnych. W pierwszym podrozdziale analizie i inter-
pretacji poddano samoocenę zdrowia, wyglądu i zado-
wolenia z życia młodzieży zdrowej i przewlekle chorej. 
Szczegółowej analizie poddano cztery zagadnienia: 
zdrowie w samoocenie młodzieży, występowanie dole-
gliwości i przyjmowanie leków, zadowolenie młodzieży 
ze swojej sytuacji życiowej oraz samoocenę jej wyglą-
du zewnętrznego. 

W drugim podrozdziale scharakteryzowane zostało 
zróżnicowanie zachowań zdrowotnych młodzieży zdro-
wej i chorej w zależności od wybranych zmiennych. 
Autorka opisuje tutaj takie zagadnienia jak: aktywność 
fi zyczna młodzieży, czas przeznaczony na oglądanie 
telewizji i gry komputerowe, odżywianie się młodzieży 
i stosowanie diet odchudzających, zachowania ryzy-
kowne, aktywność fi zyczna a zachowania ryzykowne 
dla zdrowia. Analiza i interpretacja otrzymanych da-
nych ma duże walory poznawcze, prowadzona jest na 
wysokim poziomie merytoryczno-pedagogicznym, ale 
także interdyscyplinarnym, gdyż nie można tutaj pomi-
nąć aspektu medycznego, psychologicznego czy so-
cjologicznego omawianego zagadnienia. Całościowe 
ujęcie problematyki zdrowia młodzieży to według mnie 
jej atut. 

W trzecim podrozdziale Autorka charakteryzu-
je środowisko psychospołeczne badanej młodzieży. 
Słusznie zauważa, że korzystne warunki społeczne 
zapewniają równowagę psychiczną, poczucie więzi 
i bezpieczeństwa, ponieważ eliminują bądź ogranicza-
ją psychiczne uwarunkowania zaburzeń somatycznych 
i psychicznych, zwiększają zainteresowanie proble-
matyką zdrowotną w sensie promocji zdrowia (s. 221). 
W ramach tego podrozdziału poruszone zostały takie 
zagadnienia, jak wsparcie społeczne młodzieży ze 
strony nauczycieli oraz wsparcie proszkolne ze strony 
rodziców. 

W rozdziale piątym zgromadzony został imponują-
cy ze względu na zakres i treści materiał empiryczny. 
Autorka z dużą znajomością problematyki omawia za-
gadnienia zawarte w poszczególnych podrozdziałach, 
widoczny jest jej dobry warsztat metodologiczny i mery-
toryczny. Analiza i interpretacja prowadzona jest w spo-
sób jasny i przejrzysty; a staranny dobór tabel i rysun-
ków ułatwia percepcję omawianych treści. Chciałabym 
podkreślić, iż otrzymane wyniki Autorka odnosi do ba-
dań innych naukowców: polskich i zagranicznych. 

Charakter empiryczny ma także rozdział szósty pt. 
Typy zachowań prozdrowotnych dorastającej młodzie-
ży. Również tutaj prowadzona jest analiza statystyczna 
i merytoryczna zagadnień dotyczących postępowania 

młodzieży wobec własnego zdrowia. Zależności mię-
dzy zachowaniami prozdrowotnymi a badanymi zmien-
nymi przeprowadzono za pomocą metody analizy 
czynnikowej. Wśród omawianych zagadnień znalazły 
się następujące: poszukiwanie empirycznego modelu 
zachowań prozdrowotnych, analiza zależności między 
typami zachowań prozdrowotnych a zmiennymi socjo-
demografi cznymi, analiza korelacji zachowań prozdro-
wotnych z utworzonymi indeksami oraz związek typów 
zachowań prozdrowotnych młodzieży z jej schorzenia-
mi. Należy podkreślić, iż jest to oryginalne, autorskie 
podejście do zachowań prozdrowotnych dorastającej 
młodzieży. Autorka odnosi się do siedmiu typów za-
chowań badanej młodzieży, szczegółowo omawia pięć 
z nich. Również i w tym rozdziale treści przedstawione 
są w sposób jasny, uporządkowany, czemu służą m.in. 
tabele i rysunki. 

W rozdziale siódmym znajduje się Dyskusja, w ra-
mach której szczegółowej analizie poddano następu-
jące zagadnienia: wieloczynnikowy wpływ na różnico-
wanie aktywności zdrowotnej młodzieży, aktywność 
fi zyczna czynnikiem modyfi kującym zachowania ryzy-
kowne dla zdrowia oraz wpływ stanu zdrowia na samo-
ocenę i zachowania zdrowotne. Autorka dokonuje tutaj 
podsumowania otrzymanych wyników badań, analizuje 
aktywność zdrowotną i typy zachowań zdrowotnych 
młodzieży w okresie dorastania na tle czynników osob-
niczych oraz środowiska domowego i szkolnego, wery-
fi kuje hipotezy. Swoje rozważania odnosi do wyników 
badań innych autorów.

