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     OD REDAKCJI  FROM   EDITORS 

Wydawać by się mogło jeszcze nie tak dawno, że 
44. numer „Antropomotoryki” wydamy po raz ostatni. 
Wydarzenia i życie polityczne oraz kulturowe, w tym 
także naukowe, biegną tak szybko, że trudno jest prze-
widzieć, kiedy ich bieg sięga kresu przemijania „pod 
słońcem”, jak mówi ciągle jeszcze aktualna ateńska 
księga mądrości. Wchodzić będziemy jednak na ostatni 
próg dwudziestolecia istnienia krakowskiego czasopi-
sma naukowego już wspólnie z wrocławską Akademią 
Wychowania Fizycznego. Zgodnie z umową (jeszcze 
nie do końca sprecyzowaną) ma poszerzyć się zespół 
redakcyjny i grono członków Rady Redakcyjnej. Należy 
wierzyć w to, że takie i inne zmiany ilościowe pocią-
gną za sobą pożądane skutki jakościowe. Możemy 
zapewnić naszych czytelników, iż niezależnie od tego, 
jakie one będą, utrzymamy naszą podstawową misję 
służenia naukom o kulturze fi zycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wiedzy o działalności ruchowej czło-
wieka, nazywanej ciągle różnie w naszym kraju: antro-
pomotoryką, teorią motoryczności, kinezjologią, human 
movement, human kinetics. I jeszcze jedna uwaga. Na 
pewno w roku przyszłym nadal będziemy drukować ar-
tykuły po polsku i po angielsku. 

Już niedługo do historii przejdzie pierwsze dwu-
dziestolecie naszego istnienia: 1989–2009. Warto by-
łoby uczcić ten jubileusz jakąś uroczystością. Myślimy 
o konferencji w Krakowie. Czekamy tylko na odzew sek-

cji polskiej IASK, wspólnie z którą chcielibyśmy zaprosić 
członków Kolegium Redakcyjnego, Radę Redakcyjną 
i wszystkich naszych sympatyków oraz przyjaciół pod 
koniec 2009 roku do stołeczno-królewskiego miasta na 
spotkanie w celu przedyskutowania przyszłości antro-
pomotoryki – zarówno jako przedmiotu wykładanego 
w polskich uczelniach prowadzących kierunek wycho-
wania fi zycznego, jak i dziedziny nauki z trudem wycho-
dzącej ze swojego in statu nascendi. Będzie też oka-
zja, aby podsumować to wszystko, czego dokonaliśmy 
w minionych latach.  A teraz przygotowując jesienią 
2008 roku do druku ostatni numer tylko krakowskiej i do 
tego polskiej „Antropomotoryki” wypada zwrócić się do 
naszych wiernych czytelników z optymizmem słowami 
współczesnego barda – Edwarda Stachury: 

„(...) Przysięgam wam, że płynie czas!
Że zabija rany – przysięgam wam!
Tylko dajcie mu czas”.

Z takim przesłaniem i nadzieją oddajemy kolej-
ny numer „Antropomotoryki” – czterdziesty czwarty, 
lecz wcale nie ostatni.  Zamieszczamy w nim bardzo 
interesujące materiały z badań zagadnień łączą-
cych się z szeroko pojętą motorycznością człowieka. 
Uzupełnia je praca przeglądowa podejmująca proble-
matykę modeli sterowania czynnościami ruchowymi 
człowieka. Często prezentowaliśmy ją na szpaltach 

Wszystkie rzeczy mają swój czas 
i swym zamierzonym biegiem
przemija wszystko pod słońcem.

(Księga Eklezjastesa)

„ANTROPOMOTORYKA” PO RAZ CZTERDZIESTY 
CZWARTY I NIE PO RAZ OSTANI!

“KINESIOLOGY” FOR THE FORTY-FOURTH TIME 
AND IT WILL NOT BE THE LAST!
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„Antropomotoryki” za sprawą Wacława Petryńskiego.  
Tym razem zajęli się zasygnalizowanym problemem 
krakowscy teoretycy motroryczności człowieka. 

W 44. numerze „Antropomotoryki” zwracają jed-
nak uwagę prace pochodzące z badań empirycznych. 
Otwiera go artykuł krakowskiego zespołu badawczego, 
który podjął się kontynuacji wcześniej prezentowa-
nej już problematyki na łamach naszego kwartalnika. 
Dotyczy ona pracowania najbardziej trafnych narzędzi 
(i przydatnych dla nauczycieli wychowania fi zycznego) 
w przeprowadzaniu relatywizacji pomiaru sprawności 
fi zycznej ze względu na stopień zaawansowania roz-
woju biologicznego dzieci i młodzieży – tym razem płci 
żeńskiej. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach 
chłopców, krakowski zespół antropomotoryków, dzięki 
wykorzystaniu bardziej zaawansowanych metod staty-
stycznych do analizy reprezentatywnych materiałów, 
dowodzi, że istnieją podstawy do przyznania należnego 
miejsca wiekowi kalendarzowemu w ustalaniu zaawan-
sowania w rozwoju biologicznym również płci żenskiej.  
Potwierdzono także brak podstaw do wykorzystywania 
w ten sposób określanego wieku biologicznego rozwo-
ju w relatywizacji sprawności fi zycznej dziewcząt po 
zakończeniu przez nie skoku pokwitaniowego. 

Wrocławscy autorzy kolejnego doniesienia przepro-
wadzili, na dorosłych kobietach badania różnic środo-
wiskowych (miasto-wieś) w sprawności funkcjonalnej 
układu oddechowego oraz w podstawowych cechach 
somatycznych i wskaźniku otłuszczenia (BMI). Jak się 
wyjaśniło, istnieją podstawy do potwierdzenia zjawiska 
gorszej sprawności funkcjonalnej kobiet mieszkających 
w miastach oraz odwrotnej tendencji w rozwoju soma-
tycznym i wskaźniku BMI u mieszkanek polskich wsi. 

W kolejnym doniesieniu analizowany jest problem 
związków między poziomem zdolności koordynacyj-
nych w zakresie różnicowania kinestetycznego a po-
stępami nauczania techniki jazdy na nartach. Okazuje 
się, że można stwierdzić korzystny wpływ opanowania 
umiejętności technicznych na poziom niektórych zdol-
ności koordynacyjnych.  

Na podstawie zastosowanego eksperymentu tre-
ningowego przez młodego pracownika nauki z wro-
cławskiej AWF należy przyjąć, iż istnieje potrzeba 
stosowania treningu mentalnego w celu zwiększenia 
efektywności nauczania techniki jazdy na nartach. 
Kilkudniowy eksperyment z zastosowaniem takiego 
bodźca dał pozytywny rezultat.

Z badań przeprowadzonych we Wrocławiu wynika, 
że brak jest podstaw do potwierdzenia hipotezy o pra-
widłowych efektach selekcyjnych w klubach prowadzą-

cych wyczynowe szkolenie zawodników uprawiających 
biatlon i narciarstwo zjazdowe. Trudno zatem pozytyw-
nie ocenić możliwości uzyskiwania dobrych wyników 
przez tak wyselekcjonowanych młodych sportowców. 

Do innych wniosków doprowadziły rezultaty eks-
perymentów pomiarowych wydolności aerobowych 
u młodych zawodników, uzyskane w Krakowie w teście 
przeprowadzonym na specjalnym ergometrze wioślar-
skim Concept II.  Poziom ich wydolności tlenowej oraz 
wielkość reakcji wysiłkowych na poziomie TDMA mógł 
świadczyć o pożądanym kierunku adaptacji do specy-
fi cznych obciążeń treningowych. 

Z kolei w artykule gdańskich naukowców podda-
no badaniom zdolność zachowania równowagi ciała 
w warunkach po obciążeniu wysiłkiem fi zycznym za-
wodników różnych dyscyplin. Zebrane materiały oraz 
ich wnikliwa analiza pozwoliły sformułować bardzo 
interesujące wnioski poznawcze i aplikacyjne. Między 
innymi zauważono u zawodników poddanych treningo-
wi sportowemu, niezależnie od rodzaju wysiłku czy też 
obciążenia nerwowego, istnienie wrażliwości układu 
równowagi. W związku z tym zaleca się wykorzysta-
nie jej pomiaru do: „wyznaczania wartości obciążeń 
treningowych i ich optymalizacji oraz indywidualizacji”. 
Niezależnie od dyskusyjnego charakteru takich suge-
stii, należałoby przyjąć, że zaprezentowane wyniki są 
inspirujące do podjęcia dalszych penetracji badaw-
czych.

Międzyuczelniany zespół autorów pracy nt. 
Rzetelność i informatywność diagnostyczna testów 
komputerowych służących do oceny koordynacyjnych 
zdolności motorycznych w zapasach dokonał prze-
glądu stosowanych narzędzi badawczych w ocenie 
sprawności motorycznej uprawiających wyczynowo 
jedną z dyscyplin sportów walki.  Stwierdzone przez 
nich współczynniki rzetelności zastosowanych metod 
zdolności motorycznych mogą świadczyć o ich przy-
datności w diagnostyce stanu wytrenowania zawodni-
ków, „gdyż spełniają wymogi metrologii sportowej”.

Nasi stali współpracownicy z Katedry Antropologii 
i Biometrii AWF w Poznaniu publikują artykuł również 
na temat możliwości wykorzystania testów motorycz-
nych, ale... do badania ryzyka upadków u osób w pode-
szłym wieku. Jest to ważny problem społeczny i często 
podejmowany obecnie w badaniach prowadzonych 
w naszym kraju i za granicą przez różne specjalistycz-
ne ośrodki badawcze. Przeprowadzone eksperymen-
ty w Poznaniu pozwoliły na stwierdzenie możliwości 
zamiennego wykorzystania testu Tenetti oraz próby 
„8-foot up-and-go”. Zdaniem autorów artykułu, norma-
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lizacja ww. testu przeznaczonego dla osób powyżej 65 
roku życia, powinna być przeprowadzana w grupach 
wiekowych, co pięć lat. 

We wspomnianym we Wstępie artykule przeglądo-
wym Modele sterowania działaniami ruchowymi w uję-
ciu rosyjskich uczonych – jest mowa o modelach ste-
rowania ruchów człowieka, które opracowali naukowcy 
z byłego Związku Radzieckiego. Z przeglądu materia-
łów wynika, że – jak dotąd – w naszym kraju (być może 
nie tylko!) znane są dobrze prace z tego zakresu tylko 
N.A. Bernsteina. Osiągnięcia innych naukowców (pu-
blikowane w języku rosyjskim), równie ciekawe i ważne, 
nie są brane pod uwagę.  Czy słusznie? 

Jak zwykle w „Antropomotoryce” podajemy bieżące 
informacje o planowanych konferencjach i zachęcamy 
do przestudiowania zamieszczonych artykułów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadcho-
dzącego Nowego Roku pragniemy złożyć wszystkim 

naszym współpracownikom, czytelnikom i uważnym 
recenzentom pomyślności oraz sukcesów w pracy 
zawodowej. Wierzymy w to, że wzmocnieni siłą wro-
cławskiej bratniej Uczelni podołamy wezwaniom, jakie 
stawia nam w nauce XXI wiek. Prosimy jednak wszyst-
kich dobrze nam życzącym słowami wspomnianego 
barda:

„Dajcie czasowi czas. 
(Pozwólcie czarnym potoczyć się chmurom 
Po was, przez was i między ustami,
One już daleko, daleko za górami!)
Tylko dajcie mu czas,
Bo bardzo, bardzo,
Bardzo szkoda 
Byłoby nas!”

Redaktor Naczelny „Antropomororyki”
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 adre-
sem: Redakcja „An tro po mo to ry ki”, Aka de mia Wychowania Fizycz-
nego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kra ków, tel. 012 683 12 78, tel./
fax 012 683 10 76, 12 78 lub na adres poczty elektronicznej 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) 681 36 22.

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

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

WYBRANE KOMPONENTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
DZIEWCZĄT W UJĘCIU ZDROWIA (H-RF) 

A WIEK MORFOLOGICZNY

MOPHOLOGICAL AGE  AND THE GIRLS’ 
SELECTED  COMPONETS OF THE 

HEALTH-RELATED FITNESS (H-RF) 

 Jerzy Januszewski* , Edward Mleczko**, Renata Nieroda***

 *** 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
*** mgr,  Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78

Słowa kluczowe: dziewczęta, okres progresywnego rozwoju, wiek morfologiczny, 
sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia H-RF, korelacja prosta Pearsona i cząstkowa  

Key words:  girls, period of the progressive development, chronological age, biological 
age, health-related fitness, Pearson’s coefficient of correlation 

Cel badań. Wybór do relatywnej oceny sprawności fizycznej – badanej w konwencji zdrowia (H-RF) 
– najtrafniejszego przedziału wiekowego ustalania wieku biologicznego u badanych dziewcząt metodą 
morfologiczną (spośród istniejących propozycji) we wczesnym wieku szkolnym, w czasie pokwitania i w okre-
sie dorastania. 

Materiał. Z liczby 5229 dziewcząt w wieku kalendarzowym 8–17 lat, przebadanych w latach 1996–2005 
w Małopolsce, wylosowano po 150 uczennic z trzech grup wieku: 8 i 9, 12 i 13 oraz 16 i 17 lat.  Ogółem wyko-
rzystano wyniki badań podstawowych komponentów sprawności fizycznej (morfologicznych, mięśniowo-
-szkieletowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych) pochodzące tylko od 900 badanych uczennic, które 
uczęszczały do szkół podstawowych i średnich w miastach i wsiach województw: małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. Tak wyselekcjonowaną zbiorowość podzielono na trzy zespoły po 50 dziewcząt. Kryterium 
podziału był wiek morfologiczny, będący miarą rozwoju biologicznego. Przystępując do analiz statystycznych 
brano pod uwagę tylko badane z dwóch skrajnych przedziałów zmienności. Pozostałe liczebności dziewcząt, 
które mieściły się wokół mediany, nie zostały włączone do dalszych analiz statystycznych. 

Metody. W grupach wieku kalendarzowego oraz w skrajnych frakcjach badanych, utworzonych na podstawie 
kryterium, jakim był wiek morfologiczny, obliczono wartości średniej arytmetycznej oraz odchylenia standar-
dowego komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF. Umożliwiło to znormalizowanie na 0 i 1 wielkości 
różnic międzygrupowych oraz określenie ich istotności statystycznej.  Do zbadania siły związku między zmienną 
niezależną (wiek morfologiczny) i zmiennymi zależnymi (komponenty sprawności fizycznej w ujęciu H-RF) 
wykorzystano metodę korelacji prostej i cząstkowej. Istotność różnic międzygrupowych oraz współczynników 
korelacji zbadano testem to-Studenta. Różnice średnich arytmetycznych oraz wartości współczynników korelacji 
prostej i cząstkowej uznano za znamienne statystyczne przy poziomie istotności co najmniej 5% (p < 0,05).

Wyniki badań. Podobnie jak w badaniach własnych chłopców z Małopolski, zastosowanie w korelacji 
cząstkowej do analizy materiałów pochodzących z badań dziewcząt pozwoliło stwierdzić znaczącą rolę wieku 
kalendarzowego w ustaleniu wieku morfologicznego. Na jego wartość liczbową największy wpływ wywierał 
wiek masy ciała, a nieco mniejszy – wiek wysokości ciała i długość życia. Wiek morfologiczny wpływał przede 
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wszystkim na zróżnicowanie komponentów motorycznych i funkcjonalnych, głównie w młodszym wieku sz-
kolnym i w czasie dojrzewania płciowego. 

Wnioski. Wyniki bardziej zaawansowanej metody statystycznej uzasadniają nie zawsze docenianą potrzebę 
wprowadzania wieku kalendarzowego do formuły matematycznej służącej do określania wieku rozwoju bio-
logicznego dziewcząt. 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 tylko w ściśle 
określonych okresach rozwoju ontogenetycznego. Od okresu młodzieńczego dziewcząt (zgodnie z prawami 
rozwojowymi) nie ma podstaw do stosowania relatywnej oceny sprawności fizycznej z wykorzystaniem wieku 
biologicznego rozwoju wyznaczonego taką metodą. 

The goal of the researches. 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 and 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 5229 girls at the age of 8–17, tested in 1996–2005 in Malopolska region, 150 individuals in 
three age groups of 8–9, 12–13 i 16–17 were chosen. In total, the results of the basic components of the physical 
activity elements (morphological, skeletal-muscular and circulatory-respiratory) deriving from 900 female individu-
als from primary and secondary schools of the Polish regions (Malopolska, Podkarpacie, and Świetokrzyski) were 
taken into consideration. Such selected community (each 150 individuals) was divided into three groups (each 50 
individuals). The division criterion was the morphological age, which was the biological development measure-
ment. To estimate the statistical analysis only subjects from two extreme variables ranges were 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’s correlation and part-correlation methods were used. The significance of the inter-
groups differences and correlation coefficients were tested by t-Student test. The arithmetic means, Pearson’s 
correlation 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 female groups. The morphological age influenced mostly 
the kinetic and functional components especially among the individuals in the junior and puberty period.

 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 convension. From 
the adolescence period the morphological age influnece on described parameters suppresses.

Wstęp

W jednym z naszych opracowań [1] zwróciliśmy uwagę 
na ciągle aktualny w naszym kraju problem relatyw-
nego podejścia do oceny sprawności fi zycznej dzieci 
i młodzieży, podnoszony od dawna nie tylko na łamach 
naszego periodyku [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Zapewne nie jest 
to ukłon w stronę tradycji w myśl hasła „historia vita ma-
gistra est”, ale słuszne przyznawanie racji wartościo-
wym rozwiązaniom pedagogicznym, które zapoczątko-
wał Jan Mydlarski [9] w pierwszej połowie ubiegłego 
wieku na skalę nie tylko naszego kraju. W kolejnych 
latach ich zwolennikami było liczne grono jego następ-
ców [1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Można mieć na-

dzieję, że nie zagłuszą ich głosu zbyt mocno uprosz-
czone europejskie i amerykańskie koncepcje podejścia 
do rozwiązania zasygnalizowanego zagadnienia, które 
pojawiły się w nowszych i starszych propozycjach po-
miaru sprawności fi zycznej [16, 17 18], a szczególnie 
w coraz mocniej lansowanej w Polsce amerykańskiej 
koncepcji Health-Related Fitness (H-RF) [19]. 

Odchodzenie od europejskich korzeni oceny spraw-
ności fi zycznej może być zaskakujące dla kogoś, kto 
zna popularyzowane w latach pięćdziesiątych XX wieku 
na świecie wskaźniki klasyfi kacyjne McCloya [20]. Ich 
szczegółowa analiza wykazała, że zostały utworzone 
na zasadzie równań regresji wielokrotnej i różniły się od 
formuły Norwegów, jak to słusznie zauważył Haleczko 
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[2] „(...) w zasadzie jedynie wysokością współczynni-
ków, preferującą szczególnie wiek kalendarzowy, oraz 
tym, że nie zamieniano pomiaru cech somatycznych 
na lata, pozostawiając ich wymiar w pierwotnej postaci, 
a więc w jednostkach fi zycznych”. 

Jak z powyższego wynika, za słusznością stoso-
wania relatywnej oceny sprawności fi zycznej dzieci, 
uwzględniającej poziom ich rozwoju biologicznego, 
przemawiać mogą tylko zróżnicowane tory rozwojowe. 
W późniejszych latach dodano do tego także względy 
pedagogiczne [5, 20]. Mając to na uwadze, trudno nie 
zauważyć, że dotychczas nie wypracowano jeszcze 
obiektywnych i niepodlegających dyskusji sposobów re-
latywizacji sprawności fi zycznej ze względu na czynnik 
rozwojowy, które byłyby równocześnie łatwe do prze-
prowadzenia w warunkach szkolnych [20, 21, 22, 23]. 

Jak wiadomo, z czterech metod określania wieku 
rozwojowego człowieka najbardziej obiektywnie i naj-
dokładniej ocenia go wiek szkieletowy [20, 24, 25, 26], 
mimo to ze względu na skutki zdrowotne bardzo rzadko 
stosuje się w praktyce takie kryterium dojrzałości bio-
logicznej. W warunkach szkolnych zaleca się natomiast 
wykorzystanie metody morfologicznej. Należy jednak 
podkreślić, że metoda ta, od początku jej stosowania, 
budziła wiele dyskusji i kontrowersji [2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 
20, 24, 26, 27]. W Polsce najczęściej ocenę wieku mor-
fologicznego wykonuje się za pomocą formuły, dzięki 
której jest on wypadkową wieku wysokości i wieku 
masy ciała. Dodatkowo wymienione wskaźniki w liczni-
ku uzupełnia wiek kalendarzowy. Budzi to jednak wiele 
kontrowersji. Wskazywano, że wówczas może pojawiać 
się trudność przy rozgraniczeniu dojrzałości i rozmia-
rów ciała. [2, 4, 14, 20, 25, 26, 28, 29]. Proponowano 
zatem eliminację omawianej składowej z tradycyjnej 
formuły wyliczania wieku morfologicznego. Taką decy-
zję uzasadnia się tym, że jej udział miałby „zamazywać 
rzeczywisty obraz rozwoju” [12, 14, 26]. 

Warto dodać, że w skrajnych przypadkach próbo-
wano określać wiek biologiczny rozwoju tylko na pod-
stawie rozwoju wysokości ciała [13], co jednak spotka-
ło się z ostrą krytyką [27]. Podkreślono również duże 
znaczenie masy ciała w ustalaniu wieku morfologicz-
nego, w wyniku czego zaproponowano wprowadzenie 
wieku masy ciała szczupłego do tradycyjnej formuły 
jego określania [3]. Głos polemiczny w takim podejściu 
badawczym zabrał Januszewski [21]. Pomijając wcale 
nie bezzasadne zastrzeżenia dotyczące obiektywności 
zasygnalizowanych sposobów postępowania badaw-
czego, należy zaznaczyć, że nadal poszukuje się naj-
prostszych antropologicznych metod określania wieku 

biologicznego w pedagogicznej kontroli pozytywnych 
mierników zdrowia fi zycznego [5, 7, 17, 27]. W związku 
z tym w propozycji Stupnickiego i wsp. [5] pojawia się 
„poprawka” ze względu na zróżnicowane tempo rozwo-
ju dzieci. Zdaniem Żaka [28] należałoby jednak zróżni-
cować jej wielkość ze względu na różny rytm rozwoju 
osobników obojga płci w danych okresach rozwoju 
ontogenetycznego, dotyczy to również silnie uwarunko-
wanej genetycznie wysokości ciała, którą uwzględnio-
no w tej „poprawce”. 

Niezależnie od krytyki tak ujętego problemu, warto 
zauważyć, iż w omówionej koncepcji zaproponowano 
przyjęcie „współczynników poprawek”, które są inne dla 
płci żeńskiej i męskiej. Takie podejście jest słuszne, po-
nieważ odzwierciedla niejednakowe przeciętne tempo 
rośnięcia u obojga płci. Do tej pory nie zwracano uwagi 
na ewentualną konieczność zróżnicowania ze względu 
na płeć formuły obliczania wieku biologicznego branej 
pod uwagę w naszym wcześniejszym opracowaniu [1]. 

Cel badań własnych

W niniejszej publikacji postanowiono poznać rolę, jaką 
odgrywają u płci żeńskiej poszczególne składowe wie-
ku morfologicznego (wiek kalendarzowy, wiek wysoko-
ści i wiek masy ciała) przy relatywizacji wybranych kom-
ponentów sprawności fi zycznej badanej w konwencji 
zdrowia. Założono, że tak postawiony cel badań będzie 
wymagał odpowiedzi na dwa podstawowe pytania.

Pytania badawcze

1. Czy wszystkie składowe wieku morfologicznego 
dziewcząt (wiek kalendarzowy, wysokości i masy 
ciała) mają znaczenie w relatywizacji sprawności 
fi zycznej?

2. Czy w etapach ontogenezy może być uzasadnio-
ne wykorzystywanie relatywnej oceny sprawności 
fi zycznej badanej w konwencji zdrowia z uwzględ-
nieniem wieku biologicznego rozwoju dziewcząt, 
wyliczonego antropologiczną metodą, uwzględnia-
jącą w formule matematycznej trzy podstawowe 
komponenty: wiek kalendarzowy, wiek wysokości 
i masy ciała?  

Materiał i metodyka badań

Podobnie jak w naszej publikacji z 2006 r. [30], do dzia-
łań statystycznych zakwalifi kowano uczennice: 1) we 
wczesnym wieku szkolnym, 2) w czasie pokwitania, 3) 
w młodzieńczym okresie rozwoju [29].
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W porównaniu do prowadzonych równolegle obser-
wacji chłopców [1], dobrane do wspomnianych obliczeń 
dziewczęta były o rok młodsze, a to ze względu na po-
wszechnie znany fakt, że przedstawicielki płci żeńskiej 
w tym samym wieku są rozwojowo starsze od rówie-
śników. W tym celu posłużono się danymi z kart badań 
z 2005 r. [22], które stanowiły podstawę opracowania 
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wiek w la-
tach 8 9 12 13 16 17

N 678 732 1343 1245 748 483

Z przytoczonych wyżej liczebności wylosowano po 
150 dziewcząt w każdym wieku, których dane posłu-
żyły do analiz w niniejszej pracy. Takim poczynaniom 
poddano zatem sześć zespołów osobniczych, odpo-
wiadających wymienionym wyżej okresom rozwojowym 
(w każdym z nich odpowiednio po dwie grupy uczennic 
w wieku 8 i 9, 12 i 13 oraz 16 i 17 lat). Uczęszczały one 
do szkół podstawowych i średnich oraz zamieszkiwały 
miasta i wsie województw: małopolskiego, podkarpac-
kiego i świętokrzyskiego. W rezultacie wykorzystano 
dane z 900 (150 × 6) pomiarów. Kryterium podziału wy-
łonionych grup stanowił wiek kalendarzowy, np. uczen-
nice w granicach od 15 lat i 6 miesięcy do 16 lat i 5 
miesięcy włączano do zespołu szesnastolatek1.

W niniejszej publikacji uwzględniono wyniki pomia-
rów podstawowych cech somatycznych, wskaźników 
morfofunkcjonalnych oraz takich zdolności motorycz-
nych, jak:
• WYS2 – wysokość ciała / Body height,
• MAS – masa ciała / Body weight,
Z powyższych danych wyliczono:
• BMI – wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II / 

Body Mass Index [31],
• WM – wiek morfologiczny / Morfological age [32] 

zgodnie z wzorem:

WM =  
3

WwysWmasWkal

gdzie: Wkal – wiek kalendarzowy / Calendar age, 
Wmas – wiek masy ciała / Body mass age, Wwys – 
1 Dane dotyczące miesięcy w odpowiednim wieku metrykalnym – wy-

nikające z konfrontacji 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: wytłuszczone skróty nazw badanych cech i zdolności moto-
rycznych, które zastosowano w opisach rycin i tabel.

wiek wysokości ciała / Body height age. Dwie ostat-
nie składowe wyliczono posługując się standardami 
opracowanymi przez Żaka [3].

• ΣR + Ł – suma dwóch fałdów skórno-tłuszczowych 
(na ramieniu i pod łopatką) / Sum of two skinfols 
(triceps and subscapular) [33],

• PF – procentowa zawartość tłuszczu / Per cent fat; 
obliczenia wykonano na podstawie równań przewi-
dujących Slaughtera i wsp.  [34],

• 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 [18],
• 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 dynamicz-
ną siłę skurczu mięśni kończyn górnych i tułowia,

• B50 – czas biegu ze startu wysokiego na dystansie 
50 m / 50 m – run (szybkość biegowa),

• B1000 – czas biegu na odległość 1000 m / 1000 m – 
run; próba oceniająca wytrzymałość biegową zgod-
nie z zabawą biegową pn. „Punktualny pociąg” (bieg 
10 razy po obwodzie kwadratu o boku 25 m) [35],

• VO2 max – maksymalna minutowa konsumpcja tle-
nu / Maximal oxygen consumption; zastosowano 
zmodyfi kowany przez Januszewskiego [36] test 
Margarii i wsp. [37],

• VO2 max·kg – globalny maksymalny pobór tlenu 
na minutę  / Global maximal oxygen consumption; 
zmienną tę otrzymano mnożąc wielkość VO2

 max 
przez masę ciała osobniczki,

• MPA – maksymalna praca anaerobowa / Maximal 
anaerobic work [38], 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. [4] teście Eurofi tu [18],

• KRZYŻ – orientacja przestrzenna / Space orien-
tation; czas wykonania 49 zadań w serii „free” na 
aparacie krzyżowym AKN – 102.
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Tabela 2. Podstawowe dane statystyczne wyodrębnionych grup dziewcząt (po 50 osób) „rozwojowo młodszych” (RM) i „starszych” 
(RS) w okresach: młodszego wieku szkolnego (8 i 9 lat), dojrzewania płciowego (12 i 13 lat) oraz młodzieńczego (16 i 17 lat). 

Table 2. Basic statistic data of the particularly chosen development groups (50 each) of “younger” (RM) and “older” (RS) girls groups, 
in stages: junior primary school (8 and 9 years), puberty (12 and 13 years) and adolescence (16 and 17 years).

Zmienne /
Data Gr

up
a /

gr
ou

p 8 lat / age 9 lat / age 12 lat / age 13 lat / age 16 lat / age 17 lat / age

x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD

W kal. RM 7,95 0,25 9,06 0,25 11,89 0,22 13,01 0,26 16,02 0,28 17,07 0,21
(l) RS 8,15 0,27 9,15 0,27 12,09 0,26 13,15 0,26 16,01 0,15 17,09 0,20
WYS RM 121,73 4,04 133,31 4,15 144,95 4,39 148,79 4,25 157,31 4,05 156,75 3,88
(cm) RS 126,24 2,91 138,21 4,04 156,47 4,33 161,55 3,78 175,69 6,04 167,39 3,51
MAS RM 21,54 1,85 23,60 1,83 34,18 4,30 38,11 3,96 50,10 3,50 49,81 3,60
(kg) RS 30,49 3,29 34,71 4,98 49,70 5,23 51,77 6,96 66,81 7,14 60,92 4,80
BMI RM 14,56 1,31 14,03 1,31 16,26 1,87 17,20 1,54 20,27 1,65 20,28 1,36
(kg/m2) RS 17,18 1,86 18,17 2,42 20,37 2,61 19,87 2,79 21,64 1,97 21,76 1,79

Σ R+Ł RM 214,62 12,16 215,28 10,92 219,54 16,57 222,76 12,25 232,92 16,52 236,45 16,20
(log) RS 230,18 14,43 233,15 17,25 236,46 18,20 236,47 15,07 226,37 19,84 237,54 17,15
PF RM 212,62 11,73 213,41 10,72 216,89 15,33 220,41 11,22 228,75 14,73 231,68 13,99
(log) RS 226,73 12,85 228,91 14,40 231,61 14,75 231,90 12,49 222,71 17,12 232,56 14,20
FM RM 147,79 13,33 152,44 11,98 172,59 19,45 180,62 14,47 202,80 17,70 206,07 16,89
(log) RS 178,35 17,47 186,78 21,52 205,87 21,23 207,50 19,82 208,62 20,31 215,89 18,47
LBM RM 18,39 1,74 20,13 1,67 28,25 3,29 31,35 3,23 38,60 4,02 37,49 4,57
(kg) RS 23,94 2,23 26,38 2,93 36,83 4,25 38,65 3,67 53,17 9,26 45,18 5,94
GIBK RM 51,80 4,24 53,92 4,84 54,30 5,49 55,10 6,88 60,40 7,38 59,58 6,77
(cm) RS 51,24 5,58 52,12 5,67 53,06 8,42 54,02 8,20 58,28 7,96 60,80 6,07
SIŁA RM 164,35 27,24 175,88 26,37 200,99 23,25 220,91 20,40 231,60 12,05 236,87 10,02
(log) RS 185,09 26,06 187,82 24,80 219,58 22,32 233,48 15,37 256,24 11,83 241,36 8,88
SKOK RM 105,50 14,98 124,12 14,93 154,48 17,29 155,30 17,65 167,10 18,99 165,40 18,91
(cm) RS 112,26 16,70 119,72 18,59 149,90 20,61 158,65 19,99 190,76 28,81 161,56 19,51
RZUT RM 131,82 7,53 143,93 9,14 169,69 10,67 175,40 8,72 186,46 9,84 186,15 8,46
(log) RS 145,93 12,86 155,54 13,30 175,80 10,91 180,81 9,85 196,80 8,11 188,31 7,64
B-50 RM 11,26 1,35 10,71 1,50 9,03 0,76 9,00 0,86 8,45 0,44 8,29 0,72
(s) RS 11,13 1,39 10,44 1,30 8,82 0,69 8,91 0,71 7,63 0,88 8,42 0,53
B-1000 RM 425,96 35,72 434,24 38,03 349,94 40,78 318,60 40,95 287,44 33,82 291,94 46,99
(s) RS 413,76 39,84 415,00 45,09 357,28 46,23 354,90 40,43 249,40 42,18 295,32 39,29
VO2 max RM 43,28 6,48 42,51 6,70 43,42 7,46 45,66 8,55 41,01 7,55 43,71 6,59
(ml) RS 44,82 5,91 39,98 6,38 41,74 9,69 43,68 9,41 47,24 8,26 41,49 8,79
VO2 max · kg RM 96,33 7,75 101,95 6,36 116,24 7,57 123,14 7,76 130,53 7,37 133,19 8,03
(log) RS 110,49 7,25 113,28 6,36 130,39 11,30 134,13 12,09 149,02 9,78 139,59 6,86
MPA RM 223,26 39,66 287,83 44,12 516,91 79,56 579,74 84,81 820,83 108,38 806,94 97,96
(J) RS 334,53 52,09 405,94 80,77 729,41 112,84 804,15 138,76 1255,56 236,50 964,26 131,09
TAPP RM 11,21 1,40 10,03 1,56 7,75 1,36 7,76 1,44 6,88 1,47 7,36 1,26
(s) RS 11,10 1,68 9,73 1,50 7,77 1,14 7,45 1,38 6,68 1,39 7,31 0,93
KRZYŻ RM 177,02 27,53 146,54 26,74 88,92 14,96 84,96 13,64 75,38 13,17 69,56 15,12
(l) RS 170,74 33,60 131,66 28,14 84,78 18,39 81,08 15,62 62,48 11,33 69,82 14,25
WM RM 7,03 0,37 7,91 0,29 11,07 0,50 11,95 0,46 14,46 0,50 14,75 0,56
(l) RS 8,84 0,48 9,85 0,54 13,12 0,70 14,32 0,95 17,34 0,25 17,49 0,26
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Dla wymienionych powyżej zmiennych badanych 
dziewcząt – w wieku 8 i 9, 12 i 13 oraz 16 i 17 lat – ob-
liczono podstawowe charakterystyki statystyczne [39], 
czyli średnie arytmetyczne (x–), odchylenia standardowe 
(SD), oraz wskaźniki zmienności (V). Przed dalszymi 
obliczeniami logarytmowano (z poprawką na grubość 
skóry) pomiary dwóch fałdów skórno-tłuszczowych, 
osobno na ramieniu i pod łopatką [40], oraz bez tej 
poprawki wartości zmiennych, których wielkość wskaź-
nika zmienności (V) przekraczała 20%. Na tej podsta-
wie ustalono, że są to wielkości: ΣR + Ł, PF, FM, SIŁA, 
RZUT oraz VO2max · kg. Powyższe dane zestawiono 
w tabeli 1.

Następnie zbiorowości te (każda po 150 uczennic) 
podzielono na trzy zespoły (po 50 osobniczek) we 

wszystkich grupach wiekowych. Kryterium podzia-
łu stanowił wiek morfologiczny (WM), będący w tym 
przypadku miarą rozwoju biologicznego. Przykładowo 
z grona ośmiolatek wybrano 50 uczennic o najniższym 
WM (tzw. grupę rozwojowo „młodszych” / development 
group „younger” – RM) oraz 50 dziewcząt o najwyż-
szym wieku morfologicznym, czyli tzw. zespół rozwo-
jowo „starszych” (development group „older” – RS). 
Należy zaznaczyć, że użyte tutaj terminy oznaczają 
jedynie wartości niższe i wyższe od mediany.

Postępując podobnie ze wszystkimi zbiorami wyło-
niono sześć par badanych o skrajnym rozwoju. Do dal-
szych analiz statystycznych nie włączono pozostałych 
pięćdziesiątek charakteryzujących się przeciętnymi 
WM.  Dla wyłonionych frakcji (RM i RS) ponownie obli-

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 dziewcząt 9-, 13- 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 (Wmas) of 9, 13 and 17 year old girls

9 lat / age
rozwojowo „młodsze” RM rozwojowo „starsze” RS

rxy rxy – z rxy rxy – z

WM – Wwys (Wkal) 0,67 0,668 0,59 0,658

WM – Wmas (Wkal) 0,66 0,730 0,90 0,899

WM – Wkal (Wwys) 0,31 0,303 0,40 0,694

WM – Wkal (Wmas) 0,31 0,503 0,40 0,394

Wkal – Wwys (WM) 0,13 –0,128 0,11 –0,142

Wkal – Wmas (WM) –0,10 –0,426 0,26 –0,250

13 lat / age
rozwojowo „młodsze” RM rozwojowo „starsze” RS

rxy rxy – z rxy rxy – z

WM – Wwys (Wkal) 0,80 0,821 0,74 0,741

WM – Wmas (Wkal) 0,92 0,932 0,73 0,758

WM – Wkal (Wwys) 0,11 0,234 –0,21 –0,214

WM – Wkal (Wmas) 0,11 0,304 –0,21 0,676

Wkal – Wwys (WM) –0,15 –0,399 –0,09 –0,099

Wkal – Wmas (WM) –0,01 –0,285 –0,33 –0,264

17 lat / age
rozwojowo „młodsze” RM rozwojowo „starsze” RS

rxy rxy – z rxy rxy – z

WM – Wwys (Wkal) 0,80 0,813 0,65 0,659

WM – Wmas (Wkal) 0,79 0,791 0,61 0,667

WM – Wkal (Wwys) 0,06 0,248 0,04 –0,067

WM – Wkal (Wmas) 0,06 0,085 0,04 0,342

Wkal – Wwys (WM) –0,11 –0,264 0,12 –0,124

Wkal – Wmas (WM) 0,01 –0,061 –0,35 –0,473
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czono wartości x– i SD, co umożliwiło znormalizowanie 
na 0 i 1 otrzymanych zmiennych w zespołach różnią-
cych się wiekiem morfologicznym. Wyniki tych analiz 
zawierają tabele 2 i 3 oraz rycina 1. W dalszej kolejno-
ści wyliczono dla wszystkich porównywanych ze sobą 
zespołów współczynniki korelacji prostych (tab. 4) oraz 
cząstkowych (tab. 5).

Różnice średnich arytmetycznych oraz wartości 
współczynników powiązań wprost proporcjonalnych 
i cząstkowych uznano – zgodnie z testem t°-Studenta 
– za znamienne statystycznie, przy poziomie istotności 
co najmniej 5% (p < 0,05).

Wyniki badań 

Z przedstawionej w tabeli 1 syntezy z obliczeń staty-
stycznych wynika, że zmienność z wiekiem – branych 
pod uwagę cech morfofunkcjonalnych w sześciu gru-
pach dziewcząt – wskazuje (zgodnie z obliczeniami) 
na coroczny, charakterystyczny wzrost ich wartości 
średnich arytmetycznych do szesnastego roku życia. 
Na podkreślenie zasługuje porównanie wielkości prze-
ciętnych w ostatniej fazie progresywnego rozwoju, czyli 
w okresie młodzieńczym. Porównując ze sobą dwie 
ostatnie grupy badanych dziewcząt (poza wiekiem 
chronologicznym i cechami oceniającymi otłuszcze-
nie) pozostałe zmienne – z wiekiem morfologicznym 
(WM) włącznie – wykazują zahamowanie, względnie 
regres przyrostów między szesnastym a siedemna-
stym rokiem życia. Powyższe spostrzeżenie sugeruje 
zanik możliwości oceny rozwoju biologicznego w po-
wyższych latach, za pomocą różnicowania się wyso-
kości i masy ciała. Przemawia za tym również wyraźne 
obniżanie się w ostatnim zespole wielkości odchylenia 
standardowego dla wymienionych cech somatycznych 
w porównaniu do grup młodszych, gdzie obserwuje się 
stały wzrost wskaźników rozproszenia od ósmego do 
szesnastego roku życia (np. masa ciała odpowiednio: 
SD = 4.41, 5.71, 7.62, 7.91 oraz 8.98, natomiast w sie-
demnastym roku – 6.54).

Wymienione uwagi, generalnie rzecz ujmując, do-
tyczą także wyodrębnionych frakcji: rozwojowo „młod-
szych” – RM oraz „starszych” – RS, których podsta-
wą podziału był obliczony wiek morfologiczny – WM. 
Podstawowe dane statystyczne wymienionych wyżej 
podzespołów w poszczególnych latach przedstawia ta-
bela 2. Zgodnie z oczekiwaniami rozproszenie danych 
w tak wyłonionych podgrupach u dziewcząt rozwojowo 
„starszych”, odchylenia standardowe kolejnych zmien-
nych wskazują wyższe wartości w porównaniu do bio-

logicznie „młodszych”. Od tej prawidłowości odbiegają 
tylko przeciętne dane mierzonej dynamometrem siły 
– w obydwu frakcjach we wszystkich analizowanych 
grupach wiekowych – oraz globalnej konsumpcji tlenu 
tylko w niektórych. Powyższe porównania między usta-
lonymi podzespołami pozwalają na obliczanie (a tym 
samym na sprawdzenie) wielkości zróżnicowania ana-
lizowanych zmiennych w porównywanych podgrupach 
RM i RS oraz na ocenę doboru kryterium ich podziału 
(WM). 