Opracowanie kończą wnioski, które są konkluzją 
przeprowadzonej weryfi kacji hipotez i zarazem stano-
wią przesłanki dla praktyki edukacyjnej: jej adresatami 
są rodzice, nauczyciele, lekarze, dziennikarze, pedago-
dzy oraz psychologowie pracujący z dziećmi i młodzie-
żą, a więc osoby, które mają wpływ na kształtowanie 
zachowań i postaw zdrowotnych młodych ludzi.

W bogatej bibliografi i odnajdujemy pozycje zwarte, 
artykuły, dokumenty oraz raporty napisane w języku 
polskim, a także oryginalne angielskie.

Recenzowane opracowanie zasługuje na uwagę 
i dobrą ocenę. Napisane zostało przez znawcę pro-
blematyki, osobę, która od wielu lat prowadzi badania 
teoretyczne i empiryczne w tym zakresie, co potwier-
dzają liczne publikacje zamieszczane na łamach cza-
sopism oraz w opracowaniach zbiorowych i własnych 
autorskich. Duże walory poznawcze, metodologiczne 
i praktyczne recenzowanej pracy – to główny powód, 
by monografi ę autorstwa Bożeny Zawadzkiej rozpo-
wszechniać, tak aby dotarła do rąk jak najszerszej rze-
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szy odbiorców: teoretyków i praktyków, rodziców, na-
uczycieli, wychowawców, metodyków, studentów nauk 
o wychowaniu, lekarzy, psychologów, socjologów i tych 
wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie młodzieży 
oraz uczestniczą w jej edukacji zdrowotnej. 

Młodzież, co jest być może truizmem, to przyszłość 
narodu, społeczeństwa, rodziny. Warto zatem dbać 
o jej zdrowie, o czynniki je warunkujące, aby wychować 
ludzi świadomych tego, jak na własne zdrowie „praco-

wać”, w jaki sposób zdrowy styl życia determinuje dłu-
gość i jakość życia. Prezentowane opracowanie speł-
nia taką właśnie rolę, odpowiadając na wiele ważnych 
pytań dotyczących zdrowia młodzieży oraz czynników 
je warunkujących. Podpowiada, co można uczynić, by 
edukacja zdrowotna młodych ludzi przebiegała pra-
widłowo i przynosiła w przyszłości efekty w postaci 
zdrowego stylu życia ich samych, a także rodzin, które 
założą.
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NOWE IDEE I TENDENCJE W NAUKACH O SPORCIE 
I WYCHOWANIU FIZYCZNYM Z PERSPEKTYWY 
INTERNATIONAL COUNCIL OF SPORT SCIENCE 

AND PHYSIOLOGICAL EDUCATION (ICSSPE) 

NEW IDEAS AND TENDENCIES 
IN SPORT AND PHYSICAL CULTURE SCIENCES

FROM THE PERSPECTIVE OF ICSSPE

Włodzimierz Starosta *, Monika Piątkowska**, Katarzyna Pec**

** prof. dr hab., Zakład Teorii i Metodyki Sportu, AWF Poznań – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie 
Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, ul. Estkowskiego 13  

** mgr, Studia Doktoranckie, AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34  

NR 42 2008AN TRO PO MO TO RY KA

W dniach 7–10 października 2007 r. w Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie 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 na-
ukach o sporcie i wychowaniu fi zycznym. 

ICSSPE to największa organizacja w zakresie nauk 
o kulturze fi zycznej (w krajach Europy Zachodniej po-
jęcie to zastępuje się określeniem – sport science) na 
świecie działająca od 1958 roku1. Często określa się 
ją mianem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
w naukach o sporcie i wychowaniu fi zycznym. Wśród jej 
założycieli odnajdujemy powszechnie uznanych przed-
stawicieli wyższych uczelni, instytutów sportu oraz na-
rodowych i międzynarodowych organizacji sportowych. 
Ich inicjatywa, która funkcjonuje do dzisiaj, opierała się 
na stworzeniu międzynarodowej płaszczyzny porozu-
mienia i skuteczniejszej obrony kluczowych problemów 
sportu oraz wychowania fi zycznego.

Obecnie ICSSPE działa pod patronatem UNESCO 
i ściśle współpracuje z naukowymi organizacjami oraz 
instytucjami, przedstawicielami rządów, podmiotami 
sektora prywatnego i reprezentantami mediów z całe-

1 ICSSPE – Science, Service, Advocacy. Berlin, H+P-Druck.

go świata. W ten sposób ICSSPE tworzy ogólnoświa-
tową sieć związaną z naukami o sporcie i wychowa-
niu fi zycznym, której oddziaływanie zorientowane jest 
w głównej mierze na propagowanie zdrowego stylu 
życia. Organizacja ta została uznana również przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). ICSSPE 
utrzymuje bliskie kontakty z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) poprzez współpracę z Radą 
Gospodarczą i Społeczną ONZ (ECOSOC), Światową 
Organizacją Zdrowia (WHO), Światową Agencją 
Anty dopingową (WADA), a także z Międzynarodową 
Federacją Medycyny Sportowej (FIMS). 

Z uwagi na swój globalny charakter ICSSPE zrze-
sza ponad czterysta rozmaitych organizacji z całego 
świata2. Organizacje członkowskie można podzielić na 
cztery grupy:
A. Główne organizacje rządowe i pozarządowe.
B. Międzynarodowe organizacje.
C. Narodowe organizacje rządowe.
D. Instytuty badawcze i wyższe uczelnie.

ICSSPE jest zatem organizacją podejmującą dzia-
łania, których celem jest rozwój sportu i popularyzacja 
wychowania fi zycznego. Jej głównym zadaniem jest 
nie tylko promocja i upowszechnienie wyników badań 

2 Strona internetowa Międzynarodowej Rady Nauk o Sporcie i Wy cho-
waniu Fizycznym (ICSSPE) www.icsspe.org (20.10.2007).
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w dziedzinie nauk o sporcie i wychowaniu fi zycznym, ale 
także ich praktyczne zastosowanie w kontekście kultu-
rowym i edukacyjnym. Działalność Rady przyczynia się 
do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat poten-
cjalnych wartości, które płyną z kultury fi zycznej, tj. po-
prawy ludzkiego dobrostanu psychicznego, fi zycznego 
i społecznego. Kolejnym obszarem aktywności ICSSPE 
są etyczne aspekty sportu i wynikająca z nich idea fair 
play, wspierające pokój i dialog międzyludzki. Ważne są 
obszary zainteresowań i działań Rady (por. ryc. 1).

Jako organizacja międzynarodowa, ICSSPE po-
przez swoich licznych członków stara się również za-
cierać różnice pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwi-
jającymi się, zachęcając do współpracy naukowców 
i organizacje z całego świata. Niezmiernie istotny jest 
przepływ wiedzy teoretycznej i praktycznej do wszyst-
kich zainteresowanych instytucji, szczególnie w krajach 
rozwijających się. 

W celu omówienia kluczowych aspektów związa-
nych z działalnością ICSSPE i stworzeniem strategii 

na przyszłość corocznie odbywają się posiedzenia 
ciał statutowych tejże organizacji. Organizacja ta ma 
wyjątkowo przejrzystą strukturę wewnętrzną (por. ryc. 
2). Prezydentem ICSSPE jest prof. dr G. Doll-Tepper, 
pełniąca tę zaszczytną funkcję z wyjątkowym powo-
dzeniem już dziesiąty rok. Wśród jej poprzedników 
odnajdujemy znane osobistości związane z naukami 
o sporcie i wychowaniu fi zycznym, takie jak prof. dr P. 
Komi, prof. dr A. Kirch, sir R. Bannister, lord P. Noel-
-Baker, dr F. Duras.

W dniach 7–9 października 2007 roku wszyst-
kie ciała statutowe Rady obradowały w Warszawie. 
Przedmiotem obrad było wytyczenie wspólnych ce-
lów i dążeń na przyszłość. Szczególne miejsce zaję-
ła problematyka związana z Igrzyskami Olimpijskimi 
w Pekinie w bieżącym roku i z organizacją Olimpijskiego 
Kongresu Naukowego w Guangzhou w Chinach, któ-
rego współorganizatorem jest ICSSPE. Zagadnienia 
związane z tym wydarzeniem przedstawili członkowie 
licznej delegacji chińskiej i odpowiedzialny za obrady 

Ryc. 1. Obszary zainteresowań i aktywności ICSSPE

Źródło: ICSSPE. International Council of Sport Science and Physical Education. Science Service Advocacy
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kongresu wiceprezydent ICSSPE prof. dr T. Parker 
z Australii. Jednymi z ważnych tematów, na których 
koncentrowano uwagę w trakcie obrad różnych gre-
miów ICSSPE, było odpowiednie uczczenie pięćdzie-
siątej rocznicy powołania do życia tej organizacji oraz 
wzmocnienie aktywności jej członków na arenie mię-
dzynarodowej. 