Wartości unormowane – WU na 0 i 1 dziewcząt 
rozwojowo „starszych” na tle biologicznie „młodszych” 
przedstawiono w tabeli 3, z uwzględnieniem wielkości 
różnic między konfrontowanymi średnimi arytmetycz-
nymi (x–1–x–2) wyłonionych frakcji. Rezultaty tak znormali-
zowanych danych (WU) i ich konfrontacje zilustrowano 
na rycinie 1. Przestawia ona przebieg krzywych wiel-
kości odchyleń od zera (czyli od przeciętnych podgrup 
RM) analizowanych zmiennych, a równocześnie wska-
zuje, na które z nich wiek morfologiczny ma określony 
wpływ. Podkreślić w tym miejscu należy, że przyjęto 
wartość ± 0,6 WU za znamienną statystycznie, co od-
powiada wspomnianemu w metodzie badań poziomowi 
istotności.

Znacząca większość skodyfi kowanych wielkości 
WU porównywanych zmiennych somatycznych, funkcjo-
nalnych oraz sprawnościowych znajduje się po prawej 
stronie osi profi lów, obrazując, jak dalece odbiegają od 
niej uczennice biologicznie „starsze”. Prezentowane na 
rycinie 1 krzywe dziewcząt ośmio- i dziewięcioletnich 
(czyli znajdujących się w młodszym wieku szkolnym) 
wykazują bardzo podobny do siebie przebieg z zazna-
czeniem, że dziewięciolatki nieco zwiększają dane WU 
w porównaniu z ośmiolatkami (dotyczy to szczególnie 
cech morfologicznych i wydolnościowych), a obniżają 
je przy zdolnościach motorycznych. Wielkości unormo-
wane przemieszczają się w obydwu łamanych w gra-
nicach od –0.82 do 6.07 WU. W okresie dojrzewania 
płciowego, czyli w wieku 12 i 13 lat, obserwuje się zja-
wisko znacznego nakładania się krzywych oraz wyraź-
nego obniżania się wartości WU, tj. zmniejszania się 
różnic pomiędzy dziewczętami rozwojowo „młodszymi” 
a „starszymi”. Oscylacje danych WU w przebiegu ła-
manych, w omawianym etapie rozwojowym, mieszczą 
się w granicach od –0.89 do 3.61 znormalizowanych 
jednostek.

Największe zróżnicowanie przebiegu analizowa-
nych krzywych (mimo zachowania podobnego charak-
teru zmian) widoczne jest również u badanych znaj-
dujących się w młodzieńczym okresie rozwoju, czyli 
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w szesnastym i siedemnastym roku życia. Duże różni-
ce (w wartościach WU) między sobą wykazują nastę-
pujące zmienne: wysokość (1,38) i masa (1,68) ciała, 
LBM (1,94), MPA (2,40) oraz rezultaty pomiarów rzutu, 
skoku i siły (od 0,79 do 1,57), a także pomiary cza-
sów biegów na dystansie 50 m (2,94) i 1000 m (1,19). 
Ogólne oscylacje danych WU mieszczą się – w wyżej 
wspomnianych latach – w granicach od –0.41 do 4.77 
jednostek.

W obserwowanych okresach rozwoju układ pików 
w przebiegu łamanych (ryc. 1) dotyczy tych samych 
zmiennych bez względu na wiek. Najwyższy z nich 
związany jest z masą ciała (oscylując w przedziale od 
3.09 w siedemnastym roku życia do 6.07 jednostek WU 
u dziewięciolatek) przy nieco mniejszym współudziale 
wysokości ciała (od 2.62 do 4.53  WU) i wskaźnika wa-
gowo-wzrostowego BMI (od 0.83 do 2.55 WU). Drugi 
z kolei szczyt tworzy masa ciała szczupłego LBM 
z udziałem masy tłuszczu w ogólnym ciężarze ustroju 
(FM), a trzeci to maksymalna praca anaerobowa (MPA) 
z udziałem globalnej konsumpcji tlenu (VO2 max · kg). 
Znacznie niższe wierzchołki tworzą: rzut piłką lekarską 
(na poziomie od 0.60 do 1.61 WU) w młodszym wieku 
szkolnym, w okresie dojrzewania płciowego oraz (tylko 
u szesnastolatek) w czasie dorastania, a także siła ści-
sku mierzona dynamometrem tylko w 12, 13 i 16 roku 
życia (od 0.60 do 2.04 WU) i dodatkowo rezultat biegu 
na dystansie 50 m (1.86 WU) w młodszej grupie okresu 
młodzieńczego. 

Ogląd ryciny 1 oraz dane liczbowe zamieszczone 
w tabeli 3 sugerują, że w każdym okresie rozwojowym 
(z wyjątkiem szesnastolatek) zdolności motoryczne, 
względny wskaźnik konsumpcji tlenu – VO2 max oraz 
wiek kalendarzowy nie powinny wykazywać znaczą-
cych korelacji prostych z wiekiem morfologicznym 
(WM). Istotne powiązania z rozwojem powinny nato-
miast wykazywać zmienne, które zależą od wielkości 
organizmu, czyli wykazują relacje z wysokością i masą 
ciała.

Dotychczasowa analiza wybranych zmiennych zda-
je się potwierdzać tezę, że prawdopodobnie zasadniczy 
wpływ na wielkość WM (wieku morfologicznego) powin-
na mieć masa ciała, następnie wysokość ciała, a w naj-
mniejszym stopniu wiek kalendarzowy. Można także 
przypuszczać, że z rozwojem biologicznym będą powią-
zane te zmienne, które różnicują dziewczęta rozwojowo 
„młodsze” (RM) od „starszych” (RS) i odwrotnie.

Powyższe sugestie być może potwierdzą się 
w analizie danych liczbowych zestawionych w tabe-
li 4. W każdym obserwowanym okresie – a dotyczy 

to dziewcząt z frakcji RM, jak i RS – wysokość ciała 
i masa, LBM, VO2 max · kg i MPA wykazują oczekiwane 
związki z wiekiem morfologicznym, natomiast nie kore-
lują z nim: GIBK, SKOK, czas biegu na 50 m, VO2 max 
oraz TAPP (szybkość ruchów kończyny górnej), a tak-
że z małymi wyjątkami – co może wskazywać na przy-
padkowość – Wkal, SIŁA, B-1000 i KRZYŻ (orientacja 
przestrzenna). Pozostałe parametry, takie jak: BMI, 
ΣR + Ł, PF oraz RZUT wykazują nieco więcej powią-
zań z rozwojem biologicznym, ale tylko do trzynastego 
roku życia. U osobniczek siedemnastoletnich (rozwojo-
wo „starszych”) w porównaniu do frakcji RM obserwu-
je się – poza trzema wyjątkami – zdecydowany zanik 
wpływu WM na obserwowane zmienne.

Omawiane tutaj zjawisko może częściowo tłuma-
czyć poniższe zestawienie, w którym umieszczono 
wielkości współczynników korelacji prostych (rxy) wyso-
kości i masy ciała z wiekiem wysokości (Wwys) oraz 
wiekiem masy ciała – Wmas w obydwu podgrupach: 
rozwojowo „młodszych” – RM i „starszych” – RS:

Wiek
Age

Frakcje
Groups

rxy

WYS z Wwys MAS z Wmas

8
RM 0.99 0.98

RS 0.99 0.99

9
RM 0.99 0.99

RS 0.99 0.99

12
RM 0.99 0.99

RS 0.97 0.98

13
RM 0.99 0.99

RS 0.96 0.96

16
RM 0.96 0.99

RS 0.81 0.70

17
RM 0.96 0.98

RS 0.49 0.51

 
Wprost proporcjonalne zależności wysokości 

i masy ciała odpowiednio z Wwys i Wmas są zbliżone 
do jedności (od 0.96 do 0.99) u wszystkich dziewcząt 
w młodszym wieku szkolnym oraz w czasie dojrzewa-
nia, a także dla podgrup RM w szesnastym i siedem-
nastym roku życia. W okresie dorastania we frakcjach 
RS zaczyna się natomiast ujawniać wyraźny spadek 
siły powiązań (rxy) rzeczonych wyżej zmiennych, od-
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powiednio od 0.81 i 0.70 u szesnastolatek do 0.49 
i 0.51 w siedemnastym roku życia. Tak znaczne obni-
żenie wartości wymienionych związków sugeruje, że 
wiek morfologiczny – WM – traci w okresie dorastania 
przydatność do oceny stopnia rozwoju biologicznego 
u dziewcząt w omawianych latach. Może to skutkować 
obniżoną liczbą istotnych statystycznie afi liacji WM 
(szczególnie z cechami somatycznymi) u osobniczek 
szesnasto- i siedemnastoletnich w odniesieniu do grup 
młodszych (patrz tab. 4).

Omawiane korelacje nie w każdym przypadku są 
zgodne z logiką oraz uzasadnieniami o podłożu biolo-
gicznym. Dotyczy to – szczególnie nas interesujących 
– zależności wieku metrykalnego oraz masy ciała i jej 
składowych z rozwojem. Wymienione parametry wcho-
dzą przecież w skład wieku morfologicznego, co su-
geruje, że powinny być one powiązane z WM. Można 
zatem sądzić, że związki proste (rxy) nie oddają praw-
dziwych sprzężeń składowych analizowanej zmiennej 
– WM. Takie zależności potwierdzają natomiast obli-
czone wielkości współczynników korelacji cząstkowych 
(rxy–z), zamieszczonych w tabeli 5.

Z układu liczb tej tabeli wynika, że przy wytrąceniu 
wieku kalendarzowego (Wkal) powiązania wieku mor-
fologicznego (WM) z wiekiem wysokości (Wwys) i wie-
kiem masy ciała (Wmas), zarówno w związkach pro-
stych (rxy), jak i cząstkowych (rxy–z), zachowują niemal 
tę samą siłę współczynników korelacji bez względu na 
wiek badanych oraz ich frakcje RM i RS (przykładowo 
w dziewiątym, trzynastym i siedemnastym roku życia). 
Wynika stąd, że na powyższe związki nie ma wpływu 
wiek metrykalny – Wkal.

Przy wyeliminowaniu Wmas ze stosunku WM:Wkal, 
u dziewcząt rozwojowo „młodszych”, wielkość tej rela-
cji istotnie wzrasta w afi liacjach cząstkowych w wieku 
9 i 13 lat (rxy–z = 0.503 i 0.304) oraz we frakcjach RS 
u trzynastolatek (0.676), a także w najstarszej pod-
grupie (0.342) w porównaniu do sprzężeń prostych, 
odpowiednio: rxy = 0.31, 0.11, –0.21 i 0.04. Przy wy-
rugowaniu Wwys w omawianym powiązaniu obser-
wuje się natomiast – prawdopodobnie przypadkowe 
– zjawisko tylko w dziewiątym roku życia (z rxy = 0.40 
do rxy – z = 0.690) u osobniczek RS. Podsumowując 
powyższe zestawienia liczbowe można sądzić, że 
faktycznie Wmas ma większy wpływ na WM w porów-
naniu do Wwys.

W korelacjach Wkal z Wwys i Wmas, po wyklu-
czeniu z nich udziału wieku morfologicznego – WM, 
podnosi się istotnie statystycznie siła tych związków 
w okresie dojrzewania płciowego u uczennic rozwojowo 

„młodszych” (RM), odpowiednio: z rxy = –0.15 do rxy–z = 
–0.399 oraz z –0.01 do –0.285. Podobnie kształtuje się 
relacja Wkal z Wmas (z –0.10 do –0.426) we frakcji RM 
dziewięciolatek oraz w podgrupie najstarszej: z –0.35 
do –0.473. Należy zaznaczyć, że podobne afi liacje są 
odwrotnie proporcjonalne i w pozostałych przypad-
kach znamienność tych sprzężeń zanika, szczególnie 
w podgrupach RS (dotyczy to powiązań Wkal z Wwys) 
oraz korelacji Wkal z Wwys i Wmas (w podgrupie RM) 
w okresie dorastania, czyli w siedemnastym roku życia.

Opierając się na powyższych porównaniach należy 
sądzić, że zauważony wcześniej (tab. 4) brak staty-
stycznie istotnych relacji prostych wieku metrykalnego 
(Wkal) i składowych masy ciała z rozwojem biologicz-
nym można tłumaczyć zarówno dodatnimi, jak i ujem-
nymi kierunkami związków WM z Wkal i Wmas oraz 
WM z Wkal i Wwys, ujawnionymi dopiero w analizie ko-
relacji cząstkowych. Można dlatego sądzić, że długość 
życia (Wkal) w progresywnym okresie rozwoju też ma 
swój znaczący statystycznie wpływ na kształtowanie 
się wielkości liczbowych wieku morfologicznego.

Podsumowanie 

W poprzednim naszym opracowaniu [1] zwróciliśmy 
uwagę na fakt, że w Polsce dużym powodzeniem 
i uznaniem cieszy się od dawna antropologiczna meto-
da określania wieku biologicznego rozwoju dzieci i mło-
dzieży.  Przydatność takiego postępowania upatruje się 
w tym, że można go stosować przez długi okres onto-
genezy. Sprawą dyskusyjną pozostaje natomiast, czy 
należy uwzględniać wiek kalendarzowy w procedurze 
jego określania [2, 14, 20, 26, 41,42]. Wyniki analizy 
materiałów zamieszczonych w niniejszym opracowaniu 
oraz pochodzących z poprzedniej naszej publikacji [1] 
pozwalają zauważyć, że po wprowadzeniu poprawki ze 
względu na szybsze tempo dojrzewania płci żeńskiej 
nie ma podstaw do innego traktowania w grupach płci 
składowych wieku morfologicznego (wiek kalendarzo-
wy, wysokości i masy ciała), wykorzystywanego do 
relatywnej oceny sprawności fi zycznej. Skłaniamy się 
zatem do zajęcia stanowiska, iż nie ma przesłanek 
do rugowania z obliczeń w powszechnie stosowanej 
procedurze matematycznej jednej z ważnych składo-
wych, jaką jest wiek kalendarzowy. W dużym stopniu 
za słusznością takiego poglądu przemawiają wyniki 
zastosowanej korelacji cząstkowej. Jak dotąd, wyda-
jąc opinie o braku podstaw uwzględnienia ww. skła-
dowej w stosowanej procedurze obliczeniowej wieku 
biologicznego rozwoju, opierano na wynikach korelacji 
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prostej. Taki pogląd mogły wspierać stwierdzone przez 
nas współczynniki korelacji prostej w dwóch przedzia-
łach klasowych poniżej 33. powyżej 67. centyla brane-
go pod uwagę rozkładu. Dalsze nasze analizy wska-
zują jednak, że byłby to osąd przedwczesny. Okazało 
się bowiem, że w większości badanych przypadków 
w młodszych grupach wiekowych (w zbiorach utworzo-
nych poniżej i powyżej mediany) korelacje cząstkowe 
między wiekiem kalendarzowym a wysokością i masą 
ciała ujawniły wysoką siłę związku. Należy zatem są-
dzić, że długość życia (Wkal) w progresywnym okresie 
rozwoju dziewcząt ma też swój znaczący statystycznie 
wpływ na kształtowanie się wielkości liczbowych wieku 
morfologicznego u obojga płci. W związku z powyż-
szym korelację cząstkową można uznać za lepszą 
miarę niż prostą do poznania i interpretacji badanego 
zjawiska biologicznego, gdyż ujawniła ona właściwy 
kierunek i pewności interesujących nas uzależnień 
między wiekiem morfologicznym a jego składnikami.

Za kolejne interesujące poznawcze spostrzeżenie 
wynikające z badań własnych można uznać wykazanie 
braku uzasadnienia co do wykorzystania wieku mor-
fologicznego jako punktu odniesienia w relatywizacji 
składników budowy ciała.  Uzyskane wyniki przema-
wiają za słusznością takiego postępowania w stosunku 
do sprawności motorycznej i funkcjonalnej.  Dotyczy to 
przede wszystkim zmiennych, których wartości różnią 
między sobą dziewczęta odmienne rozwojowo.

W powyższych badaniach zauważono również 
granice skutecznego wykorzystywania omawianej me-
tody określania wieku biologicznego rozwoju. Badania 
własne mogą dostarczać dowodów na to, że (zgodnie 
z prawami rozwojowymi) już od okresu młodzieńcze-
go wygasa wpływ wieku morfologicznego na ww. pa-

rametry. W fazie dorastania dziewcząt (podobnie jak 
w grupach badanych chłopców [1]) wiek morfologiczny 
uwzględniający w formule matematycznej trzy podsta-
wowe komponenty: wiek kalendarzowy, wiek wysoko-
ści i masy ciała, w małym stopniu wykazuje zdolność 
różnicowania poziomu sprawności fi zycznej badanej 
w konwencji zdrowia. W tym okresie ontogenezy nale-
żałoby szukać innych czynników zaburzających sposób 
oceny poziomu sprawności fi zycznej niż zaawansowa-
nie w rozwoju biologicznym. 

Wnioski

W związku z powyższym, na zakończenie rozważań 
nad podjętym przez nas problemem badawczym w ni-
niejszej pracy, można sformułować podobne wnioski 
poznawcze i aplikacyjne do tych, które zostały zamiesz-
czone przez nas we wcześniejszym doniesieniu [1]: 
1. Istnieją dowody potwierdzające potrzebę wprowa-

dzania wieku kalendarzowego do formuły matema-
tycznej służącej do określania metodą antropolo-
giczną wieku biologicznego rozwoju. 

2. Wiek morfologiczny, uwzględniający w swej isto-
cie wiek masy i wysokości ciała oraz długość ży-
cia (wiek kalendarzowy) dziewcząt, może spełniać 
rolę czynnika wytrącającego zaawansowanie roz-
wojowe w ocenie sprawności fi zycznej, badanej 
w aspekcie zdrowia tylko do zakończenia okresu 
pokwitania.   

3. Począwszy od okresu młodzieńczego dziewcząt 
(16–17 lat) należałoby rozważyć możliwość zasto-
sowania w ocenie poziomu rozwoju sprawności 
motorycznej innych punktów odniesienia niż wiek 
morfologiczny.
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Cel pracy. Ocena wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego kobiet mieszkających 
w dużym mieście i na wsi.

Materiał i metody. Badaniami objęto dwie grupy kobiet. Pierwszą grupę stanowiły kobiety wiejskie (n = 99) 
przebywające w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie. W skład drugiej grupy weszły mieszkanki 
Wrocławia (n = 36). Badanym kobietom zmierzono wysokość i masę ciała, wszystkim wykonano również bada-
nia czynnościowe układu oddechowego za pomocą aparatu Flowscreen firmy Jeager. Zastosowane procedury 
spełniały kryteria American Thoracic Society. 

Do analizy wybrano następujące parametry czynnościowe układu oddechowego: FVC – nasiloną pojemność 
życiową płuc [l], FEV1 –  nasiloną objętość wydechową 1-sekundową [i], PEF – szczyt przepływu powietrza 
wydechowego [l/s] oraz wskaźnik Tiffeneau. Uzyskane wyniki badań poddano opracowaniu statystycznemu, 
wykorzystując podstawowe statystyki opisowe, tj. średnią i odchylenie standardowe. Istotność różnic śred-
nich oceniano testem t-Studenta dla grup niezależnych na poziomie p ≤ 0,05. Do analizy wykorzystano pakiet 
Statistica.

Wnioski. (1) Kobiety wiejskie są nieco niższe, a zarazem cięższe od swych miejskich rówieśniczek. Przekła-
da się to na wartości wskaźnika BMI – kobiety wiejskie znajdują się w przedziale pierwszego stopnia nadwagi, 
a kobiety miejskie mieszczą się w przedziale normy.  (2) Kobiety zamieszkujące regiony wiejskie charakteryzo-
wały się wyższymi wartościami parametrów czynnościowych układu oddechowego w porównaniu do kobiet 
miejskich. 

The aim of the study. Evaluating chosen functional parameters of the respiratory system of women in the 
light of the urbanization factor. 

Material and methods. Material under investigation has been consisted of 135 women divided into two 
groups according to urban factor: 99 women, the villagers staying in the sanatorium in Szklarska Poręba, made 
up the first group, the others, 36 women, citizens of Wrocław, formed the second group.

The basic somatic traits, such as height, body weight and basis of body mass index (BMI) were investigated. 
At all women values of functional respiratory parameters were measured using the apparatus Flowscreen of the 
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Jaeger company. They took measurements in a sitting position. The measuring procedures meet with American 
Thoracic Society criteria.

To meet this work needs analysis of curve air flow – volume was done. The following parameters were used 
for analysis: force vital capacity (FVC), force expiratory volume in once second (FEV1), peak expiratory flow (PEF) 
and Tiffeneau indication. 

Research findings were subjected to statistical analysis using basic descriptive statistics: the average and 
standard deviation.

The differences between mean values of the analysed parameters were assessed with t-Student’s test.
Conclusions. (1) From among the somatic traits, BMI diversifying investigate women group only. (2) Women 

living in the countryside are characterized by higher functional parameters of the respiratory system.

Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaintereso-
wania kondycją biologiczną osób dorosłych, czynnych 
zawodowo [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Większość prac ukierunko-
wana jest najczęściej na wybrane problemy medyczne. 
Obok tych prac pojawiają się opracowania poświęcone 
regresywnej fazie rozwoju człowieka. Autorzy podkre-
ślają, że znaczne ograniczenie wysiłków fi zycznych 
tak w pracy zawodowej, jak i czynnościach dnia co-
dziennego, związane z technicyzacją, naraża człowie-
ka na wystąpienie wielu chorób tzw. cywilizacyjnych: 
układu krążenia, układu oddechowego, chorób me-
tabolicznych i innych. Wzrastające zanieczyszczenie 
środowiska bytowego, szczególnie w rejonach prze-
mysłowych miejskich oraz wyraźny rozwój motoryza-
cji nie pozostają bez wpływu na organizm człowieka 
[7, 8, 9]. Zanieczyszczenie spalinami i pyłami wpływa 
negatywnie na funkcje układu oddechowego, przez 
co wzrasta odsetek osób z alergiami wziewnymi czy 
astmą oskrzelową. Należy się spodziewać, że tereny 
wiejskie, jako mniej zanieczyszczone, winny sprzyjać 
korzystniejszym zachowaniom się parametrów czyn-
nościowych układu krążenia w porównaniu z populacją 
miejską. W dostępnym piśmiennictwie brak jest danych 
opisujących czynność układu oddechowego populacji 
wiejskiej, co wiąże się z trudnościami organizacyjnymi 
tego typu badań. 

Celem pracy była ocena i porównanie wybranych 
parametrów czynnościowych układu oddechowego ko-
biet w zależności od miejsca zamieszkania: w dużym 
mieście i na wsi.

Materiał i metody

Badaniami objęto 135 kobiet, które podzielono na dwie 
grupy w zależności od miejsca zamieszkania. Pierwszą 
grupę stanowiły kobiety wiejskie (n  =  99) zamieszkują-
ce tereny zachodniej Polski, przebywające w Centrum 

Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie, z którego 
korzystały w ramach prewencji chorób narządu ruchu. 
Średni wiek tych kobiet wynosił 47,7 ± 6,4 lat. 

Drugą grupę stanowiły kobiety z Wrocławia (n = 36), 
uczestniczące w programie „pięćdziesięciolatkowie”, or-
ganizowanym przez TKKF-Śródmieście we Wrocławiu. 
Średni wiek wrocławianek to 47,8  ±  8,2 lat. 

W trakcie badań stan zdrowia wszystkich kobiet, 
zarówno wiejskich jak i miejskich, był dobry.

U badanych zmierzono podstawowe cechy soma-
tyczne, tj. wysokość i masę ciała oraz wyliczono wskaź-
nik BMI, który oceniano wg kryterium WHO. Pomiarów 
dokonano zgodnie z techniką Martina i Sallera [10]. 

Badania czynnościowe układu oddechowego wy-
konano aparatem Flowscreen fi rmy Jeager, w pozycji 
siedzącej. Zastosowane procedury spełniały kryteria 
American Thoracic Society (11). 

W ramach badań wykonano próbę natężonego wy-
dechu opartą na krzywej przepływ/objętość powietrza 
wydychanego. Do analizy wybrano następujące para-
metry:
• FVC (force vital capacity) – natężona pojemność 

życiowa [l],
• FEV1 (force expiratory volume in 1 sec) – nasilona 

objętość wydechowa 1-sekundowa [l],
• PEF (maximum expiratory fl ow) – szczytowy prze-

pływ powietrza wydechowego [l/s],
• wskaźnik Tiffeneau (forced expiratory volume in 

one second % of vital capacity) [%]. 

Mierzone parametry analizowano w wartościach 
rzeczywistych (zmierzonych) i procentach wartości 
należnych wg  ESCS (1983), które są umieszczone 
w pamięci spirometru Flowscreen i przeliczane bezpo-
średnio przez aparat  [12, 13]. 

Uzyskane wyniki badań poddano opracowaniu 
statystycznemu wykorzystując podstawowe statystyki 
opisowe: średnią i odchylenie standardowe. Istotność 
różnic średnich oceniano testem t-Studenta dla grup 
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niezależnych na poziomie p ≤ 0,05. Do analizy wyko-
rzystano pakiet Statistica PL, wersja 7.1. Obliczenia 
zostały wykonane w Pracowni Pomiarów Struktury 
i Motoryki AWF we Wrocławiu.

Wyniki badań i dyskusja

Kobiety wiejskie były nieznacznie niższe od swych 
miejskich rówieśniczek. Natomiast masa ciała była 
wyraźnie wyższa u kobiet wiejskich. Były one cięższe 
od kobiet miejskich średnio o 7 kg. Wartość wskaźnika 
względnej masy ciała u kobiet wiejskich wskazuje na 
ich znaczne otłuszczenie, podczas gdy kobiety miej-
skie mieściły się w przedziale normy (tab. 1).

Zmierzona natężona pojemność życiowa płuc 
(FVC) była wyższa u kobiet wiejskich. Niemniej warto-
ści wyrażone w procentach wartości należnych w obu 
grupach badanych kształtowały się powyżej 100% 
(tab. 2). 

Nasilona objętość wydechowa 1-sekundowa (FEV 
1) była istotnie wyższa u kobiet wiejskich. Parametr 
ten wyrażony w procentach wartości należnych mieścił 
się w wysokim przedziale normy i był znacznie wyż-
szy u kobiet wiejskich. Istotnie wyższe wartości kobiety 
wiejskie uzyskały również w szczytowym przepływie 
powietrza wydechowego (PEF). W porównaniu do ko-

biet miejskich wyniki wyrażone w procentach wartości 
należnych dla tego pomiaru były niższe niż poprzed-
nich parametrów, ale nadal mieściły się w przedziale 
normy. Wskaźnik Tiffeneau także był wyższy u kobiet 
wiejskich niż miejskich (tab. 2).

Odnosząc uzyskane wyniki badań do aktual-
nych norm dla populacji polskiej opracowanych przez 
Rożek-Mróz (2002) można stwierdzić, że badane ko-
biety z obu grup przekraczają wartości podane przez 
autorkę dla parametru natężonej pojemności życiowej 
(FVC) dla wieku i wysokości ciała [9]. Natomiast nasilo-
na pojemność wydechowa 1-sekundowa (FEV1) kobiet 
wiejskich przekraczała wartość normy podanej przez 
Rożek-Mróz, podczas gdy kobiety miejskie odbiegały 
od tej normy. Podobnie kształtowała się wartość szczy-
towego przepływu powietrza wydechowego (PEF), 
gdzie kobiety wiejskie uzyskały wyraźnie wyższe war-
tości. U kobiet miejskich obserwowano znacznie niższe 
wartości tego parametru. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że kobiety za-
mieszkujące okolice wiejskie charakteryzują się wyż-
szymi wartościami parametrów czynnościowych ukła-
du oddechowego w porównaniu z miejskimi rówieśnicz-
kami. Może to wskazywać, że wzmożony ruch uliczny 
panujący w dużych miastach, duże zanieczyszczenie 
powietrza spalinami wpływają na niższe wartości bada-

Tabela 1. Średnie wartości i odchylenia standardowe cech somatycznych badanych kobiet

Table 1. Mean values and standard deviation of somatic features of women

Grupy / Groups

Wiek [lata]
Age [years]

Masa ciała
Weigh [kg]

Wysokość
Height [cm] BMI

x– ± sd

I grupa  /  I group 47,7 72,3 ± 13,1 160,1 ± 4,2 27,8 ± 4,8

II grupa  /  II group 47,9 65,2 ± 11,4 162,8 ± 6,0 24,5 ± 6,8

p 0,6250 0,1096 0,0847 0,0438

Tabela 2. Średnie wartości i odchylenia standardowe parametrów wentylacyjnych płuc kobiet

Table 2. Mean values and standard deviation of respiratory parameters in researched groups

Cecha
Feature 

FVC [l] FVC [%] FEV1 [l] FEV1 [%] PEF [l/s] PEF [%] FEV1%VC

x– ± sd

I grupa
I group 3,4 ± 0,7 103,9 ± 17,5 3,0 ± 0,4 106,6 ± 16,2 7,3 ± 1,4 89,7 ± 19,9 87,9 ± 7,4

II grupa
II group 3,0 ± 0,7 100,4 ± 7,8 2,2 ± 0,5 96,2 ± 12,5 5,0 ± 1,7 85,9 ± 17,8 83,6 ± 5,6

p 0,0941 0,1600 0,0218 0,1751 0,0407 0,0508 0,0785
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nych parametrów w porównaniu z kobietami wiejskimi. 
Tendencje takie potwierdzają inni autorzy. Papa i wsp., 
Burchfi el i wsp. oraz Nicolai i wsp., którzy poszukiwali 
związków między zanieczyszczeniami wynikający-
mi ze wzmożonego ruchu motoryzacyjnego oraz np. 
zamieszkaniem przy ruchliwych ulicach a występo-
waniem astmy oskrzelowej [14, 15, 16]. Potwierdzają 
oni, że w ostatnich latach w wielu krajach wzrosła 
znacznie częstość występowania alergii wziewnych, 
tak jak w tym samym czasie wzrosła liczba jeżdżących 
samochodów. Co za tym idzie, znacznie zwiększył się 
ruch uliczny, wpływając na wzrost zanieczyszczenia 
środowiska spalinami samochodowymi, które łącząc 
się z powietrzem atmosferycznym tworzą związki ne-
gatywnie oddziałujące na układ oddechowy. 

Wnioski

1.  Kobiety wiejskie są nieco niższe, a zarazem cięż-
sze od swych miejskich rówieśniczek. Przekłada 
się to na wartości wskaźnika BMI – kobiety wiejskie 
znajdują się w przedziale pierwszego stopnia nad-
wagi, podczas gdy kobiety miejskie mieszczą się 
w przedziale normy. 

2.  Kobiety zamieszkujące regiony wiejskie charakte-
ryzowały się wyższymi wartościami parametrów 
czynnościowych układu oddechowego w porówna-
niu do kobiet miejskich. 
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Cel pracy. Ocena zmian zdolności różnicowania kinestetycznego pod wpływem ćwiczeń narciarskich. 
Przyjęto, że w procesie uczenia się nowych czynności ruchowych dochodzi do doskonalenia różnicowania 
wrażeń powstających w aparacie ruchu, co można zmierzyć zastosowanymi w pracy metodami.

Metody. Za miarę wrażliwości kinestetycznej (zdolność różnicowania kinestetycznego) przyjęto wartość 
odchylenia standardowego od pierwszego – wzorcowego nacisku, wyrażoną w kG i określaną w pracy jako 
wskaźnik powtarzalności nacisku (WP). Naciski wykonywano oddzielnie stopą kończyny prawej i lewej na 
platformę kinestezjometru [1], wyposażoną w czujniki tensometryczne, które za pomocą przetwornika analogowo-
-cyfrowego przyjmowały wartość liczbową i za pomocą specjalnego programu komputerowego gromadzone 
były w indywidualne zbiory.  

Pomiar postępów w nauce techniki jazdy na nartach testem Haczkiewicza w badaniach właściwych był taki 
sam jak w pierwszym dniu kursu przy podziale na grupy ćwiczebne. Pomiar postępów umiejętności narciars-
kich prostym slalomem pozwolił w sposób klasyczny ocenić postępy sprawności – umiejętności narciarskich. 
Badani wykonywali test od drugiego do dziewiątego dnia kursu. Tor próby wyznaczało 10 pojedynczych tyczek 
slalomowych ustawionych co 10 m. Nachylenie stoku wynosiło 15–20 stopni. 

Wnioski. W procesie uczenia się czynności ruchowych (nauki jazdy na nartach) dochodzi do doskonalenia 
odczuwania wrażeń powstających w aparacie ruchu. Potwierdzono, że impulsy z aparatu ruchu i dotyku skórnego 
mogą odgrywać bardzo dużą rolę w doskonaleniu wrażliwości dotykowo-mięśniowej, czego dowodzą badania 
w butach narciarskich i w obuwiu sportowym.

The aim of the study. To investigate the changes occurring in kinaesthetic differentiation capacity as a result 
of ski exercises. It has been assumed that in the process of learning new motor skills the sensations generated 
in the motor apparatus are increasingly differentiated, and that can be measured using the methods described 
hereunder.

Methods. The standard deviation from the initial model pressure expressed in kG and referred as pressure 
repeatability indicator (WP) has been defined as the measure of kinaesthetic sensitivity (kinaesthetic differentia-
tion capacity). Pressures have been exercised alternately by the right and left foot on the kinesiometer platform 
equipped with tensometric sensors. They were then quantified through the medium of an analogical-digital 
processor and collected into individual files by a special computer programme.
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The measurement of the progress made in learning ski techniques (Haczkiewicz test) in the research was 
carried out in the same way as the tests undergone by students on the first day of their ski programme  to divide 
hem into competence groups. The run times were measured to 0.01 second. The data was collected between 
the second and the ninth day of the ski programme. The progress was measured classically on a simple slalom. 
The test trajectory was defined by 10 single slalom poles disposed with 10 meter intervals. The slope inclination 
was 15–20 degrees.

Conclusions. In the process of motor learning (skiing) the perception of the sensations generated in the motor 
apparatus is progressively perfected. It has been confirmed that impulses from the motor apparatus and touch 
receptors can play an essential role in developing cutaneous and muscular sensitivity, which is proved by tests 
in ski boots and sport shoes. Multidimensional relationships between kinaesthetic sensitivity indicators and the 
efficiency of ski learning point to the fact that the sensitivity of the signals linked to conscious motor perception 
can change along with the progress in motor learning.

It is of fundamental  importance and must be confirmed in other fields (swimming, shooting or figure skat-
ing).

Wstęp

Uczenie się człowieka można określić jako trwające 
nieustannie gromadzenie doświadczeń, dzięki którym 
powstają nowe zachowania lub modyfi kowane są te już 
istniejące. Każde doświadczenie dostarcza uczącemu 
się nowych informacji, ułatwiających poznanie otacza-
jącego świata i umożliwiających skuteczniejsze niż do-
tąd zachowanie [2]. Uczenie się może być traktowane 
jako proces, który stale towarzyszy człowiekowi. Proces 
ten jest jednym z najważniejszych przejawów zdolno-
ści ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i polega na 
płynnych zmianach funkcjonalnych i strukturalnych w ob-
rębie różnych części OUN [2–5].

Zmiany te są szczególnie łatwe do zaobserwowa-
nia w przejawach motoryczności człowieka. Uczenie 
się motoryczne jest różnie defi niowane przez autorów. 
Schmidt [6] uważa, że „nauczanie i uczenie się czynno-
ści ruchowych to zestaw procesów związanych z ćwi-
czeniami i doświadczeniem, prowadzący do względnie 
trwałych zmian w umiejętności odpowiedniego dzia-
łania”. Włodarski [7] rozpatruje ten proces jako przy-
swajanie nowych wiadomości czy umiejętności, prowa-
dzące do zmian w zachowaniu. Dzięki temu człowiek 
potrzebuje do pracy fi zycznej coraz mniej energii, gdyż 
precyzyjniej wykonuje czynności ruchowe [8–10]. Na 
szybkość, jakość, dokładność i plastyczność uczenia 
się czynności ruchowych i związanych z nimi specjal-
nych umiejętności wpływa ogromna – trudna do ogar-
nięcia –liczba czynników zarówno wewnątrz-, jak i ze-
wnątrzpochodnych [11–14]. Jednocześnie napływające 
informacje podlegają obróbce świadomej i nieświa-
domej, dzięki czemu rozwija się i utrwala cały szereg 
połączeń międzyneuronalnych [15, 16]. Fizjologiczne 
procesy selekcji bodźców nie dopuszczają do jedna-
kowego uczynniania wszystkich połączeń nerwowych 

przy każdym pobudzeniu np. siatkówki, narządu spiral-
nego czy z proprioreceptorów [17–18].

Informacje docierające ze zmysłów stanowią tylko 
materiał, z którego kora mózgowa tworzy wrażenia, 
gdyż nieustannie interpretuje docierające do niej sy-
gnały oraz komponuje wszystkie ich elementy w taki 
sposób, by układały się w harmonijną całość. Złożone 
doznania ruchu, barwy, dźwięku czy dotyku, jakich 
doświadcza my, nie są więc jedynie prostym zapisem 
zjawisk zewnętrznych, lecz pewnymi konstrukcjami 
powstałymi w mózgu [19]. Dlatego też zachowanie 
ruchowe jest procesem niezwykle złożonym, w którym 
uczestniczą różne struktury układu nerwowego i jest 
powiązane z niezbędną dojrzałością funkcji naszego 
organizmu. Im ruch jest bardziej złożony, tym zaanga-
żowania większej liczby ośrodków nerwowych wymaga 
jego przebieg [20]. 

Propriorecepcja przyczynia się do programowania 
motorycznej kontroli nerwowo-mięśniowej, koniecznej 
dla wykonywania precyzyjnych ruchów, oraz do powsta-
nia odruchu mięśniowego odpowiedzialnego za dyna-
miczną stabilność stawu. Propriorecepcję określano 
jako wyspecjalizowaną odmianę modalności senso-
rycznej dotyku, która obejmuje odczucia ruchów (kine-
stezja) i pozycji stawów. Wszystkie receptory czuciowe 
propriorecepcji, zlokalizowane w skórze, mięśniach 
i stawach, jak również w więzadłach i ścięgnach, do-
starczają do ośrodkowego układu nerwowego infor-
macji wejściowej dotyczącej ewentu alnej deformacji 
tkanki. Uważa się, że proprioceptywne i skórne im-
pulsy generowane w sposób powtarzalny i czasowo 
zblokowany z dobrowolnie ujawnionym ruchem, tworzą 
podstawę nauczania ruchowego [21]. Węższym poję-
ciem niż propriorecepcja jest czucie głębokie, inaczej 
nazywane czuciem kinestetycznym lub kinestezją. W 
zakres tego czucia wchodzi między innymi ocena oporu 
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przeciwstawiającego się pracy mięśniowej i dokładno-
ści (efektywności) wykonywanego ruchu [22]. Pozwala 
ona na pełną precyzję i kontrolę własnych ruchów, 
umożliwia świadome i precyzyjne postrzeganie siły, 
czasu i przestrzeni w toku czynności motorycznych pod 
kątem najkorzystniej szego rozwiązania całego zadania 
ruchowego [23, 24]. Również Raczek (1992) uważa, że 
zdolność różnicowania kinestetycznego warunkuje wy-
soką dokładność i ekonomię wykonania ruchów. To pre-
cyzyjne „wyczuwanie” pozwala na właściwe dozowanie 
impulsów sterujących optymalnym przebiegiem czynno-
ści ruchowej, np. właściwy nacisk na narty i zachowa-
nie „układu ciała” umożliwiające wykonanie skrętu. 

W złożonym systemie jakościowo różnych wra-
żeń towarzyszących jeździe na nartach, szczególnie 
w zmianach kierunku, ważną rolę odgrywa wrażenie 
bocznego oporu śniegu. Jakość tego wrażenia warun-
kuje odpowiednie ustawienie kończyn dolnych, a tym 
samym i ślizgów nart pod odpowiednim kątem do podło-
ża, przez zmniejszenie lub zwiększenie nacisku na kra-
wędzie nart [25]. Wrażenia te stanowią łańcuch etapów 
w dojściu do świadomego i celowego kierowania apa-
ratem ruchowym i nartami. Przyczyniają się do rozwoju 
wyrazistości wrażeń proprioreceptywnych narciarza.

Ośrodki mózgowe otrzymują potok informacji nie 
tylko z receptorów skóry, ale także ze stawów, mięśni 
i ścięgien. Zapięta cholewka buta narciarskiego zmie-
nia dotychczasową pozycję swobodnego stania na 
inną, w której kolana pozostają ugięte, a biodra mu-
szą skompensować to ugięcie, by utrzymać równowa-
gę, na dodatek sytuacja ta nie jest statyczna [26]. Tak 
więc u narciarza szczególną rolę odgrywa sprawność 
dostosowania napięć mięśni do warunków, w których 
zjazd się odbywa. Wynika to m.in. ze zmienności sił 
działających w skręcie wykonywanym w zróżnico-
wanych warunkach. Z tego względu (prawdopodob-
nie) uprawianie narciarstwa prowadzi do procesów 
adaptacyjnych w układzie nerwowym i mięśniowym. 
Zdolność wyczucia siły nacisku stopami na podłoże 
jest jednym z głównych źródeł informacji o realizacji 
zadania ruchowego. Jest ona inna w bucie sporto-
wym i inna w bucie narciarskim. Dlatego interesująca 
wydaje się ocena specyfi cznych informacji płynących 
z proprioreceptorów po usztywnieniu stawu skoko-
wego przez but narciarski, jak to się dzieje podczas 
jazdy na nartach.

Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, że im 
wyższy poziom różnicowania kineste tycznego pre-
zentuje człowiek, tym lepszy osiąga poziom stero-
wania ruchami i postawą ciała. Z przeglądu piśmien-

nictwa nie wynika jednoznacznie, czy różnicowanie 
kinestetyczne jest stabilną zdolnością, czy też pod-
lega ciągłym modyfi kacjom. Wprawdzie Starosta [8] 
i inni dokumentują fakt, że zawodnicy lepszej klasy mają 
wyższą – specyfi czną – zdolność różni cowania wrażeń 
płynących z aparatu ruchu oraz że zanika ona wraz 
z upływem czasu od zakończenia treningu, to jednak 
nie stwierdzono jednoznacznie, czy w procesie uczenia 
się nowych czynności ruchowych następuje równole-
głe doskonalenie wrażliwości kinestetycznej. Mając to 
na uwadze przyjęto, iż celem pracy jest: ocena zmian 
zdolności różnicowania kinestetycznego pod wpływem 
ćwiczeń narciarskich.

Założono, że w procesie uczenia się nowych czyn-
ności ruchowych dochodzi do doskonalenia różni-
cowania wrażeń powstających w aparacie ruchu, co 
można zmierzyć zastosowanymi w pracy metodami.

Osoby badane i metody badań

Aby zweryfi kować przyjęte hipotezy, w latach 2003–
2004 przeprowadzono badania w dwóch niezależnych 
grupach mężczyzn i kobiet. Pierwszą grupę stanowiło 
92 studentów (kobiety i mężczyźni) studiów stacjonar-
nych II roku kierunku wychowania fi zyczne AWF we 
Wrocławiu. Uczestniczyli oni w programowym kursie 
narciarskim w Zieleńcu.

W październiku 2003 r. badaniom poddano drugą 
grupę – kontrolną (n = 33) studentów II roku Wydziału 
Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Były to osoby nieupra-
wiające żadnego sportu wyczynowo i niejeżdżące na 
nartach.

Do badań wybrani zostali studenci, którzy nie po-
siadali żadnych umiejętności narciarskich. Podziału 
na grupy ze względu na umiejętności jazdy na nartach 
dokonano w pierwszym dniu obozu na podstawie tzw. 
testu Haczkiewicza [27].

Grupy uczestniczące w obowiązkowych zajęciach 
dydaktycznych w Zieleńcu zostały poddane następu-
jącym badaniom:
• próba pierwsza – trójkąt Haczkiewicza [27] – to 

pomiar sprawności narciarskiej (najefektowniejsze 
narzędzie selekcji z punktu widzenia predyspozycji 
i umiejętności narciarskich), 

• próba druga (slalom narciarski) to również pomiar 
sprawności narciarskiej, lecz na sposób tradycyjny,

• próba trzecia (kinestezjometryczna) to pomiar po-
wtarzalności siły nacisku stopą kończyny dolnej 
prawej i lewej w obuwiu sportowym na platformę 
kinestezjometru
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• próba piąta (kinestezjometryczna) to pomiar powta-
rzalności siły nacisku stopą kończyny dolnej prawej 
i lewej w bucie narciarskim,

Badania prowadzono przez kolejnych osiem dni, 
zaczynając od drugiego dnia obozu. Pomiary sprawno-
ści narciarskiej odbywały się rano podczas obowiązko-
wych zajęć. Około godz. 11°° badani wykonywali test 
Haczkiewicza i zaraz potem pokonywali trasę slalomu 
narciarskiego. Próbę kinestetyczną prowadzono w go-
dzinach od 16°° do 19°°.

Osoby tworzące grupę kontrolną zostały poddane 
badaniom w celu sprawdzenia, czy wartość wskaź-
ników czucia kinestetycznego wynika z właściwości 

organizmu i jest stabilna, czy też jest wynikiem ucze-
nia się samych prób. Badania były prowadzone przez 
osiem kolejnych dni w godzinach między 9oo a 13oo.

Za miarę wrażliwości kinestetycznej (zdolność róż-
nicowania kinestetycznego) przyjęto wartość odchyle-
nia standardowego od pierwszego – wzorcowego naci-
sku, wyrażoną w kG i określaną w pracy jako wskaźnik 
powtarzalności nacisku (WP).

Do tej próby wykorzystano przyrząd składający się 
z dwóch platform umownie nazywanych kinestezjome-
trem z odpowiednio zamontowanymi tensometrami. 
Są to tensometry foliowe TFs–10 fi rmy „TENMEX”. 
Wykorzystano również tutaj wzmacniacz tensome-
tryczny M. 1315, kartę komputerową TAD–05N (do 

Tabela 1. Charakterystyka grup badawczych (K – kobiety, M. – mężczyźni)

Grupa Parametr Wiek
(w latach)

Masa    
ciała (kg)

Wysokość 
ciała (cm)

Liczba 
badanych

N
(zima 1998–1999)
(zima 1999–2000)

studenci WF

x– 20,82 61,83 169,14
66 K

sd 1,12 4,89 9,35

x– 20,54 75,8 182,09
27 M

sd 3,71 10,1 8,59

Ko
(kontrolna) studenci fizjoterapii

x– 20,15 59,08 168,46
15 K

sd 0,38 5,59 4,77

x– 23,15 71,54 178,46
18 M

sd 9,62 7,87 4,43

Ryc. 1. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wskaźnika powtarzalności siły nacisku (WP) w badaniach kończyny dolnej 
lewej (KDL) w grupie N w obuwiu sportowym (n = 92)
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przetwarzania sygnału elektrycznego na cyfrowy) 
i program komputerowy AS3 TAD. Urządzenie było 
kalibrowane ciężarkami wzorcowymi przed każdą se-
rią pomiarów.

Wyniki badań opracowano podstawowymi meto-
dami statystycznymi. Obliczono średnią arytmetycz-
ną, odchylenie standardowe, test t-Studenta dla prób 
zależnych (w obrębie tej samej grupy) oraz korelację 
prostą pomiędzy badanymi cechami. W obliczeniach 
rozpatrywano istotność statystyczną na poziomie ufno-
ści, p ≤ 0,05.

Wyniki badań

W wyniku analiz statystycznych nie stwierdzono istot-
nych różnic w badaniach kobiet i mężczyzn, stąd wyniki 
badań dotyczą grupy kontrolnej liczącej 33 osoby i gru-
py zasadniczej – 92 osoby.

Wartość WP uzyskana w badaniach grupy kon-
trolnej (K) w poszczególnych dniach nie zmieniała się  
istotne statystycznie.

Wartość wskaźnika powtarzalności siły nacisku 
(WP) stopą kończyny dolnej lewej zmienia się (popra-

Ryc. 2. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wskaźnika powtarzalności siły nacisku (WP) w badaniach kończyny dolnej 
prawej (KDP) w grupie N w obuwiu sportowym (n = 92)
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Ryc. 3. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wskaźnika powtarzalności siły nacisku (WP) w badaniach kończyny dolnej 
lewej (KDL) w grupie N w butach narciarskich (n = 92)
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wia) w kolejnych dniach obozu (ryc. 2). Jednak w dniu 
czwartym i szóstym następuje lekkie zachwianie wyni-
ków (pogorszenie wartości WP wskazanych dni w sto-
sunku do dnia poprzedniego). Nie są to wartości istotne 
statystycznie. Natomiast różnice istotne statystycznie, 
wskazujące poprawę WP występują pomiędzy dniem 
pierwszym a piątym (t = 2,51) oraz pierwszym i ósmym 
(t = 2,74) 

Różnice istotne statystycznie występują pomię-
dzy dniem pierwszym a trzecim, czwartym, szóstym, 
siódmym i ósmym; drugim a trzecim, szóstym, siód-

mym i ósmym; trzecim a piątym oraz piątym a szóstym 
i ósmym (ryc. 2). Generalne zmiany dokładności powtó-
rzeń generowanej siły w badaniach kinestetycznych 
prawej nogi wykazują poprawę, choć nie przebiegają 
systematycznie i liniowo.

Wartość średnia wskaźnika powtarzalności siły na-
cisku (WP) stopą kończyny dolnej lewej w bucie nar-
ciarskim wzrasta (pogarsza się) w drugim, czwartym 
i siódmym dniu badania lecz w kolejnych dniach maleje 
– poprawia się istotnie statystycznie (od szóstego dnia). 
Wartość odchylenia standardowego omawianej cechy 

Ryc. 4. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe wskaźnika powtarzalności siły nacisku (WP) w badaniach kończyny dolnej 
prawej (KDP) w grupie N w butach narciarskich
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Rys. 5. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe czasów trójkąta (TR) 
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ulega wzrostowi również w dniach wykazujących ten-
dencje pogorszenia się wyników (ryc. 3). Wzrost war-
tości średniej WP w dniu drugim, czwartym i siódmym 

badania nie jest jednak istotny statystycznie. Różnice 
są istotne statystycznie pomiędzy początkowymi i koń-
cowymi średnimi WP.

Rys. 6. Średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe czasu slalomu (SL) w grupie obozowej (N)
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Tabela 2. Wartości współczynnika korelacji prostej (r) pomiędzy sprawnością narciarską mierzoną slalomem narciarskim (SL) i testem 
Haczkiewicza (TR) a wskaźnikiem powtarzalności siły nacisku (WP), kończyną dolną lewą (KDL) w badaniu grupy N w obuwiu spor-
towym

WP – KDL grupa N w obuwiu sportowym

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8

SL dzień 1 0,06 –0,10 –0,12 –0,24 –0,18 –0,18 –0,29 –0,17

SL dzień 2 0,02 –0,09 –0,12 –0,23 –0,14 –0,18 –0,27 –0,19

SL dzień 3 –0,02 –0,19 –0,21 –0,18 –0,17 –0,12 –0,33 –0,29

SL dzień 4 –0,02 –0,16 –0,24 –0,16 –0,17 –0,14 –0,31 –0,27

SL dzień 5 –0,08 –0,18 –0,27 –0,18 –0,18 –0,20 –0,39 –0,30

SL dzień 6 –0,09 –0,19 –0,27 –0,22 –0,19 –0,23 –0,42 –0,30

SL dzień 7 –0,10 –0,21 –0,28 –0,21 –0,18 –0,23 –0,41 –0,32

SL dzień 8 –0,10 –0,21 –0,27 –0,21 –0,17 –0,23 –0,40 –0,31

TR dzień 1 –0,01 0,17 0,02 0,10 0,11 0,12 0,22 0,22

TR dzień 2 0,02 0,23 0,26 0,21 0,22 0,19 0,23 0,35

TR dzień 3 –0,01 –0,02 0,13 0,11 0,07 0,03 0,02 0,22

TR dzień 4 0,01 0,01 0,11 0,08 0,01 –0,11 –0,09 0,08

TR dzień 5 –0,07 0,17 0,24 0,07 0,11 0,04 0,17 0,18

TR dzień 6 –0,06 0,06 0,02 0,02 –0,03 0,01 0,07 0,20

TR dzień 7 –0,10 0,04 0,09 0,07 –0,01 0,00 0,04 0,20

TR dzień 8 –0,12 0,02 –0,01 0,01 –0,09 –0,08 –0,05 0,11

* Tłustym drukiem zaznaczono wartości istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,05.
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Wartość średnia wskaźnika powtarzalności siły 
nacisku (WP) stopą kończyny dolnej prawej w bucie 
narciarskim wykazuje podobne tendencje jak lewej. 
Wzrasta (pogarsza się) w drugim dniu badania, lecz 
w kolejnych dniach (do szóstego) maleje (poprawia się). 
W dniu siódmym wartość średnia WP znów wzrasta 
i w dniu ósmym maleje (ryc. 4). Pogorszenie wyników 
badań nie jest jednak istotne statystycznie. Wartość 
odchylenia standardowego omawianej cechy wzrasta 
do dnia czwartego i później maleje. Największą popra-
wę i istotną statystycznie różnicę wartości średniej WP 
obserwujemy pomiędzy dniem drugim a ósmym (t = 
4,35) 

Czas trójkąta (TR) w poszczególnych dniach obozu 
zmniejsza się bardzo wyraźnie. Również wartości od-
chylenia standardowego ulegają znacznemu obniżeniu 
(ryc. 5). Różnice pomiędzy poszczególnymi dniami są 
istotne statystycznie. 

W badaniach w obuwiu sportowym stwierdzono 
więcej niż w bucie narciarskim istotnych statystycz-

nie współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikiem 
powtarzalności siły nacisku (WP) a wynikami slalomu 
(SL) (tab. 2–3).

Szczególnie interesujące są związki wskaźnika 
WP uzyskanego w pierwszym dniu testowania z cza-
sem slalomu uzyskanym w kolejnych dniach (tab. 
3). Prawdopodobnie umożliwia to prognozę rozwoju 
sprawności narciarskiej, ale też może sugerować inne 
podejście do nauczania nowych czynności ruchowych.

Dyskusja

Można przyjąć, że ważnym elementem jazdy na nartach 
jest precyzyjne czucie śniegu, terenu, kierunku jazdy 
i jej tempa [28]. Główny „organ” poznawania poprzez 
receptory połączone z OUN „narciarskiej rzeczywisto-
ści” – to stopa wraz z kończyną dolną. Stopa zdolna 
jest nie tylko do pasywnej recepcji dotknięć, lecz także 
do aktywnego dotykania powierzchni podłoża przez 
twardą powierzchnię buta – podeszwę i nartę. Stopa 

Tabela 3. Wartości współczynnika korelacji prostej (r) pomiędzy sprawnością narciarską mierzoną slalomem narciarskim (SL) i testem 
Haczkiewicza (TR) a wskaźnikiem powtarzalności siły nacisku (WP), kończyną dolną prawą (KDP) w badaniu grupy N w obuwiu 
sportowym

WP – KDP grupa N w obuwiu sportowym

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8

SL dzień 1 –0,21 –0,25 –0,19 –0,24 –0,29 –0,24 –0,37 –0,29

SL dzień 2 –0,19 –0,28 –0,21 –0,22 –0,25 –0,23 –0,32 –0,27

SL dzień 3 –0,32 –0,41 –0,32 –0,38 –0,35 –0,43 –0,46 –0,34

SL dzień 4 –0,39 –0,48 –0,38 –0,40 –0,37 –0,45 –0,46 –0,30

SL dzień 5 –0,41 –0,50 –0,38 –0,41 –0,39 –0,47 –0,49 –0,36

SL dzień 6 –0,44 –0,51 –0,38 –0,42 –0,40 –0,49 –0,50 –0,38

SL dzień 7 –0,46 –0,53 –0,40 –0,44 –0,40 –0,50 –0,49 –0,39

SL dzień 8 –0,45 –0,53 –0,38 –0,43 –0,39 –0,49 –0,47 –0,38

TR dzień 1 –0,05 –0,12 0,30 –0,14 –0,01 0,04 0,00 0,16

TR dzień 2 –0,08 –0,08 0,15 –0,08 0,30 0,09 –0,03 0,17

TR dzień 3 –0,29 –0,20 –0,01 –0,16 –0,13 –0,06 –0,19 –0,01

TR dzień 4 –0,31 –0,17 0,00 –0,13 –0,10 –0,17 –0,27 –0,03

TR dzień 5 –0,18 –0,08 0,21 –0,06 0,00 –0,04 –0,11 0,08

TR dzień 6 –0,28 –0,21 –0,09 –0,13 –0,12 –0,13 –0,18 –0,07

TR dzień 7 –0,30 –0,20 –0,08 –0,13 –0,14 –0,06 –0,22 –0,06

TR dzień 8 –0,19 –0,15 –0,15 –0,19 –0,20 –0,03 –0,21 –0,02

* Tłustym drukiem zaznaczono wartości istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,05.
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zdolna jest także – poprzez ustawiczne ruchy eksplo-
racyjne – do różnicowania stopnia śliskości pokrywy 
śniegowej czy nierówności terenu. Informacje dociera-
jące do OUN ze stopy ustawicznie odzwierciedlają się 
we wrażeniach i stanowią łańcuch etapów celowego 
kierowania nartami [25]. To właśnie kończyna dolna 
– przy współudziale wzroku – odgrywa w narciarstwie 
zjazdowym główną rolę w przekazywaniu bodźców ze 
środowiska zewnętrznego i jest organem wykonaw-
czym OUN. 

Z przedstawionej wcześniej analizy statystycznej 
wynika, że przyjęta na wstępie teza została potwier-
dzona oraz że różnice wskazujące poprawę czucia ki-
nestetycznego są wyraźne i istotne statystycznie. Fakt 
ten został również potwierdzony zmianami wskaźnika 
powtarzalności siły nacisku w grupie narciarskiej za-
równo w badaniu w obuwiu sportowym, jak i w butach 
narciarskich. WP wyraźnie – istotnie statystycznie – ma-
leje, szczególnie w ostatnich dniach badań. Uzyskane 
wyniki badań potwierdzają przypuszczenia Bielczyka 
[29]. Bodźcem dla tych reakcji są przede wszystkim, 
wrażenia dotykowo-kinestetyczne i spostrzeżenia 
wzrokowe. Pod wpływem licznych prób doskonalą się 
mechanizmy proprioceptywne, ruchy nabierają precy-
zji, uczeń coraz lepiej przystosowuje się do zmiennych 
warunków środowiskowych. Jednak poprawa wrażliwo-
ści dotykowo-mięśniowej, jak i zmniejszenie jej rozpię-
tości nie przebiega prostoliniowo. Analizowane wyniki 
badań przybierają postać linii falistej, z okresami „za-
stoju” i tendencją wzrostu.  

Można więc przyjąć, iż doskonalenie wrażeń kine-
stetycznych – w omawianym wypadku w narciarstwie 
zjazdowym – ma zróżnicowany przebieg i jest ważnym 
efektem uczenia się nowych czynności ruchowych 
[30–33]. Motoryczność może się bardzo szybko dosto-
sować do zmian zachodzących w środowisku zewnętrz-
nym, w którym realizowany jest ruch. Nowe połączenia 
neuronalne są nadzwyczaj „sprawne” i bardzo szybko 
przystosowują się do przenoszenia nowych sygnałów 
i wzorów ruchu płynących z OUN [34]. W pewnym 
sensie dowodzą tego również przedstawione tu wyniki 
badań własnych. W uczeniu się motorycznym (dzięki 
informacji czuciowo-ruchowej) uczeń zwraca uwagę 
nie tylko na sam ruch, czyli wykonanie działania, ale 
także na szybkie i trafne dokonanie wyboru odpowied-
niego działania, jeśli ruch realizowany jest w różnych, 
zmieniających się warunkach [31]. 

Pozwala to więc uznać, że uczenie się motorycz-
ne jest to proces nabywania motorycznej zręczności, 
która przejawia się szybszym i płynniejszym wykona-

niem czynności [35]. Uczeń może skuteczniej i szybciej 
uczyć się nowych czynności ruchowych. Jednak staty-
styczna próba wykazania prostych związków pomiędzy 
zdolnością różnicowania kinestetycznego i szybkością 
motorycznego uczenia się  niezupełnie potwierdza się. 
A to przecież czucie kinestetyczne, jak pisze Voisin 
i wsp. [36] i van Beers i wsp. [37]  jest najważniejsze 
w procesie uczenia się motorycznego. Chociaż przy 
bardziej dynamicznych zadaniach, dziejących się 
w czasie i przestrzeni, większą rolę odgrywa wzrok 
[38]. Dlatego też przyczyną występowania ujemnych 
związków pomiędzy WP a czasami uzyskanymi w te-
stach sprawności narciarskiej (SL i TR, tab. 3) w grupie 
N (w obuwiu sportowym) może być konfl ikt powstały 
właśnie pomiędzy wzrokowym i proprioceptywnym 
sprzężeniem zwrotnym podczas wykonywania zadań 
ruchowych, co potwierdzają badania Jones i wsp. [39]. 

Wielu badaczy [40–44] zadaje sobie pytanie: Która 
z informacji jest ważniejsza w uczeniu się czynno-
ści ruchowych: wzrokowa czy też proprioceptywna? 
Zdolność różnicowania wrażeń kinestetycznych sta-
nowi jakby najwyższy poziom koordynacji ruchowej. 
Dzięki niej pojawia się duża dokładność ruchów. Nie 
wszystkie wrażenia kinestetyczne ucznia są adekwat-
ne do wykonywanego ruchu. Doskonalenie techniki 
polega między innymi na stałej weryfi kacji wrażeń pły-
nących z mięśni. Bez niej nie można osiągnąć wysokiej 
precyzji ruchów [8, 42, 45, 46]. 

Przyczyną zaskakujących rezultatów tych badań 
może być niewątpliwie omawiana sytuacja, w której 
poddawani im studenci naciskali na kinestezjometr sto-
pą w obuwiu sportowym. Według badań Bielczyka [25] 
te same osoby badane w butach narciarskich z wyso-
kimi cholewkami miały lepsze czucie kinestetyczne niż 
w butach biegowych. Obserwacje te związane są, jak 
stwierdza Golema i wsp. [47], z tym, iż czucie proprio-
ceptywne jest uzupełnieniem prostego dotyku skórne-
go. Również Zatoń M. i wsp. [1] piszą, że ze zmysłem 
kinestetycznym związane są także receptory dotyku 
i ucisku, szczególnie znajdujące się w sąsiedztwie sta-
wów. Impulsy w tych receptorach stanowią informacje 
o charakterze i zakresie wykonywanych ruchów, na 
podstawie której OUN reguluje ich płynność i precyzję. 
Dlatego też Aimonetti [48] potwierdza w swoich bada-
niach, że impulsy dotyku skórnego grają główną rolę 
w modulowaniu proprioceptywnej percepcji np. pod-
czas ruchów manipulacyjnych.

W tym kontekście interesujące wydają się związki 
pomiędzy zdolnością różnicowania kinestetycznego 
uzyskane podczas badań w butach narciarskich i szyb-
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kością motorycznego uczenia się. Wartość współczyn-
nika korelacji prostej pomiędzy sprawnością narciarską 
mierzoną slalomem a wskaźnikiem powtarzalności 
siły nacisku (w bucie narciarskim), choć nie jest istotna 
statystycznie, to jednak zmienia się w kolejnych dniach 
badań z ujemnej na dodatnią i do tej istotności się zbli-
ża. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, 
iż analizując ten sam współczynnik korelacji prostej 
tylko pomiędzy wspomnianym WP w butach narciar-
skich a sprawnością narciarską, mierzoną trójkątem 
Haczkiwicza, można wskazać dodatnie, istotne staty-
stycznie zmiany (szczególnie w początkowych dniach 
kursu). Związki te mogą sugerować, że zbliżenie sy-
tuacji pomiaru do ćwiczeń rozwijających umiejętności 

motoryczne (czyli badanie w bucie narciarskim) jest 
dobrym sposobem oceny zmian wrażliwości kineste-
tycznej.

Wnioski

1. W procesie uczenia się czynności ruchowych (na-
uki jazdy na nartach) dochodzi do doskonalenia od-
czuwania wrażeń powstających w aparacie ruchu.

2. Potwierdzono, że impulsy z aparatu ruchu i doty-
ku skórnego mogą odgrywać rolę w doskonaleniu 
wrażliwości dotykowo-mięśniowej, czego dowodzą 
badania w butach narciarskich i w obuwiu sporto-
wym.
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WARTOŚĆ ELEMENTÓW TRENINGU MENTALNEGO 
WPROWADZONYCH DO PROGRAMU NAUCZANIA 

NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

THE VALUE OF MENTAL TRAINING COMPONENTS
INTRODUCED TO THE PROGRAMME 

OF DOWNHILL SKI TEACHING

 Urszula Sabat*

*  mgr, Studium Doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Słowa kluczowe: trening mentalny, narciarstwo zjazdowe, dydaktyka
Key words: mental training, skiing, didactic

Cel pracy. Celem pracy jest analiza wartości elementów treningu mentalnego wprowadzonych do programu 
nauczania narciarstwa zjazdowego. 

Materiał i metody. Oceniono skuteczność procesu nauczania. Badania zostały przeprowadzone metodą 
eksperymentu, techniką grup równoległych. Badaniami zostali objęci studenci II roku studiów stacjonarnych, 
kierunku turystyka i rekreacja  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badanych podzielono na dwie 
grupy: kontrolną i eksperymentalną. Dokonano porównań wyników osiągniętych w teście końcowym – przejazd 
slalomu giganta przez dwie grupy. 

W grupie eksperymentalnej program nauczania narciarstwa wzbogacono o zajęcia dodatkowe z elementa-
mi treningu mentalnego, w trakcie którego zajmowano się zagadnieniami relaksacji, koncentracji uwagi, lęku, 
wizualizacji oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. Pozostałe aspekty szkolenia w obu grupach były 
identyczne.

Wnioski. Pomimo krótkiego czasu trwania (6 dni) eksperymentu uczniowie z grupy eksperymentalnej uzyskali 
znacząco lepsze wyniki w teście końcowym niż badani z grupy kontrolnej (p < 0,05), co może wskazywać, że 
osiągnęli lepsze wyniki w procesie nauczania i uczenia się narciarstwa. Charakteryzowali się również pozytyw-
nym podejściem do zajęć i czynnym w nich udziałem. 

The aim of the work. The aim of the work is the analysis of the components of mental training that have 
been introduced to the teaching programme of alpine skiing. 

Material and methods. The efficiency of teaching has been assessed. The study has been conducted by means 
of experiment using parallel groups. The subjects of the study were second-year, full time students from the Turism 
and Recreation Departament, Academy of Physical  Education in Wrocław. The students have been divided into two 
groups: control and experimental. Attempts have been made to compare the results from the final test in those two 
groups. In the experimental group, additional classes containing elements of mental training have been introduced 
to the teaching programme. They dealt with relaxation, concentration, fear, visualization and self-esteem, and self-
confidence elements. Remaining elements of the training were identical in the two groups. 

Conclusions. Despite the shorter lenght (6 days) of the exeriment, the experimantal group students obtained 
much better results on the final test than the contron group students (p < 0,05). This might indicate that they had 
better results in the process of learning and teaching skiing. They were also  optimistic and eager to participate 
in the classes.
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Wstęp

Proces uczenia się i nauczania czynności motorycz-
nych jest bardzo złożony. Według Pöhlmanna [1] pod-
stawowe znaczenie dla skuteczności tego procesu 
ma planowanie i programowanie umysłowe, a więc 
wyobrażenia motoryczne oraz antycypacja umysłowa 
praktycznego działania. W procesie dydaktycznym na-
leży stosować szereg metod, szukać coraz lepszych 
rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia efek-
tywności nauczania. Warto również zwrócić uwagę, że 
procesu tego nie powinno nie powinno się zamykać 
w sztywnych ramach. 

Nauczanie i uczenie się złożonych czynności ru-
chowych może odbywać się w różnych warunkach. 
Sporty zimowe są formą aktywności ruchowej re-
alizowaną w specyfi cznym środowisku naturalnym. 
Poprzez naukę jazdy na nartach dochodzi do pod-
niesienia wytrzymałości fi zycznej nauczanych osób. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zajęcia te odby-
wają się w środowisku odmiennym od codziennego 
i wymagają szczególnych warunków. Dla począt-
kujących pobyt w nowym, nieznanym środowisku 
może być źródłem stresu. Co za tym idzie, spada 
u nich poziom koncentracji, pojawia się lęk, często 
patologiczny, a po zajęciach utrudniona jest relak-
sacja. Niezwykle ważna jest w tym wypadku osoba 
instruktora. Powinien być on doskonale przygotowany 
do prowadzenia szkolenia, istotna jest jego umiejęt-
ność nawiązania kontaktu z grupą, odpowiedni opis 
ruchu i pokaz. Ale efekty nauczania zależą w dużej 
mierze od osób uczących się [2]. Dlatego w procesie 
nauczania i uczenia się złożonych czynności rucho-
wych, jakim jest narciarstwo, bardzo duże znaczenie 
ma nastawienie ucznia. Jego lęki, stopień koncen-
tracji i umiejętność relaksacji wpływają w znacznej 
mierze na osiągane rezultaty. Zasadne wydaje się 
więc nauczenie, jak radzić sobie z pojawiającym się 
napięciem, ogarniającymi lękami i jak osiągnąć stan 
relaksacji. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest rów-
nież wyobrażenie ruchu. Jak wspomniano wcześniej, 
wg Pöhlmanna to właśnie ono jest podstawą jego 
prawidłowego wykonania. Dokładny opis i ćwiczenia 
wizualizacji mogą pomóc w osiągnięciu wyobrażeń 
prawidłowej techniki narciarskiej. Przyczyniają się 
również do oswojenia z nową sytuacją stresową, taką 
jak przejazd slalomu. Nauczanie tych umiejętności nie 
jest włączone do podstawowego programu szkolenia. 
Może nam w tym pomóc wykorzystanie elementów 
tzw. treningu mentalnego.

Należy zadać sobie pytanie: Czym jest trening men-
talny? To bardzo szerokie pojęcie, które ciężko zdefi -
niować. Można powiedzieć, że jest to trening psychiki, 
zwany również wewnętrznym treningiem umysłowym 
czy treningiem umiejętności psychologicznych. Jest to 
proces systematyczny, długoterminowy, kontrolowany 
i regularny, tak więc istnieje konieczność opracowa-
nia jego planu, realizacji, oceny przebiegu i efektów. 
Trening psychologiczny ma służyć strukturalnej i funk-
cjonalnej adaptacji. Regularnie wykonywane ćwiczenia 
mają podwyższać ogólną „kondycję psychofi zyczną” 
osoby uprawiającej dany sport, w oparciu o rozpozna-
nie jego „silnych stron” i „słabości”, wzmacniać pew-
ność i wiarę w siebie, redukować lęk przed porażką, 
korygować procesy myślowe, mające bezpośredni 
związek np. z walką sportową.

Psycholog sportu K.P. Henschen [3], za najprost-
szą drogę podwyższenia jakości wykonania ćwiczeń 
i poprawy wyniku sportowego uznaje opanowanie tzw. 
umiejętności kluczowych, do których zaliczane są:
– relaksacja (zwiększa możliwość skutecznego ko-

munikowania się z własnym ciałem); 
– koncentracja (wzmacnia zdolność skupienia uwagi 

na tym, co istotne); 
– wizualizacja (poprzez wyobrażenia można ćwiczyć 

technikę wykonania, jak również przeprowadzać 
„umysłową próbę startu” w oparciu o dominujący 
styl wyobrażeniowy, np. wzrokowy, kinestetyczny, 
słuchowy); 

– dialog wewnętrzny (pozytywne autosugestie, np. 
chcę..., mogę..., potrafi ę..., odblokowują źródła 
energetyczne i przeciwdziałają negatywnym, sa-
moutrudniającym „przepowiedniom”); 

– procedury przedstartowe (własny „rytuał” przed-
startowy, który zwiększaja skuteczność startową 
zawodnika). [4]

Istnieje wiele badań dotyczących treningu mental-
nego sportowców. Odnosiły się one również do sze-
roko rozumianego narciarstwa [5, 6, 7], aczkolwiek we 
wszystkich tych badaniach mowa jest o zawodnikach 
uprawiających daną dyscyplinę. W niewielu źródłach 
znajdujemy opis stosowania treningu mentalnego 
w procesie uczenia się od podstaw złożonych czyn-
ności ruchowych, na przykład w narciarstwie zjazdo-
wym. Dlatego rozważono możliwość wprowadzenia 
do programu nauczania narciarstwa zjazdowego zajęć 
z elementami treningu mentalnego. Od wielu lat jest 
on stosowany w sporcie, podnosząc efektywność tra-
dycyjnego treningu. Metoda ta nie jest stosowana po-
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wszechnie na etapie nauczania i uczenia się nowych 
czynności ruchowych. Trening mentalny zawodników 
najwyższej klasy jest bardzo skrupulatnie zaplanowany 
i przemyślany, a przy tym wysoce zindywidualizowany. 
Trudniejsze jest zastosowanie jego elementów w kon-
takcie z dużą grupą, aczkolwiek wydaje się możliwe 
wprowadzenie niektórych zagadnień z nim związanych 
do programu nauczania złożonych czynności rucho-
wych. Osoby, które uczestniczą w podobnych zaję-
ciach, powinny osiągnąć lepsze rezultaty niż osoby, 
które na takie zajęcia nie uczęszczały. Miarą tych osią-
gnięć może być czas przejazdu slalomu lub przejazdu 
trójkąta Haczkiewicza. 

Celem badań była analiza wartości elementów 
treningu mentalnego wprowadzonych do programu na-
uczania narciarstwa zjazdowego. 

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone metodą ekspery-
mentu, zastosowano technikę grup równoległych. 
Zmienną niezależną stanowił program autorskich zajęć 
z elementami treningu mentalnego wprowadzony do 
zajęć grupy eksperymentalnej. Zmienną zależną był 
wynik osiągnięty w przejeździe slalomu (test końcowy). 
Badania zostały przeprowadzone w dniach 3–9 lutego 
2008 r. w Zieleńcu przy dobrych warunkach śniego-
wych. Badaniami zostali objęci studenci II roku studiów 
stacjonarnych Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, niejeżdżący na nartach. Wiek badanych 
osób wynosił 19–24 lata. Wśród badanych było 18 
osób: 2 mężczyzn, 16 kobiet. Były to osoby począt-
kujące, rozpoczynające naukę z podobnego poziomu 
sprawności narciarskiej.

Zajęcia prowadzone były przez instruktora narciar-
stwa Polskiego Związku Narciarskiego, pracownika 
Zespołu Sportów Zimowych AWF Wrocław. Celem 
szkolenia było opanowanie skrętów równoległych 
oraz osiągnięcie jak najwyższej sprawności narciar-
skiej, która została zmierzona przez przejazd slalomu. 
Program zajęć narciarskich był zgodny z wytyczny-
mi „Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego” 
Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa 
Polskiego Związku Narciarskiego [8]. Zawierał nastę-
pujące elementy: 
I. Opanowanie podstaw poruszania się na nartach: 

oswojenie ze sprzętem i środowiskiem, doskona-
lenie równowagi, opanowanie przemieszczania 
się, nauka upadania, podnoszenia się, opanowanie 
podchodzenia, zjazd w linii spadku stoku, jazda 

w skos stoku, zmiana kierunku przestępowaniem, 
pług, łuki płużne.

II . Opanowanie skrętów równoległych: nauka ześli-
zgów, skręt dostokowy, skręt z półpługu, skręt rów-
noległy NW. 

Obok zajęć praktycznych przeprowadzono również 
zajęcia teoretyczne. Poruszono następujące tematy: 
bezpieczeństwo w górach, technika narciarska, sprzęt 
i ekwipunek narciarski, Narciarski Regulamin Sportowy 
oraz organizacja imprez rekreacyjnych. 

Badani zostali przydzieleni do danej grupy na 
podstawie Testu Sprawności Specjalnej dla Narciarzy 
tzw. trójkąta Haczkiewicza [9] i uszeregowane według 
osiągniętych rezultatów. Następnie grupa została po-
dzielona na dwie grupy równoległe, za pomocą doboru 
systematycznego. Do grupy eksperymentalnej została 
przydzielona co druga osoba. Tak więc wyróżniono na-
stępujące podgrupy: 
Grupa I – grupa eksperymentalna (9 osób)
Grupa II – grupa kontrolna (9 osób) 

Następnie do harmonogramu zajęć grupy I wpro-
wadzono czynnik eksperymentalny – autorski program 
zajęć psychologicznych z elementami treningu mental-
nego. 

Zajęcia zostały przeprowadzone wg następującego 
harmonogramu:  
Dzień 1 – test początkowy: Test Sprawności Specjalnej 
dla Narciarzy B. Haczkiewicza, podział na grupy ba-
dawcze; 
Dzień 1–6 zajęcia psychologiczne z elementami trenin-
gu mentalnego:
– zajęcia poranne przed rozpoczęciem zajęć prak-

tycznych (ok. 5 min);
– zajęcia właściwe  – główny temat, czas trwania – 

ok. 60 min, zajęcia popołudniowe; 
– zadania do wykonania własnego przez studentów 

(wieczorem, przed zaśnięciem).
Dzień 6 – slalom gigant. Czas mierzony elektronicznie.

Szczegółowy plan zajęć przedstawiał się następu-
jąco:

Dzień 1
Zajęcia południowe: Przedstawienie tematy-

ki, celu i harmonogramu zajęć. Wstęp do relaksacji. 
Zabawa „Pracownicy” [10]. Ćwiczenia koncentracji 
uwagi. Projekcja fi lmu  „Relaksacja w 10 minut” [11]. 
Przedstawienie znaczenia relaksacji w codziennym 
życiu
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Zadanie do samodzielnego wykonania: Technika 
„półsnu”.

Dzień 2
Zajęcia poranne: Zadania na koncentrację uwagi 

– zabawa „Wyścigi konne”, „Nazywam się Beata  i robię 
tak...” [10].

Zajęcia południowe: Ćwiczenia wzmacniają-
ce koncentrację uwagi – „Ćwiczenie koncentracji na 
liczbach” – ok. 10 min [12], ćwiczenia relaksacji wg 
Schulza.

Zadania do samodzielnego wykonania: 
Ćwiczenia autosugestii wg Boudoin [13].

Dzień 3 
Zajęcia poranne: Ćwiczenia wizualizacji dotyczą-

ce otoczenia.
Zajęcia południowe: Ćwiczenia wizualizacji. 

Ćwiczenie wizualizacji zalecane przez Maltza [13]. 
Wizualizacja Zieleńca. Wizualizacja przejazdu techni-
ką łuki płużne. Wizualizacja przejazdu techniką skrętu 
z półpługu.

Zadanie do samodzielnego wykonania: 
Powtórzenie wizualizacji przejazdu techniką łuki płuż-
ne i skręt z półpługu.

Dzień 4
Zajęcia poranne: Powtórzenie wizualizacji.
Zajęcia południowe: Lęk i sposoby jego przezwy-

ciężania. Dyskusja: Czym jest lęk? Do czego służy? 
Stosowanie metody autosugestii. Wizualizacja przejaz-
du, który wywołuje w nas lęk. Wizualizacja przejazdu 
trójkąta Haczkiewicza. Wizualizacja przejazdu slalomu.

Zadanie do samodzielnego wykonania: Pow-
tórzenie wizualizacji przejazdu techniką, która wywołuje 
lęk, przejazdu trójkąta Haczkiewicza, przejazdu slalo-
mu. 

Dzień 5 
Zajęcia poranne: Zabawy na koncentrację – „Epi-

demia”, „Zła siódemka” [10].
Zajęcia południowe: Ćwiczenia formowania pozy-

tywnego obrazu siebie. Ćwiczenia relaksacji i koncen-
tracji uwagi. Ćwiczenie dostrzegania swoich mocnych 
stron [12]. Ćwiczenie na uwalnianie się od negatywnych 
uczuć, rozładowanie stresu. Ćwiczenie z balonami (wg 
Maltza) [13]. 

Zadanie do samodzielnego wykonania: Prze-
myślenie swoich mocnych stron, które wybrali studen-
ci które wskazali partnerzy.

Dzień 6 
Zajęcia poranne: Wizualizacja przejazdu trójkąta 

Haczkiewicza, przejazdu slalomu. Przezwyciężenie 

lęku, strachu. Pozytywne wzmocnienie, wiara we wła-
sne umiejętności.

Zajęcia południowe: Podsumowanie zajęć. Wy-
po wiedzi, komentarze, pytania, wątpliwości. Ocena 
zajęć.

Zadanie do samodzielnego wykonania: Pow-
tarzanie ćwiczeń w dalszym uczeniu się narciarstwa. 
Samodzielne osiąganie stanów relaksacji. 

Wyniki badań

Wyniki – czasy przejazdu slalomu giganta (wyrażone 
w sekundach) każdej z grup zostały zebrane i poddane 
obróbce statystycznej przy użyciu programu Statistica 
Base. 

Badani zostali również poproszeni o wyrażenie opi-
nii dotyczącej zajęć. 

Wyniki zostały przedstawione w tabelach.
Wyniki grup – czasy przejazdów slalomu giganta, 

zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela. 1.  Wyniki osób z grup I i II – czasy przejazdu slalomu 
giganta

Grupa I [s] Grupa II [s]

28,96 34,06

26,91 27,36

27,25 32,35

32,06 30,95

29,18 36,81

30,89 38,94

33,31 31,47

29,18 41,03

26,06 27,58

Porównanie wyników obu grup przedstawiono w ta-
beli 2. 

Tabela 2. Porównanie wyników obu grup

Średnia [s] Odch. std Wsp. zmn.

Grupa I 29,31111 2,418194 8,2500

Grupa II 33,39444 4,771737 14,2890

Jak to pokazano w tabeli 2, wyniki osób z grupy 
II były lepsze niż wyniki osób z grupy I. Średni czas 
przejazdu slalomu w grupie I wynosił 33,34 s, nato-
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miast w grupie II 29,31 s, był więc o nieco ponad 4 s 
lepszy. 

Następnie sprawdzono, czy wyniki obu grup różnią 
się statystycznie. Wykorzystano test t-Studenta oraz 
test U Manna-Whitneya. Wyniki przedstawiono w tabe-
lach 3 i 4.