Wyrazem dążenia ICSSPE do zacierania różnic po-
między rozwiniętymi i rozwijającymi się państwami była 
decyzja powierzenia organizacji posiedzeń Rady Akademii 
Wychowania Fizycznego Warszawie, stolicy postkomuni-
stycznego kraju w Europie Środkowowschodniej. Dopiero 
w pięćdziesiątym, a więc jubileuszowym roku działalności 
ICSSPE wybrano na organizatora jednego z posiedzeń 
państwo bloku postkomunistycznego. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia był członek Komitetu Wykonawczego 
i koordynator ICSSPE na Europę Wschodnią prof. dr hab. 
W. Starosta (Prezydent International Association of Sport 
Kinetics – IASK). 

W trakcie spotkania Zarządu stowarzyszeniowe-
go przedstawił on sprawozdanie ze swojej działalno-
ści w ostatnim okresie. Zapoznał w nim z wybranymi 
uwarunkowaniami integracji krajów Europy Wschodniej 
z globalną społecznością naukową. 

Integrację tę – jak podkreślił – w znacznym stop-
niu utrudniają ekonomiczne różnice, które ujawniają 
się w wysokości uposażenia mieszkańców Zachodniej 
i Wschodniej Europy. Mając w pamięci maksymę: „bo-
gaty nie zrozumie biednego” prof. Starosta wspiera tę 
integrację, organizując w Polsce staże naukowe dla 
wybitnych uczonych z Białorusi, Rosji, Ukrainy, a także 

podejmując współpracę naukową z osobami z tych kra-
jów. Jego zdaniem integracja powinna łączyć się z wy-
równywaniem szans. Jednym z elementów tego dzia-
łania mogłyby być niższe opłaty za udział w konferen-
cjach i kongresach dla przedstawicieli uboższych regio-
nów, co od 17 lat czyni się w ramach IASK. Postulował 
też podjęcie współpracy naukowej ze specjalistami 
z Europy Wschodniej na skalę szerszą niż dotychczas 
oraz umożliwienie im udziału w międzynarodowych 
konferencjach albo w charakterze prowadzących obra-
dy sesji czy sekcji, albo też jako zaproszonych wykła-
dowców. Byłoby to wyraźnym sygnałem, że zauważa 
się i docenia dorobek naukowy Europy Wschodniej 
i Środkowej na arenie międzynarodowej.

Ważnym ogniwem październikowych obrad było 
sympozjum naukowe na temat: Nowe idee i tendencje 
w naukach o sporcie i wychowaniu fi zycznym. Jego 
celem była wymiana poglądów pomiędzy członkami 
ICSSPE z różnych stron świata a polskim środowiskiem 
związanym z naukami o kulturze fi zycznej. W obradach 
ciał statutowych ICSSPE oraz w sympozjum nauko-
wym 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. PKOl był jednym ze sponsorów 
ICSSPE, umożliwiając uczestnikom obrad m.in. zwie-
dzenie Centrum Edukacji Olimpijskiej, Muzeum Sportu 
i organizując uroczysty bankiet. Pobyt w siedzibie PKOl 
i muzeum wywarł na naszych gościach ogromne wra-
żenie. 

Ryc. 2. Struktura organizacyjne ICSSPE

Źródło: ICSSPE. International Council of Sport Science and Physical Education. Science Service Advocacy
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W sympozjum uczestniczyli też przedstawicie-
le głównego organizatora tego wydarzenia, czyli 
pracownicy naukowi AWF im. Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Jedną z sesji prowadzili wspólnie prof. dr 
hab. W. Starosta oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
Międzynarodowej prof. dr hab. T. Gałkowski. W trakcie 
obrad członkowie ICSSPE mieli okazję zwiedzić obiek-
ty sportowe warszawskiej Akademii oraz zapoznać się 
z historią i osiągnięciami uczelni w interesującym wy-
stąpieniu dr M. Lenartowicz. 