Tabela  3. Testowanie testem t-Studenta I i II grupy

t-Studenta

t p

2,289934 0,035949*

* różnice istotne na poziomie < 0,05

się i nauczania złożonych czynności ruchowych. Model 
Schmidta [15] podkreśla wagę bodźca, na który reaguje 
osoba ucząca się. Przedstawia proces, który przebiega 
na poziomie neurofi zjologicznym. Schemat niestety nie 
uwzględnia takich czynników jak: motywacja czy stany 
emocjonalne. A często to właśnie one mają decydujący 
wpływ na realizację zadania. Jak pisze Koszczyc [16], 
zagrożenie może odczuwać uczeń np. przed pierwszą 
próbą zjazdu na nartach. Tę trudną sytuację może prze-
żywać tak silnie, że nie podejmie żadnej próby wykona-
nia ćwiczenia, nawet w  sposób uproszczony. 

Według autora, im bardziej złożona czynność, 
w tym większym stopniu destruktywnie uczucie zagro-

Tabela 4. Testowanie testem U Manna-Whitneya grupy I i II

Sum. rang Sum. rang U Z poziom p Z poziom p

109,0000 62,00000 17,00000 2,075101 48184003* 2,076172 0,037879

* różnice istotne na poziomie p < 0,05 

Różnice w osiągniętych rezultatach w obydwu 
grupach są istotne statystycznie (tabele 3 i 4).  Grupa 
eksperymentalna osiągnęła znacznie lepsze rezultaty 
w czasie przejazdu slalomu. Przyjęto założenie, że 
miarą osiągnięć nauczania narciarstwa może być prze-
jazd slalomu, a co za tym idzie, grupa eksperymentalna 
osiągnęła lepsze rezultaty w nauczaniu – uczeniu się 
narciarstwa. 

Osoby, które uczestniczyły w badaniu, zostały po-
proszone o wyrażenie swojej opinii, dotyczącej zajęć. 
Wszystkie opinie były pozytywne. Najczęściej pojawia-
jące się opinie osób, które wzięły udział w badaniu:

„Zajęcia (...) pozwoliły mi na skoncentrowanie się, 
wyciszenie, pomogły mi w doskonaleniu jazdy na nar-
tach. Podobały mi się zwłaszcza ćwiczenia wizualizacji.”

„ Zajęcia pomogły mi się wyciszyć i skupić na wyko-
nywaniu poleceń na stoku.”

„Zajęcia takie powinny być prowadzone dla wszyst-
kich, ponieważ dają duże efekty.”

„Zajęcia pomogły mi w pokonaniu lęków, a także 
zachowaniu się w trudnych sytuacjach na stoku i wy-
ciągu.” 

Dyskusja

Procesowi nauczania i uczenia się nowych czynności 
ruchowych towarzyszą często przeżycia emocjonalne. 
Współcześnie opracowano wiele modeli procesu uczenia 

żenia wpływa na wynik uczenia się. Dlatego w procesie 
dydaktycznym należy skupić uwagę na osobie ucznia. 
Jego nastawienie i stosunek do nauczanej czynności 
stanowi determinantę prawidłowości wykonania. By 
osiągnąć stan skupienia uwagi, wzmocnić pozytywne 
myślenie oraz zmniejszyć uczucie lęku, należy stoso-
wać szereg metod, szukać coraz lepszych rozwiązań, 
ponieważ przyczynią się one do zwiększenia efektyw-
ności nauczania. Pomóc mogą w tym ćwiczenia relak-
sacji, koncentracji i budowania pozytywnego obrazu 
swojej osoby. 

Jak zaznacza prof. Szyszko-Bohusz: „We współ-
czesnej koncepcji wychowania fi zycznego i sportu 
ćwiczenia relaksowo-koncentrujące – ze względu na 
ich bezdyskusyjne walory wychowawcze, kształcące 
i zdrowotne – zajmują szczególnie ważne miejsce, 
a ich znaczenie jak się zdaje, bywa doceniane coraz 
powszechniej. Świadczą o tym m.in. pokaźne sumy wy-
datkowane przez kluby (zwłaszcza zagraniczne) nie tyl-
ko na odnowę biologiczną zawodników, ale również na 
ich przygotowanie psychiczne do zawodów. Znacznie 
gorzej przedstawia się problem wykorzystania ćwi-
czeń relaksowo-koncentrujących w procesie wycho-
wania fi zycznego, w szkolnictwie wszystkich szczebli. 
Pionierskie próby w tym zakresie nie doczekały się 
dostatecznej popularyzacji i dla wielu nauczycieli wy-
chowania fi zycznego stanowią nadal prawdziwą terra 
incognita” [17]. 
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Niniejszy artykuł przedstawia próbę wprowadzenia 
elementów treningu mentalnego do programu naucza-
nia narciarstwa zjazdowego. Mimo krótkiego, ograni-
czonego czasu trwania eksperymentu (6 dni) oraz dużej 
intensywności zajęć uczniowie z grupy eksperymen-
talnej, którzy uczestniczyli w zajęciach z elementami 
treningu mentalnego, osiągnęli znacząco lepsze wyniki 
w teście końcowym. Różnice w osiągniętych rezulta-
tach grupy kontrolnej i eksperymentalnej były istotne 
statystycznie. Należy jednak zaznaczyć, że na rezul-
tat badań mogło wpływać wiele czynników. Niewielka 
ilość próby nie pozwala na uogólnianie wyników. Próba 
nie była również reprezentatywna dla całej populacji. 
Fakt, że badanymi byli studenci Akademii Wychowania 
Fizycznego, ludzie młodzi, mógł wpływać np. na otwar-
tość wobec nowych metod nauczania. Równocześnie 
możliwe, że sama osoba nauczyciela prowadzącego 
zajęcia, czas poświęcany grupie eksperymentalnej, 

w większym stopniu wpłynęły na wynik badania aniżeli 
sama metoda i program zajęć.  

Mimo wielu wątpliwości wydaje się słuszne prowa-
dzenie dalszych badań w tym zakresie oraz – po opra-
cowaniu szczegółowej, sprawdzonej metody – wpro-
wadzanie zajęć z elementami treningu mentalnego do 
programu nauczania złożonych czynności ruchowych. 

Wnioski

Osoby, które uczestniczyły w zajęciach psychologicz-
nych z elementami treningu mentalnego, osiągnęły 
znacząco wyższe wyniki w teście końcowym, co może 
świadczyć o tym, że osiągnęły lepsze rezultaty w pro-
cesie nauczania – uczenia się narciarstwa. 

Osoby z grupy eksperymentalnej charakteryzowały 
się pozytywnym nastawieniem do zajęć i brały w nich 
czynny udział. 
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CORRELATION BETWEEN BODY BUILD, 
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Cel badań. Celem badań jest porównanie budowy i składu ciała zawodników dwóch dyscyplin narciarskich 
(narciarstwo zjazdowe, biatlon) oraz wskazanie związków tych cech z poziomem wydolności fizycznej.

W ogólnym składzie ciała wyróżniamy beztłuszczową masę ciała (LBM – lean body mass), tkankę tłuszczo-
wą (FAT) i wodę (WTC). W skład LBM wchodzi tkanka mięśniowa, narządy wewnętrzne i inne tkanki „miękkie” 
oraz układ kostny. Największe zmiany beztłuszczowej masy ciała są wynikiem zmian w układzie mięśniowym, 
wywołanych treningiem lub jego brakiem. 

W treningu sportowym istotne jest nie tylko zwiększenie samej masy mięśniowej, ale także  zachowanie 
odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi komponentami składu ciała. Każda dyscyplina sportowa 
„tworzy” charakterystyczną dla siebie sylwetkę (budowę) i skład ciała zawodnika.

Podsumowanie. Budowa i skład ciała mają wartość diagnostyczną w ocenie zmian wskaźników fizjologicz-
nych i biochemicznych decydujących o czynnościach ustroju. Mają także znaczenie w ocenie strukturalnych 
zmian wywołanych treningiem sportowym.  Odpowiednie proporcje poszczególnych komponentów składu 
ciała zapewniają ergonomiczne podstawy wysiłku i warunkują możliwość rozwoju sportowego. 

The aim of he work. Sport training is a specific and long lasting process aimed at obtaining maximal physical 
efficiency in a given sport discipline. Hypothetically, the long lasting influence of specific training methods will 
exert oriented changes in body mass components proportion. 

Summary. These changes are not passive mirror of training effects only, but they contribute better somatic 
results of physical work.

Body build and composition estimate of change of physiological marker, diagnostic value and about func-
tions of  structures biochemical decide. Has meaning in estimate of structural change evoked sports training 
also. The majority research were directed on influence of different form of training on body composition resisted 
on determination of changes and differences mainly, without their deepest analyses of revolts. Usefulness of 
somatic characteristic try to exert between other in selection of candidate for given sport disciplines and prove 
legitimacy of taking into consideration of its in look-ahead of training effects. We have accepted foundation in 
our research, direction of somatic training change is process of adaptation from physical work, depending on 
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character of training differentiated and type of sports discipline. We have carried estimate of difference for de-
termination in structure these conditionality and body composition, disciplines of sports differentiate taking into 
account distinctly in respect character load training. 

The results of our experiments may contribute to explain the relation between certain training methods and 
body composition.  These research are enter to long-range peculiar estimate of training influence. 

The results received indicate that specific training programme of given sport discipline can change the body 
composition for better possibilities of performing physical efforts. The importance and value of these changes 
are further to determine.

Gotten results indicate, that peculiar training can change of  body composition in given discipline of sport for 
forming of better capability of execution of physical work.  Speed of generation of this change and however, they 
are not explained their constancy, it requires that in our programme farthest expected research. 

Wstęp

Budowa i skład ciała mają wartość diagnostyczną 
w ocenie zmian wskaźników fi zjologicznych i bioche-
micznych decydujących o czynnościach ustroju. Mają 
także znaczenie w ocenie strukturalnych zmian wywo-
łanych treningiem sportowym.    Odpowiednie proporcje 
poszczególnych komponentów składu ciała zapewniają 
ergonomiczne podstawy wysiłku i warunkują możliwość 
rozwoju sportowego [1,2 ,3 4].

W ogólnym składzie ciała wyróżniamy beztłuszczo-
wą masę ciała (LBM – lean body mass), tkankę tłuszczo-
wą (FAT) i wodę (WTC). W skład LBM wchodzi tkanka 
mięśniowa, narządy wewnętrzne, inne tkanki „miękkie” 
oraz układ kostny. Największe zmiany beztłuszczowej 
masy ciała są wynikiem zmian w układzie mięśniowym, 
wywołanych treningiem lub jego brakiem. 

W treningu sportowym istotne jest nie tylko zwięk-
szenie samej masy mięśniowej, lecz także zachowa-
nie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi 
komponentami składu ciała. Każda dyscyplina sporto-
wa tworzy charakterystyczną dla siebie sylwetkę (bu-
dowę) i skład ciała zawodnika [5, 6].

Narciarstwo zjazdowe i biatlon to wprawdzie dyscy-
pliny narciarskie, mimo to jednak znacznie różniące się 
czasem trwania i rodzajem wykonywanej pracy, a co się 
z tym wiąże – formą metabolizmu (narciarstwo zjazdo-
we głównie opiera się na reakcjach beztlenowych, bia-
tlon na tlenowych). Zawodnicy obu tych dyscyplin różnią 
się między sobą budową i składem tkankowym ciała. 
Jest to uwarunkowane specyfi czną adaptacją do okre-
ślonych i ukierunkowanych obciążeń treningowych.

Dla każdego trenera i zawodnika istotna jest infor-
macja, jakie elementy składu ciała korelują z poziomem 
wydolności fi zycznej pozostającej w prawdopodobnym 
związku z wynikiem sportowym. W celu określenia 
takich zależności potrzebne są badania długofalowe 
i ciągłe, które wskazują kierunek najlepszej adaptacji 

morfologicznej warunkującej optymalny wynik sporto-
wy.

W każdej dyscyplinie sportowej, uwzględniając 
specyfi kę wysiłku, przez lata praktyki wypracowano 
testy oceniające sprawność motoryczną zawodnika 
niezbędną do realizacji zadań techniczno-taktycznych. 
Wydolność fi zyczną mierzy się zazwyczaj za pomocą 
standardowych testów laboratoryjnych, których jednak 
nie można wykonywać zbyt często ze względu na wy-
soki koszt i duże obciążenia. Ponadto daleko im do 
naturalnych warunków trenowania i współzawodnic-
twa. Skorelowanie wyników takich badań z poprawnie 
metodycznie i rzetelnie wykonanymi pomiarami antro-
pologicznym może stworzyć warunki do kierowania tre-
ningiem, gdyż zmiany morfologiczne są niewątpliwym 
skutkiem specyfi ki treningu, a w części – doboru.

Cel pracy

Celem badań jest porównanie budowy i składu ciała 
zawodników dwóch dyscyplin narciarskich (narciarstwo 
zjazdowe, biatlon) oraz wskazanie związków tych cech 
z poziomem wydolności fi zycznej. Przyjęto, że może to 
usprawnić proces kontroli efektów treningowych w tych 
dyscyplinach.

Materiał i metody

W badaniach wzięło udział 58 narciarzy: 25 biatloni-
stów i 33 narciarzy zjazdowych. Przed przystąpieniem 
do testu wysiłkowego wykonano pomiary antropo-
logiczne masy, wysokości ciała i składu ciała.  Skład 
ciała mierzony był metodą spektrofotometrii w bliskiej 
podczerwieni aparatem Futrex XL-6200 [7]. Parametry 
krążeniowo-oddechowe mierzono na analizatorze fi r-
my Cosmed typ Qark [8].

W celu określenia poziomu wydolności fi zycznej 
wykonano u biatlonistów maksymalny test tlenowy 
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z obciążeniem progresywnym, natomiast u narciarzy 
zjazdowych  test wydolności beztlenowej – Wingate. 

Dla porównania obu grup z wszystkich wyników 
testów wydolnościowych do analizy wybrano nastę-
pujące cechy – u biatlonistów: maksymalną wysiłkową 
częstość skurczów serca (HRmax) maksymalny pobór 
tlenu (VO2max), maksymalną wentylację (VEmax), 
powysiłkowe stężenie kwasu mlekowego we krwi 
(Lacmax), powysiłkowe pH krwi, BE, i maksymal-
ną wartość współczynnika oddechowego (RQmax). 
Natomiast u narciarzy zjazdowych: moc maksymal-
ną (Pmax) i w przeliczeniu na kilogram masy ciała 

(Pmax/kg) powysiłkowe stężenie kwasu mlekowego we 
krwi (Lac max), powysiłkowe pH krwi, BE, i maksymal-
ną wartość współczynnika oddechowego (RQmax)

Wszystkie wyniki zostały poddane opracowaniom 
statystycznym. Za istotne statystycznie uznano różnice 
p < 0,05. 

Wyniki nadań 

Wyniki badań ujawniły różnice w budowie ciała za-
wodników dwóch dyscyplin narciarskich. Bezwzględna 
masa i wysokość ciała jest większa u biatlonistów, ale 

Tabela 1. Charakterystyka badanych grup narciarzy

Table 1. Characteristics of investigated groups skiers

Wiek Wysokość ciała Masa ciała BMI

Biatloniści 18,3 ± 2,1 173,1 ± 7,2 75,6 ± 8,6 21,4 ± 1,5

Narciarze zjazdowi 16,9 ± 4,2 167 ± 7 .9 60,5 ± 8,1 21,5 ± 2,3

Tabela 2. Wyniki badań zawodników dwóch dyscyplin narciarskich (cechy   antropometryczne)

Table 2. Results of research sportsmen two skiers disciplines ( anthropometrics parameters)

Dyscyplina Masa ciała BMI % zawartość tłuszczu 
(FAT)

LBM
Masa ciała beztłuszczowego 

w kg

Biatloniści 75,6 ± 8,6* 21,4 ± 1,5 15 ± 6,5* 65,2 ± 5,1*

Narciarze zjazdowi
60,5 ± 8,1* 21,5 ± 2,3 16,8 ± 7,8* 53,3 ± 4,8*

* różnice istotne statystyczne  p < 0,05

Tabela 3. Wyniki badań zawodników dwóch dyscyplin narciarskich (cechy fizjologiczne – wydolnościowe) 

Table 3. Results of research sportsmen two skiers disciplines ( physiology and physical efficiency parameters)

Parametry Biatlonisci Narciarze zjazdowi

HR max 192 ± 10

VE max (ml/min) 127,9 ± 19,5

Lac powysiłkowy (mmol/l) 8,8 ± 2,2* 10,8 ± 2,2*

VO2max (ml/min) 3,6 ± 7,8

RQ max 1,3 ± 0,2* 1,6 ± 0,1*

pH powysiłkowe 7,19 ± 0.05 7,2 ± 0,03

BE powysiłkowe -11,4 ± 3 -12,7 ± 2

Pmax  (W) 587 ± 159,1

Pmax/kg (W/kg) 9,8 ± 1,32

* różnice istotne statystyczne  p  <  0,05
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procentowa zawartość tłuszczu w składzie ciała jest 
większa u  narciarzy zjazdowych – są to różnice istotne 
statystycznie. Wiąże się to z innym charakterem wysił-
ku wykonywanego przez zawodników. Biatloniści wyko-
nują przede wszystkim pracę o charakterze tlenowym, 
w której podstawowym substratem energetycznym są 
tłuszcze, stąd mniejszy procent tłuszczu w składzie 
ciała. Natomiast narciarze zjazdowi wykonują wysiłki 
o maksymalnej intensywności w krótkim czasie, wy-
korzystując jako podstawowe źródło energii glikogen. 
Wyniki badań wydolnościowych potwierdzają inny cha-
rakter pracy w badanych dyscyplinach narciarskich. 

Jednorazowo wykonane badania pokazują tylko 
morfologicznie utrwalone efekty adaptacyjne związane 
z innym charakterem metod i obciążeń treningowych. 
W celu diagnozowania efektów bieżących pomiary 
antropologiczne powinny być stosowane w sposób 
nieomal ciągły – codziennie. Nie dotyczy to ciągłego 
monitorowania zmian składu ciała (gdyż ten nie będzie 
zmieniał się z dnia na dzień, ale obwodów pracujących 
mięśni.

Tabela 4 pokazuje zmiany parametrów antropo-
logicznych po upływie roku. Wszystkim zawodnikom 
pod wpływem rocznego treningu zmieniły się obwody 
kończyn, zwłaszcza dolnych oraz grubość fałdu skór-
no-tłuszczowego na brzuchu. Zawodniczka 4 wyraźnie 
zmniejszyła rozmiary ciała i według trenera osiągnęła 
w tym roku najlepsze rezultaty sportowe. 

Tabela 4. Wyniki dwukrotnych pomiarów antropologicznych wybranych biatlonistów 

Table 4. Results twice measure anthropometrics parameters given biathlons

Biatlon 2006 2007

zawodnicy 1♂ 2♂ 3♀ 4♀ 1♂ 2♂ 3♀ 4♀

Wysokość ciała 
(cm)

174 184 169 168 175 184 169 168

Masa ciała (kg) 59,3 97,4 55,4 60 58 100,3 56,4 58

Obwód ramienia 
(cm)

28 28 29 30 25 25 26,5 27 27 27 28 29 25 25 26 26,5

obwód uda (cm) 49 49 58,5 58 51,5 51,5 55,5 56 50 49,5 56 56 53,5 54 56 56

Obwód klatki 
piersiowej (cm)

85 86 75,5 73,5 83 87 78 74,5

Obwód pasa (cm) 66,5 80,5 65,5 70 68 78 69,5 88

Obwód bioder (cm) 86,5 98,8 91 98,5 90 98 92,5 98

Fałd skórno-
tłuszczowy na 
łopatce (mm)

7,4 10 8,2 10 8 11,2 8,8 10,2

Dyskusja

W literaturze przedmiotu odnajdziemy szereg prac 
kwalifi kujących zawodników poszczególnych dyscyplin 
sportowych do określonych somatotypów [9, 10, 11]. 
Znany jest także ich statystyczny skład i budowa cia-
ła. Trzeba przyznać, że oznaczenie przynależności do 
poszczególnych typów konstytucjonalnych zostało już 
wykonane. Nie ma natomiast prac, które badają dyna-
miczne zmiany tych cech w trakcie cyklu treningowego. 
Brak również informacji o indywidualnej, „najlepszej” 
budowie warunkującej sukcesy w różnych dyscyplinach 
sportowych.

Prowadzone badania mają na celu powiązanie 
pomiarów i wskaźników antropologicznych z cecha-
mi fizjologicznymi. Dotyczy to nie tylko pojedyncze-
go badania, ale także pokazania zmian w trakcie 
całego procesu treningowego. Należy tu zająć się 
takimi zagadnieniami, jak uzależnienie uzyskanego 
wyniku sportowego od składu tkankowego, zmiany 
obwodów i struktury mięśni, powiązania poziomu 
wydolności fizycznej ze zmianami morfologiczny-
mi budowy ciała i w obrębie procentowego udziału 
komponentów ciała w dynamicznym i długotrwałym 
procesie treningowym. Na podstawie prowadzo-
nych ciągłych pomiarów i zdjęć istotnego znacze-
nia nabierają możliwości dokładnego dopasowania 
metod i środków treningowych, a także możliwości 
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ich szybkiej zmiany w razie braku oczekiwanych re-
zultatów.  

Być może opracowanie takiego schematu pozwoli 
ograniczyć koszty badań wysiłkowych, dostarczy tre-
nerom precyzyjnych danych (liczbowych), do uzyska-
nia których należy dążyć dla poprawy wyników spor-
towych. Spowoduje indywidualne modyfi kacje progra-
mów treningowych. 

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można sfor-
mułować następujące wnioski:

Ze względu na różny charakter wysiłku widoczne 
są różnice w budowie ciała biatlonistów i narciarzy 
zjazdowych. 

Określona budowa ciała jest wynikiem długotrwałej 
adaptacji do wysiłku specyfi cznego dla danej dyscypli-
ny narciarskiej.

Do badania bieżących zmian adaptacyjnych można 
zastosować pomiary antropologiczne: (obwody i budo-
wa poszczególnych mięśni, skład ciała).

Narciarze zjazdowi powinni charakteryzować się 
lepszą tolerancją kwasicy i ogólnie wyższym potencja-
łem beztlenowym, tymczasem wcale nie potwierdzają 
tego badania.
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Cel badań. Celem opracowania było zaprezentowanie nowego, oryginalnego sposobu doboru obciążeń 
w teście stopniowanym w badaniach wydolnościowych wioślarzy i wykorzystanie tego sposobu w ocenie 
zdolności wysiłkowych młodych wioślarzy. 

Materiał i metody badań. Badaniami objęto 6 wioślarzy AZS-AWF Kraków w wieku od 16 do 19 lat. W zasad-
niczej części badań zastosowano test o stopniowo wzrastającym obciążeniu, wykonywany „do odmowy”. Badanie 
zostało przeprowadzone na ergometrze wioślarskim Concept II. Test rozpoczynał 4-minutowy wysiłek o mocy 
60 W, a następnie co 2 minuty zwiększano moc wysiłku o 30 W. Podczas testu w sposób ciągły rejestrowano 
podstawowe parametry, charakteryzujące pracę układu oddechowego i układu krążenia. Oryginalność zastosow-
anego protokołu polegała na tym, że włożony wysiłek miał charakter ciągły oraz że badani wioślarze w trakcie 
testu mogli w dowolny sposób (według indywidualnych potrzeb) regulować tempo pracy (wiosłowania). 

Wyniki i wnioski. Proponowany sposób doboru obciążeń w teście na ergometrze wioślarskim Concept II 
pozwala na wyznaczanie progów metabolicznych na podstawie zmian parametrów wymiany oddechowej w funk-
cji wielkości obciążenia. Zatem w zakresie intensywności wysiłku nieprzekraczającej obciążenia, towarzyszącemu 
osiągnięciu VO2 max, możliwe było wyznaczenie trzech stref różniących się energetyką wysiłku, co obiektywizuje 
dobór obciążeń treningowych. Zastosowany protokół znamionuje brak przerw w wysiłku testowym i wielokrot-
nego pobierania próbek krwi oraz dowolność rytmu wiosłowania. Podnosi to komfort psychiczny badanych 
zawodników i umożliwia osiąganie maksymalnych wyników. Przeprowadzone badania grupy młodych wioślarzy 
potwierdzają przydatność proponowanego testu do rutynowej kontroli procesu treningu.

Poziom wydolności tlenowej oraz wielkość reakcji wysiłkowych na poziomie TDMA, uwzględniając klasę 
sportową badanych zawodników, ich zaawansowanie treningowe oraz usytuowanie terminu badań w rocznym 
cyklu treningowym, uznać należy za zadawalający.

The aim of the researches.The aim of the study was to characterize a new, original method of workload ap-
plying in graded test during rowers’ examination and to put this method to use in evaluation of aerobic capacity 
in rowers.
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Material and methods: The study involved six rowers AZS-AWF Krakow aged 16–19 years old.  The rowers 
performed the graded test “until exhaustion” on rowing ergometer Concept II.  Test began 4-minutes effort per-
formed with workload 60 W and next, every two minutes, workload increased about 30 W. During the test, the 
basic parameters of cardiopulmonary system were measured. Originality of protocol resulted from continuous 
character of performed effort and from possibility of individual adjustment of rowing rate.

Results and conclusions: A new protocol allows to indicate the level of metabolic thresholds on the basis 
of changes of ventilatory parameters during the test – accordingly the three metabolic zones were indicated. The 
results of the test could be useful to objectification of matching training intensities. The applied protocol charac-
terizes the lack of breaks during the test, multiple blood sample taking and possibility of individual adjustment of 
rowing rate. The proposed protocol is useful to routine control of training process. 

The level of aerobic capacity and amount of physiological parameters on the level of metabolic thresholds 
in young rowers (taking into account: the advanced in training process, sports level and term of examinations in 
annual training cycle) is satisfactory.

Wstęp

We współczesnym sporcie badania wydolnościowe 
stają się nieodzownym elementem procesu szkolenio-
wego. Racjonalne prowadzenie treningu musi opierać 
się na obiektywnych przesłankach, a dobór obciążeń 
– wynikać z indywidualnych predyspozycji wysiłkowych 
zawodnika. Trener powinien wiedzieć, jakim potencja-
łem energetycznym dysponuje zawodnik, przy jakiej 
intensywności wykonywanego wysiłku zaczyna zmie-
niać się charakter metabolizmu z tlenowego na beztle-
nowy, kiedy rozpoczyna się intensywne kumulowanie 
mleczanu, doprowadzające do szybkiego zmęczenia 
i najczęściej przerwania pracy lub też znacznego obni-
żenia intensywności wysiłku. Poznanie tych zjawisk jest 
możliwe jedynie w trakcie systematycznych badań wy-
siłkowych, dzięki czemu na bieżąco można korygować 
i modyfi kować proces treningowy. Znając charaktery-
styczne punkty w przebiegu adaptacji wysiłkowej oraz 
towarzyszące im częstości skurczów serca, określone 
podczas badań laboratoryjnych, można na bieżąco 
śledzić realizację założonych zadań treningowych, wy-
nikających z indywidualnych możliwości wysiłkowych 
zawodników. Dzięki temu proces szkoleniowy może 
przebiegać prawidłowo, a tym samym eliminowane są 
stany przetrenowania i ryzyko kontuzji wynikających 
z przeciążeń [1]. 

W diagnostyce wysiłkowej dotyczącej sportowców 
zasadniczą sprawą jest przystosowanie laboratoryj-
nych testów do danej dyscypliny sportu, tak aby jak 
najdokładniej odzwierciedlały formę ruchu typową dla 
współzawodnictwa sportowego. 

W badaniach wioślarzy na wodzie podstawowym 
ograniczeniem jest brak technicznych możliwości wy-
konania niektórych pomiarów fi zjologicznych, wysokie 
koszty aparatury przenośnej i zmienność warunków 
otoczenia. Dlatego też prowadzenie diagnostycznych 

prób wysiłkowych w laboratorium z wykorzystaniem er-
gometru wioślarskiego w dostatecznym stopniu spełnia 
postulat specyfi czności próby oraz umożliwia zacho-
wanie standardowych warunków badania. Dzięki temu 
pozwala także na precyzyjne ustalenie składu osad 
wioślarskich [2].

Do najpopularniejszych testów stosowanych w wio-
ślarstwie należą: symulowany bieg na dystansie 2000 
m i 2500 m [3, 4, 5, 6, 7] lub w czasie 6 minut [1, 8]. 
Testy te najlepiej odzwierciedlają warunki walki spor-
towej wioślarzy, a także są stosowane w zawodach 
w wioślarstwie halowym [5]. Dane uzyskane podczas 
takich badań dostarczają informacji na temat wielkości 
maksymalnego poboru tlenu, mocy wysiłku, częstości 
skurczów serca i tempa wiosłowania. Częste wykony-
wanie sygnalizowanych testów stanowi jednak znaczne 
obciążenie dla organizmu zawodnika, a uzyskane wy-
niki w dużym stopniu zależą od motywacji i dlatego nie 
są one zalecane w rutynowej kontroli procesu treningu. 
Jak sugeruje Zdanowicz u zawodników wysoko kwalifi -
kowanych nie powinny być one stosowane częściej niż 
2–3 razy w roku [9].

 Inne testy prezentowane w literaturze – to przykła-
dowo dwustopniowy test na ergometrze typu Gjessing 
[1], czy też 8-minutowy test submaksymalny [10]. Zaletą 
testów submaksymalnych jest możliwość zastosowania 
ich częściej w cyklu treningowym, 6–8 razy w roku, 
dzięki czemu znakomicie nadają się do rutynowej kon-
troli treningu w odróżnieniu od testu maksymalnego. 
Wyznaczenie w teście zależności zmian stężenia mle-
czanu od wielkości obciążenia lub poboru tlenu pozwa-
lają wnioskować o zmianach w zakresie metabolizmu 
tlenowego i beztlenowego, dając tym samym możli-
wość weryfi kacji stosowanych obciążeń treningowych. 

W praktyce jednak do śledzenia fi zjologicznych re-
akcji na obciążenie wysiłkowe, najbardziej przydatny jest 
test o wzrastającej mocy, wykonywany „do odmowy” 
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[9]. W literaturze przedmiotu znaleziono ponadto tylko 
dwa opisy metodyki badań, podobne do wyżej sygnali-
zowanego testu stopniowanego, ale z zastosowaniem 
ergometru Stanford, który był stosowany w Stanach 
Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych [11, 12].

Celem niniejszego opracowania jest nie tylko próba 
uzasadnienia użycia ergometru wioślarskiego, gdyż to 
dokumentują rzetelnie wcześniejsze prace, ale także 
pokazanie nowego, oryginalnego sposobu doboru ob-
ciążeń w teście stopniowanym w badaniach wydolno-
ściowych wioślarzy. Celem pracy jest także wykorzy-
stanie tego sposobu w ocenie zdolności wysiłkowych 
młodych wioślarzy. 

Materiał  i metody badań

Badaniami objęto 6 wioślarzy AZS-AWF Kraków 
w wieku od 16 do 19 lat w okresie przygotowawczym 
rocznego cyklu treningowego. Testy wysiłkowe prze-
prowadzono w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu 
Fizjologii Człowieka AWF Kraków. 

Metodyka pomiarów antropometrycznych

Przed rozpoczęciem próby wysiłkowej zawodnicy 
poddani zostali podstawowym pomiarom antropome-
trycznym. Pomiaru wysokości ciała (BH) dokonano 
za pomocą antropometru.  Masa ciała (BM), beztłusz-
czowa masa ciała (FFM) oraz odsetkowa zawartość 
tkanki tłuszczowej w organizmie (%F) zmierzono, wy-
korzystując metodę bioelektrycznej impedancji (BIA), 
za pomocą wagi Tanita® Body Composition Analyzer 
TBF-300. U badanych zawodników zmierzono także 
grubość fałdów skórno-tłuszczowych w czterech punk-
tach.  Wyliczono także wskaźnik masy ciała (BMI). 
Dane dotyczące budowy ciała badanych zawodników 
przedstawiono w tabeli 1.

Metodyka testu wysiłkowego

W zasadniczej części badań dokonano pomiaru wydol-
ności tlenowej wykorzystując test o stopniowo wzrasta-
jącym obciążeniu, wykonywany „do odmowy”. Badanie 
zostało przeprowadzone na ergometrze wioślarskim 
Concept II. 

Test rozpoczynał 4 minutowy wysiłek o mocy 60 W, 
który traktowany był jako rozgrzewka, a następnie co 2 
minuty zwiększano moc wysiłku o 30 W. Podczas testu 
w sposób ciągły rejestrowano podstawowe parametry, 
charakteryzujące pracę układu oddechowego, wyko-
rzystując w tym celu aparat Medikro 919 Ergospirometr. 
Częstość skurczów serca rejestrowano wykorzystując 
monitory pracy serca fi rmy Polar Elektro.

Zadaniem wiosłującego było utrzymywanie w trak-
cie testu odpowiedniej, zadanej mocy, którą odzwier-
ciedlała widoczna na monitorze ergometru „wzorcowa” 
łódeczka przemieszczająca się na ekranie monitora 
z wymaganą intensywnością (wirtualny partner trenin-
gowy). Druga łódeczka na ekranie odzwierciedlała moc 
z jaką wiosłowała badana osoba. Badany musiał zatem 
utrzymywać moc, którą narzucała „wzorcowa” łódka. 

Oryginalność protokołu, którym się posłużono, po-
legała na tym, że zastosowany wysiłek miał charakter 
ciągły, to znaczy poszczególne stopnie obciążenia nie 
były oddzielone przerwami oraz tym, że badani wiośla-
rze w trakcie testu mogli w dowolny sposób (według 
indywidualnych potrzeb) regulować tempo pracy (wio-
słowania). 

Planując badanie postanowiono wykorzystać opcję 
„treningu interwałowego”, znajdującą się w oprogramo-
waniu monitora ergometru Concept II. W programowaniu 
„treningu interwałowego” usunięto przerwy na odpoczy-
nek (czas przerwy = 0 minut). Badana osoba płynnie 
przechodziła zatem z jednego obciążenia na kolejne 
(większe o 30 W) aż do momentu zakończenia testu.

Tabela 1. Charakterystyka budowy ciała badanych wioślarzy

x– ±  SD xmin – xmax

Wiek  (w latach) 17,6 ± 1,36 15,7–18,9

Wysokość ciała  (cm) 180,83 ± 3,21 175,3–185,3

Masa ciała  (kg) 72,72 ± 4,07 68,7–80,5

%FBIA 8,72 ± 2,06 5,8–11,1

FFMBIA    (kg) 65,53 ± 3,73 61,6–66,0

BMI 21,97 ± 1,15 20,48–24,3
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Przeprowadzone badanie pozwoliło na określenie 
maksymalnych wielkości poboru tlenu i innych para-
metrów układu oddechowego oraz krążenia, charak-
teryzujących wysiłek „do odmowy”. Jednocześnie na 
podstawie analizy dynamiki wymiany oddechowej wy-
znaczono poziom II progu wentylacyjnego,  odpowiada-
jący – zgodnie z koncepcją Reinharda i wsp. [13] oraz 
Bhambhani’ego i Singha [14] – progowi niekompenso-
wanej kwasicy metabolicznej (TDMA). 

W trakcie testu analizowano w sposób ciągły nastę-
pujące wskaźniki:
• wentylację minutową płuc (VE),
• minutowy pobór tlenu (VO2),
• minutowe wydalanie dwutlenku węgla (VCO2),
• frakcje tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wyde-

chowym (FEO2 i FECO2),
• iloraz oddechowy (RQ),
• równoważniki oddechowe dla tlenu (VE.VO2

–1) 
i dwutlenku węgla (VE.VCO2

–1),

• częstości skurczów serca (HR).

Charakterystyka zastosowanego ergometru 
wioślarskiego 

Zawodnicy podczas badania wiosłowali na specja-
listycznym sprzęcie – ergometrze wioślarskim typu 
„CONCEPT II indo rower”. Ergometr wioślarski Concept 
II, konstrukcji braci Dreissigacker, powstał w latach 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku, jako efekt wie-
lu poszukiwań sposobu treningów dla wioślarzy i stał 
się powszechnie stosowanym narzędziem do pomiaru 
potencjału wysiłkowego i szkolenia zawodników wio-
ślarstwa.

Przez kolejne lata konstruktorzy trenażera pro-
wadzili prace udoskonalające. Efektem tych prac jest 
ostatni model ergometru Concept 2 typ D. Trenażer 
składa się z dwóch zasadniczych części: układu jezd-
nego, który stanowi szyna z wózkiem dla wiosłującego 
oraz mechanizmu oporowego, w którego skład wchodzi 
koło oporowe, łańcuch z urządzeniem powrotnym i er-
gonomicznym drążkiem oraz podnóżkiem. Urządzenie 
to charakteryzuje się wysokim stopniem trwałości, do-
kładności pomiaru i estetyki wykonania, ergonomicz-
ną pozycją ciała podczas trzymania drążka, a przede 
wszystkim zaawansowanym systemem kontroli trenin-
gu z wykorzystaniem monitora PM3.

 Dzięki monitorowi możliwe jest obrazowanie aktu-
alnych parametrów pracy: pokonanego dystansu, mocy 
pociągnięcia, orientacyjnego czasu pokonania odcinka 
wyznaczonego w metrach, kosztu energetycznego pra-
cy, kontroli HR. Monitor PM3 pozwala na tworzenie wy-
kresów siły w funkcji czasu, a także umożliwia wyścig 
z wirtualnym partnerem. Ciekawym rozwiązaniem jest 
możliwość zapisu parametrów treningu na karcie pa-
mięci i transfer danych do komputera klasy PC w celu 
przeprowadzenia szczegółowej analizy [15].

Wyniki 

Wielkości wybranych parametrów fizjologicznych 
notowane w końcowej fazie testu stopniowanego

W tabeli 2 przedstawiono poziom reakcji fi zjologicz-
nych, uzyskiwany w końcowej fazie zastosowanego 
wysiłku testowego na ergometrze wioślarskim.  

Tabela 2. Wielkości wybranych wskaźników fizjologicznych u badanych wioślarzy w końcowej fazie testu stopniowanego

x– ±  SD xmin – xmax

tmax (min) 20,69 ± 1,72 19–24

rytm max – końcowy  (1 · min–1) 27,6 ± 1,97 25–31

Pmax    (W) 310,4 ± 25,8 285,0–360,0

Pmax   (W · kg–1) 4,32 ± 0,16 4,08–4,47

VO2max   (l · min–1) 4,13 ± 0,18 3,3–4,23

VO2max (ml · kg–1) 57,72 ± 1,89 56,1–60,5

VO2max (ml · kgFFM–1) 63,12 ± 2,65 59,7–67,2

HRmax (sk · min–1) 196,5 ± 4,46 191–203

VEmax  (l · min–1) 160,61 ± 15,53 145,4–189,8
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Czas pracy „do odmowy” oraz wielkości mocy 
maksymalnej są głównymi wskaźnikami mówiącymi 
o aktualnej wytrzymałości i bieżącym stanie wytreno-
wania. Badani zawodnicy kontynuowali wysiłek testo-
wy przeciętnie 20,69 ± 1,72 min. Notowana pod koniec 
testu, maksymalna moc aerobowa badanych wioślarzy 
kształtowała się w przedziale od 285 do 360 W, przy 
wartości średniej wynoszącej około 310 W, natomiast 
w ujęciu relatywnym do masy ciała poziom średni mocy 
wyniósł wtedy  4,31 ± 0,16 W · kg–1  (tab. 2). 

Całkowite wielkości maksymalnego poboru tle-
nu kształtowały się w badanej grupie na poziomie 
4,13 ± 0,18 l · min–1, natomiast relatywne odniesione 
do masy ciała wynosiły średnio 57,72 ± 1,89 ml · kg–1. 
Z kolei wielkości VO2max odniesione do beztłuszczo-
wej masy ciała kształtowały się w granicach od 59,7 do 
67,2 ml · kgFFM–1 (tab. 2).

Należy również odnotować, że w wysiłku o maksy-
malnej intensywności badani zawodnicy uzyskali rytm 
wiosłowania w granicach od 25–31 1 · min–1, przy śred-
niej wynoszącej 27,6 ± 1,97 1 · min–1 .

Wielkości wybranych parametrów fizjologicznych 
na poziomie TDMA

Poziom progowy został uzyskany w różnych momen-
tach przeprowadzonego testu, co odzwierciedla zakres 
zmienności tTDMA w granicach od 9–14 minuty testu. 

Moc wysiłku na poziomie TDMA stanowi obciążenie, 
powyżej którego następuje szybkie kumulowanie kwa-
su mlekowego w mięśniach. Okazało się, że progowa 
moc wysiłku u badanych wioślarzy, wynosząca średnio 
178,8±30,9 W, stanowiła 57,5% wielkości mocy maksy-
malnej (tab. 3). Obciążeniu progowemu towarzyszyła 
częstość skurczów serca na poziomie około 85% war-
tości HRmax  (HRTDMA–167 sk · min-1). 

Intensywność pracy, przy której zawodnicy przekra-
czali poziom TDMA – wyrażona wielkością %VO2max 
– wynosiła średnio 72,76 ± 7,19 %VO2 max. Progowa 
wielkość poboru tlenu kształtowała się w badanej gru-
pie na poziomie 3,01±0,29 l · min–1 w ujęciu całkowitym 
i  41,89 ± 2,98 ml · kg–1 w ujęciu  relatywnym do masy 
ciała (w relacji do beztłuszczowej masy ciała  wynosiła  
48,77 ± 6,23 ml · kgFFM–1 tab. 3).

Należy także odnotować, że rytm wiosłowania no-
towany na poziomie obciążenia progowego był zdecy-
dowanie niższy niż w wysiłku maksymalnym i charak-
teryzowało go większe zróżnicowanie indywidualne. W 
ujęciu średnim wynosił on 20,3 ± 2,16 1 · min–1, czyli 
około 73% rytmu notowanego w końcowej fazie testu.

Zestawione w tabeli 4 wartości HR na poziomie 
pierwszego progu wentylacyjnego (AT), progu niekom-
pensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) i wartości 
HRmax  pozwalają na utworzenie dla każdego badanego 
trzech wysiłkowych stref metabolicznych. 

Tabela 3. Wielkości wybranych wskaźników fizjologicznych na poziomie TDMA

x– ± SD xmin– xmax

tTDMA    (min) 11,92 ±  2,05 9,00–14,00

rytm TDMA  (1 · min–1) 20,3 ± 2,16 18–23

HRTDMA   (sk · min–1) 167,3 ± 6,68 158–176

%HRmax 85,19 ± 3,76 79,8–89,3

PTDMA   (W) 178,8 ± 30,9 135–210

PTDMA   (W · kg–1) 2,48 ± 0,37 1,93–2,93

% Pmax 57,54 ± 8,10 47,4–70,0

VO2 TDMA     (ml · kg–1) 41,95 ± 2,98 37–45,8

VO2 TDMA   (l · min–1) 3,15 ± 0,29 2,58–4,26

VO2 TDMA    (ml  · kgFFM–1) 48,76 ± 6,23 40,85–60,05

%VO2 max 72,77 ± 7,19 61,16–81,35
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Dyskusja

Wioślarstwo jest dyscypliną sportu, w której wydatek 
energetyczny pokrywają głównie procesy tlenowe i dla-
tego bardzo znaczną część czasu treningu poświęca 
się na taką pracę [16]. Najbardziej użyteczne informa-
cje, które można zastosować w treningu, pochodzą 
z pomiarów częstości skurczów serca na poziomie 
progów metabolicznych i maksymalnego obciążenia 
wysiłkowego. 

Jednostki treningowe o intensywności zbliżonej do 
występującej przy osiąganiu progu anaerobowego pla-
nowane były zazwyczaj na podstawie intuicji trenera 
czy wioślarza. Dzięki monitorowi pracy serca można 
obecnie wyeliminować metodę prób i błędów, popra-
wiając tym samym efektywność treningu. Pomiary pro-
gu anaerobowego nie tylko ujawniają braki w treningu 
aerobowym, ale dają również wgląd w wielkość mocy 
progowej, rozumianej jako najwyższa moc wysiłku, 
którą zawodnik może generować bez znacznego na-
gromadzenia kwasu mlekowego i wynikającego stąd 
obniżenia pH krwi. Informacje te wraz z progowym 
poziomem częstości skurczów serca mogą być bar-
dzo ważne dla trenera przy określaniu intensywności 
jednostki treningowej, tym bardziej że coraz częściej 
stosuje się długie treningi wykonywane w stanie rów-
nowagi czynnościowej (poniżej progu anaerobowego 
wioślarza), nie tylko w celu kształtowania zdolności 
aerobowych, lecz także uzyskania poprawy miejscowej 
wytrzymałości mięśniowej [11]. 

Testem standardowo wykorzystywanym do po-
miarów VO2 max i progów metabolicznych jest test 
o wzrastającym obciążeniu, kontynuowany „do odmo-
wy”; tradycyjnie wykonywany na cykloergometrze lub 
bieżni elektrycznej. Aby test ten był rzetelny i dawał 
powtarzalne wyniki powinien być specyfi czny dla da-
nej dyscypliny sportowej, trwać odpowiednio długo, 
a intensywność pracy musi być na początku próby niż-
sza a następnie powinna wzrastać aż do osiągnięcia 
wielkości maksymalnej. Natężenie wysiłku należy tak 

dobrać, aby nie spowodować przerwania próby przed 
osiągnięciem wielkości maksymalnego poboru tlenu 
(np. w wyniku pojawienia się lokalnego bólu mięśnio-
wego). 

Z uwagi na rozwój sportu, sprzętu sportowego 
i metod treningu skonstruowano również ergometr 
wioślarski, symulujący ruch wioślarza na łódce. Już 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX wieku w różnych krajach powszechnie stosowano 
do szkolenia pierwsze ciężkie i ogromne ergometry. 
Jednak pierwszy „lżejszy” ergometr Repco, potem nor-
weski Gjessing, pojawił się dopiero w latach osiemdzie-
siątych poprzedniego stulecia. Ten ostatni ergometr 
stał się stosowanym w wielu krajach narzędziem do 
pomiaru wydolności wioślarzy, lecz obecnie został on 
wyparty przez Concept II i Rowperfect.  Zakłada się, że 
wykonanie na nich testów wydolnościowych zapewni 
specyfi czność tych badań, dzięki zbliżonemu cyklowi 
ruchowemu, który wykonywany jest na łódce i na ergo-
metrze wioślarskim [17].

Podobnie jak w wiosłowaniu w łodzi na ergometrze 
cykl wiosłowania składa się z dwóch zasadniczych faz: 
właściwej (pociągnięcia) i przygotowawczej. W fazie 
właściwej wyróżnić można: chwyt, pociągnięcie i wy-
kończenie. W fazie przygotowawczej następuje pod-
jazd na wózku i przygotowanie do kolejnego chwytu. 
Powyższe fazy pracy wioślarza powinny płynnie „prze-
chodzić” jedna w drugą, zarówno na łodzi, jak i na er-
gometrze [15, 18].

Jednak badania Smitha i wsp. [19], porównujące 
tempo i rytmiczność pociągnięć wykonywanych na er-
gometrze i na wodzie wskazują, że płynność ruchów 
wioślarskich jest mniejsza na wodzie ze względu na 
zmienne warunki otoczenia, natomiast tempo jest wyż-
sze prawdopodobnie z powodu mniejszego zasięgu 
„chwytu wody”.

 Praca na ergometrze wioślarskim jest również bar-
dzo zbliżona do wiosłowania na wodzie uwzględniając 
ilość zaangażowanych mięśni.  Naturalny ruch wioślar-
ski na łódce i na ergometrze angażuje główne grupy 

Tabela 4. Częstości skurczów serca na poziomie I (AT) i II (TDMA) progu wentylacyjnego

x– ± SD xmin– xmax

HRAT   (sk · min–1) 133,5 ± 8,46 120–154

HRTDMA    (sk · min–1) 167,3 ± 6,68 158–176

 HRmax     (sk · min–1) 196,5 ± 4,46 191–203
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mięśniowe kończyn dolnych, brzucha, pośladków, bar-
ków oraz ramion. Włączanie się poszczególnych mię-
śni do pracy, czas pracy oraz rozwijana siła wynikają 
z fazy wiosłowania, w której znajduje się wiosłujący.

Porównanie techniki wiosłowania w łodzi wioślar-
skiej i na ergometrze, potwierdza tezę, iż obie techni-
ki wiosłowania nie różnią się znacząco.  Baca i wsp. 
[20] w swoich badaniach potwierdzają zatem najlepsze 
odzwierciedlenie ruchu wioślarskiego na ergometrze 
Concept II, wyposażonym dodatkowo w urządzenie „sli-
des”, pozwalające na ruchy całego ergometru w przód 
i tył tak jak łódki na wodzie. 

Inne doniesienia wskazują, że moc rozwijana przez 
wioślarzy i rejestrowana przez oprogramowanie ergo-
metru Concept II jest niższa (o 17 do 72 W)  niż ta ob-
liczona za pomocą mechanicznych sensorów umiesz-
czonych na łańcuchu trenażera [21].  Wykazano jedno-
cześnie, że różnica ta jest niższa podczas pomiarów 
wiosłowania w stałym tempie oraz że oprogramowanie 
ergometru nie wychwytuje pewnej wielkości mocy (rzę-
du około 25 W), którą wytwarza zawodnik wioślarstwa 
za każdym pociągnięciem w porównaniu z osobą nie-
trenującą. Wydaje się to nieistotną różnicą, która jed-
nak wzrasta wraz z wyższą intensywnością i tempem 
wiosłowania. Usunięcie pierwszych „rozpędzających” 
ruchów pozwala ograniczyć to zjawisko [21]. 

Z powodu ograniczeń w prowadzeniu badań wydol-
nościowych wioślarzy na wodzie opracowano szereg 
testów laboratoryjnych, wykonywanych na różnego 
rodzaju ergometrach wioślarskich. W zależności od 
rodzaju stosowanego ergometru występują pewne róż-
nice w wielkości reakcji fi zjologicznej na analogiczne 
obciążenia oraz różnice w wielkości uzyskiwanej mocy 
maksymalnej.  Wyniki uzyskane na innych ergometrach 
odbiegają od wyników notowanych na powszechnie sto-
sowanym w Polsce ergometrze Concept II C. Z badań 
porównawczych wynika, że moc wytwarzana na ergo-
metrze Gjessing jest zawyżona w stosunku do wyników 
uzyskiwanych na ergometrze Concept II [4,12,22]. Inne 
dane wskazują na porównywalność wyników uzyska-
nych na najnowszym modelu ergometru Concept II D 
i na typie II C [23].  Z kolei Soper i Hume sugerują, że 
pomiary wykonane na nieznanym w Polsce ergometrze  
Rowperfect są mniej precyzyjne niż na ergometrze 
Concept II [24].

Wyniki niektórych badań [25, 26] wskazują na niż-
sze wartości HRmax w wysiłku na ergometrze wioślar-
skim niż na bieżni.  Z kolei w pracach porównujących 
reakcje na wysiłek wykonywany na cykloergometrze 
i ergometrze wioślarskim zanotowano u zawodników 

wioślarstwa porównywalne częstości skurczów serca, 
ale wyższe wielkości VO2max w testach specyfi cznych 
[27, 28, 29]. 

W badaniach własnych, podobnie jak w pracy 
Lakomego [30] oraz Klusiewicza i Faffa [31], maksy-
malna częstość skurczów serca u badanych wioślarzy 
i wioślarek była niższa aniżeli należna wartość HRmax. 
Wspomniani autorzy sugerują, że jest to związane 
zarówno z zaangażowaniem dużej masy mięśni pod-
czas pracy na ergometrze wioślarskim, jak i w przeci-
wieństwie do bieżni, praca wykonywana jest w pozycji 
siedzącej. Ułatwia to powrót krwi żylnej do prawego 
przedsionka, dzięki czemu możliwe jest wykonanie 
maksymalnej pracy przy niższej wartości HRmax. Nie 
bez znaczenia może również być wysoka wydolność 
wioślarzy badanych przez Klusiewicza i Faffa [31].

 Należy przyjąć, że zastosowanie do badań wio-
ślarzy innego ergometru niż wioślarski byłoby niewła-
ściwe. Dokumentują to przytoczone powyżej prace 
wykazujące, że podczas wiosłowania dobrze wytreno-
wany wioślarz osiąga wyższe wartości maksymalnego 
poboru tlenu niż podczas jazdy na rowerze lub biegu 
[27, 28, 29, 32]. 

Jak wcześniej zaznaczono, do najpopularniejszych 
testów stosowanych w wioślarstwie należą symulowa-
ny bieg na dystansie 2000 m i 2500 m [3, 4, 5, 6, 7] 
lub w czasie 6 minut [1, 8]. W praktyce jednak w celu 
śledzenia fi zjologicznych reakcji na standardowe ob-
ciążenie wysiłkowe, najbardziej przydatnym jest test 
o wzrastającej mocy, wykonywany „do odmowy” [9].  
Jak wskazują Mahler i wsp. [12] oraz Pipstein i wsp. 
[33], nie obserwuje się istotnych różnic w szczytowych 
wartościach poboru tlenu określonego na ergometrze 
wioślarskim w teście symulującym pokonanie dystan-
su 2000m i wielkościach VO2max określonych w teście 
o stopniowo wzrastającej mocy wykonywanym do od-
mowy.

Badania laboratoryjne wioślarzy opisane w litera-
turze przedmiotu mierzyły zazwyczaj próg przemian 
beztlenowych i wielkość maksymalnego poboru tlenu. 
Próg ten jest zwykle wyznaczany za pomocą interpo-
lacji zarejestrowanych wartości wskaźników wysiłko-
wych dla stężenia mleczanu we krwi odpowiadającego 
4 mmol · l–1 [22]. Wielkości VO2 mierzone na tym pozio-
mie u wysoko wykwalifi kowanych wioślarzy wynosiły 
około 85 %VO2 max [16]. Wskaźniki progu beztlenowego 
wykorzystywane są powszechnie do oceny przebiegu 
adaptacji wysiłkowej w procesie treningu sportowego 
wioślarzy. W oparciu o wielkość obciążenia progowego 
planuje się również intensywność samego treningu. Na 
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ogół zakłada się, że próg beztlenowy stanowi górną 
wartość obciążenia wysiłkowego, które może być reali-
zowane głównie w oparciu o mechanizm tlenowy. 

Powstały również liczne prace, mające na celu we-
ryfi kację powyższego założenia [34]. Wprowadzono 
także pojęcie stanu maksymalnej równowagi mlecza-
nowej (Maximal Lactate Steady State – MLSS), który 
odnosi się do górnej wartości stężenia mleczanu we 
krwi w wysiłkach o stałej intensywności, gdy zacho-
wana jest równowaga pomiędzy produkcją a utyliza-
cją mleczanu [35]. W praktyce treningowej zazwyczaj 
oczekuje się, że obciążenie progowe powinno odpo-
wiadać stanowi równowagi pomiędzy produkcją a uty-
lizacją mleczanu. Sugeruje się, aby dla wioślarzy za 
średnie obciążenie treningowe zalecane dla intensyw-
nego treningu wytrzymałości na ergometrze Concept 
II, przyjmować moc niższą o około 10% niż próg beztle-
nowy wyznaczany w teście o wzrastającej mocy z cza-
sem trwania wysiłków 3 min [36]. Nie mogą one jednak 
służyć jako miernik zdolności maksymalnych, jak ma to 
miejsce w przypadku oznaczania progu „maksymalnej 
tolerancji kwasicy” [1].

Interesującą metodykę testu o wzrastającym ob-
ciążeniu opracowali Klusiewicz, Faff i Zdanowicz 
z Zakładu Fizjologii Instytutu Sportu, we współpracy 
z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich [37]. 
Mianowicie na podstawie wyników testu na 2000 m za-
stosowano określone obciążenia do testu pozwalające-
go wyznaczyć próg beztlenowy. I tak po 8-minutowej 
rozgrzewce, zasadniczy test składał się z trzech wy-
siłków o czasie trwania 5 minut, przedzielonych 5-mi-
nutowymi przerwami, o mocy odpowiednio: 50%, 70% 
i 85% średniej mocy uzyskanej w teście 2000 m. Jest 
to od lat najczęściej stosowany i opisywany test przy 
określaniu wydolności tlenowej wioślarzy.  

Kolejna modyfi kacja tego testu, dokonana przez 
tych samych autorów, została opisana w 2005 roku 
[36]. Test ten zakłada pięć submaksymalnych, 3-mi-
nutowych wysiłków, przedzielonych 30 s przerwami, 
rozpoczynających się od obciążenia 220 W i o stopnio-
wym jego wzroście w kolejnych wysiłkach o 50 W. 

W odróżnieniu od badań przedstawionych w litera-
turze, w przeprowadzonych badaniach własnych za-
stosowano nowy protokół, określający dobór obciążeń 
w teście stopniowanym. Zawodnicy wykonywali wy-
siłek ciągły o sukcesywnie zwiększającym się obcią-
żeniu. Zrezygnowano z przerw, przyjmując założenie, 
że oznaczenia progowe będą wyznaczane w oparciu 
o analizę wymiany oddechowej, zatem bez pobierania 
próbek krwi. Przyjęta dwuminutowa długość kolej-

nych stopni obciążenia powoduje, że praktycznie na 
każdym kolejnym stopniu obciążenia poziom reakcji 
fi zjologicznych jest zbliżony do stanu równowagi czyn-
nościowej. Wykorzystując koncepcję wyznaczania pro-
gów wentylacyjnych, przyjętą przez Reinharda i wsp. 
[13] oraz Bhambhani’ego i Singha [14], możliwe było 
wyznaczenie w proponowanym teście dwóch progów 
wentylacyjnych. Zatem w zakresie intensywności wy-
siłku nieprzekraczającej obciążenia, towarzyszącemu 
osiągnięciu VO2max, możliwe było wyznaczenie trzech 
stref różniących się energetyką wysiłku. 

Znajomość indywidualnych wartości progowych 
znacznie ułatwia dobór odpowiednich obciążeń trenin-
gowych. Wyższą wartość diagnostyczną przypisuje się 
wynikom badań uzyskiwanym na poziomie progu nie-
kompensowanej kwasicy metabolicznej, gdyż wartości 
HRTDMA, a także ich odsetkowe wartości (% HRmax) wska-
zują na aktualne możliwości wysiłkowe oraz posiadane 
rezerwy energetyczne. Znajomość obciążeń i wartości 
HR na poziomie TDMA i AT daje istotne informacje do 
kontroli treningu. Obciążenia, zawarte pomiędzy progiem 
tlenowym (AT) a beztlenowym (TDMA), w najlepszym 
stopniu rozwijają mechanizmy glikolityczne związane 
z rozwojem cech wytrzymałościowych organizmu.

Pewną zaletą opisanego w niniejszej pracy postę-
powania jest także dowolność utrzymywania tempa 
wiosłowania przez badanych w trakcie stosowanego 
testu.  Gordon [38] twierdzi, że większą efektywność 
i ekonomiczność uzyskuje się podczas wiosłowania 
niższym tempem kosztem wyższej mocy pociągnięć. 
Zawodnicy o niższej masie mięśniowej natomiast re-
kompensują mniejszą siłę wyższym tempem. Dlatego 
też dowolność rytmu wiosłowania badanych zapewnia 
możliwość dostosowania rytmu wiosłowania do swoich 
predyspozycji fi zycznych.

Wnioski

1. Proponowany sposób doboru obciążeń w teście 
na ergometrze wioślarskim Concept II pozwala na 
wyznaczanie progów metabolicznych na podstawie 
zmian parametrów wymiany oddechowej w funkcji 
wielkości obciążenia. Zatem w zakresie intensyw-
ności wysiłku nieprzekraczającej obciążenia, to-
warzyszącemu osiągnięciu VO2max, możliwe było 
wyznaczenie trzech stref różniących się energetyką 
wysiłku, co znacznie ułatwia i obiektywizuje dobór 
obciążeń treningowych. 

2. Zastosowany protokół znamionuje brak przerw 
w wysiłku i pobierania próbek krwi oraz dowolność 
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rytmu wiosłowania. Podnosi to komfort psychiczny 
badanych zawodników i umożliwia osiąganie mak-
symalnych wyników. 

3. Zastosowany w badaniach grupy młodych wioślarzy 
test wydaje się być przydatny do rutynowej kontroli 
procesu treningu.

4. Poziom wydolności tlenowej oraz wielkość reakcji 
wysiłkowych na poziomie TDMA, uwzględniając 
klasę sportową badanych zawodników, ich zaawan-
sowanie treningowe oraz umiejscowienie terminu 
badań w rocznym cyklu treningowym,  uznać nale-
ży za zadawalający. 
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Wstęp. Efektywne działania ruchowe człowieka wymagają odpowiedniego poziomu współdziałania mięśni 
i układów. W dyscyplinach sportowych, gdzie podstawą doskonalenia treningowego są zdolności kondycyjne 
(wytrzymałość i siła), istotne wydaje się postawienie pytania dotyczącego sprawności koordynacji ruchowej 
w warunkach wysiłków maksymalnych, realizowanych podczas treningów oraz zawodów. 

Cel badań. W tym opracowaniu postanowiono dokonać oceny poziomu przejawiania zdolności zachowa-
nia równowagi ciała w warunkach spoczynkowych i powysiłkowych u zawodników reprezentujących różne 
dyscypliny sportowe.

Materiał i metody. Badaniami objęto zawodników reprezentujących najwyższy poziom przygotowania 
sportowego w żeglarstwie deskowym i wioślarstwie. W trakcie badań zastosowano metodę pomiarową „PO-
STUROGRAF”. Zawodników poddano specjalistycznym próbom wysiłkowym. Dodatkowo poddano ocenie 
zdolność równowagi ciała u gimnastyków sportowych w warunkach spoczynkowych i powysiłkowych w dwóch 
wybranych mikrocyklach treningowych. 

Wyniki. Indywidualnie zaznaczona tendencja do poprawy zdolności stabilizacyjnych człowieka po wysiłku 
może świadczyć o adaptacji organizmu do zachowań równoważnych pod wpływem zmęczenia. To z kolei 
wyznaczyłoby możliwość doskonalenia sprawności fizycznej specjalnej poprzez adaptację zdolności koordy-
nacyjnych do wysiłku fizycznego, również o charakterze wytrzymałościowym. Wysiłek o takim charakterze oraz 
pobudzenie narządu przedsionkowego przyspieszeniami kątowymi może wpływać na przejawianie techniki 
wykonania czynności ruchowych, czego konsekwencją jest określony wynik sportowy. 

Wnioski. Niezależnie od rodzaju wysiłku, czy też obciążenia nerwowego, istotna pozostaje wrażliwość układu 
równowagi na tego typu bodźce, przez co staje się ona miarą wyrozumowanego kierowania procesem trenin-
gowym. Uzasadnione wydaje się zatem uznanie oceny zdolności  do przejawiania równowagi ciała za czynnik  
umożliwiający wyznaczanie wartości obciążeń treningowych i miernik ich optymalizacji  i indywidualizacji. 

Introduction. Effective human physical acts require proper level of muscles and systems cooperation. In sport 
disciplines, where the base of training improvement is formed by energetic abilities (endurance and strength), 
it is important to ask a question about the movement coordination efficiency in the conditions of maximal work, 
realised during trainings and competitions. 

The aim of the work. Evaluation of body balance maintenance ability level in the rest and after work condi-
tions in various sport disciplines athletes groups has been done in this work. 
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Material and methods. Top windsurfers and rowers took part in the researches. Posturography method was 
used when the measurements took place. All the athletes had to perform special physical effort tasks. Further-
more, body balance maintenance ability in rest and after work conditions in gymnasts was measured during two 
selected training micro-cycles. 

Results. Individually marked tendency in human stabilization abilities improvement after work may suggest 
human body adaptation to balanced behaviours influenced by fatigue. This could point out the possibility of special 
physical fitness improvement though coordination adaptation on physical effort also endurance one. This character 
physical effort and stimulating the auricular organ using the angle acceleration can influence on manifesting the 
movement action technique execution, which leads to particular sport result. 

Conclusions. Therefore, independently from the kind of effort or the nervous system loading significant 
remains the fact regarding the body balance system sensibility on this type of stimuli. It seems to be very reason-
able that body balance maintenance ability evaluation may appoint the values of training load and may become 
the measure of its optimising and individualising.

Wprowadzenie

Poziom przejawiania zdolności zachowania równowagi 
ciała w warunkach statycznych i dynamicznych określa 
sprawność funkcjonowania narządu wzroku, narządu 
przedsionkowego i czucia proprioceptywnego. W każdej 
aktywności fi zycznej człowieka, gdy dochodzi do po-
budzenia ośrodka równowagi i współpracujących z nim 
ośrodków zmysłowych, wykonywane akty ruchowe mogą 
zaburzać sprawność układu równowagi lub go stymulo-
wać. Zależność ta warunkowana jest w znaczącym stop-
niu przez dojrzałość funkcjonalną narządów i zmysłów 
oraz nabytych doświadczeń ruchowych. Dojrzałość funk-
cjonalna i doświadczenia ruchowe stanowią fundament 
ruchowego uczenia się. Poziom przejawiania zdolności 
motorycznych, w tym zdolności zachowania równowagi 
ciała, zależy od etapu rozwoju biologicznego oraz wielo-
ści doznań ruchowych wynikających z różnorodności sty-
mulacji środowiskowych. Obserwuje się efekt przyzwy-
czajania do bodźca, jakim jest np. obciążenie kinetyczne 
obrotami wokół różnych osi ciała. Ta swoista habituacja 
narządu przedsionkowego lub całego układu równowagi 
była poddana analizie z udziałem osobników trenujących 
dyscypliny koordynacyjne złożone i nietrenujących [1]. 
Odnotowano zmniejszoną reakcję na bodziec obrotowy 
chłopców trenujących gimnastykę sportową w stosunku 
do ich nietrenujących rówieśników. Efektywne działania 
ruchowe człowieka wymagają odpowiedniego poziomu 
współdziałania mięśni układów sterujących [2]. W dys-
cyplinach sportowych, gdzie podstawą doskonalenia 
treningowego są zdolności kondycyjne (wytrzymałość 
i siła), istotne wydaje się postawienie pytania dotyczące-
go sprawności koordynacji ruchowej w warunkach wysił-
ków maksymalnych realizowanych podczas treningu, jak 
i w trakcie zawodów [3].

W niniejszym opracowaniu postanowiono dokonać 
oceny poziomu przejawiania zdolności zachowania 

równowagi ciała w warunkach spoczynkowych i powy-
siłkowych u zawodników reprezentujących różne dys-
cypliny sportowe. 

Materiał i metody badań

Badaniami objęto zawodników reprezentujących naj-
wyższy poziom przygotowania sportowego w żeglar-
stwie deskowym i wioślarstwie. W trakcie badań za-
stosowano metodę pomiarową „POSTUROGRAF”, 
która służy do oceny poziomu przejawiania zdolności 
zachowania równowagi ciała zarówno w spoczynku, 
jak i po wysiłku fi zycznym. Zawodników poddano spe-
cjalistycznym (wynikającym ze specyfi ki dyscypliny) 
próbom wysiłkowym [4]. Żeglarze wykonywali zadane 
ćwiczenie na stymulatorze windsurfi ngowym, wioślarze 
na ergometrze wioślarskim test o stopniowo rosnącej 
intensywności od odmowy pracy. Dodatkowo poddano 
ocenie zdolność równowagi ciała u gimnastyków spor-
towych w warunkach spoczynkowych i powysiłkowych 
w dwóch wybranych miokrocyklach treningowych.

Analiza wyników badań
Zestawiono wartości pomiarowe czołowych zawodni-
ków reprezentujących żeglarstwo deskowe i wioślar-
stwo. Stwierdzono w ich przypadku wyraźną „poprawę” 
sprawności zdolności do zachowania równowagi ciała 
w ocenie powysiłkowej. Odnotowano efekt swoistej roz-
grzewki dla funkcjonowania przewodnictwa nerwowo-
-mięśniowego i ośrodka równowagi ciała. Jednocześnie 
stwierdzono, że indywidualne zróżnicowanie wartości 
parametrów pomiarowych, odnoszących się do zdol-
ności zachowania równowagi ciała, miały osobniczo 
zmienny charakter. Poddając analizie jeden z parame-
trów badania, gdzie badany ma możliwość autokorekcji 
postawy, stwierdzono odmienną reakcję organizmu na 
bodziec wysiłkowy (ryc. 1–2).
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Ryc. 1. Wartości pomiarowe próby koordynacji wzrokowo-ruchowej w spoczynku i po wysiłku zawodników Kadry Narodowej Polski 
w żeglarstwie deskowym
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Zawodnicy o wyższym poziomie sportowym w pró-
bie powysiłkowej przejawiali wyższą zdolność zacho-
wania równowagi ciała niż w ocenie spoczynkowej. 
W przypadku żeglarzy zawodnik o wyższej wartości 
pomiarowej spoczynkowej osiągnął wyższy poziom 
powysiłkowy. Jeśli zaś idzie o wioślarzy, to zawodnik, 
który charakteryzował się niższą wartością oceny wyj-
ściowej, po wykonanym wysiłku przejawiał wyższy po-
ziom równowagi.

Przejawianie indywidualnych charakterystyk reak-
cji zdolności zachowania równowagi ciała na wysiłek 
fi zyczny zaobserwowano również w ramach mikrocykli 
treningowych. Poddano ocenie wielkość przejawiania 

Ryc. 2. Wartości pomiarowe próby koordynacji wzrokowo-ruchowej w spoczynku i po wysiłku zawodników Kadry Narodowej Polski 
w wioślarstwie
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tej zdolności u gimnastyków sportowych w wieku 11–12 
lat w warunkach spoczynkowych przed rozpoczęciem 
treningu i bezpośrednio po nim. Pomiary przeprowa-
dzono w okresie przygotowania specjalnego, podczas 
którego zastosowano trening bazowy, pod względem 
objętości czasowej w każdym dniu jednorodny, a mo-
dulowany intensywnością wyrażoną przez różną licz-
bę wykonywanych elementów. Każdy z badanych 
zawodników prezentował różny poziom przejawiania 
zdolności zachowania równowagi ciała, jak również 
indywidualną, specyfi czną reakcję na bodziec tre-
ningowy. Spośród wielu dokonanych charakterystyk 
przedstawiono trzy, które reprezentowały najczęściej 
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pojawiające się schematy (ryc. 3). Pierwszy z zawod-
ników znajdował się w grupie, która w sposób wyraźny 
reagowała na zadany wysiłek fi zyczny (zawodnik RB). 
Zarówno w pierwszym, jak i drugim mikrocyklu od-
notowano wyraźnie wyższe wartości parametru pola 
powierzchni rozwiniętej w pomiarach treningowych 

niż w ocenie spoczynkowej. Jednocześnie szczególnie 
w pierwszym mikrocyklu można było zaobserwować 
pewne podporządkowanie specyfi cznemu rytmowi 
w kolejnych dniach, gdzie wielkość przejawiania zdol-
ności równowagi w spoczynku i po wysiłku przyjmuje 
zbliżony kierunek i dynamikę zmian. Podobnie zawod-

Ryc. 3. Wielkości przejawiania zdolności zachowania równowagi ciała wyrażone w wartościach pola powierzchni rozwiniętej [mm2] 
w kolejnych dniach dwóch mikrocykli u trzech różnych zawodników trenujących gimnastykę sportową (gimnastycy o inicjałach RB, 
PS, AW)
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nik oznaczony inicjałami PS przejawiał określony rytm 
podporządkowany kolejnym dniom treningu, jednakże 
nie zaobserwowano w tym przypadku wyraźnej reakcji 
zmęczeniowej. W przypadku trzeciego zawodnika (AW) 
w ocenie zdolności zachowania równowagi odnotowano 
bardzo niskie wartości i jednocześnie wyraźnie zbliżone, 
nieróżnicujące warunków spoczynkowych i powysiłko-
wych. Charakterystyczne było tu wyraźne zróżnicowa-
nie tych wartości jedynie w pierwszym dniu mikrocyklu, 
a właściwie stopniowe „przyzwyczajanie” układu równo-
wagi do wysiłku treningowego w kolejnych dniach. 

Podsumowanie i wnioski

Poczynione analizy pozwoliły zaobserwować zróżnico-
wane reakcje na bodziec wysiłkowy. Wśród nich również 
takie, w których wielkość bodźca nie wyraziła się przez 
obniżenie poziomu zdolności  równowagi (wartość  po-
miarowa w spoczynku i po pobudzeniu pozostała na 
tym samym poziomie), ale również takie reakcje, gdzie 
badany charakteryzował się większą stabilnością. Owe 
zależności odnotowano zarówno u osobników o wyso-
kim poziomie zdolności zachowania równowagi ciała, jak 
również na niższych poziomach jej przejawiania (ryc. 4).

W niniejszym opracowaniu zestawienie jakże osob-
niczo zmiennych ocen poziomu zdolności zachowania 
równowagi ciała wskazuje na podstawowe założenie 
treningu sportowego, jakim jest jego indywidualizowa-
nie. Ważne jest przy tym włączenie do treści treningo-
wych zadań, które mogą poprawić powysiłkowe reakcje 
zawodnika w zakresie poziomu zdolności zachowania 

Ryc. 4. Możliwe reakcje układu równowagi na bodziec obrotowy
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równowagi ciała. Może to prowadzić do poprawy tech-
niki zwłaszcza u zawodników, u których widoczne są 
objawy zmęczenia wpływającego na obniżenie efek-
tywności wykonywanych ruchów. Indywidualnie zazna-
czona tendencja do poprawy zdolności stabilizacyjnych 
człowieka po wysiłku może świadczyć o adaptacji or-
ganizmu do zachowań równoważnych pod wpływem 
zmęczenia. To z kolei wyznaczyłoby możliwość dosko-
nalenia sprawności fi zycznej specjalnej poprzez ada-
ptację sprawności koordynacyjnych na wysiłek fi zyczny 
również o charakterze wytrzymałościowym. Wydaje 
się uzasadnione, aby ocena zdolności do przejawiania 
równowagi ciała mogła wyznaczać wartości obciążeń 
treningowych i pełnić rolę miernika ich optymalizacji 
i indywidualizacji.

Zdolność do odwzorowywania aktów ruchowych 
z odpowiednią szybkością i dokładnością – to często 
determinanty sukcesu sportowego. Podczas wysiłku 
fi zycznego, w trakcie którego dochodzi do „upośledze-
nia” koordynacji ruchowej w wyniku zmęczenia obwo-
dowego czy też ośrodkowego, możliwość jego kontynu-
owania czy nawet kontynuowania w sposób „lepszy” od 
innych jest celem doskonalenia sportowego. Przyczyny 
zaburzeń wnikają głęboko w przejawianie homeostazy 
na poziomie komórkowym i pozostają w ścisłej relacji 
z właściwościami psychicznymi. Ocena takich reakcji na 
wysiłek fi zyczny, destabilizujących pożądane działania 
ruchowe, pozwala na właściwe  modelowanie wielkością 
obciążeń treningowych i ich indywidualnych realizacji.

Wysiłek fi zyczny o charakterze wytrzymałościowym 
i siłowo-szybkościowym, jak w prezentowanym mate-



Dariusz Kruczkowski, Jarosław Jaszczur-Nowicki

– 76 –

riale badawczym oraz pobudzenie narządu przedsion-
kowego przyspieszeniami kątowymi może wpływać na 
przejawianie techniki wykonania, czego konsekwencją 
jest określony wynik sportowy. Dlatego niezależnie od 
rodzaju wysiłku czy też obciążenia układu nerwowego 

istotny pozostaje fakt dotyczący wrażliwości układu 
równowagi na tego typu bodźce, przez co staje się on 
miarą wyrozumowanego kierowania procesem trenin-
gowym. 
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Wstęp. Właściwa kontrola KZM wymaga stosowania odpowiednich narzędzi badawczych. Do takich można 
zaliczyć testy wchodzące w skład Wiedeńskiego Systemu Testowego (WST). W literaturze dotyczącej sportów 
walki, w tym zapasów, szczególne braki odczuwa się w pomiarze KZM za pomocą testów komputerowych, np. 
według WST. 

Cel badań. W związku z tym celem pracy była ocena wybranych kryteriów wiarygodności testów kompu-
terowych wchodzących w skład WST wykorzystywanych w zapasach.

Materiał i metody. W badaniach wzięli udział uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Radomia trenu-
jący zapasy w stylu klasycznym (n = 15). Wiarygodność zastosowanych testów oceniono na podstawie dwóch 
kryteriów: rzetelności oraz informatywności diagnostycznej. 

Badania przeprowadzono na podstawie testów WST. Analizie poddano 21 wskaźników charakteryzują-
cych 5 KZM: szybkiej reakcji, w tym reakcji prostej (RT wersja S1) i reakcji złożonej (DT wersja S1), orientacji 
przestrzennej (SIGNAL wersja S2), sprzężenia ruchów (2HAND wersja S2 i MLS wersja S1) oraz dostosowania 
motorycznego i częstotliwości ruchów, które oceniono różnymi wskaźnikami testu MLS (wersja S1).  

Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że wszystkie z przeanalizowanych wskaźników 
charakteryzują się wystarczającymi współczynnikami rzetelności. Próby testowe oceniające zdolność szybkiej 
reakcji, orientacji przestrzennej, sprzężenia ruchów, częstotliwości ruchów i dostosowania motorycznego speł-
niają przyjęte kryterium. Współczynniki trafności w większości przypadków nie były mniejsze od 0,3. Największą 
trafnością cechowały się wskaźniki mierzące zdolność sprzężenia ruchów, reakcji złożonej, orientacji przestrzennej 
i dostosowania motorycznego, najniższymi odznaczały się natomiast reakcja prosta i częstotliwość ruchów.

Wnioski. Uzyskane współczynniki rzetelności i informatywności diagnostycznej analizowanych wskaźników 
świadczą o przydatności danych testów w diagnostyce KZM zapaśników, gdyż spełniają wymogi metrologii 
sportowej.

Introduction. A proper control of coordination motor abilities (CMA) requires adequate research tools. These 
include the tests belonging to the Vienna Test System (VTS). As far as the literature of combat sports is concerned, 
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it is noticeable that, particularly in the case of wrestling, there are not enough data concerning the measurement 
of CMA with the use of computer tests, e.g. according to VTS. 

The aim of the work. Therefore, the aim of my work was to evaluate selected reliability criteria of computer 
tests included in VTS and used in wrestling.     

Material and methods. Students from the sports school SMS in Radom who practise Greco-Roman wrestling 
took part in the examination (n = 15). The reliability of applied tests was evaluated on the basis of two criteria, 
i.e. accuracy and diagnostic informativeness. 

The research was conducted on the basis of VTS. Twenty-one indexes were subjected to the analysis. These 
indexes characterise 5 CMA, i.e. speed of reaction, including simple reaction (RT version S1) and complex reac-
tion (DT version S1), as well as space orientation (SIGNAL version S2), movement combining (2HAND version 
S2 and MLS version S1), motor adjustment and movement frequency. They were evaluated by means of various 
indexes of MLS test (version S1).  

Results. On the basis of the research conducted it was borne out that all of the analysed indexes were char-
acterised by sufficient accuracy coefficients. The tests evaluating speed of reaction, space orientation, movement 
combining, movement frequency and motor adjustment met the assumed criterion. As for the coefficients of 
diagnostic informativeness, in most cases they were not lower than 0.3. Here the indexes measuring movement 
combining, complex reaction, space orientation and motor adjustment turned out to be the most accurate, whereas 
in the case of simple reaction and movement frequency the were the least accurate. 

Conclusions. The obtained coefficients of accuracy and diagnostic informativeness in the analysed indexes 
prove the usefulness of the tests in the diagnosis of CMA in wrestlers as they meet the requirements of sports 
metrology. 

Wstęp

W systemie kierowania procesem treningowym zapa-
śników ważną rolę odgrywa kontrola poziomu KZM. 
Zawiera ona bowiem pomiar rozwoju zdolności koordy-
nacyjnych oraz pozwala optymalnie kierować złożony-
mi działaniami ruchowymi podczas szkolenia zapaśni-
czego  [1–4 i in.].                              

Analiza literatury krajowej i zagranicznej wskazuje 
na istnienie dużej różnorodności testów stosowanych 
w diagnostyce poziomu KZM zapaśników [1–2, 4, 5–9 
i in.]. Najczęściej stosowanymi w zapasach do kontroli 
koordynacyjnego obszaru motoryczności zawodnika 
są zestawy testów sportowo-motorycznych, które mie-
rzą ogólne lub specjalne KZM  [4–5, 7, 10–11 i in.]. Inny 
wariant pomiaru zdolności koordynacyjnych zapaśni-
ków przyjął Starosta [8]. Wykorzystał do oceny koor-
dynacji ruchowej jeden test polegający na wykonaniu 
maksymalnego obrotu w wyskoku. 

Różnorodność pomiarów KZM w zapasach powodu-
je nieporównywalność otrzymywanych wyników badań. 
Przykładem może być próba określenia czołowych KZM 
przez różnych autorów [4, 10–12]. Ponadto większość 
obecnie stosowanych do oceny KZM testów, szczególnie 
motorycznych, jest jednak w znacznym stopniu  ,,obcią-
żona” różnymi czynnikami, np. zdolnościami kondycyj-
nymi czy techniką wykonania próby, co w konsekwencji 
wpływa na obiektywność wyników i przynosi mało rzetel-
ny obraz koordynacyjnej strony motoryczności [13–14]. 

Alternatywą takich powszechnie stosowanych 
w praktyce trenerskiej narzędzi badawczych są testy 

komputerowe, które charakteryzują się wysoką precy-
zją i rzetelnością [13–15], takie jak testy wchodzące 
w skład Wiedeńskiego Systemu Testowego (WST) [14]. 
Dzięki specjalnie dobranym testom komputerowym 
można precyzyjnie ustalić poziom rozwoju KZM. 

W literaturze dotyczącej sportów walki, w tym za-
pasów, szczególne braki odczuwa się w pomiarze 
KZM za pomocą testów komputerowych, np. według 
WST.  Dlatego też celem pracy była ocena wybranych 
kryteriów wiarygodności testów komputerowych wcho-
dzących w skład WST, które wykorzystuje się w zapa-
sach.

Materiał i metody badań

W badaniach wzięło udział 15 uczniów Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego z Radomia trenujących zapa-
sy w stylu klasycznym. Wiek zapaśników wynosił 16–17 
lat, a staż treningowy wahał się od 3 do 6 lat. Badania, 
przeprowadzone w standardowych warunkach przez 
ten sam zespół badawczy, wykonano podczas zgrupo-
wania sportowego w Giżycku w sierpniu 2007 roku. 