Dokonania dwudziestego wieku oraz perspekty-
wy pojawiające się przed kulturą fi zyczną w kolejnym 
stuleciu przedstawił w referacie Rektor Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w War-
szawie prof. dr hab. H. Sozański. Podkreślił fenomen 
sportu, jako niemający sobie równych we współczesnej 
cywilizacji. Dostępny dla każdego, sport pozwala poko-
nać wszelkie bariery związane m.in. z wiekiem, płcią 
czy sprawnością fi zyczną. Autor zaakcentował rolę 
Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, który wy-
wiera wpływ na wszystkie państwa na całym świecie. 
Wśród oczekiwań stawianych dwudziestemu pierwsze-
mu wiekowi wymienił poprawę systemu kształcenia 
kadr na potrzeby kultury fi zycznej, rozwój innowacyj-
nych form aktywności fi zycznej, a także stworzenie 
oferty dla osób niepełnosprawnych. 

Program naukowy sympozjum był bardzo bogaty. 
Delegaci z różnych kontynentów przedstawili z lokal-
nego punktu widzenia problemy związane z naukami 
i sporcie i wychowaniem fi zycznym. Wystąpili: prezy-
dent ICSSPE prof. G. Doll-Tepper z Niemiec oraz pro-
fesorowie: 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. 

W swoim referacie nt. Aktywność fi zyczna i sport 
osób niepełnosprawnych jako kluczowy czynnik życia 
prof. G. Doll-Tepper zwróciła uwagę na istotę tworze-
nia programów zachęcających osoby niepełnosprawne 
do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Odniosła się 
do koncepcji „sportu dla wszystkich”, proklamującej po-
wszechną aktywność fi zyczną całego społeczeństwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz 
specjalnych potrzeb. Prelegentka podkreśliła znaczenie 
współpracy międzynarodowych organizacji, tj. ICSSPE, 
WHO i ONZ, w przygotowaniu i promocji takich mię-
dzynarodowych przedsięwzięć, jak Paraolimpiada 
(ang. Paralympic Games), Olimpiada Specjalna (ang. 
Special Olympics) czy Olimpiada Głuchych (ang. 
Deafl ympics).

W wystąpieniu nt. Nowa koncepcja doboru dzieci do 
sportu i rozwoju ich talentu w wieloletnim treningu prof. 
W. Starosta zapoznał zebranych ze swoimi przemyśle-
niami – opartymi na wynikach badań 3394 wysoko za-
awansowanych zawodników licznych dyscyplin sportu, 
a także na analizie piśmiennictwa – na temat błędnej 
zasady organizacyjno-metodologicznej, która w wielu 
krajach stała podstawą modelu doboru do sportu. W 
jej ramach przedstawiciele poszczególnych dziedzin 
sportu poszukują odpowiednich kandydatów pod ką-
tem ich przydatności do danej dyscypliny. Zdarzają się 
zatem takie sytuacje, gdy wśród odrzucanych znajdują 
się osoby, które mogłyby odnieść znaczące sukcesy 
na innym polu sportowej rywalizacji. Stąd konieczność 
wprowadzenia dostosowanego do współczesnej wizji 
sportu modelu omówionego w dalszej części wystąpie-
nia. Ponadto, jak stwierdził mówca, współczesny sport 
cechuje daleko posunięta ostrożność w obniżaniu wie-
ku, w którym rozpoczyna się szkolenie. 

Ostatnie lata nie potwierdziły tezy o coraz młod-
szym wieku, w którym zawodnicy uzyskujący najlepsze 
wyniki sportowe na arenie międzynarodowej rozpoczy-
nają systematyczny trening. Problemem do tej pory nie-
rozstrzygniętym, a niezmiernie ważnym dla sportu są 
kryteria doboru kandydatów. Przeważnie brak w nich 
najważniejszej składowej, tj. oceny poziomu koordy-
nacji ruchowej. W wystąpieniu przedstawiono własną 
propozycję oceny globalnej koordynacji ruchowej jako 
niezbędnej składowej doboru do sportu. 

Prof. R. Lopez de D’Amico wygłosiła referat na 
temat: Wychowanie fi zyczne i sport w Wenezueli. 
Przedstawiła w nim zagadnienia związane z progra-
mem kształcenia wychowania fi zycznego w odniesie-
niu do systemu edukacji w Wenezueli oraz do organi-
zacji sportu w tym kraju. Omówiła strukturę wenezuel-
skiego sportu, zmienioną w 2006 r., kiedy to w miejsce 
Narodowego Instytutu Sportu powstało Ministerstwo 
Sportu. Mówczyni dużo miejsca poświęciła prawnym 
podstawom funkcjonowania sportu. Przedstawiła wła-
sny punkt widzenia na temat wyzwań stojących przed 
systemem edukacji, który należy dostosować do no-
wych potrzeb otoczenia oraz rozszerzyć w zakresie 
wychowania fi zycznego i sportu.