Wiarygodność zastosowanych testów oceniono na 
podstawie dwóch kryteriów: rzetelności i informatyw-
ności diagnostycznej. Aby określić rzetelność testów 
badania przeprowadzono dwukrotnie, w odstępie 3–5 
dni (test – retest). Zapaśnicy wykonywali testy w czasie 
wolnym od zajęć treningowych, a powtórzenie nastę-
powało u poszczególnych zawodników dokładnie o tej 
samej porze dnia. Trafność diagnostyczną wybranych 
wskaźników ustalono za pomocą trzech kryteriów: 
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• rangowej sumarycznej oceny przygotowania koor-
dynacyjnego zawodników na podstawie baterii te-
stów komputerowych,

• rangowej oceny według techniczno-koordynacyjne-
go przygotowania wystawionej przez trenera,

• rangowej oceny według mistrzostwa sportowego. 

Określając kryterium mistrzostwo sportowe wzięto 
pod uwagę: skuteczność walki sportowej, wynik sporto-
wy, zaangażowanie i postawę zawodnika. Do określe-
nia rzetelności testów wykorzystano korelację liniową 
Pearsona, a do oceny trafności zastosowano korelację 
rangową Spearmana.

Badania przeprowadzono na podstawie testów 
WST. Analizie poddano 21 wskaźników charakteryzu-
jących 5 KZM (szybkiej reakcji, orientacji przestrzennej, 
sprzężenia ruchów, dostosowania motorycznego, czę-
stotliwości ruchów). Wśród nich znalazły się:   

I. Testy  oceniające zdolność szybkiej reakcji

1. Reakcja prosta (RT wersja S1) – test ten umożliwia 
ocenę zdolności szybkiej reakcji oraz jej składo-
wych – czasu reakcji i czasu pojedynczego ruchu 
na bodźce wizualne.
Opis testu: badany, siedząc naprzeciwko monitora, 

trzyma palec wskazujący ręki dominującej na sensorze 
zwanym ,,klawiszem spoczynku”, położonym na panelu 
sterowania. Osoba testowana powinna podczas badania 
dotykać palcem klawisza spoczynku (bez podporu przed-
ramienia), a po zauważeniu na ekranie monitora bodźca 
(żółta lampka), jak najszybciej wykonać ruch palcem i na-
cisnąć klawisz reakcji (prostokątny, czarny przycisk). 

Wynik stanowi: A1 – mediana czasu szybkiej reakcji 
(odstęp czasowy między początkiem danego bodźca 
i naciśnięciem górnego klawisza, wyrażony w ms); A2 
– mediana czasu reakcji sensorycznej (odstęp czasowy 
między bodźcem i zwolnieniem ,,klawisza spoczynku”, 
wyrażony w ms); A3 – mediana czasu pojedynczego ru-
chu (odstęp czasowy między zwolnieniem ,,klawisza spo-
czynku” i naciśnięciem klawisza reakcji, wyrażony w ms).

2. Reakcja złożona (DT wersja S1) – test ten umożli-
wia określenie poziomu zdolności reakcji złożonej.                      
Opis testu: badany, siedząc naprzeciw monitora, 

ma jak najszybciej zareagować na bodźce pojawiające 
się na ekranie, wykonując ruch kończynami górnymi 
i dolnymi. Pojawia się pięć bodźców optycznych, tj. 
pięć okręgów w kolorach: białym, żółtym, niebieskim, 
zielonym i czerwonym. Poszczególnym kolorom lam-

pek przyporządkowano na panelu sterowania pięć 
odpowiednich klawiszy reakcji, które osoba testowana 
naciska prawą lub lewą ręką, natomiast białe prostokąt-
ne lampki na czarnym tle wymagają przyciśnięcia pra-
wego lub lewego pedału nogą. W tym teście występują 
również bodźce akustyczne (wysoki i niski dźwięk), 
przyporządkowane prostokątnym białym klawiszom 
(również reakcja jedną lub obiema rękami). 

Wynik stanowią trzy składowe: B1 – ilość reakcji 
prawidłowych (liczba); B2 – ilość reakcji błędnych i po-
miniętych (liczba); B3 – mediana czasu reakcji (s).

II. Test  oceniający zdolność orientacji przestrzennej

Zdolność orientacji przestrzennej oceniana została na 
podstawie testu SIGNAL (wersja S2).

Opis testu: badany, siedząc naprzeciwko monitora, 
obserwuje ekran, na którym na białym tle zmieniają po-
łożenie czarne punkty. Jeśli zauważy kwadrat ułożony 
z czterech punktów, ma natychmiast nacisnąć zielony 
przycisk na panelu sterowania. 

Wynik stanowią dwie składowe: C1 – ilość trafi o-
nych i opóźnionych (liczba); C2 – mediana czasu de-
tekcji –wykrywania (s).

III. Testy  oceniające zdolność sprzężenia ruchów

Zdolność sprzężenia oceniono na podstawie 2HAND 
(wersja S2) (D1).                                            

Opis testu: badany siedząc na przeciwko monito-
ra trzyma w rękach (bez podporu przedramienia) dwa 
umocowane do panelu sterowania drążki. Na ekranie 
pojawiają się cztery trasy, które badany poprzez odpo-
wiednie ruchy drążkami musi (jak najszybciej i dokład-
niej) pokonać. 

Wynik stanowi procent czasu błędu (%).
Zdolność sprzężenia oceniono również na podsta-

wie MLS (wersja S1).

1. Wstawianie kołków długich prawą ręką (E1)
Opis testu: badany siedząc przy stoliku, na którym 

ustawiona została płyta robocza, wstawia jak najszyb-
ciej prawą ręką (bez podporu przedramienia) metalowe 
kołki długie do 25 otworów znajdujących się po prawej 
stronie płyty.

Wynik: czas wstawiania kołków długich prawą ręką (s).

2. Wstawianie kołków długich lewą ręką (E2)
Opis testu: jw., ale lewą ręką.
Wynik: czas wstawiania kołków długich lewą ręką (s).
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3. Wstawianie kołków długich oburącz (E3)
Opis testu: jw., tylko badany wstawia kołki długie 

jednocześnie obiema rękami.
Wynik: średni czas wstawiania kołków długich pra-

wą i lewą ręką (s).

4. Wstawianie kołków krótkich prawą ręką (E4)
Opis testu: badany, siedząc przy stoliku, na którym 

ustawiona została płyta robocza, wstawia jak najszyb-
ciej prawą ręką (bez podporu przedramienia) metalowe 
kołki krótkie do 25 otworów znajdujących się po prawej 
stronie płyty.

Wynik: czas wstawiania kołków krótkich prawą 
ręką (s).

5. Wstawianie kołków krótkich lewą ręką (E5)
Opis testu: jw., ale lewą ręką.
Wynik: czas wstawiania kołków krótkich lewą 

ręką (s).

6. Wstawianie kołków krótkich oburącz (E6)
Opis testu: jw., ale badany wstawia kołki krótkie jed-

nocześnie obiema rękami.
Wynik: średni czas wstawiania kołków krótkich pra-

wą i lewą ręką (s).

IV. Testy  oceniające zdolność dostosowania 
motorycznego

Zdolność dostosowania oceniono na podstawie MLS 
(wersja S1).

1. Stosunek wstawiania kołków długich i krótkich pra-
wą ręką (F1)
Opis testu: badany, siedząc przy stoliku, na którym 

ustawiona została płyta robocza, wstawia jak najszyb-
ciej prawą ręką (bez podporu przedramienia) metalowe 
kołki (najpierw długie, a następnie krótkie) do 25 otwo-
rów znajdujących się po prawej stronie płyty.

Wynik: stosunek czasu wstawiania kołków długich 
do krótkich prawą ręką. Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym lepszy wynik (%).

2. Stosunek wstawiania kołków długich i krótkich lewą 
ręką (F2)
Opis testu: jw., tylko lewą ręką.
Wynik: stosunek czasu wstawiania kołków długich 

do krótkich lewą ręką. Im wyższa wartość wskaźnika, 
tym lepszy wynik (%).

3. Stosunek wstawiania kołków długich i krótkich obu-
rącz (F3)
Opis testu: jw., tylko badany wstawia kołki najpierw 

długie, później krótkie jednocześnie obiema rękami.
Wynik: stosunek sumy czasu wstawiania kołków 

długich do czasu wstawiania kołków krótkich oburącz. 
Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepszy wynik (%).

V. Testy  oceniające zdolność częstotliwości ruchów

Zdolność częstotliwości ruchów oceniono na podsta-
wie MLS (wersja S1)

1. Tapping  prawą ręką (G1)
Opis testu: badany, siedząc przy stoliku, na którym 

ustawiona została płyta robocza, uderza jak najszyb-
ciej prawą ręką (bez podporu przedramienia) piórem 
(rylcem) trzymanym pionowo w płaszczyznę kwadra-
tu o boku 4 mm, znajdującego się po prawej stronie 
płyty.

Wynik: ilość uderzeń prawą ręką (liczba).

2. Tapping lewą ręką (G2)
Opis testu: jw.,  ale badany uderza lewą ręką 

w płaszczyznę kwadratu znajdującego się po lewej 
stronie płyty.

Wynik: ilość uderzeń lewą ręką (liczba).

3. Tapping oburącz (G3)
Opis testu: jw., tylko badany uderza jednocześnie 

obiema rękami.
Wynik: suma ilości uderzeń prawą i lewą ręką 

(liczba).

Wyniki badań

Wyniki badań, które dotyczą rzetelności testów kompu-
terowych wykorzystanych do oceny KZM zapaśników 
zamieszczono w tabeli 1.

Przedstawione dane świadczą, że wszystkie z za-
stosowanych prób charakteryzują się odpowiednią 
rzetelnością. Współczynniki rzetelności wynoszą po-
wyżej 0,50, a tym samym dowodzą, że badane pró-
by spełnią wymogi wiarygodności w obrębie danego 
kryterium.   

Wskaźniki oceniające – takie KZM, jak: szybka 
reakcja, w tym reakcja prosta (nr A1–A3), reakcja zło-
żona (nr B1– B3), orientacja przestrzenna (nr C1, C2), 
sprzężenie ruchów (nr D1 oraz E1 – E6), dostosowanie 
motoryczne (nr F1–F3), częstotliwość ruchów (nr G1–
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G3) – odznaczają się wystarczającymi współczynniki 
rzetelności dla grupowych ocen tych zdolności. 

Badania wykazały, że najwyższą rzetelnością 
odznaczają się wskaźniki charakteryzujące reakcję 
złożoną (nr B3, czyli mediana czasu reakcji, gdzie r = 
0,93 oraz B1, tj. ilość reakcji prawidłowych, gdzie r = 
0,85), orientację przestrzenną (nr C2 – mediana czasu 
detekcji, r = 0,89), sprzężenie ruchów (nr E3 – wsta-
wianie kołków długich oburącz, r = 0,89 i E6 – wsta-
wianie kołków krótkich oburącz, r = 0,74) i częstotliwo-
ści ruchów (nr G1 – tapping prawą ręką, r = 0,80 oraz 
G3 – tapping oburącz, r = 0,78). Najniższą natomiast 
rzetelnością charakteryzowały się wskaźniki zdolności 
dostosowania motorycznego (nr F1, F2, F3, czyli stosu-
nek wstawiania kołków długich i krótkich prawą, lewą 
ręką i oburącz, gdzie współczynnik rzetelności wynosił 
odpowiednio: 0,52; 0,51; 0,53).  

Wyniki informatywności diagnostycznej 21 wskaź-
ników KZM zweryfi kowanych wcześniej na podstawie 
rzetelności umieszczono w tabeli 2.

Uzyskane dane dowodzą, że niezależnie od przy-
jętego kryterium większość ocenianych wskaźników 
posiada współczynnik trafności nie mniejszy niż 0,3. 

W przypadku wskaźników oceniających zdolność 
szybkiej reakcji, w tym reakcji prostej (nr A1 – A3), reak-
cji złożonej (nr B2) częstotliwości ruchów (nr G1 – G3) 
i sprzężenia ruchów (E2 i E5) w większości współczyn-
niki trafności nie okazały wystarczające. Jedynie 11 
z 21 ocenianych wybrane KZM, tj. reakcji złożonej (nr 
B1 i B3), orientacji przestrzennej (nr C1 i C2), sprzę-
żenia ruchów (nr E1; E3; E4 i E6) oraz dostosowania 
motorycznego (nr F1–F3) charakteryzuje się współ-
czynnikami powyżej 0,3, a tym samym spełnia przyjęte 
kryterium wiarygodności.   

Najwyższymi współczynnikami informatywności 
diagnostycznej charakteryzują się wskaźniki oce-
niające zdolność sprzężenia ruchów (współczynniki 
wspólne danej zdolności wynoszą odpowiednio dla 
RN1 – 0,51; RN2 – 0,50; RN3 – 0,31), reakcję złożoną 
(RN1 – 0,43; RN2 – 0,51; RN3 – 0,41), dostosowania 
motorycznego (RN1 – 0,41; RN2 – 0,39; RN3 – 0,41) 
oraz orientacji przestrzennej (RN2 – 0,41; RN3 – 
0,55). Najniższą trafnością odznaczają się zdolności 
reakcji prostej (RN1 – 0,27; RN2 – 0,02; RN3 – 0,32) 
oraz częstotliwości ruchów (RN1 – 0,49; RN2 – 0,08; 
RN3 – 0,03).

Tabela 1. Wskaźniki rzetelności testów motorycznych charakteryzujących różne zdolności koordynacyjne zapaśników stylu klasycznego

Table 1. Accuracy indexes of motor tests characterizing various coordination abilities in Greco-Roman wrestlers

Zdolność
koordynacyjna

Symbol testu
(wersja)

Badany wskaźnik 
(zmienna)

Retest  
w ciągu 

3–5 dni (r)

Szybka reakcja
– reakcja prosta

– reakcja złożona

RT (S1)

DT (S1)

A1 – mediana czasu szybkiej reakcji (ms) 
A2 – mediana czasu reakcji (ms)
A3 – mediana czasu pojedynczego ruchu (ms)
B1 – ilość reakcji prawidłowych (liczba)
B2 – ilość reakcji błędnych i pominiętych (liczba)
B3 – mediana czasu reakcji (s)

0,71
0,78
0,53
0,85
0,57
0,93

Orientacja 
przestrzenna SIGNAL (S2) C1 – ilość wykrytych bodźców (liczba)

C2 – mediana czasu detekcji (wykrywania) (s)
0,59
0,89

Sprzężenie ruchów

2HAND (S2) D1 – procent czasu błędów (%) 0,66

MLS (S1) E1 – wstawianie kołków długich prawą ręką (s)
E2 – wstawianie kołków długich lewą ręką (s)
E3 – wstawianie kołków długich oburącz (s)
E4 – wstawianie kołków krótkich prawą ręką (s)
E5 – wstawianie kołków krótkich lewą ręką (s)
E6 – wstawianie kołków krótkich oburącz (s)

0,67
0,50
0,89
0,67
0,58
0,74

Dostosowanie 
motoryczne MLS (S1)

F1 – stosunek wstawiania kołków długich i krótkich prawą ręką (%)
F2 – stosunek wstawiania kołków długich i krótkich lewą ręką (%)
F3 – stosunek wstawiania kołków długich i krótkich oburącz (%)

0,52
0,51
0,53

Częstotliwość 
ruchów MLS (S1)

G1 – tapping  prawą ręką (liczba)
G2 – tapping  lewą ręką (liczba)
G3 – tapping  oburącz (liczba)

0,80
0,69
0,78
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Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 2 
można wnioskować, że w porównaniu z pojedynczymi 
wskaźnikami KZM największą informatywnością cha-
rakteryzuje się sumaryczna rangowa ocena przygoto-
wania koordynacyjnego, gdzie na 21 wskaźników w 14 
przypadkach współczynnik trafności wyniósł powyżej 
0,3. Analizując informatywność diagnostyczną tego 
kryterium można stwierdzić, że charakteryzuje się on 
wyższym współczynnikiem trafności w przypadku ran-
gowej oceny przygotowania techniczno-koordynacyj-
nego, wystawionej przez trenera, gdzie rt = 0,74. Biorąc 
pod uwagę rangową ocenę mistrzostwa sportowego 
informatywność ocenianego zestawu testów koordyna-
cyjnych wyniosła 0,54 (tab. 2).

Dyskusja i wnioski

Analiza zestawu testów komputerowych, w zamierze-
niu służących do kontroli koordynacyjnego obszaru mo-
toryczności zapaśników, na podstawie dwóch kryteriów 
wiarygodności wyłoniła 12 z 21 wskaźników oceniają-
cych 5 KZM, które spełniają wymagania postawione 
podczas diagnozy. Wszystkie wskaźniki mieszczą się 
w obrębie czterech KZM: szybkiej reakcji, w tym reak-
cji złożonej (B1 – ilość reakcji prawidłowych oraz B3 
– mediana czasu reakcji), orientacji przestrzennej (C1 
– ilość wykrytych bodźców oraz C2 – mediana czasu 
detekcji, wykrywania bodźców), sprzężenia ruchów (D1 
– procent czasu błędu; E1; E3; E4 i E6 – wstawianie 

Tabela 2. Wskaźniki trafności diagnostycznej testów motorycznych charakteryzujących różne zdolności koordynacyjne zapaśników 
styku klasycznego

Table 2. Indexes of diagnostic informativeness of motor tests characterising various coordination abilities in Greco-Roman wrestlers

Zdolność
koordynacyjna

Badany wskaźnik 
(zmienna)

RN1 RN2 RN3

rt ind. rt wsp. rt ind. rt wsp. rt ind. rt wsp.

Szybka reakcja
– reakcja prosta

– reakcja złożona

A1 – mediana czasu szybkiej reakcji (ms) 
A2 – mediana czasu reakcji (ms)
A3 – mediana czasu pojedynczego ruchu (ms)

0,26
0,28
0,04

0,27
0,08
0,10

–0,01
0,02

–0,26
–0,03
–0,59

– 0,32

B1 – ilość reakcji prawidłowych (liczba)
B2 – ilość reakcji błędnych i pominiętych (liczba)
B3 – mediana czasu reakcji (s)

–0,33
0,11
0,32

0,43
–0,43

0,13
0,35

0,51
–0,42
–0,03
0,49

0,41

Orientacja prze-
strzenna

C1 – ilość wykrytych bodźców (liczba)
C2 – mediana czasu detekcji (wykrywania) (s)

0,02
0,42 0,21 –0,32

0,27 0,41 –0,31
0,46 0,55

Sprzężenie 
ruchów

D1 – procent czasu błędów (%) 0,45 0,45 0,37 0,37 0,38 0,38

E1 – wstawianie kołków długich prawą ręką (s)
E2 – wstawianie kołków długich lewą ręką (s)
E3 – wstawianie kołków długich oburącz (s)
E4 – wstawianie kołków krótkich prawą ręką (s)
E5 – wstawianie kołków krótkich lewą ręką (s)
E6 – wstawianie kołków krótkich oburącz (s)

0,17
0,11
0,50
0,54
0,30
0,68

0,51

0,37
0,02
0,53
0,46
0,08
0,63

0,50

0,35
0,19
0,38
0,44
0,02
0,53

0,31

Dostosowanie 
motoryczne

F1 – stosunek wstawiania kołków długich i krótkich prawą 
ręką (%)

F2 – stosunek wstawiania kołków długich i krótkich lewą 
ręką (%)

F3 – stosunek wstawiania kołków długich i krótkich 
oburącz (%)

–0,51

–0,42

–0,44

0,41

–0,42

–0,36

–0,46

0,39

–0,44

–0,38

–0,31

0,41

Częstotliwość 
ruchów

G1 – tapping  prawą ręką (liczba)
G2 – tapping  lewą ręką (liczba)
G3 – tapping  oburącz (liczba)

–0,49
–0,46
–0,49

0,49
–0,01
–0,01
–0,06

0,08
0,07

–0,04
–0,08

0,03

Sumaryczna rangowa ocena przygotowania koordynacyjnego na podstawie WST 0,74 0,54

Uwagi: RN1 – sumaryczna rangowa ocena przygotowania koordynacyjnego; RN2 – rangowa ocena według przygotowania techniczno-koordynacyjnego 
wystawiona przez trenera; RN3 – rangowa ocena według mistrzostwa sportowego; rt ind. – współczynnik trafności indywidualny dla każdego wskaźnika 
KZM; rt wsp. – współczynnik trafności wspólny, ustalony na podstawie sumarycznej oceny wskaźników danej KZM
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kołków długich i krótkich prawą ręką oraz oburącz) oraz 
dostosowania motorycznego (F1; F2 i F3 – stosunek 
wstawiania kołków długich i krótkich prawą, lewą ręką 
oraz oburącz). Tworzą one baterię testów kompute-
rowych wchodzących w skład WST, które mogą być 
wykorzystywane do kontroli poziomu rozwoju KZM 
zapaśników.  

Rzetelność wskaźników oceniających zdolność 
szybkiej reakcji, orientacji przestrzennej, dostosowa-
nia motorycznego, częstotliwości ruchów i częściowo 
sprzężenia ruchów (wstawianie kołków długich, krót-
kich prawą, lewą ręką i oburącz) waha się od 0,51 do 
0,93, co oznacza, że jest wystarczająca i spełnia bada-
ne kryterium [16]. 

Wśród wszystkich ocenianych prób niewystarczają-
cą informatywnością odznaczają się wskaźniki reakcji 
prostej oraz częstotliwości ruchów. Najprawdopodobniej 
przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt, iż zdolności 
te nie należą do najistotniejszych KZM dla zapasów.   

W przypadku informatywności diagnostycznej uzy-
skane dane dowodzą, że niezależnie od przyjętego kry-
terium większość ocenianych wskaźników ma współ-
czynnik trafności nie mniejszy niż 0,3. Taki poziom 
wskaźników spełnia przyjęte w metrologii sportowej 
wymogi odnośnie do informatywności [16] i świadczy 
o przydatności danych testów w diagnostyce KZM.

W ocenie informatywności diagnostycznej zastoso-
wanych testów wystąpiły znaczne wahania w zależno-
ści od przyjętego kryterium. Może być to spowodowane 
rozbieżnością ocen ekspertów, której przyczyn należy 
upatrywać w subiektywnym traktowaniu poziomu mi-

strzostwa sportowego oraz przygotowania techniczno-
koordynacyjnego zawodników. Ujednolicenie i podwyż-
szenie informatywności (trafności) testów zastosowa-
nych prób może stać się faktem po dokonaniu głębszej 
analizy zestawu i wersji wchodzących w skład baterii 
testów zastosowanych do pomiaru wybranych KZM za-
paśników. Istotne jest również podniesienie kompeten-
cji oraz większa zgodność opinii ekspertów biorących 
udział w badaniach.  

Powyższe rozważania na temat rzetelności i in-
formatywności diagnostycznej testów komputerowych 
skłoniły nas do wysunięcia następujących wniosków:
1. Wszystkie z 21 przeanalizowanych wskaźników cha-

rakteryzują się wystarczającymi współczynnikami 
rzetelności. Próby testowe oceniające zdolność 
szybkiej reakcji, orientacji przestrzennej, sprzęże-
nia ruchów, dostosowania motorycznego i częstotli-
wości ruchów spełniają przyjęte kryterium. 

2. W większości przypadków współczynniki trafności 
nie były mniejsze od 0,3. Największa trafność wy-
kazały wskaźniki mierzące zdolność sprzężenia ru-
chów, reakcji złożonej, orientacji przestrzennej i do-
stosowania motorycznego, najniższymi odznaczały 
się reakcja prosta i częstotliwość ruchów.

3. Uzyskane współczynniki rzetelności i informatyw-
ności diagnostycznej wskaźników reakcji złożonej, 
orientacji przestrzennej, dostosowania motorycz-
nego i sprzężenia ruchów świadczą o przydatności 
danych testów w diagnostyce KZM zawodników 
zapasów, gdyż spełniają one wymogi metrologii 
sportowej.
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Wprowadzenie. Problematyka starości stanowi obecnie przedmiot zainteresowania badaczy reprezentujących 
wiele dziedzin nauki. Wynika to głównie z faktu postępującego procesu starzenia się społeczeństw. Powolny, 
stopniowy wzrost średniego trwania życia pozwala zakładać, że w kolejnych latach wzrost populacji ludzi w po-
deszłym wieku stanie się faktem. W Polsce pod koniec 2000 roku odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wynosił 
12,3%, a w 2005 roku sięgnął już 13,39% ogółu populacji. Prognozy GUS sugerują wzrost tego wskaźnika do 
31,6% w 2050 roku. Dane te pokazują znaczenie tego problemu w wymiarze społecznym, a w konsekwencji – 
ujawniają, jak wielkiego znaczenia nabiera prowadzenie badań nad grupą osób starszych. Jednym z obszarów tej 
aktywności badawczej jest sprawność fizyczna seniorów. Do kompleksowej oceny tego zagadnienia służy bateria 
testów o nazwie Fullerton Functional Fitness Test (FFFT), opracowana w USA przez Rikli i Jonesa. Dostarcza ona 
sposobów oceny parametrów kluczowych dla sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Innym testem 
badającym wystąpienie ryzyka upadków ludzi starszych – i w przeciwieństwie do FFFT skoncentrowanym jedynie 
na tym rodzaju zagrożenia – jest test Tinetti, czyli Performance-Oriented Mobility Assesment (POMA).

Cel pracy. Ocena zgodności wyników the Fullerton Functional Fitness Test oraz testu Tinetti – Performance-
Oriented Mobility Assesment (POMA) w ocenie ryzyka upadków osób starszych. 

Materiał i metoda. Grupę objętą badaniem stanowiły pensjonariuszki trzech Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej (DDPS) w Poznaniu. Poddana testom grupa to kobiety w wieku 65–98 lat. Średnia arytmetyczna 
wieku badanej populacji wynosiła 76,8 lat. Badania prowadzono za pomocą testu Fullerton Functional Fitness 
(FFFT). Jako drugiego narzędzia badawczego użyto testu POMA.

Test Fullerton zawiera ocenę kilku elementów kluczowych dla całościowej oceny sprawności fizycznej. 
Jednym z nich jest ocena złożonej koordynacji ruchowej poprzez wyniki testu „8-foot up-and-go”. Ponieważ 
konstrukcja tego testu podobna jest do innego testu służącego do oceny ryzyka upadków „up-and-go” to należy 
sądzić, że może on stanowić wiarygodne narzędzie do oceny ryzyka upadków u osób starszych. Jeśli okazałoby 
się, że istnieje silna zależność statystyczna pomiędzy tym testem a testem POMA, to przy całościowej ocenie 
sprawności fizycznej za pomocą Fullerton Functional Fitness Test można dodatkowo wnioskować o stopniu 
występowania ryzyka upadków. Czy jest tak w istocie, można sprawdzić za pomocą korelacji pomiędzy tymi 
elementami. Porównanie wyników badań sprawdzianu „8-foot up-and-go” z baterii Fullerton Functional Fitness 
Test oraz wyników badań POMA wykonano za pomocą korelacji Pearsona.
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Wyniki badań. Pomiędzy wynikami badanych prób (POMA i FFFT) zachodzi bardzo silna zależność staty-
styczna. Dla obu testów sporządzono skale pomiarowe, porównano je i skonstruowano pięciostopniową skalę 
ryzyka upadków dla osób badanych za pomocą testu z baterii Fullerton Functional Fitness.

Wnioski. (1) Próbę „8-foot up-and-go” można wykorzystać jako wskaźnik do oceny ryzyka upadków kobiet 
w wieku powyżej 65 lat, bez konieczności stosowania innych testów do oceny ryzyka upadków (np. testu 
Tinetti). (2) Wskazane jest prowadzenie co pięć lat badań w grupach wieku dla mężczyzn i kobiet. Pozwoli to 
określić szczegółowo poziom ryzyka upadków dla grup wiekowych, a tym samym progresję ryzyka upadków 
związaną z wiekiem człowieka.

Introduction. Problems of elderly people have a lot of interest from several disciplines of science due to the 
progress of aging society syndromes. Slow gradual increase of the average human lifespan allows presupposing 
that nearest future will bring increase of senior’s population. At the end of 2000 the percentage of 65-year-olds 
and older citizens was 12.3%; five years later (2005) it was 13.38% of the population of Poles as a whole. Accord-
ing to demographic prognosis of GUS this rate is going to rise up to 31.6% by the end of 2050. That information 
shows the importance of doing research on this field, such as checking physical efficiency of seniors. The Fullerton 
Functional Fitness Test, developed by Rikli and Jones, is one of the best tools for estimating a large number of 
aspect of senior’s physical efficiency and fitness. The other test, which may be useful only when examining the 
risk of fall, is Performance-Oriented Mobility Assessment (Tinetti test).

The aim of the work. To examine the conformity of the Fullerton Functional Fitness Test and Performance-
Oriented Mobility Assessment as the tools for estimating of the  risk of fall in the group of seniors.

Material and methods. The research group consists of 64 women at the age of 65–98, habitants of the DDPS 
in Poznań. Arithmetic mean of that group was 76,8. The participants were examined with the help of the Fullerton 
Functional. The second method was Tinetti test (POMA), useful to estimate risk of falling of elderly people. First 
method consists of several elements, which are important when estimating the aspects of comprehensive fit-
ness. One of them, “8-foot up-and-go test”, is helpful to measure complex coordination of movements. Since the 
construction of this test is similar to another “up-and-go” test, used to estimate fall risk, it needed comparing and 
assessing whether it might be regarded as a reliable source of  estimating fall risk in the group of seniors. The 
researchers proved strong statistical dependence between this test and POMA, and, as a result, the possibility to 
compare the measurements with the use of correlation between these two elements.  The Fullerton Functional 
Test was compared to Tinetti test with the help of Pearson’s Correlation.     

Results. There is a very strong statistical dependence between POMA and the Fullerton Functional Fitness 
Test. There was made a scale for these two tests, after that both tests were compared and finally a fifth-gradual 
scale of risk falls for people examined with the help of the FFFT was constructed.     

Conclusions. (1) It is possible to use „8-foot up-and-go” trial as a rate for estimation of risk of fall of the 
65-year-old and older women, with no need to use other tests, such as POMA. (2) It is crucial to do complex re-
examination after five years. Among the participants, there should be retired women and men. The re-examination 
may give the researchers a unique chance to determine in details the progression of risk of fall. 

Wstęp

Problematyka starości stanowi obecnie przedmiot 
zainteresowania specjalistów reprezentujących wiele 
dziedzin nauki, co wynika głównie z postępującego 
starzenia się społeczeństw. Powolne, stopniowe wy-
dłużanie się średniego trwania życia pozwala zakła-
dać, że kolejne lata przyniosą znaczący wzrost popula-
cji ludzi w podeszłym wieku. W Polsce pod koniec 2000 
roku odsetek osób w wieku 65 lat i starszych stanowił 
12,3%, a w 2005 roku już 13,39% ogółu populacji [1]. 
Prognozy GUS wskazują na wzrost tego wskaźnika do 
31,6% w 2050 roku [2], a co za tym idzie – dowodzą 
niezbicie, jak istotnym problemem społecznym jest 
starzenie się obywateli. Ważne staje się zatem objęcie 
badaniami seniorów. Jednym z obszarów tych badań 
jest sprawność fi zyczna osób w podeszłym wieku. 

Testem oceniającym kompleksowo to zagadnienie jest 
Fullerton Functional Fitness Test (FFFT), który w USA 
opracowali Rikli i Jones. FFFT dostarcza narzędzi do 
oceny kluczowych dla sprawności funkcjonalnej osób 
w podeszłym wieku parametrów [3]. Innym testem 
badającym, który ogranicza się jednak tylko do bada-
nia ryzyka upadków u seniorów, jest test Tinetti, czyli 
Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA).

Celem pracy była ocena zgodności wyników 
the Fullerton Functional Fitness Test oraz testu  
Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA). 

Materiał i metoda

Grupę objętą badaniami stanowiły 64 pensjonariuszki 
trzech Dziennych Domów Pomocy Społecznej (DDPS) 
w Poznaniu – kobiety w wieku 65–98 lat. Średnia aryt-
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metyczna wieku tej populacji wynosiła 76,8 lat. Badanie 
prowadzono za pomocą the Fullerton Functional 
Fitness Test. Dokonano pomiaru pięciu elementów po-
zwalających na ocenę gibkości i siły górnej i dolnej czę-
ści ciała oraz złożonej koordynacji ruchowej („zginanie 
przedramienia”, „drapanie po plecach”, „wstawanie 
z krzesła”, „siądź i dosięgnij” oraz „wstań i idź 8 stóp” 
[4]). Zmieniono także ciężarek z 2,27 kg na 2,5 kg, jako 
bardziej odpowiadający polskim normom (układ me-
tryczny). Ułatwi to w przyszłości wykonywanie testu 
w programach społecznych. Do badań użyto krzeseł 
o wysokości 44,00 ± 0,5 cm.

Jako drugi zastosowano test POMA (Performance-
Oriented Mobility Assessment, popularnie określa-
ny jako test Tinetti).  Test ten służy do oceny ryzyka 
upadków u osób w podeszłym wieku. Badanie polega 
na ocenie poszczególnych składowych równowagi 
i chodu, a następnie na przypisaniu punktów każde-
mu składnikowi testu. Równowagę ocenia się podczas 
siedzenia, wstawania, stania, trącania, obrotu o 180o 
i siadania. Badany może zdobyć maksymalnie 16 punk-
tów. Chód ocenia się na podstawie zapoczątkowania 
chodu, długości i wysokości kroku, symetrii kroku, cią-
głości kroku, ścieżki chodu, ustawienia tułowia i pozycji 
podczas chodzenia. Badany może uzyskać 12 punk-
tów. W obu pomiarach badany może zdobyć łącznie 
28 punktów. Gdy liczba punktów uzyskanych przez 
badanego wynosi 19–24, oznacza to, że znajduje się 

on w grupie ryzyka upadków. Jeżeli wynik jest mniejszy 
niż 19 punktów – to należy do grupy wysokiego ryzyka 
upadków [5]. 

Bateria  Fullerton Functional Fitness Test zawiera 
ocenę kilku kluczowych dla całościowej oceny spraw-
ności fi zycznej elementów. Jednym z nich jest ocena 
złożonej koordynacji ruchowej za pomocą wyników 
testu „8-foot up-and-go”. Ponieważ konstrukcja tego 
testu jest podobna do innego testu służącego do oce-
ny ryzyka upadków, czyli „up-and-go” [6], należy są-
dzić, że może on stanowić wiarygodne narzędzie do 
oceny ryzyka u osób starszych. Jeśli okazałoby się, 
że istnieje silna zależność statystyczna pomiędzy te-
stem FFFT a testem POMA, to dokonując całościowej 
oceny sprawności fi zycznej za pomocą baterii testów 
Fullerton Functional Fitness można dodatkowo wnio-
skować o stopniu występowania ryzyka upadków. Czy 
tak jest w istocie – można sprawdzić za pomocą kore-
lacji pomiędzy tymi elementami. Porównanie wyników 
badań „8-foot up-and-go” z baterii Fullerton Functional 
Fitness Test z wynikami badań testem POMA wykona-
no za pomocą korelacji Pearsona.

Wyniki badań

Wyniki badań próby „8-foot up-and-go” i testu Tinetti 
posortowano wg ilości punktów uzyskanych w teście 
POMA (tab. 1). Następnie podzielono je na grupy ry-

Tabela 1. Procentowy udział osób zagrożonych ryzykiem upadków w badanej grupie

Table 1. Percentage participation of people threaten by the risk of falls

Osoby w grupie ryzyka upadków*
Risk of falls group

19–24 pkt 10 osób
10 people

15,63%

Osoby w grupie wysokiego ryzyka upadków*
High risk of falls group

<19 pkt 14 osób
14 people

21,88%

Osoby w grupie bez ryzyka upadków
No risk of falls group

>24 pkt 40 osób
40 people

62,49%

* Wyniki badań testem Tinetti (POMA) pokazują, że zagrożone ryzykiem upadku są 24 osoby, tj. 37,5% grupy / The results of the Tinetti Test  examination 
inform that 24 people (37,5%) are threatened by the risk of falls.

Tabela 2. Grupy ryzyka (test Tinetti)

Table 2. Risk of falls groups (Tinetti test)

Grupy ryzyka upadków  wg Tinetti
Risk of  falls group (Tinetti)

Wysokie ryzyko upad-
ków / High risk (<19 

pkt)

Ryzyko upadków
Risk of falls
(19–24 pkt)

Bez ryzyka upadków
No risk 

(>24 pkt)

Czas w sekundach – próba „wstań i idź 8 
stóp” (średnia arytmetyczna)
Time [s] „8-foot up-and-go” (arithmetic 
mean)

21,66 12,4 9,33
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zyka upadków (tab. 2) i przyporządkowano wyniki testu 
„8-foot up-and-go”. Dla każdej z grup ryzyka upadków 
obliczono średnią arytmetyczną. Wyniki przedstawiono 
na skali pomiarowej (wartości zaokrąglono do jednego 
miejsca po przecinku).

Jak wynika z ryciny 1, osoby badane, znajdujące się 
w grupie nieobjętej ryzykiem upadków wg skali Tinetti 
(POMA), wykonały test „8-foot up-and-go” w czasie 
krótszym niż 9,3 s, natomiast osoby w grupie ryzyka 
upadków – w czasie pomiędzy 9,3 a 21,7 s. Badane 
kobiety pokonujące dystans powyżej 21,7 s znalazły się 
w grupie wysokiego ryzyka upadków. 

                                                        
                                                          9,3 s                                                   21,7 s

Bez ryzyka upadków
No risk of  falls

Wysokie ryzyko upadków
High risk of falls

Ryzyko upadków 12,4 s
Risk of falls

Ryc. 1. Skala ryzyka upadków dla testu „8-foot up-and-go” na podstawie testu Tinetti

Fig. 1. The risk scale of falls for the „8-foot up-and-go” test

Na podstawie danych z tabeli 3 sporządzono trzy-
stopniową skalę pomiarową dla testu „8-foot up-and-
go”. Ponieważ odchylenie standardowe informuje, na 
ile przeciętnie odchylają się od średniej wyniku w da-
nej próbie, można przyjąć, że średnia arytmetyczna 
danej próby (A = 12,4 s) znajduje się w środku skali. 
Następnie wyznaczono punkty graniczne dla odchyle-
nia standardowego (Sd = 6,56) badanej grupy, tj. do 
średniej arytmetycznej dodano i odjęto wartość odchy-
lenia standardowego (12 ± 6,56).

Jak wynika z ryciny 2, można przyjąć, że poni-
żej 5,9 s nie występuje ryzyko upadków, natomiast 

Tabela 3. Grupy ryzyka upadków („8-foot up-and-go”)

Table 3. Risk of falls group („8-foot up-and-go”)

Grupy ryzyka upadków
Risk of falls groups

Czas w sekundach – próba  „wstań i idź 8 stóp” 
(średnia arytmetyczna) / Time [s] „8-foot up-and-go” 

(arithmetic mean)

Ryzyko upadków / Risk of falls 6,56 – 19,06

Wysokie ryzyko upadków / High risk of falls > 19,06

Bez ryzyka upadków / No risk of falls < 5,94

Cała badana grupa (średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe) 
/ All examination group (arithmetic mean and standard deviation) 12,5 ± 6,56

                                                          5,9 s      19,1 s

Bez ryzyka upadków
No risk of falls

Ryzyko upadków 12,4 s
Risk of falls

Wysokie ryzyko upadków
High risk of falls

Arithmetic mean

Ryc. 2. Skala ryzyka upadków dla testu „8-foot up-and-go” sporządzona na podstawie średniej arytmetycznej i odchylenia standar-
dowego

Fig. 2. The risk scale of falls for the test „8-foot up-and-go” (arithmetic mean and standard deviation)
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powyżej 19,1 s mamy z nimi do czynienia. Ponieważ 
pomiędzy wynikami badanych prób (test z baterii 
FFFT oraz Tinetti) zachodzi bardzo silna zależność 
statystyczna (jak wynika z tab. 4), można przyjąć, 
że sporządzona trzystopniowa skala (ryc. 2) dla 
tej próby będzie wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka 
upadków, rozszerzając tym samym wartość użytko-
wą testu Fullerton.

Uzyskany wynik 0,75 dla próby „8-foot up-and-go” 
z baterii testów Fullerton Functional Fitness po porów-
naniu z wartościami z tabeli wartości krytycznych „r” 
wskazuje, że zachodzi bardzo silna zależność staty-
styczna [7].

Poniżej przedstawiono grafi czne porównanie dwóch 
skal pomiarowych na podstawie rycin 1–2. Oznaczone 
wartości podano w sekundach.

Na podstawie danych z ryciny 3 można sporządzić 
skalę pięciostopniową, która będzie oddawała bardziej 
szczegółowo stopnie ryzyka upadków dla testu „8-foot 
up-and-go”

Na podstawie danych z ryciny 4 można po wyko-
naniu testu „8-foot up-and-go” przyporządkować wynik 
do odpowiedniej kategorii ryzyka upadków i wniosko-
wać o zagrożeniach.

Wnioski

1. Próbę „8-foot up-and-go” można wykorzystać jako 
wskaźnik do oceny ryzyka upadków kobiet w wieku 
powyżej 65 lat, bez konieczności stosowania innych 
testów do oceny ryzyka upadków, np. testu Tinetti 
(POMA).