Prof. dr D. Kluka i prof. dr A. Goslin poruszyły 
w uję ciu multidyscyplinarnym temat globalizacji sportu 
i konsekwencji przemian społecznych w „globalnej wio-
sce”, których jest on czynnikiem sprawczym. Autorki 
przedstawiły wnikliwą analizę literatury przedmiotu 
oraz wyniki badań podejmowanych przez środowisko 
studenckie. 
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Prof. J. Maguire omówił szeroko relacjonowane 
przez zachodnie media kontrowersje związane z po-
wierzeniem organizacji igrzysk olimpijskich Chinom. 
Zdaniem mówcy decydujący wpływ na wybór gospo-
darza IO miało profesjonalne przygotowanie organi-
zatorów od strony marketingowej. Czerpiąc inspirację 
ze strategii medialnych i marketingowych Zachodu, 
Chińczycy odnieśli niebywały sukces. Główny nacisk 
autor referatu położył na przybliżenie stanowiska ame-
rykańskich i brytyjskich mediów, organizacji sportowych 
oraz politycznych i kulturowych komentatorów w tej 
sprawie. Autor przedstawił wyniki badań jakościowych, 
które umiejscowione zostały w szerokim kontekście 
procesu globalizacji oraz sposobu, w jaki ujawnia się 
on w świecie sportu. Wyniki badań pozwoliły autorowi 
stwierdzić między innymi, że powierzenie organizacji 
igrzysk olimpijskich Chinom jest problematyczne, cho-
ciażby ze względu na powszechne w tym kraju łamanie 
praw człowieka. Ponadto zakwestionował znaczenie 
i funkcję igrzysk olimpijskich oraz kryteria przyznawa-
nia ich organizacji.

Profesorowie L.O. Amusa i A.L. Toriola przedsta-
wili wyniki badań jakościowych, które przeprowadzili 
w jedenastu nigeryjskich szkołach wyższych. Autorzy 
sprawdzali, w jaki sposób wykładowcy zapatrują się 
na potrzebę i możliwości realizacji współczesnego wy-
chowania fi zycznego w kontekście rozwoju człowieka. 
Podstawą ich rozważań były postanowienia Organizacji 
Narodów Zjednoczonych na temat działalności wspo-
magającej rozwój i pokój na świecie poprzez sport. 
Zauważyli rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami ONZ 
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju człowieka 
a przygotowaniem absolwentów wychowania fi zyczne-
go i sportu do sprostania tym wyzwaniom.

Prof. W.D. Brettschneider omówił z europejskiej per-
spektywy zagadnienie dotyczące stylu życia młodych 
ludzi, w szczególności ich sedenteryjnych zachowań. 
Zdaniem mówcy wśród dzieci w krajach europejskich 
bardzo dużym problemem jest nadwaga, która może 
wywrzeć decydujący wpływ na ich dalsze życie. Może 
bowiem prowadzić do fi zycznych, psychicznych i spo-
łecznych defektów jednostki. Nasilenie problemu otyłości 
związane jest z rozwojem cywilizacyjnym, zmieniającym 
styl życia większości ludzi przez minimalizację aktywno-
ści fi zycznej. W końcowej części wystąpienia prelegent 
przedstawił swoją wizję pomocy dzieciom, dorosłym 
i całym rodzinom w rozwijaniu aktywnego i zdrowego 
stylu życia, który mógłby ochronić ich przed otyłością.

Polskę w tej naukowej dyskusji reprezentowali jesz-
cze: prof. W. Starosta i dr W. Petryński z International 

Association of Sport Kinetics oraz dr J. Żyśko i dr J. 
Dobosz z AWF w Warszawie.

Prof. W. Starosta i dr W. Petryński przedstawili 
podstawowe cechy dwóch głównych paradygmatów 
badawczych w kinezjologii: behawioryzmu i kognitywi-
zmu. Zwrócili uwagę na fakt, że paradygmat początko-
wo z jednej strony porządkuje naukę na danym etapie, 
z drugiej zaś – z czasem powoduje pewną bezwładność 
intelektualną, która staje się silnym hamulcem rozwoju 
nauki. Podkreślili znaczenie precyzji języka w nauce 
oraz zaproponowali ogólne kryteria, jakie winno speł-
niać nazewnictwo naukowe. Przytoczyli przykłady 
niespójności w angielskim nazewnictwie kinezjologicz-
nym. Zaproponowali systemowe ujęcie zestawu pojęć 
„wydolność”, „wytrzymałość”, „tolerancja wysiłkowa”, 
„tolerancja powysiłkowa” i „superkompensacja”, zgod-
ne zarówno z potocznym znaczeniem wymienionych 
terminów, jak i z ich fi zyczną oraz biologiczną treścią. 
Autorzy zaproponowali powołanie międzynarodowego 
komitetu do spraw nazewnictwa w nauce o ruchach.