Tabela 4. Współczynnik korelacji Pearsona dla „8-foot up-and-go” z baterii testów FFFT

Table 4. Pearson’s Correlation coefficient for „8-foot up-and-go” test (FFFT)

Elementy testu
Elements of test

Oceniany parametr
Estimated parameter

Współczynnik korelacji Pearsona dla 
FFFT/POMA

Pearson’s Correlation coefficient

„Wstań i idź 8 stóp”
„8-foot up and go”

Koordynacja złożona
zwinność i równowaga
agility/dynamic balance

0,75

p 00,1 = 0,33

5,9------------------9,3
■---------------------▲

12,4-       -12,5
 ■-            -▲

19,1----------21,7
-■-------------▲

Bez ryzyka upadków
No risk of falls

Ryzyko upadków
Risk of falls

Wysokie ryzyko upadków
High risk of falls 

Ryc. 3. Porównanie skal pomiarowych

Fig. 3. Comparison of the measurement scales 

Bez ryzyka 
upadków

No risk of falls

Zagrożenie 
ryzykiem upadków
Threatened by risk 

of falls

Ryzyko upadków
Risk of falls

Zagrożenie 
wysokim ryzykiem 

upadków
Threatened by high 

risk of falls

Wysokie ryzyko 
upadków

High risk of falls

< 6 s 6–9 s 9–19 s 19–22 s > 22 s

Ryc. 4. Pięciostopniowa skala upadków

Fig. 4. Five-degree risk of fall scale
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2. Wskazane jest prowadzenie co 5 lat badań w gru-
pach wiekowych, i to zarówno dla mężczyzn, jak 
i kobiet. Pozwoli to szczegółowo określić poziom 

ryzyka upadków dla grup wiekowych, a tym samym 
– progresję upadków związaną z wiekiem człowie-
ka.
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MODELE STEROWANIA DZIAŁANIAMI RUCHOWYMI 
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Praca niniejsza jest próbą syntetycznego przedstawienia osiągnięć rosyjskich uczonych poruszających 
się w obszarach neurofizjologii, neuropsychologii i biomechaniki w celu stworzenia jednej, spójnej koncepcji 
wyjaśniającej przebieg procesów sterowania czynnościami ruchowymi. Z wyjątkiem popularnej w ostatnich 
latach koncepcji Bernsteina, wszystkie pozostałe, omówione w artykule, nie były do tej pory prezentowane 
polskiemu czytelnikowi, chociaż w bardzo wielu aspektach są nowatorskie i w związku z tym warte szerszego 
rozpropagowania. Publikacja ta jest więc próbą wypełnienia luki powstałej w tym obszarze i wskazania na fakt, 
że oprócz popularnych w Polsce koncepcji, głównie amerykańskich, propozycje wyjaśnienia tego fenomenu – 
naszym zdaniem z pozytywnym skutkiem – powstają również w innych krajach. 

The authors attempt to present the achievements of Russian scientists in the field of neurophysiology, neuro-
psychology and biomechanics, aimed at building a single, coherent explanation of the motor control processes 
in humans. Except for the Bernstein’s theory, all other ones described in this paper have not yet been presented 
to Polish readers, though in many aspects they are very innovative, thus worthy of wide propagation. The authors 
attempt to bridge the gap between knowledge about American and Russian scientific achievements and to show 
at the fact that besides the popular in Poland, mainly American concepts, important attempts at explaining this 
phenomenon – to our opinion successful – are undertaken also in other countries.

NR 44 2008AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Psychologiczna złożoność procesu sterowania ruchami 
i czynnościami została zaprezentowana po raz pierw-
szy pod koniec XIX wieku przez amerykańskich uczo-
nych Jamesa (1890) i Woodwortha (1899), a ich biome-
chaniczną organizację przedstawiło na przełomie XIX 
i XX wieku dwóch wybitnie utalentowanych niemieckich 
anatomofi zjologów: Braune i Fischer [1]. Pomimo tak 

fundamentalnych i bogatych podwalin teoretycznych 
ostatnimi czasy psychologowie i fi zjologowie, którzy 
zajmują się problematyką zachowania ruchowego, zde-
cydowali się na pewne uproszczenia, objaśniając je za 
pomocą takich pojęć, jak bodziec, reakcja, odruch. W 
związku z tym, zdaniem Gordiejewej [2], w większości 
badań ruchy i czynności nie były przedmiotami bada-
nia same w sobie, lecz występowały w roli wskaźników 
innych procesów.
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Zainteresowanie badaniem ruchu i czynności ru-
chowej wzrosło w drugiej połowie XX wieku w związku 
z przeniknięciem do biologii i psychologii idei cyberne-
tyki, teorii zautomatyzowanej regulacji, a także z roz-
wojem psychologii inżynieryjnej i pojawieniem się za-
wodu operatorów systemów sterowania. Przedmiotem 
badań prowadzonych przez psychologów, fi zjologów, 
biomechaników były najróżnorodniejsze klasy ruchów, 
na przykład: naturalne i narzędziowe, izolowane i seryj-
ne, szybkie i wolne, wrodzone (naturalne) i wyuczone 
[3, 2]. Do badania tych klas naukowcy wykorzystywali 
najrozmaitsze metody, począwszy od prostej obserwa-
cji po współczesne środki, takie jak: stereofotograme-
tria stroboskopowa, kinematometria biomechaniczna, 
analiza wideo-komputerowa [4] lub mikrostrukturalna 
i mikrodynamiczna analiza do rejestracji podstawo-
wych zewnętrznych i wewnętrznych (psychicznych) 
składników czynności ruchowych [2].

W opinii wielu specjalistów [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15] zebrany bogaty materiał empiryczny 
okazuje się nad wyraz różnorodny, a w wielu przypad-
kach jego analiza prowadzi autorów do sprzecznych 
wniosków. Sytuacja taka doprowadziła do powstania 
mało spójnych hipotez, spośród których wiele uznano 
za słuszne do opisu jedynie wąskiej, wybranej klasy 
ruchów. Za przykład może posłużyć model zacho-
wania się motorycznego Adamsa [16, 17], opierający 
się na zamkniętym pierścieniu regulacji i objaśniający 
proces opanowywania prostych dyskretnych ruchów 
lub koncepcja programowania motorycznego Lashley 
[18], stanowiąca wymowny przykład funkcjonowania 
otwartego pierścienia regulacyjnego, w którym reali-
zacja ruchu jest centralnie organizowanym procesem, 
który dokonuje się bez istotnego udziału mechanizmów 
proprioceptywnych.

Mimo dużego zróżnicowania metodologiczne-
go oraz rozbieżności interpretacyjnych [12] badacze 
zachowania motorycznego próbują poddać analizie 
i syntezie rezultaty różnorodnych badań eksperymen-
talnych, przeprowadzanych na zwierzętach (w tym celu 
deaferentowanych) i ludziach, które mogłyby stać się 
podstawą nie tyle dla wybiórczej teorii sterowania okre-
ślonymi rodzajami ruchów, ile dla ogólnej teorii regulacji 
i sterowania aktami ruchowymi. 

Poniżej zostaną przedstawione najbardziej charak-
terystyczne i znaczące modele sterowania aktami ru-
chowymi, opracowane i eksperymentalnie potwierdzo-
ne przez rosyjskich uczonych, które w porównaniu do 
modeli autorstwa badaczy amerykańskich i niemieckich 
są mniej znane polskiemu czytelnikowi. Mamy nadzie-

ję, że przybliżenie tych koncepcji, a później skonfronto-
wanie ich z teoriami sformułowanymi przez uczonych 
z innych krajów pozwoli odkryć nie tylko ogólne i spe-
cyfi czne cechy, właściwe tym modelom, ale także, o ile 
to możliwe, stworzyć jedną lub kilka jednolitych teorii 
sterowania i regulowania aktami ruchowymi. Podobny 
punkt widzenia prezentuje Adams [3], według którego 
analiza koncepcji różnych szkół ma swoje uzasadnie-
nie historyczne, gdyż – po pierwsze – leżące u pod-
staw różnych koncepcji idee powinny być znane spe-
cjalistom z danej dziedziny po to, aby mogli z czymś 
porównać idee własne, po wtóre zaś – konieczne jest 
poznanie dorobku zgromadzonego w trakcie wcześniej 
przeprowadzonych eksperymentów, aby dzięki wła-
snym badaniom empirycznym móc wpisać się w rozwój 
gmachu wiedzy.

W przeglądzie tym przedstawiamy siedem modeli 
opisujących sterowanie i regulację czynności rucho-
wych, które w XX wieku zostały opracowane przez 
uczonych rosyjskich: Bernsteina [19, 20, 1], Anochina 
[21, 22], Sokołowa [23], Konopkina [24], Gordiejewą 
i wsp. [25], Gordiejewą i Zinczenkę [26] oraz Nazarowa 
[27]. Dwa z tych modeli – pierwszy i przedostatni – 
poddamy gębszej. Pierwszy, ponieważ jego autor 
był prekursorem tego typu prac. Jego idee i odkrycia 
Bernsteina, pod wieloma względami pionierskie, legły 
bowiem u podstaw wszystkich innych modeli i schema-
tów, które później przedstawiali liczni autorzy i które są 
teraz powszechnie znane czytelnikom. Przedostatni – 
model Gordiejewej i Zinczenki – ponieważ jego twórcy 
w wyniku eksperymentów, jako jedni z nielicznych bada-
czy, poznali dogłębnie rolę i skład wewnętrznych struk-
tur psychologicznych, określających budowę, organiza-
cję i system funkcjonowania działań przedmiotowych 
człowieka. Do przeglądu nie została włączona analiza 
modelu autorstwa Czchaidze [28] (ucznia i zwolennika 
koncepcji Bernsteina), gdyż jego publikację przetłuma-
czono na język polski.

Jedną z najbardziej znanych na świecie teorii, 
w której w pełni i konsekwentnie opisane są procesy 
sterowania i regulacji wszystkich klas ruchów jest kon-
cepcja Bernsteina [19, 20, 1]. Prowadząc oryginalne 
badania rozmaitych form aktywności zawodowej, ćwi-
czeń sportowych, cyklografi cznej analizy gry wybitnych 
pianistów, Bernstein przedstawił uogólniony model za-
mkniętego pierścieniowo koordynowanego sterowania 
sformowanego działania motorycznego. Już w latach 
trzydziestych XX wieku wskazał, że sterowanie zło-
żonym aparatem ruchu człowieka i zwierząt nie może 
obyć się bez ciągłego dopływu do centralnego ukła-
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du nerwowego aferentnych sygnałów o stanie łańcu-
cha kinematycznego. Rolę podstawowych składników 
swojego modelu uczony nadaje obrazowi i zasadzie 
poprawek czuciowych. Funkcję obrazu Bernstein 
wiązał z uświadamianiem sobie zadania ruchowego 
i uprzedzeniem rezultatu jego rozwiązania. Obraz lub 
wyobrażenie rezultatu określa program realizacji i ko-
rygowania zadania ruchowego. W charakterze domi-
nującego składnika określającego koordynację ruchów 
rozpatrywał zasadę poprawek czuciowych. Schemat 
blokowy skoordynowanego sterowania aktem rucho-
wym przedstawia rycina 1. Jak widać, zawiera on sześć 
podstawowych części.
1. Źródło energii mechanicznej – efektor lub silnik sys-

temu, którego tryb pracy podlega regulacji; w sche-

macie Bernsteina efektor jest mięśniem lub grupą 
mięśni poruszającego się organu.

2. Element1 zadający wartość żądaną (Sollwert), 
wprowadzający do systemu dowolną drogą kolejne 
pożądane wartości regulowanego parametru; ele-
ment zadający (Sollwert) zgodnie z zaplanowanym 
programem czynności realizuje ciągły przebieg lub 
proces ruchu organu, a także decyduje o jego ogni-
wach, granicach sekwencji, narzędziach itp.

3. Receptor (system receptorów) określający bieżącą, 
faktyczną wartość (Istwert) regulowanego parame-
tru.

4. Komparator ustalający wartość i znak odchylenia mię-
dzy wartością bieżącą (Istwert), uzyskaną przez re-
1 Programator.

 

 
 
Sollwert – SW 
Istwert – IW 

W 

SW 

IW 

Ryc. 1. Schemat blokowy skoordynowanego sterowania aktem ruchowym Bernsteina [20]

Fig. 1. The block scheme of a movement act coordinated control according to Bernstein
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ceptor lub receptory, a wartością zadaną (Sollwert) 
znajdującą się w realizowanym programie.

5. System centralnego przekodowywania, który prze-
kłada docierającą do niego informację o wymaga-
nych korektach działania efektorów i przesyła ją do 
regulatora.

6. Regulator – ostatni z głównych elementów schematu 
Bernsteina bezpośrednio steruje i określa dozowa-
nie strumienia energii przepływającej przez efektor 
(mięsień). 

Przeanalizujmy dokładniej zadania wyróżnionych 
przez uczonego składników modelu. Głównym ele-
mentem regulacyjnym całego systemu pierścieniowe-
go [1] jest element zadający (lub kompleks zadają-
cy), w opisywanym modelu utożsamiany z programem 
aktu ruchowego, który jest „naczelnym ogniwem całe-
go sytemu pierścieniowego” [1, s. 237]. Bernstein wy-
różnia dwa poziomy programowania aktu ruchowego 
(czynności). Na pierwszym poziomie – makropozio-
mie czynności ruchowej – planowane jest rozwiązanie 
postawionego zadania i wybierany program, który ma 
być realizowany przez element zadający. Podstawą 
rozwiązania zadania i wytworzenia niezbędnego 
dla jego realizacji programu jest „wyobrażenie, czyli 
antycypacja takiego rezultatu czynności (końcowej 
lub etapowej), na jaki jest ona nakierowana wskutek 
uświadomienia sobie pojawiającego się zadania ru-
chowego” [1, s. 240]). Innymi słowy, na tym poziomie 
planowane jest rozwiązanie postawionego zadania 
i wybierany program, który będzie realizowany przez 
element zadający.

Na drugim poziomie – mikropoziomie – następuje 
przeszyfrowanie uogólnionych antycypowanych rezul-
tatów czynności na szczegółowe rozkazy o szybkości, 
sile, kierunku itp. w każdym skrajnie krótkim przedziale 
czasu [1, s. 241].

Należy podkreślić, że w elemencie (kompleksie) 
zadającym znajduje się informacja nie tylko o zawar-
tości (istocie) zadania ruchowego, ale do tego skład-
nika systemu dociera również informacja z receptorów. 
Informacja ta sygnalizuje zrealizowanie poszczególnego 
fragmentu ruchu. Aktywizuje i uruchamia ona również 
kolejny mikroelement programu. Pod wpływem informa-
cji z receptorów możliwa jest również pewna przebudowa 
programu czynności ruchowej. Uwieńczone sukcesem 
wykonanie mikroelementów programu, zdaniem autora, 
możliwe jest wtedy, gdy pożądana wartość regulowa-
nego parametru (Sollwert) znana jest najpierw, choćby 
o bardzo krótki czas przed faktycznym ruchem.

Komparator w schemacie Bernsteina realizuje pro-
ces korekty. W zakres jego funkcji wchodzi porównanie, 
ocena, postrzeganie rozbieżności między zadanymi 
a bieżącymi wartościami parametru. W elemencie tym 
są wypracowywane sygnały korekcyjne między położe-
niem elementu w bieżącym momencie i jego „świeżym 
śladem” w małych przedziałach czasu, rzędu 0,07–0,12 
sekundy. Sygnał o powstałej przy porównaniu rozbież-
ności (błędzie) staje się podstawą do tworzenia impul-
sów korekcyjnych.

W komparatorze następuje zatem wytworzenie 
opartej na błędzie informacji, która jest niezbędna dla 
następnej korekcji. Informacja ta może służyć zarówno 
korekcji kolejnego elementu programu, jak i adaptacyj-
nemu przekształceniu całego programu2. Przebudowa 
programu nierzadko bywa konieczna, gdyż podczas wy-
konywania ruchu często pojawiają się nieprzewidziane 
czynniki, które mogą zniweczyć realizację planu. W ta-
kim wypadku następuje przebudowa planu, programu 
działania, a niekiedy i wizji czynności.

Komparator pełni jeszcze jedną ważną funkcję: 
wczesną, opartą na antycypacji korektę ruchów bali-
stycznych, w których – jak wiadomo – nie ma korekcji 
typu śledzącego po wykonaniu ruchu. Za pomocą „ko-
rekcji antycypacyjnej”3 następuje porównanie oczekiwa-
nego, pożądanego rezultatu z rezultatem faktycznym, 
osiągniętym wskutek czynności, która już nastąpiła 
i której już nie można poprawić (na przykład niesku-
teczny rzut piłką do kosza). Jednakże sygnał rozbieżno-
ści może być wykorzystany przy organizacji programu 
następnego ruchu (w naszym przykładzie następnego 
rzutu do kosza).

Ze względu na różnorodność realizowanych zadań 
i funkcji komparator, podobnie jak element zadający, 
ma strukturę wielopoziomową.

Jedną z głównych ról w omawianym modelu pełni 
synteza czuciowa. Zestaw tworzących ją aferencji, 
obejmuje różne rodzaje prostych i zwrotnych związków, 
opartych na informacjach przekazywanych przez roz-
maite systemy czuciowe (wzrokowy, proprioceptywny, 
słuchowy, taktylny). Głównym kryterium umożliwiającym 
rozróżnienie poszczególnych poziomów wykonywania 
ruchu jest zasada ujednolicenia tych związków. Jak 
zauważył Bernstein, dla każdego zadania ruchowego, 
w zależności od jego zawartości i struktury logicznej, 
jeden z poziomów odgrywa główną rolę. Poziomy kon-
struowania ruchów różnią się między sobą nie tylko 

2 W pierwszym przypadku mamy do czynienia z giętkością, w drugim 
– z plastycznością.

3 Sprzężenie proste (feedforward).
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rodzajem syntezy czuciowej, ale również składnikiem 
anatomicznym, tzn. zbornością organów systemu ner-
wowego, bez których funkcjonowanie tego poziomu nie 
byłoby możliwe.

Pierwszy poziom (A) regulacji ruchu nazywany jest 
poziomem regulacji paleokinetycznej. Jest to poziom 
centralnego systemu nerwowego związany z rdzeniem 
kręgowym. Za jego pomocą realizowane są najprostsze, 
czysto odruchowe ruchy. Za czuciowe ogniwo tego 
pierścienia służą proprioceptywne elementy układu 
kostno-mięśniowego, zamykające się w móżdżku i pniu 
mózgowym. Jego główna rola w wykonywaniu ruchów 
polega na tworzeniu tła i jest podporządkowana wyż-
szym poziomom konstruowania ruchów.

Drugi poziom (B) jest poziomem synergii, czyli po-
ziomem wzgórzowo-podkorowym inaczej nazywa się 
go poziomem ruchów stereotypowych, w których biorą 
udział duże grupy mięśni (na przykład wolne ćwiczenia 
gimnastyczne, przeciąganie się, ruchy głaskania, mimi-
ka, pantomima, ruchy tańca wschodniego itp.). Znaczenie 
tego poziomu jest w zasadzie równie wielkie jak pozio-
mu A. W tej roli zapewnia on wewnętrzną koordynację 
ruchów lokomocyjnych – chodu, biegu, pływania itp., 
ruchów balistycznych, naśladowczych i innych.

Kolejny w hierarchii poziom C jest poziomem pola 
przestrzennego, czyli poziom piramidowo-rdzeniowy. 
Dzieli się on na dwa podpoziomy: C1 – rdzeniowy na-
leżący do układu pozapiramidowego, oraz C2 – pirami-
dowy, odnoszący się do grupy poziomów korowych. W 
regulacji i realizacji samodzielnych ruchów tego pozio-
mu konieczne jest uczestniczenie westybularnej afe-
rencji (propriocepcji), dotyku, wzroku i słuchu. Ruchy, 
dla których wiodący jest poziom pola przestrzennego 
C, są właściwe zarówno człowiekowi, jak i wyższym 
zwierzętom. Grupa ta obejmuje najwięcej czynności 
ruchowych z zakresu wychowania fi zycznego i sportu. 
Gdyby wziąć pod uwagę porównawczą fi zjologię ruchu 
i aktywności ruchowej, to nietrudno dojść do przeko-
nania, że w licznych ruchach należących do tej klasy 
człowiek ustępuje wielu wyższym zwierzętom.

Następnym w hierarchii poziomem sterowania i re-
gulacji aktów ruchowych jest poziom D – poziom czyn-
ności (działań celowych, łańcuchów logicznych); jest 
to poziom ciemieniowo-premotoryczny4. Ruchy tego 
poziomu stanowią akty świadome, polegające na roz-
wiązaniu określonego zadania ruchowego. Manualne 
zadania ruchowe klasy tzw. małej motoryki może re-
alizować tylko człowiek. Bodaj żadnego z tych działań 

4 Przedruchowy.

nie jest w stanie wykonać nawet najwyżej rozwinięte 
zwierzę.

W czynnościach ruchowych należących do tej klasy 
ruchów mamy do czynienia z częstą zamianą jednych 
operacji elementarnych na inne przy zachowaniu wa-
runku ostatecznej realizacji całego aktu ruchowego. 
W grupie tej mieści się najwięcej czynności wykonywa-
nych w pracy, w życiu codziennym i w sporcie.

Ostatnim poziomem w hierarchii jest poziom E. 
Bernstein umieszcza tu grupę wyższych poziomów 
korowych koordynacji symbolicznych (pisanie, mowa, 
wykonywanie muzyki).

Z krótkiego omówienia poziomów konstrukcji ru-
chów i procesów sterowania nimi wynika, że organi-
zacja, programowanie i sterowanie dowolnymi czyn-
nościami ruchowymi zachodzi na różnych poziomach 
centralnego układu nerwowego według zasady dyna-
micznego podporządkowania. Oznacza to, że wyższe 
(główne) poziomy konstruowania ruchów zawsze reali-
zują świadome i programowe elementy ruchów, czyli – 
według Bernsteina – uświadomione, rozumowe korekcje. 
Natomiast niższe, tworzące tło poziomy, kontrolowane 
przez poziomy wyższe, pełnią funkcję „usługową” w sto-
sunku do wykonawczych, czyli motorycznych aspek-
tów ruchu (układu ruchowego). Poprawki czuciowe na 
poziomach zarówno głównych, jak i tworzących tło, za-
pewniają czynności ruchowej stabilność podstawowych 
części ciała, synergistyczną płynność wszystkich ogniw 
uczestniczącego w ruchu łańcucha kinematycznego, 
ekonomię wydatku energetycznego mięśni, dokładność 
przestrzenną itp.

Wielopoziomowa teoria Bernsteina 
i problem indywidualnych różnic 
w opanowaniu czynności ruchowych

Gdyby nie opierać się na psychofi zjologicznej w swej 
istocie teorii sterowania i regulacji czynności ruchowej 
Bernsteina, trudno byłoby wyjaśnić, dlaczego pewne 
osoby łatwo i szybko uczą się ćwiczeń gimnastycznych, 
inne – gier sportowych, a jeszcze inne – rzutów na od-
ległość. Wyjaśnienie tych faktów za pomocą wszelkich 
możliwych środków empirycznych czy opisowych nie 
jest proste. Próby takie, pozbawione teoretycznych 
podstaw, zawsze natrafi ają na barierę różnorodności 
materiału doświadczalnego [19]. Z pozycji teorii wie-
lopoziomowej rozważane problemy stają się bardziej 
konkretne. Zgodnie z omawianym modelem, w celu 
zrealizowania zadań ruchowych – różniących się za-
równo charakterem i celem, jak i wieloma cechami 
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psychofi zjologicznymi – tworzy się rozmaite wielopo-
ziomowe konstrukcje, w których główną funkcję regula-
cyjną pełni jakiś poziom główny, na którym określa się 
aspekty racjonalne i cele aktywności ruchowej. Pod 
„dowództwem” poziomu głównego w wykonaniu czyn-
ności ruchowej biorą udział poziomy tworzące tło, odpo-
wiedzialne za drugorzędne, czyli techniczne składniki 
ruchu: tonus (napięcie mięśniowe), składowe synergii 
itp. Każdemu z tych poziomów odpowiada anatomiczny 
składnik w określonym miejscu centralnego układu ner-
wowego oraz charakterystyczne dla tego poziomu po-
prawki czuciowe, będące podstawą koordynacji ruchów. 
Odpowiedni stopień rozwoju poszczególnych poziomów 
koordynacyjnych jest różny, „istnieją osoby wyróżniające 
się wielkim wdziękiem i harmonią ruchów (poziom D), 
których ręce są jednak wyjątkowo niezgrabne; nie potra-
fi ą one posłużyć się nawet najprostszym narzędziem. 
Inne osoby cechuje wyjątkowa dokładność drobnych 
ruchów, niezbędnych na przykład przy pracy zegarmi-
strza lub grawera, a przy tym są ociężałe, niezgrabne, 
potykają się na równej drodze i przewracają krzesła, 
obok których przechodzą; u tych osób czynności po-
ziomu C2 i D przeważają nad poziomem B” [19, s. 172]. 
Niektóre osoby łatwo opanowują ćwiczenia gimna-
styczne i akrobatyczne, w których dominują zdolności 
koordynacyjne, trudno zaś – gry sportowe (poziom wio-
dący D) itd.

W ten sposób, zdaniem Bernsteina, stopień rozwoju 
i możliwości wytrenowania są swoiste nie tylko dla po-
szczególnych aktów w ich pełnej rozmaitości, a całym 
wielkim grupom ruchów składającym się na inwentarz 
odpowiedniego poziomu konstrukcji w centralnym ukła-
dzie nerwowym. Poziomów tych nie jest nazbyt wiele 
i ocenić ich możliwości w przypadku konkretnej osoby 
jest znacznie łatwiej niż badać i oceniać każdy akt ru-
chowy oddzielnie. Jeżeli więc osobnik wykazał duże 
zdolności koordynacyjne w ruchach, w których pozio-
mem głównym jest podpoziom C1 (na przykład w ja-
kichś ćwiczeniach akrobatycznych), to można z dużym 
prawdopodobieństwem przewidzieć, że wykaże dobre 
zdolności koordynacyjne w rozmaitych innych ruchach 
tej grupy. Jeżeli zaś – na przykład – badany wykazał 
duże zdolności koordynacyjne w kilku ruchach bali-
stycznych, nacelowanych na miotanie, za co odpowie-
dzialny jest podpoziom C2, to wówczas można przewi-
dzieć jego duże możliwości koordynacyjne w zakresie 
innych ruchów sterowanych na tym podpoziomie.

W świetle przedstawionej hipotezy praktyczne za-
danie jej zweryfi kowania polega na wykazaniu tego, że 
jednorodne wskaźniki koordynacyjnych zdolności mo-

torycznych sterowanych jednakowymi poziomami wio-
dącymi i tworzącymi tło w konstrukcji ruchu, powinny 
mieć wyraźniejsze dodatnie korelacje, natomiast kore-
lacje między wskaźnikami różnorodnymi, odnoszącymi 
się do różnych poziomów wiodących i tworzących tło, 
mogą nie istnieć, mieć niskie i średnie wartości dodat-
nie lub nawet ujemne. Eksperymentalne sprawdzenie 
tej hipotezy przez zbadanie dzieci wszystkich grup 
wiekowych i płciowych od 7 do 17 lat (n > 2000), w toku 
którego przeanalizowano około 50000 wskaźników ko-
relacji, wykazało, że dodatni transfer zdolności koordy-
nacyjnych można obserwować tylko w czynnościach 
ruchowych konstruowanych na jednakowych pozio-
mach głównych i tworzących tło (w których podobne są 
aspekty racjonalne i programowe, a także angażowany 
układ ruchowy). Dodatni transfer, choć w mniejszym 
stopniu niż w pierwszym przypadku, daje się zaobser-
wować także w czynnościach ruchowych sterowanych 
podobnymi poziomami głównymi i jednakowymi – two-
rzącymi tło. Odpowiednio, z neutralnym a czasami nawet 
ujemnym transferem zdolności koordynacyjnych, mamy 
do czynienia w czynnościach ruchowych sterowanych 
na różnych poziomach zarówno głównych, jak i tworzą-
cych tło [29, 30].

Przeprowadzone badania umożliwiają sformułowa-
nie wniosku, że przy niedostatecznym, ale stosunkowo 
równym doświadczeniu ruchowym (poziomie naucze-
nia), przy małej liczbie zautomatyzowanych składo-
wych ruchu, wyższy poziom rozwoju zdolności koor-
dynacyjnych wykazują dzieci wyróżniające się wyż-
szym rozwojem i doskonałością wiodących poziomów 
konstrukcji ruchu, określających elementy racjonalne 
i programowe (prawidłowość i spryt w wykonaniu) tych 
ruchów.

Przeciwnie, w miarę zwiększania się doświadcze-
nia ruchowego i automatyzacji coraz większej liczby 
składowych czynności ruchowych, wyższy stopień 
zdolności koordynacyjnych wykazują osoby dysponu-
jące szerszym zakresem i wysokim stopniem ukształ-
towania wprawy technicznej (nawyków technicznych) 
oraz wyższą automatyzacją na tworzących tło pozio-
mach pola przestrzennego C i poziomie synergii B. 
Ich łączne działanie, jak się okazuje, określa szybkość 
i racjonalność – najważniejsze kryteria oceny zdolno-
ści koordynacyjnych na końcowym etapie opanowania 
skomplikowanych w sensie koordynacyjnym czynności 
ruchowych [30].

Podsumowując można powiedzieć, że koncepcja 
Bernsteina pozwala usystematyzować fakty i zjawiska 
odnoszące się do różnic indywidualnych, które mają 
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miejsce w przejawianiu się różnorodnych KZM i proce-
sie nauczania czynności ruchowych, pomagają głęb-
szemu przeniknięciu dynamiki współzależności tych 
zdolności i objaśnianiu ich niezgodności i zmienności 
w różnych okresach rozwojowych dzieci i młodzieży 
[30].

Proces budowania nawyku ruchowego według 
Bernsteina

W świetle przedstawionej powyżej koncepcji za zasad-
ne – a do tej pory w polskiej literaturze słabo ekspo-
nowane – uważamy przedstawienie choćby skrótowo 
opracowanej przez Bernsteina teorii budowy nawyku 
ruchowego. Nadzwyczaj interesujące wydają się rozwa-
żania badacza dotyczące kolejności etapów formowania 
się nawyku ruchowego, a dokładnie – analizy przyczyn 
nietrafności „peryferyjnej lokalizacji aktów ruchowych”, 
zgodnie z którą ruchowe doskonalenie jakoby lokalizuje 
się w peryferyjnym aparacie ruchowym. Nie mniej zna-
cząca jest przeprowadzona przez niego krytyka „ekstra-
polotarów teorii odruchów warunkowych” i leżąca u jej 
podstaw zasada „łuku odruchowego”, tak zwana teoria 
„torowania budowy nawyku”, która mimo to do czasów 
współczesnych w wielu podręcznikach pozostaje pod-
stawową teorią objaśniającą fi zjologiczne mechanizmy 
kształtowania się nawyku ruchowego.

Bernstein, jak już wspominano, podkreśla, że każ-
dy nawyk ruchowy przedstawia sobą wielopoziomo-
wą strukturę, składającą się z poziomów głównego 
i tła w sterowaniu i regulacji ruchów ze strony CUN. 
Proces budowania nawyku ruchowego obejmuje, we-
dług uczonego, dwa okresy, które składają się z szeregu 
jednocześnie lub kolejno następujących po sobie faz. 
Pierwszy okres obejmuje:
1. Ustanowienie poziomu głównego.
2. Ustalenie motorycznego składu ruchu.
3. Określenie adekwatnych korekcji dla wszystkich de-

tali i składników ruchu, natury i stopnia dokładności 
wymaganego od tych korekcji oraz ustalenia odpo-
wiadających im poziomów tła. „Czwarta faza tego 
okresu jest faktycznym przełączeniem korekcji tła 
w odpowiednie niższe poziomy, tzn. procesem auto-
matyzacji...” [19].

Drugi okres budowy nawyku Bernsteina nazywa 
„okresem stabilizacji”. W tym czasie: 
1. Odbywa się opanowywanie poziomów tła poszcze-

gólnych składników działania ruchowego, przełą-
czonych na nie w porządku automatyzacji, i jak się 

wydaje najtrudniejszy etap, doskonalenie współpra-
cy oddzielnych poziomów tworzących tło między 
sobą i z poziomami wiodącymi. 

2. Kończy się ta część procesu automatyzacji, która 
oznacza normalizację (ujednolicenie) aktu ruchowe-
go i jego poszczególnych składników. 

3. Ma miejsce stabilizacja aktu ruchowego – wzmoc-
nienie odporności jego części i detali na pomyłki.

Bernstein odwołuje się do przykładu opanowania 
nawyku rzutu. Na wstępie jego formowania się „ta 
ogólna synergia, która przenosi obrót całego ciała na 
nogach, różnoimienny obrót tułowia i głowy na szerokie 
zamaszyste ruchu grzbietu i ramienia, początkowo kory-
gowana jest korowymi systemami, słabo związanymi 
z propriocepcją. Kiedy w rezultacie ćwiczeń synergia ta 
przenosi się na poziom talamo-palidarny, mający bar-
dzo silny i rozwinięty związek z organami wrażliwości 
taktylnej i proprioceptywnej, cała koordynacja tej strony 
ruchu staje się precyzyjniejsza, silniejsza, lżejsza i eko-
nomiczniejsza. W rezultacie:
1. Poziom główny zostaje uwolniony od pracy drugo-

planowej.
2. Koordynacja wspomnianej synergii oddala się od 

pola poznania.
3. Nawyki poprawiają się nie tylko ilościowo, ale rów-

nież jakościowo, dzięki przełączeniom na najbar-
dziej adekwatne dla nich rodzaje korekcji senso-
rycznych” [19].

Na uwagę zasługują stwierdzenia autora o tym, „że 
zautomatyzowane składniki ruchu przechodzą z pola 
poznania” i w związku z tym w każdym działaniu rucho-
wym „poznaje się tylko skład jego poziomu głównego, 
niezależnie od tego, jaka jest absolutna wysokość tego 
ostatniego” [19]; gdzie znajduje się granica między ru-
chami dowolnymi i bezwarunkowymi a ruchami świado-
mymi i nieświadomymi. 

Bernstein podkreśla, że główne poziomy budowy 
ruchu zawsze są świadome, lecz przy tym poziomy te 
mogą obsługiwać zarówno ruchy dowolne, jak i bez-
warunkowe. Zdaniem uczonego, ruchy związane z sys-
temem korowym (podpoziom C2 i wyższe) generalnie 
zawsze są dowolne, na poziomie C1 „jest już pewien 
procent reakcji bezwarunkowych, na poziomie B jest ich 
sporo, a na poziomie A bezwarunkowy jest prawie cały 
jego skład” [19].

Automatyzację aktów ruchowych Bernstein rozumie 
jako przełączenie szeregu składników opanowanego 
ruchu na niższe poziomy sterowania, „tzn. przełącze-
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nie szeregu koordynacyjnych korekcji aktu ruchowego 
na aferentację niższych poziomów, które są bardziej 
adekwatne dla tych właśnie korekcji” [19].

Należy podkreślić, że trudno jest znaleźć opraco-
wania dotyczące teorii budowania nawyku ruchowego 
w ujęciu Bernsteina, a w związku z tym jest ona prak-
tycznie nieznana studentom akademii wychowania fi -
zycznego. Możliwe, że jest to rezultat silnej i bezpod-
stawnej krytyki, jakiej w dawnych czasach była podda-
wana ta teoria. Lukę w tym zakresie w ostatnich latach 
wypełniają publikowane na łamach „Antropomotoryki” 
interesujące artykuły Wacława Petryńskiego [31, 32, 
33].

Drugą z bardziej znanych rosyjskich koncepcji ste-
rowania ruchami jest koncepcja autorstwa Anochina 
[21, 22]. W proponowanym przez badacza modelu 
wyróżnione składniki funkcjonują we wzajemnych po-
wiązaniach i podporządkowane są głównemu planowi 
funkcjonowania systemu, nakierowanemu na osiągnię-
cie korzystnego rezultatu.

Zgodnie z poglądem autora rezultat, na osiągnięcie 
którego skierowane jest dostosowane działanie, zależy 
od wewnętrznych procesów zachodzących na etapie 
syntezy aferentnej. Zawiera ona w sobie cztery główne 

składniki: dominującą w danym momencie motywację, 
odpowiednią syntezę aferentną, otaczającą aferentację, 
inicjującą aferentacje i pamięć (ryc. 2). Jednocześnie te 
składniki systemu aferentnego określają przedstawie-
nie celu, osiągnięciu którego podporządkowana jest 
dalsza praca systemu funkcjonalnego. 

Na podstawie dominującej motywacji i obróbki całej 
dochodzącej do mózgu aferentnej informacji, nieprze-
rwanego porównywania sytuacji z przeszłym doświad-
czeniem wynika kolejny składnik systemu funkcjonal-
nego – wybór rozwiązania. Rezultatem przetwarzania 
informacji i przyjęcia rozwiązania jest przejście na efe-
rentne szlaki, które odpowiadają za rozdzielenie pod-
niet dla dokonania potrzebnego aktu ruchowego. 

Jednym z ważniejszych składników systemu funk-
cjonalnego Anochina jest akceptor rezultatów działa-
nia. W omawianym modelu jego funkcja jest wyjątkowo 
różnorodna. To zarówno prognozowanie przyszłego 
rezultatu działania, porównanie wymaganego i realne-
go rezultatu, jak również – jeśli zachodzi taka potrze-
ba – korekcja błędów. Zdaniem Adamsa [3] akceptor 
rezultatów działania jest nie tylko najbardziej złożonym, 
lecz również najbardziej wrażliwym miejscem modelu 
przez to, że nie tylko formuje on i inicjuje reakcję, lecz 

 
 
 

Ryc. 2. Całościowa architektura funkcjonalnego systemu zachowania motorycznego Anochina [21]

Fig. 2. The complete structure of a motor behaviour functional system by Anokhin
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pracuje również jak mechanizm, który potwierdza po-
prawność jej realizacji. W modelu Bernsteina, jak pa-
miętamy, funkcję akceptora działania wypełnia element 
zadający i komparator. Akceptor rezultatów działania 
pozwala „zobaczyć przyszłość”, ponieważ wyprzedza 
on bieg wypadków w kontaktach między organizmem 
i światem zewnętrznym oraz „uprzedza” aferentne wła-
ściwości rezultatu, który powinien zostać osiągnięty 
zgodnie z przyjętym rozwiązaniem. W związku z tym 
akceptor rezultatu działania można scharakteryzować 
jako aferentny model przyszłego rezultatu. Daje on 
możliwość organizmowi naprawienia błędu, ilekroć za-
chodzi w nim konfrontowanie przejawów zadanego re-
zultatu z parametrami rezultatu realnego. Osiąga się to 
dzięki zwrotnej aferentacji, która powraca do akceptora 
działania (patrz ryc. 2). Na przykład, jeśli zwrotna afe-
rentacja o dokonanej czynności okazuje się adekwatna 
do wzbudzeń akceptora działania [22, s. 335–336], to 
staje się to sygnałem do zakończenia działania. W przy-
padku niezgodności rezultatu działania z akceptorem 
wkracza „zatwierdzająca aferentacja”, która wywołuje 
reakcję orientacyjno-badawczą. Skłania ona organizm 
do wykonania tylu prób, ilu potrzebuje on dla osiągnię-
cia zgodnego z akceptorem działania rezultatu.

Zbliżony do akceptora działania mechanizm został 
nazwany przez Sokolowa [23] „neuronalnym modelem 
bodźca”. Model ten nie tylko odnotowuje izolowane po-
budzenia, niosące informację o rozmiarze, położeniu 
w przestrzeni, wielkości siły, lecz także złożone, róż-
nomodalne cechy bodźca. Łączy on izolowane cechy 
w system (syntezy) wypracowany w rezultacie wielo-
krotnej stymulacji. Na przykład, jeśli organizm napoty-
ka pobudzenie, które nie we wszystkich parametrach 
pokrywa się z „modelem neuronalnym”, tworzy się wte-
dy reakcja orientacyjno-badawcza. Źródłem tej reakcji 
są sygnały niezgodności uzyskane przy porównaniu 
pobudzenia z modelem. Nieprzerwanie uczestniczący 
w konfrontowaniu prognozowanych sygnałów z realnie 
działającymi aferentacjami, neuronalny model pobu-
dzenia stanowi twór dynamiczny [23].

Model stworzony przez Konopkina [24] został 
przedstawiony na rycinie 3. Centralnym jego ogniwem 
jest przyjęty przez osobnika cel, który określa cały 
uświadomiony kierunek działania, a także konkretne 
właściwości innych składników. Cel działalności nie 
wyznacza wyboru programu czynności. Program czyn-
ności na schemacie jest funkcjonalnie związany z mo-
delem „warunków znaczących”, w których zawiera się 
informacja o zewnętrznych i wewnętrznych warunkach 
działalności. W samym programie zawarte są informa-

cje o sposobach i kolejności działań, jak również o ich 
energetyczno-dynamicznych parametrach. 