Z referatem na temat Zmian w narodowych syste-
mach zarządzania sportem pod wpływem czynników 
transnarodowych wystąpiła dr J. Żyśko, która scha-
rakteryzowała wpływ czynników ponadnarodowych 
na systemy zarządzania sportem i na rozwój polityki 
ponadnarodowej w sporcie. Zjawisko to szczególnie wi-
doczne jest w krajach europejskich, w których zarówno 
Unia Europejska, jak i Rada Europy kształtują w miarę 
spójną europejską politykę w odniesieniu do sportu. Ten 
stan rzeczy przejawia się w tworzeniu „europejskiego 
modelu sportu”, kreowanego przez te i inne organizacje 
ponadnarodowe. Podstawowa zasada funkcjonowania 
Unii Europejskiej – zasada subsydiarności – zakłada 
jednak dużą autonomię poszczególnych rozwiązań 
modelowych w tym zakresie i pomocniczość struktur 
europejskich jedynie w razie istnienia uzasadnionej 
konieczności. Sprzyja to stosowaniu idei transnarodo-
wości, wykorzystanej przez autorkę referatu zarówno 
w odniesieniu do sfery metodologicznej, jak i samego 
przedmiotu badań, tj. modeli zarządzania sportem 
w pięciu wybranych krajach europejskich. Analizując 
zmiany w zarządzaniu sportem w sektorze organiza-
cji publicznych, komercyjnych oraz woluntarystycznym 
w wybranych krajach, doszła ona do wniosku, iż mają 
one charakter zmian transnarodowych, tj. łączą w so-
bie to, co lokalne i to, co globalne czy europejskie. Są 
globalne w myśleniu, ale lokalne w działaniu. Autorka 
zaobserwowała także ewolucję modelu zarządzania 
sportem od modelu biurokratycznego, poprzez model 
nowego zarządzania, aż do modelu partnerskiego.
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Dr J. Dobosz scharakteryzował sprawność fi zycz-
ną polskiej młodzieży w ostatnich dwóch dekadach 
dwudziestego wieku. Przedstawił wyniki powtarza-
nych badań populacyjnych, prowadzonych przez AWF 
w Warszawie. Konfrontacja wyników empirycznych ba-
dań z wymienionych lat świadczy o tendencjach w po-
koleniowych przemianach kondycji polskiej młodzieży 
w początkach obecnego stulecia. Trendy występujące 
w rozwoju somatycznym, w tempie dojrzewania płcio-
wego i w sprawności fi zycznej młodzieży są zarówno 
aktualną diagnozą stanu zdrowia pozytywnego mło-
dzieży, jak też prognozą na następne dekady. Autor 
podkreślił rolę tych badań w kształtowaniu polityki spo-
łecznej, szczególnie przez władze oświatowe, służbę 
zdrowia oraz organizacje sportowe i rekreacyjne.

W wydarzeniu, którego głównym zadaniem było 
stworzenie płaszczyzny dla wymiany poglądów i do-
świadczeń z obszaru kultury fi zycznej, nie mogło za-
braknąć młodych przedstawicieli nauki. Trzynastu dok-
torantów z całego kraju w sesji plakatowej przedstawiło 
wyniki swoich dociekań badawczych. Najliczniej środo-
wisko młodych naukowców reprezentowali doktoranci 
z warszawskiej AWF. Mgr J. Adamczyk przedstawił wiel-
kość i strukturę obciążeń treningowych płotkarzy czte-
rystumetrowców w obszarze energetycznym. Zebrany 
materiał wskazał na dominację obciążeń o charakterze 
tlenowym i tlenowo-beztlenowym. Mgr D. Boguszewski 
porównał dynamikę walk realizowanych przez fi nali-
stów Mistrzostw Polski i Pucharu Świata w 2007 roku. 
Analiza czternastu walk ujawniła znaczące różnice po-
między fi nalistami obu szczebli rywalizacji, szczególnie 
w zakresie efektywności ataków i kontrataków (na ko-
rzyść fi nalistów PŚ). Mgr M. Piątkowska i mgr K. Pec 
podjęły próbę ustalenia struktury aktywności fi zycznej 
młodzieży ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem miej-
sca jej przejawiania i intensywności. Autorki wykorzy-
stały drugą wersję Międzynarodowego Kwestionariusza 
Aktywności Fizycznej (IPAQ). Mgr N. Plutecka przed-
stawiła sporty ekstremalne jako atrakcyjną formę ak-
tywności rekreacyjnej, zyskującą coraz liczniejsze gro-
no zwolenników. Autorka zaprezentowała wyniki badań 
przeprowadzonych wśród osób uprawiających sporty 
ekstremalne. Plakat mgr J.M. Różewskiej dotyczył wy-
korzystania zajęć rekreacyjno-ruchowych w nauce ję-
zyków obcych przy uwzględnieniu wieku uczących się. 
Tematem wystąpienia mgr K. Sawickiej była Adaptacja 
historycznych parków miejskich dla potrzeb sportu i re-
kreacji. Autorka wybrała parki miejskie w Warszawie 
i Madrycie. Mimo że wykazują one podobieństwo pod 
względem: powierzchni, lokalizacji, architektury, typu 