Ważnym składnikiem modelu Konopkina jest ocena 
skuteczności osiągnięcia celu. W związku z tym autor 
wprowadził do modelu takie składniki funkcjonalne, jak 
wzorzec skutecznego wyniku i informację o realnym 
rezultacie. Kryterium skutecznego wyniku jest zwią-
zane z celem działalności. W tym celu osobnik wyko-
rzystuje postępujące sprzężenie zwrotne. Blok oceny 
rezultatów działalności wyznacza stopień rozbieżności 
między osiągniętym rezultatem a celem, który przed-
stawiony jest w postaci systemu kryteriów sukcesu. Na 
podstawie informacji o niezgodności podmiot przepro-
wadza poprawkę lub wnosi konieczną korektę w ten 
składnik systemu, który tego wymaga. Najczęściej 
takiej korekcie podlegają takie składowe modelu, jak: 
„program działań wykonawczych” i „model warunków 
znaczących” (ryc. 3). W rezultacie korekcji programu 
(sposobów i kolejności operacji lub działań, parame-
trów energetycznych), zewnętrznych lub wewnętrznych 
warunków wytwarza się uściślająca informacja. Na jej 
podstawie nadawany jest sygnał o realizacji skorygo-
wanego działania, którego kierowanie i realizacja prze-
biega zgodnie z opisanym wyżej schematem.

Model z ośmiu bloków (ryc. 4), które zapewniają 
właściwe sterowanie uformowanym działaniem, zapro-
ponowali Gordiejewa i wsp. [25]. Autorzy wykorzystu-
ją termin „blok”, który oznacza nie środek wykonania 
elementarnej operacji, lecz uformowany zewnętrzny 
lub wewnętrzny środek działania, obejmujący zestawy 
zorganizowanych funkcji, które odpowiadają za budo-
wę obrazu w przestrzeni, wzorca ruchu i jego realizacji. 
„Blok” realizuje także złożone formy kontroli zgodności 
realizowanego działania i jego programu oraz końco-
wego rezultatu. 

Model funkcjonuje w następujący sposób. Rolę or-
ganizacyjną odgrywa w nim zadanie ruchowe (patrz 
ryc. 4). Po otrzymaniu instrukcji osobnik zestawia ją 
ze wskaźnikiem, który jest środkiem konkretyzacji po-
stawionego zadania. Informacja ze wskaźnika (blok 1) 
poprzez receptor (blok 2) przechodzi także do bloku 3. 
Blok 3 poprzez blok rozkodowywania (4) wprowadza do 
procesu wewnętrzne środki działania, do których au-
torzy zaliczają bloki formowania instrukcji programów 
motorycznych (5), realizacji tych programów (6), kontro-
li i korekty (7). Do każdego z tych bloków (5–7) dopro-
wadzana jest informacja z bloku rozkodowywania (4) 
w zrozumiałym dla nich języku. Ze światem zewnętrz-
nym wskazane bloki podtrzymują związek poprzez re-
ceptor (2) i efektor (8). 
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Z „bloku 3” poprzez „blok 4” do „bloków 5, 6 i 7” 
wędruje zatem informacja o kolejności ich włączania 
w proces realizacji działania ruchowego. Innymi sło-
wami, do bloków tych (5, 6, 7) przekazywana jest in-
formacja o sposobie koordynacji tego działania w toku 
wykonania. Informacja z bloku programowania (5) 
przechodzi do bloku realizacji (6), a z niego wędruje do 
efektora (8). Następnie poprzez bloki (9, 1 i 2) informa-
cja o procesie i rezultacie działania przechodzi do blo-
ku kontroli i korekty (7). Blok 7, który znajduje się także 
pod wpływem bloków 3 i 4, realizuje swoje funkcje albo 
poprzez efektor (8), albo poprzez blok realizacji (6). 

Tak jak w koncepcji Bernsteina, w omawianym 
modelu peryferium ruchowe nie jest ściśle związane 
z centrum, a sam ruch nie jest determinowany wy-

łącznie działaniem efektora. Dlatego też, jak zaznacza 
Gordiejewa [2], bloki 5, 6, 7 są bezpośrednio powią-
zane z receptorem i generalnie zasadę pracy modelu 
(systemu) można uznać za następczo-równoległą. Na 
tej zasadzie funkcjonują wymienione bloki (5, 6, 7) 
z zadaniem (blok 3) i z receptorem (2). 

Autorzy podkreślają, że na wyższych stadiach opa-
nowania (sterowania i regulacji) działania, stopniowo 
zmniejsza się wkład bloków 3 i 4 i proces może prze-
biegać po krótszej drodze, kiedy włączone są tylko blo-
ki 1, 2, 5–9.

W opinii Gordiejewej [2], zaproponowany model 
jest przydatny głównie do opisania już wypracowanego 
nawyku, nie pozwala zaś na odtworzenie procesu bu-
dowy działań odnoszących się do różnych klas, które 
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Ryc. 3. Schemat blokowy funkcjonalnej struktury procesu świadomej regulacji działalności Konopkina [24]

Fig. 3. The block scheme of functional structure of a conscious performance regulation process by Konopkin
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realizowane są w różnorodnych warunkach i przy wy-
korzystaniu różnych zewnętrznych środków działania.

Prowadząc wiele badań (patrz przegląd: Gordiejewa 
[2]), autorzy w konsekwencji stworzyli „model działania 
przedmiotowego” (ryc. 5), ujawniając sposoby jego 
kształtowania, strukturę organizacji i system funkcjo-
nowania.

Przy tworzeniu modelu wykorzystywali oni metodę 
i rezultaty eksperymentu kształtującego, zgodnie z któ-
rym wprowadzali do badań ciągle nowe zewnętrzne 
środki działania, które były ukierunkowane na badanie 
wewnętrznych struktur psychologicznych, niedostęp-
nych dla bezpośrednich obserwacji. Ta strategia po-
zwoliła im nie tylko na ujawnienie wewnętrznych skład-
ników, lecz i analizę procesów zachodzących w głów-
nych składnikach przedmiotowego działania: obrazie 
działania, programach całościowych (obejmujących 
niezmienne składniki danej czynności czuciowo-rucho-

wej) i cząstkowych (różnicujących lub dopasowujących 
określone składniki danej czynności do danej sytuacji), 
kontroli i korekcji (ryc. 5).

W prezentowanym modelu za jedno z głównych 
ogniw w sterowaniu działaniem ruchowym uważa się 
obraz sytuacji i obraz działania. W ślad za Sieczenowem 
[35] Uchtomskim [36] Bernsteinem [1, 19, 20] i szczegól-
nie Zaporożcem [34] autorzy twierdzą, że poznawcza 
strona realizowanego zadania jest nawet ważniejsza 
niż sensomotoryczne koordynacje. Znaczenie obrazu 
autorzy badali za pomocą takiego zabiegu metodycz-
nego jak wprowadzenie inwersji – środków służących 
zburzeniu uformowanego nawyku u człowieka [2]. 
Wprowadzenie inwersji na tle wypracowanego w nor-
malnych warunkach przestrzennego nawyku ruchowe-
go prowadzi do rozpadu ukształtowanego już działania, 
powoduje wyraźne zmiany takich jego charakterystyk 
jak zwiększenie ogólnego czasu jego wykonania i cza-
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Ryc. 4. Schemat blokowy sformowanego działania przestrzennego Gordiejewej i wsp. [25]

Fig. 4. The block scheme of coordinated spatial activity by Gordeeva et al.
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su każdego jego stadium. Inwersja prowadzi także do 
istotnej zmiany struktury motorycznej tej części dzia-
łania, która odgrywa zasadniczą rolę przy opanowy-
waniu nowych działań. Przy wprowadzeniu inwersji 
w eksperymentach Gordiejewej [2] ukierunkowane 
działanie zmieniało się w zestaw dużej liczby różnorod-
nych ruchów, przedzielonych przerwami, przystanka-
mi. Badany wykonując przemieszczenie, był zmuszony 
zatrzymać się, kontrolować się i programować kolejny 
krok itd., dopóki nie trafi ł przypadkowo w zadany cel 
(na ekranie komputera). Te nieuporządkowane, cha-
otyczne ruchy będące sztucznymi celami służą jako 
źródło informacji o możliwościach przemieszczania się 
w przestrzeni. W związku z tym przy wprowadzeniu 
inwersji wykonawcza funkcja ruchu jest transformowa-
na w funkcję poznawczą, badawczą i orientacyjną. Na 
podstawie aktywnych ruchów, wykonujących funkcję 
badawczą, buduje się nowy i jak zawsze w pierwszych 
stadiach niedoskonały obraz przestrzeni. Na rycinie 5 
jeden taki cykl został zobrazowany połączeniami 2, 6, 
7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21. Takie cykle mogą być 
powtarzane wielokrotnie. Dla drugiego etapu budowy 
obrazu charakterystyczny jest także znacznie dłuższy 
czas jego trwania. Obserwuje się tutaj ostrożne ruchy, 
przemieszczenia do celu wykonywane są za pomocą 
kolejnych kroków o małej amplitudzie, w czasie których 
badany wyraźnie realizuje funkcje programowania, re-
alizacji i kontroli. Drugi etap budowy obrazu (wzorca) 
zbiega się z początkiem formowania integralnego pro-
gramu działania. Kolejne kroki („kwanty”) w kierunku 
celu są niezbędne osobnikowi w celu przygotowania 
w ogólnym zarysie obrazu (wzorca) do konkretnego za-
dania ruchowego. Na rycinie 5 są to połączenia między 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21. Przedstawiony 
cykl powtarzany jest wielokrotnie.

Trzeci etap budowy obrazu charakteryzuje się, we-
dług Gordiejewej i Zinczenki [26], tym, że budowany 
obraz sytuacji zaczyna się zbiegać z obrazem realne-
go działania wykonawcy. Daje to możliwość dalszego 
formowania i doskonalenia integralnego programu wła-
snego działania wykonawczego (na ryc. 5 jest to wyra-
żone za pośrednictwem połączeń 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 17, 14, 15, 13, 18, 19, 20, 21; cykl ten powtarza 
się wielokrotnie).

Jak zauważają autorzy, obraz ruchu formowany 
jest w oparciu o bieżącą informację płynącą z samego 
wykonywanego ruchu, o jego kierunku, prędkości i am-
plitudzie przemieszczenia. Właśnie te charakterystyki 
są najbardziej znaczące przy realizacji zadania budo-
wy obrazu w przestrzeni. Jednocześnie jest to funda-

ment dla tworzenia sensu zadania ruchowego. Taki 
utworzony w wyniku aktywnych działań obraz staje się 
następnie rezultatem działań wykonawczych.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na jeden istot-
ny fakt. Jak stwierdzają cytowani autorzy, w praktyce 
nauczania (np. u operatorów przyrządów wymagających 
złożonych koordynacyjnie działań) formowaniu obrazu 
przestrzeni (lub obrazu sytuacji) nie poświęca się wy-
starczającej uwagi, próbuje się go tworzyć za pomocą 
metody prób i błędów. Tymczasem rezultaty przeprowa-
dzonych pod kierunkiem Gordiejewej [2] eksperymentów 
pokazały, że obraz przestrzeni należy kształtować w spo-
sób specjalny. Najlepiej jest to czynić na poszczególnych 
etapach nauczania – „etapie percepcyjnego nauczania”, 
wykonując specjalne percepcyjne działania, oceniając 
stopień adekwatności uformowanego obrazu.

Proces formowania integralnego programu działa-
nia, tak jak opisany wcześniej proces formowania ob-
razu, jest rozłożony w czasie i zależy od zewnętrznych 
i wewnętrznych czynników, które wpływają na działal-
ność człowieka [2]. W jaki sposób przebiega realizacja 
programu (planu) działania? Informacja o parametrach 
działania przychodząca z integralnego programu jest 
szczegółowo analizowana w programie cząstkowym 
za pośrednictwem oddzielnych podniet ruchowych, od-
powiadających za przestrzenno-czasowe charaktery-
styki ruchu. Jak ustaliła Gordiejewa [2], w integralnym 
programie idealny plan działania przedstawiony jest 
w sposób całościowy, a w programie cząstkowym jest 
on dzielony na wiele oddzielnych ogniw motorycznych, 
które w całościowym działaniu nabierają formy skoor-
dynowanej struktury. Świadczy to o istnieniu ścisłego 
programu (planu), który jest rezultatem całościowego 
działania, może koordynować i sterować charaktery-
stykami oddzielnych składowych działania, podporząd-
kowując je ogólnemu zamysłowi. Program cząstkowy, 
składnik motoryczny, kontrola i korekcja – 3 składniki 
rozpatrywanego modelu – wchodzą ze sobą w złożo-
ne powiązania. Ich funkcjonowanie skierowane jest 
na likwidację błędów powstających pod wpływem sił 
reakcji i zewnętrznych stale towarzyszących ruchowi. 
Z programu cząstkowego podniety ruchowe w postaci 
bieżącej informacji o ruchu wędrują do składników kon-
troli i korekcji. Tam porównywane są one z informacją 
wędrującą ze sprzężeń zwrotnych programu cząstko-
wego o zadanym znaczeniu już wykonanego składnika 
działania. Rezultaty oceny w postaci bieżącego sygnału 
korekcyjnego wędrują do programu cząstkowego, który 
otrzymał poprzez polimodalny aferentny odbiornik sy-
gnał o zmianach zewnętrznej sytuacji. Zgodnie z tym 
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wypracowuje się nową skorygowaną podnietę rucho-
wą, która powoduje powstanie nowego „kwantu działa-
nia” i cykl powtarza się (patrz na ryc. 5 powiązania 14, 
15, 16, 17, 20, 3, 16, 17, 14, 15 itd. wielokrotnie). 

W rezultacie Gordiejewa [2] wysuwa przypusz-
czenie, że dopóki człowiek realizuje bieżące korekty, 
aktywność obrazu ruchu i programu całościowego 
skierowana jest nie na samo wykonanie, a na sytuację, 

 

Legenda:
A – polimodalny afferentator
P – schemat pamięci
Od – obraz działania
Os – obraz sytuacji
Pr – program całościowy
Pd – program cząstkowy
M– komponent motoryczny
K – kontrola i korekcja
1– sytuacja przedmiotowa (zadanie ruchowe, motyw); 2 – 
sygnał nastawczy; 3 – bieżące i natychmiastowe sygnały; 
4 – bieżące i natychmiastowe polecenia; 5 – zmiana sytuacji 
przedmiotowej; 6 – informacja z otoczenia; 7 – informacja ze 
schematów pamięci; 8 – aktualny obraz; 9 – informacja od-
powiadająca zadaniu ruchowemu; 10 – tworzenie programu, 
planu działania; 11 – schemat działania; 12 – uszczegółowie-
nie programu działania; 13 – polecenia ruchowe; 14 – bieżąca 
informacja o działaniu; 15 – bieżący sygnał korekcyjny;16 
– sprzężenie proste; 17 – korekcyjne polecenia ruchowe; 
18 – końcowa informacja od działania; 19 – zmiana sytuacji 
przedmiotowej (informacja dla obrazu sytuacji i obrazu 
działania); 20 – zmiana sytuacji przedmiotowej (informacja 
dla aferentatora polimodalnego); 21 – oczekiwany rezultat; 
22 – informacja dla schematu pamięci

Legend:
A – Polymodal afferentator (“receiver”),
P – Memory scheme,
Od – Image of desired activity,
Os – Image of current situation,
Pr – Integral activity plan,
Pd – Differential programme,
M – Motor component,
K – Control and correction.
1 – Objective situation (motor task, motive); 2 – Adjusting 
signal; 3 – Current and immediate signals; 4 – Current and 
immediate commands; 5 – Change of the subject situation; 
6 – Extrinsic information; 7 – Intrinsic information; 8 – Cur-
rent image; 9 – The information regarding a motor task; 10 
– Creation of a programme, plan of activity; 11 – The scheme 
of activity; 12 – Specification of the activity plan; 13 – Motor 
commands; 14 – Current information about the activity; 15 – 
Current correction signal; 16 – Feedforward; 17 – Corrective 
motor commands; 18 – Eventual information from the activity; 
19 – Change of the objective situation (information for image of 
situation and image of action); 20 – Change of the subject situ-
ation (information for polymodal afferentator); 21 – Expected 
result; 22 – Information for the memory scheme

Ryc. 5. Funkcjonalny model działania przedmiotowego Gordeewej i Zinczenki [40]

Fig. 5. Functional model of an objective activity by Gordeeva and Zinchenko
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która tak jak działanie wymaga stałej kontroli. Właśnie 
dlatego Autorka mówi, że „jeśli tylko coś ulega zmia-
nie w przedmiotowej sytuacji i nowa informacja dyktuje 
realizację nowego działania, następuje rozdział aktyw-
ności między poszczególnymi składnikami i głównego 
znaczenia znowu nabiera obraz ruchu i program ca-
łościowy. Działanie zaczyna być realizowane według 
nowego planu” [2, s. 298].

Faza wykonawcza działania (faza realizacji) tak-
że jest heterogennym tworem o złożonej organizacji. 
Zapewnia ona współdziałanie podczas jednorazowego 
aktu ruchowego zupełnie różnych typów sterowania – 
programowego i aferentnego. Stosunek między nimi 
jest uzależniony od wielu czynników, takich jak wyma-
gana szybkość, amplituda, dokładność, stopień opano-
wania, stabilność lub zmienność warunków, kontrola 
wzrokowa, przestrzeń itp.

Występowanie heterogenności procesów zacho-
dzących w fazie działania autorka potwierdziła także 
w eksperymentach, w których badanym podawano 
zewnętrzne sygnały w różnych momentach ruchu do 
celu (np. w pierwszych 200 ms, kiedy zachodzą inten-
sywne procesy związane z przyjmowaniem i przetwa-
rzaniem informacji, podejmowaniem decyzji, organi-
zacją programu działania i organizacją motorycznego 
programu realizacji). W przypadku częściowego odłą-
czenia sprzężenia zwrotnego w trakcie realizacji ruchu 
w pierwszych 150–200 ms od rozpoczęcia ruchu, tj. 
wtedy gdy ruch realizowany jest według wypracowa-
nego programu i nie wymaga bieżącej korekcji, u ba-
danych nie obserwowano pogorszenia dokładności 
i szybkości wykonania; oni nawet tego nie zauważali. 

Dokonując szczegółowej oceny wszystkich kompo-
nentów modelu wykonania ruchu w przestrzeni i cza-
sie, w przypadkach konieczności jego nagłej korekty 
– np. przy powstaniu nieprzewidzianych ekstremalnych 
sytuacji – Gordiejewa [2] postawiła pytanie dotyczące 
genezy błędnych ruchów. W opinii autorki, „błędne 
ruchy posiadają w zasadzie istotę poznawczą”5, zwią-
zaną z nieprawidłowym powstaniem obrazu sytuacji 
albo programu działania, który jest nieadekwatny do 
rzeczywistej sytuacji. Duże zagrożenie stanowi także 
przedwczesne ukierunkowanie na szybkość, a nie na 
racjonalność i dokładność działania. W takim przypad-
ku działania realizowane są według schematów reakcji 
hamujących składniki poznawcze i sterujące. W celu 
zapobiegania podobnym efektom w procesie naucza-
nia korzystne jest znaczne urozmaicenie wewnętrznych 

5  W istocie chodzi o to, że źródło błędu tkwi w sferze poznawczej, a nie 
wykonawczej.

i zewnętrznych warunków realizacji wykonywanych 
działań [2, s. 300]. Metodyczny zabieg zróżnicowania 
warunków lub szerzej – metoda urozmaicania trakto-
wana jest przez wszystkich bez wyjątku specjalistów 
jako główna przy realizacji zadań doskonalenia umie-
jętności ruchowych i nawyków, a także przy kształto-
waniu koordynacyjnych zdolności motorycznych. 

Opiszemy teraz ogólne właściwości modelu ste-
rowania działaniem przedmiotowym i zaprezentu-
jemy charakterystykę jego komponentów w ujęciu 
Gordiejewej [2].

Funkcjonalny model przedmiotowego działania nie 
jest zamkniętą w sobie strukturą, lecz związany jest 
z przedmiotową sytuacją i zadaniem ruchowym. To po-
wiązanie realizowane jest przy pomocy następujących 
komponentów: obrazu sytuacji, obrazu ruchu, polimo-
dalnego odbiornika aferentnego i komponentu moto-
rycznego (patrz ryc. 5). 

Polimodalny odbiornik aferentny pełni rolę ogniwa 
przekazującego dla informacji docierającej ze świata 
zewnętrznego do programu integralnego i do innych 
komponentów modelu. 

Obraz sytuacji w opinii autorki – to twór, w którym 
powstaje zamysł ruchu, w którym sytuacja odzwiercie-
dlona jest w kontekście bieżącej i nadchodzącej dzia-
łalności. Jednocześnie przedstawione są w nim zasad-
nicze percepcyjne kategorie. 

W obrazie działania przedstawione są takie subiek-
tywne aspekty, jak schemat ciała, aktualny stan osoby, 
możliwości realizacji działania.

Oba te obrazy są nie tylko powiązane ze sobą, ale 
w pewnych sytuacjach scalają się one w jeden obraz, 
w którym dokładnie skoordynowane są percepcyjne 
obrazy sytuacji i wyobrażenia zarówno o schemacie 
ciała, jak i „wewnętrznej motoryce”. Jednak efektyw-
nym regulatorem wykonywanego działania i podstawą 
dla budowy jego integralnego programu w opinii autor-
ki, może być tylko integralny obraz. Integralny program 
jest powiązany z obrazem sytuacji i obrazem działania. 
Zawiera w sobie ogólny schemat wymaganego działa-
nia, a także uogólnioną informację o tym, co i w jakiej 
kolejności należy wykonywać. Informacja, która docie-
ra do programu całościowego z różnych komponentów 
systemu obrazów, jest wzbogacana kosztem schema-
tów i sposobów działania, zmagazynowanych w bloku 
pamięci. Formowanie programu całościowego zachodzi 
pod kontrolą informacji docierającej ze środowiska po-
przez polimodalny odbiornik, a także informacji o stanie 
wykonawczych systemów organizmu, docierającej po-
przez komponent motoryczny. W rezultacie tego two-
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rzy się realny plan i program wymaganych działań. W 
programie całościowym Gordiejewa [2] wydziela dwa 
poziomy: jeden z nich jest odpowiedzialny za budowę 
programu działania i jego rezultat, drugi – za formo-
wanie sposobu działania. Całościowy program serii 
działań i każdego oddzielnego działania w omawianym 
modelu jest całkiem konkretny. W modelu tym według 
rosyjskiej autorki istnieją takie parametry wymaganego 
działania, jak ukierunkowanie, stopień przestrzenności, 
ogólny czas wykonania, amplituda przemieszczania 
i inne. 

Mówiąc o programie cząstkowym Gordiejewa [2] za-
sadniczą jego funkcję widzi „w rozkładzie całościowego 
planu działania (na mniejsze składniki)”. Program ten 
konkretyzuje informację o wymaganych parametrach 
działania, która wędruje z programu całościowego. W 
programie cząstkowym autorka także wydziela dwa 
poziomy. Jeden z nich zawiera elementarne programy, 
nie wymagające uczenia, a drugi – bardziej złożone 
programy, które pojawiają się później w toku naucza-
nia. Jak już zaznaczono, w takim programie informacja 
o parametrach działania, wędrująca z programu cało-
ściowego, jest konkretyzowana. Na przykład informa-
cja o ukierunkowaniu działania i stopniu przestrzenno-
ści jest przetwarzana w konkretne podniety ruchowe, 
które są odpowiedzialne za przestrzenno-czasowe 
charakterystyki ruchu.

Komponent motoryczny modelu realizuje swego ro-
dzaju „wyobrażenie działania realnego”. Jest to w pew-
nym sensie sprawdzanie różnych wariantów i wybór lub 
formowanie najlepszego. Podmiot, który jest nastawio-
ny na wykonanie zadania ruchowego, składa działanie 
do działania w sferze wyobrażeniowej, wysycając je 
następnie konkretną treścią. W taki sposób postępują 
liczni sportowcy (np. tak postępują tenisiści i koszyka-
rze przed uderzeniem piłki lub rzutem do kosza), ope-
ratorzy, przedstawiciele zawodów twórczych.

W komponencie korekcji i kontroli Gordiejewa znów 
wydziela dwa poziomy. Do pierwszego poziomu, w opi-
nii autorki, wędruje uogólniona informacja z programu 
całościowego, a do drugiego poziomu szczegółowa in-
formacja z programu cząstkowego. W tym elemencie 
modelu, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji działa-
nia mieści się zarówno ogólne wyobrażenie o rezulta-
cie, jak i wstępne warunki dotyczące szczegółów wy-
maganych ruchów. Również tutaj na podstawie analizy 
uogólnionej i szczegółowej informacji o wymaganym 
ruchu, a także informacji z komponentu motoryczne-
go dotyczącej realizowanego działania podejmuje się 
decyzję o zakończeniu działania lub konieczności jego 

korekty. Po dokonaniu porównania uogólnionej infor-
macji ze szczegółową informacją o gotowości środków 
realizacji działania, omawiany składnik podejmuje de-
cyzje o zmianie tego działania przed jego realizacją 
w przypadku niezgodności powyższej informacji lub 
też decyzję o wykonaniu w przypadku ich zgodności. 
Podstawę jego funkcjonowania stanowi sprzężenie 
zwrotne, zawierające informację o zmianach sytuacji 
przedmiotowej, spowodowanych realizacją działania. 
Z komponentu korekty i kontroli informacja wędruje 
do schematu pamięci, gdzie w uogólnionej formie jest 
magazynowana informacja o sposobach i strategiach 
realizacji działania. 

Patrząc na model sterowania przedmiotowym dzia-
łaniem w pojmowaniu Gordiejewej i Zinczenki (ryc. 5), 
nie zobaczymy w nim takich elementów, jak cel, wybór 
z szeregu alternatyw, podejmowanie decyzji, jak ma to 
miejsce w innych modelach (np. Adams [16, 17]; Pew 
[37]; Marteniuk [38]). Takie procesy, jak nastawienie na 
cel, wybór, decyzja, pamięć znajdujące się w omawia-
nym modelu, są najważniejszymi charakterystykami 
przedmiotowego działania i nie mogą być przypisane 
wyłącznie jednemu z jego komponentów. Na przykład 
Autorka uważa, że za podjęcie decyzji w większym lub 
mniejszym stopniu odpowiadają wszystkie składniki 
modelu.

Analiza problemu sterowania przedmiotowym dzia-
łaniem pozwoliła Gordiejewej i jej współpracownikom 
[2] nie tylko wydzielić składowe modelu, lecz również 
ustalić możliwości wzajemnych powiązań między 
nimi, które przedstawiono i zaznaczono na rycinie 5. 
W realizacji dowolnej czynności ruchowej uczestniczy 
swoisty dla niej zestaw składników i powiązań między 
nimi. Elementarne, proste działanie realizowane jest 
w bardzo krótkim przedziale czasu. W jego wykonaniu 
bierze udział minimalna liczba komponentów modelu. 
W rozumieniu Autorki [2] wywoławczy sygnał (w tym 
przypadku sygnał startowy) trafi a na początku do poli-
modalnego odbiornika, a następnie do programu cząst-
kowego, skąd informacja przekazywana jest do kom-
ponentu motorycznego i zachodzi odpowiednia reakcja 
(ruch). Ocena takiego szybkiego działania dokonywana 
jest dopiero po jego zakończeniu (na ryc. 5 są to powią-
zania 2, 3, 4, 5). 

Opanowanie nowego działania zgodnie z omawia-
nym modelem zachodzi w następujący sposób. Sygnał 
wykonawczy dochodzi do programu całościowego, 
a z niego do schematów pamięci, gdzie następuje po-
szukiwanie zbliżonych lub analogicznych sposobów 
działania lub strategii realizacji zadania. Jeśli takie 
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w schematach pamięci nie występują, to wówczas pod-
miot zaczyna wykorzystywać poszukiwawcze, percep-
cyjne i próbne sposoby działania. W toku realizacji od-
powiednią treścią zaczynają się zapełniać komponenty 
odpowiedzialne za obraz sytuacji, obraz działania i pro-
gram całościowy. Informacja docierająca do programu 
całościowego wraz z informacją, która dociera ze stre-
fy zewnętrznej, jest źródłem dla formowania obrazu. 
Ponadto na bazie tej informacji modeluje się program 
kolejnego próbnego ruchu (patrz ryc. 5, powiązania 2, 
6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 18, 19, 20, 21). W rezultacie 
dużej liczby ruchów realizowanych zgodnie z opisanym 
schematem, tworzy się obraz sytuacji, obraz działania 
i program całościowy, pomiędzy którymi, jak ustaliła 
autorka [2], istnieją złożone powiązania.

Informacja z programu całościowego wędruje dwo-
ma kanałami. Do komponentu kontroli i korekcji przeka-
zywana jest uogólniona informacja, a do komponentu 
programów cząstkowych – szczegółowa (patrz ryc. 5, 
powiązania 11, 12). 

„Decyzja o konieczności korekty działania podejmo-
wana jest na podstawie analizy informacji, przekazanej 
w początkowych warunkach z programów cząstko-
wych jeszcze przed rozpoczęciem ruchu, a następnie 
bieżącej informacji o ruchu, przekazanej z komponentu 
motorycznego. Na podstawie analizy i porównania tych 
informacji powstaje bieżący sygnał korekcyjny, który 
wędruje do programów cząstkowych, przekształcając 
się tam w motoryczne wskazania korekcyjne, które 
w postaci bieżącej informacji o ruchu wędrują do kom-
ponentu kontroli i korekty, gdzie proces analizy jest 
powtarzany (w przypadku złożonego ruchu może być 
powtarzany wielokrotnie). Kiedy błąd jest zminimali-
zowany, z komponentu motorycznego do komponentu 
kontroli i korekcji wędruje ostateczna informacja, która 
porównywana ze schematem działania jest podstawą 
decyzji o zakończeniu ruchu (patrz ryc. 5, powiązania 
16, 14, 15, 17, 20, 3, 16, 17, 14, 15 itd. wielokrotnie, 
18). Informacja ta wędruje do programu całościowe-
go, gdzie jest konfrontowana z informacją o zmianach 
wniesionych przez akt motoryczny w sytuację przed-
miotową. Jej zmiany odbierane są poprzez polimodalny 
odbiornik. W przypadku rozbieżności podejmuje się 
decyzję o korekcie planu. W przypadku zgodności po-
dejmuje się kończącą decyzję o wykonaniu działania, 
a informacja o tym wędruje do bloku pamięci i tam jest 
przechowywana (patrz ryc. 5, powiązania 18, 21, 20, 9, 
11, 22). Jeżeli zachodzi konieczność powtórzenia dzia-
łania, informacja o wykonanych wcześniej działaniach 
jest pobierana ze schematów pamięci i proces jest 

kontynuowany według opisanego wcześniej schematu 
(patrz ryc. 5, powiązania 1, 2, 6, 7, 9, 8, 18, 11, 12, 13), 
następnie mały cykl powtarzający się wielokrotnie we-
dług powiązań 20, 3, 16, 17, 14, 15 – po jego zakończe-
niu podejmuje się decyzję o zakończeniu ruchu (patrz 
ryc. 5, powiązania 18, 20, 21, 9, 11, 22) [2, s. 304].

Podsumowując, Gordiejewa [2] podkreśla, że 
w „żywym ruchu” lub przemyślanym działaniu składniki 
poznawcze, takie jak obraz sytuacji działania, odgry-
wają pierwszoplanową rolę, nadając działaniu sens. 
Jednak dopóki nie rozpoczęło się wykonanie – skład-
niki poznawcze pozostają w swego rodzaju ukrytej for-
mie. Tylko sam ruch jest ogniwem wiążącym między 
sensem i znaczeniem i stanowi środek ich wzajemnej 
transformacji. Nadanie sensu zadaniu ruchowemu na-
stępuje poprzez realizację wypracowanego programu. 
Nadanie sensu sygnałom i uświadomienie sensu na-
stępuje w komponentach korekty i kontroli, do których 
z programu integralnego wędruje uogólniona informacja 
o sensie realizowanego zadania i przyszłym rezultacie 
działania, a z komponentu motorycznego po realizacji 
programu wędruje informacja znakowa. 

Funkcjonalny model sterowania działaniem przed-
miotowym, który opracowała Gordiejewa [2] jest w jej 
opinii przydatny dla opisania wielu różnorodnych form 
i odmian ludzkiego działania, np. czynności wolnych 
i balistycznych, dopiero kształtowanych i już wyuczo-
nych, wykonawczych i próbnych itp. W realizacji dowol-
nego z wyżej wymienionych działań biorą udział swo-
iste zestawy komponentów i powiązań między nimi. 

Model zaproponowany przez Nazarowa [27], po-
dobnie do przedstawionego powyżej, jest dosyć złożo-
ny. Jego istotą (ryc. 6) jest wyobrażenie o systemie ob-
razów, które uczestniczą w budowie i regulacji działań 
wykonawczych, ich powiązaniach i dynamice rozwoju. 
Autor wydziela obraz zadający, obraz ruchu i obraz 
sytuacyjny. W obrazie zadającym odzwierciedlona jest 
treść zadania ruchowego. Jest on kształtowany przed 
wykonaniem ruchu. Budowa tego obrazu realizowana 
jest zarówno na podstawie danych wędrujących z mo-
delu informacyjnego, który zawiera informacje o zada-
wanych parametrach ruchu i warunkach jego realizacji, 
jak i danych wędrujących z modelu koncepcyjnego, 
w którym różnorakie sygnały nabierają sensu i znacze-
nia w kontekście realizowanego zadania ruchowego. 
Obraz zadający jest zorientowany na końcowy rezultat. 

Kontroli ruchu zachodzącego w przestrzeni i czasie 
dokonuje obraz ruchu i obraz sytuacyjny. Obraz ruchu 
tworzony jest dzięki koncepcyjnemu modelowi działa-
nia, w którym ocenia się pomyślność realizacji działa-
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nia w każdym kwancie czasu. Nie jest konieczne, aby 
sformowany obraz ruchu był ciągle przechowywany 
w świadomości obrazu zadającego. Zachowywane jest 
tylko wyobrażenie o celu działania. 

Sytuacyjny obraz w modelu Nazarowa [27] uczest-
niczy także w zapewnieniu pomyślności działania. 
Dostosowuje on stale ruch do realności, eliminując to, 
co jest zbyteczne. Przy zmianie sytuacji treść tego ob-
razu ulega zmianie poprzez modyfi kację sposobu dzia-
łania lub tylko pojedynczych jego parametrów.

W organizacji ruchu główną rolę odgrywa obraz 
ruchu, który włącza w proces komponenty sensomo-
toryczne konieczne do wykonania operacji ruchowych, 
wchodzących w strukturę wykonywanego działania. 

Na poziomie tych obrazów rozwiązywana jest kwe-
stia wyboru konkretnego kompleksu sensomotoryczne-
go. Ten ostatni w omawianym modelu [27] składa się 
z dwóch komponentów: sensorycznego i motorycz-
nego. Sformowany adekwatnie do sytuacji kompleks 
sensomotoryczny pod kontrolą obrazu koordynujące-
go zapisywany jest w pamięci długiego czasu (LTM). 
Całościowy model sterowania ruchem w pojmowaniu 
Autora przedstawiony jest na rycinie 6. Jak widać, 
współzależności między licznymi komponentami mo-
delu są złożone i niejednorodne. 

Podsumowanie

Przedstawiona analiza pokazała, że schematy i modele 
opisujące sterowanie i regulację aktów ruchowych róż-
nią się liczbą komponentów, charakterystykami właści-
wości i funkcji każdego z nich, typem powiązań między 
nimi [2]. Te powiązania w jednych przypadkach mają 
charakter liniowy, w innych – hierarchiczny, w jeszcze 
innych – heterarchiczny. Opracowane przez rosyjskich 
naukowców modele pokazują różne typy budowy, ste-
rowania i organizacji działań ruchowych. Z ich pomo-
cą można opisać i wyjaśnić, jak formowane są liczne 

działania ruchowe człowieka, w tym w procesach na-
uczania, deautomatyzacji, pod wpływem zmęczenia 
i stresu. Jak już wspomniano działania mogą pełnić 
funkcje znakowe, symboliczne, wyobrażeniowe, komu-
nikatywne i intelektualne. Mogą być one realizowane 
pod kontrolą świadomości i bez takiej kontroli. Działania 
mogą być również w większym lub mniejszym stopniu 
wypełnione komponentami poznawczymi i oceniający-
mi. Mogą one charakteryzować osobnika nie tylko od 
strony motorycznej, lecz również odzwierciedlać jego 
kognitywny styl, ukazywać osobowość [39]. 

Przywołani w publikacji naukowcy sami podkre-
ślają, że większość schematów i modeli, a także ich 
komponentów (obraz, program itd.) są kształtującymi 
się i rozwijającymi strukturami. Język wykorzystywa-
ny do opisu różnych modeli jest jak na razie całkiem 
różnorodny. Możemy tutaj znaleźć pojęcia i słowa 
z psychologii, fi zjologii, biomechaniki i nauk technicz-
nych. Można tutaj spotkać również neologizmy, których 
występowanie jest usprawiedliwione tym, „że liczne 
słowa są zajęte starymi znaczeniami i sensem” [2, s. 
85]. Często autorzy nie tyle objaśniają mechanizmy bu-
dowy i formowania się działania ruchowego, ile opisują, 
jak ten proces zachodzi. Charakterystyka przedstawio-
nych modeli, podczas budowy których wielu autorów 
opierało się na bogatym materiale empirycznym, po-
kazała jednocześnie, jak trudno jest na razie na pod-
stawie jednego schematu opisać tak znane zjawiska, 
jak zachowanie motoryczne, wykonanie motoryczne, 
formowanie różnych kategorii działań ruchowych. Do 
podobnych wniosków dochodzi również prof. J. Raczek 
w swojej przeglądowej publikacji [12], stwierdzając – 
z czym się w pełni zgadzamy – że: „istniejące teorie, 
koncepcje i modele kontroli ruchu wymagają dalszych 
empiryczno-eksperymentalnych uzasadnień. Wspólny 
obszar poznania wymaga nie tylko większej aktywno-
ści badawczej, lecz także pożądanej kooperacji badaw-
czej różnych dyscyplin naukowych” [12, s. 25].
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Nagrodzona będzie jedna praca (dyplom oraz nagroda fi nan so wa – 1 000 zł 
netto).

Nagroda zostanie wręczona na inauguracji roku akademickiego Akademii Wy-
cho wa nia Fizycznego we Wrocławiu.
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Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakład Auksologii Instytutu Edukacji Szkolnej UJK w Kielcach
Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Oddział Świętokrzyski

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Auksologia a promocja 
zdrowia”

Kielce – Wólka Milanowska 25–26 czerwca 2009 r.

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć nauko-
wych w zakresie auksologii oraz wytyczenie nowych kierunków badań.   

Komitet Organizacyjny Konferencji: prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz (przewodniczący), dr Agnieszka 
Przychodni (sekretarz), dr Monika Zaręba, mgr Magdalena Lelonek, mgr Edyta Pożoga, mgr Piotr Pasiński, mgr 
Agnieszka Mazur, mgr Grażyna Lis, mgr Agnieszka Głód (sekretariat). 

Tematyka konferencji:
1. Rozwój i zdrowie dziecka w oczach pediatry i antropologa

– rozwój fi zyczny dzieci i młodzieży z różnymi odchyleniami w stanie zdrowia,
– odrębności rozwojowe dzieci i młodzieży otyłej,
– rozwój fi zyczny dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych i warunków socjalno-bytowych.

2. Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fi zycznym człowieka
– wpływ aktywności ruchowej na układ kostny i mięśniowy, skład ciała, sprawność i wydolność fi zyczną.

3. Biologiczne i psychospołeczne aspekty starzenia się
– parametry morfofunkcjonalne, fi zjologiczne i psychospołeczne procesu starzenia się kobiet i mężczyzn,
– kryteria i oceny możliwości oceny wieku biologicznego człowieka,
– profi laktyka gerontologiczna.

Forma prezentacji doniesienia: referat lub komunikat. Przewidywany czas wystąpienia: komunikat 10–15 
minut, referat 20–30 minut. 
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Publikacja: planujemy opublikowanie wygłoszonych referatów i komunikatów w pracy zwartej pt. „Auksologia 
a promocja zdrowia”, t. 5. Wszystkie materiały przeznaczone do druku będą recenzowane.

Komunikat nr 2 zostanie przekazany uczestnikom, którzy nadeślą zgłoszenie uczestnictwa oraz wniosą opła-
tę konferencyjną. 

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać listownie lub elektronicznie do dnia 28 lutego 2009 r. 

Adres: Zakład Auksologii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel cach,
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, tel. 041 349 67 63 lub 041 349 67 64, faks 041 349 67 82 e-mail: 
wp.-auksologia@ujk.kielce.pl

Konto bankowe: opłatę konferencyjną należy przesłać na konto: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25–369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Citi Handlowy 23 1030 1508 0000 0008 03
71 1003 z dopiskiem: I 009 i podaniem nazwiska wpłacającego. 

Koszty uczestnictwa obejmują opłatę konferencyjną w wysokości 250 złotych. Informacja o kosztach pobytu 
zostanie podana w następnym komunikacie. Należność za pobyt będzie płatna w recepcji Centrum Edukacyjnego 
w Wólce Milanowskiej po otrzymaniu rachunku.

Opłata konferencji obejmuje: koszt dojazdu na trasie Kielce – Wólka Milanowska – Kielce; program rekre-
acyjny (uroczysta kolacja lub ognisko, wycieczka autokarowa); materiały konferencyjne oraz jeden egzemplarz 
publikacji. Opłata konferencyjna pokrywa koszt druku jednej pracy. Możliwy jest druk drugiej pracy za dodatkową 
opłatą 150 złotych.

Serdecznie zapraszamy 