zieleni czy udostępnienia dla odwiedzających, to jed-
nak stanowią dwa różne modele adaptacji przestrzeni 
na potrzeby sportu i rekreacji.

 W sympozjum naukowym wzięli również 
udział doktoranci z innych uczelni. Mgr M. Najder 
z AWF w Katowicach poszukiwał odpowiedzi na pyta-
nia: Co jest powodem najczęściej negatywnych zmian 
w nowo powstałym nawyku? Dlaczego zawodnik/
uczeń, mimo treningu czasem nie potrafi  w warunkach 
startowych wykonać nawyku ruchowego w nowej, mi-
nimalnie zmienionej formie i sięga do znanej wcześniej 
wersji aktu ruchowego? Mgr J. Ząbkowska-Para z AWF 
w Krakowie odniosła się do wypoczynku w kontekście 
aksjologii pracy. Autorka przybliżyła znaczenie wypo-
czynku w dobie powszechnej globalizacji. 

Godny podkreślenia był aktywny udział w sympo-
zjum przedstawicieli kadry akademickiej i studentów 
warszawskiej AWF. Wszystkie wystąpienia spotkały 
się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Zarówno 
podczas posiedzeń ciał statutowych ICSSPE, jak i to-
warzyszącego im sympozjum naukowego panowała 
przyjazna atmosfera. Stało się to przede wszystkim za 
sprawą znakomitych gości z całego świata. Warto do-
dać, że dla większości z nich była to pierwsza i miejmy 
nadzieję, że nie ostatnia wizyta w Polsce. Wyjątkowo 
sprawne przeprowadzenie wielorakich imprez moż-
liwe było dzięki ogromnemu zaangażowaniu mgr M. 
Piątkowskiej i mgr K. Pec, współpracujących z dokto-
rantami z AWF w Warszawie: mgr mgr N. Plutecką, E. 
Kot, K. Sawicką, E. Wołyniec, B. Gromulskim. 

Komitet organizacyjny dołożył wszelkich starań, 
aby otoczyć gości opieką podczas posiedzeń ciał 
statutowych ICSSPE i sympozjum naukowego. Praca 
komitetu została wysoko oceniona przez gości, czego 
świadectwem było ofi cjalne podziękowanie prof. G. 
Doll-Tepper, Prezydent ICSSPE  i licznej grupy człon-
ków Komitet Wykonawczego ICSSPE, nie tylko pod-
czas uroczystego bankietu w siedzibie PKOl, a także 
wręczone symboliczne prezenty, w tym również od de-
legacji chińskiej. 

Kolejne posiedzenia ciał statutowych Między na-
rodowej Rady Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym 
odbędą się w Guangzhou w Chinach. Wydarzenie to 
jest o tyle doniosłe, że obrady ICSSPE odbędą się tuż 
przez Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 roku, 
co pozwoli uczestnikom na wnikliwą analizę zagadnień 
z tym związanych. 

Największym osiągnięciem warszawskich ob-
rad ICSSPE było pogłębienie integracji pomiędzy 
Wschodem i Zachodem – zarówno w kontekście inte-
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gracji dawnych krajów komunistycznych z Zachodnią 
Europą, jak i przedstawiciela Dalekiego Wschodu – 
Chin z Zachodem. W opinii uczestników obrad ICSSPE 
i sympozjum w Warszawie gospodarze i organizatorzy 

tych ważnych spotkań dobrze zapisali się w ich pamię-
ci, jak też w historii ICSSPE i z przyjemnością będą 
wspominać dni spędzone wśród przyjaciół z Polski. 
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