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CZASOPISMO NAUKOWE 
„ANTROPOMOTORYKA”. „KINESIOLOGY” 

WYDAWCY: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W KRAKOWIE I AKADEMIA WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

SCIENTIFIC JOURNAL 
„ANTROPOMOTORYKA”. „KINESIOLOGY”

 PUBLISHER: UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL 
EDUCATION CRACOW AND  UNIVERSITY SCHOOL 

OF PHYSICAL EDUCATION WROCLAW

NR 45 2009AN TRO PO MO TO RY KA

     OD REDAKCJI  FROM   EDITORS 

Od 45. numeru „Antropomotoryka” będzie wydawana 
przez dwie polskie Akademie Wychowania Fizycznego, 
z Krakowa i z Wrocławia. Nie ulegnie zmianie profi l 
czasopisma. Zgodnie z podpisaną umową powiększy 
się skład redakcyjny. Planowane jest powołanie Rady 
Naukowej. Należy mieć nadzieję, że wraz z takimi zmia-
nami nastąpi wzrost i tak już wysokiego poziomu nauko-
wego czasopisma. Być może uda nam się też bardziej 
donośnym głosem wołać o reewaluację naszej pozycji 
na liście punktacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Jak na razie głos ze stołeczno-królewskie-
go miasta był za słaby, aby słyszano go w Warszawie. 
Powyżej czterech punktów na Liście Index Copernicus 
ze stałą tendencją wzrostową i 2 na liście MNiSzW, to 
raczej duża różnica. Niezależnie od meandrowych linii 
biegu tempa rozwoju naukowego, jakie nam tu i ówdzie 
nakreślano w minionym dwudziestoleciu istnienia kra-
kowskiego periodyku, ciągle powtarzaliśmy i będziemy 
też w duecie powtarzać: per aspera ad astra.

Nadal służyć będziemy ideałom, które określa kry-
terium postępowania naukowego oraz problematyka 
wiedzy o działalności ruchowej człowieka, którą nazywa 
się od kilkudziesięciu lat w naszym kraju określeniem: 
„antropomotoryka”. Chcemy nadal tak nazywać nasz 
krakowsko-wrocławski już kwartalnik. Umieszczone 

w nim będą, tak jak dotychczas, najlepsze prace tema-
tycznie związane z szeroko pojętą problematyką dzia-
łalności ruchowej człowieka (men in action) w języku 
polskim ze streszczeniami oraz z podpisami i opisami 
tabel i rycin w języku angielskim lub odwrotnie, kiedy 
artykuł będzie napisany w języku angielskim. Od na-
stępnego roku planujemy wydawanie dwóch kwartalni-
ków w języku angielskim i dwóch w języku polskim.

A co proponujemy do przestudiowania w niniejszym 
numerze?

Otwiera go praca czeskich naukowców rozpatru-
jących zagadnienie uwarunkowań  biomechanicznych 
zagrywki w piłce siatkowej kobiet. Jak się okazuje, za-
stosowana aparatura pomiarowa najwyższej klasy po-
zwala dostrzec mało dotąd zbadane przez praktyków 
i teoretyków obszary penetracji naukowej przebiegu 
ruchu piłki siatkowej. Jak wykazali Autorzy doniesienia, 
biomechaniczne uwarunkowania zadania ruchowego 
są związane z potrzebą zawodniczki, aby „mieć piłkę 
pod kontrolą.“ Poziom prędkości podania w czasie tre-
ningu nie ma dużego znaczenia. 

W drugiej pracy czeskich naukowców z Brna 
i z Pragi potwierdzono znaczenie sprawności fi zycz-
nej, ujętej w konwencji zdrowia dla zachowania prawi-
dłowej postawy ciała. Na podstawie obserwacji dużej 
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grupy dzieci, bo aż 52% pierwszoklasistów i 55% pią-
toklasistów, uczęszczających do wylosowanych szkół 
z Brna, którzy zostali zaklasyfi kowani do trzeciej gru-
py pod względem wad postawy, wskazano na duże 
możliwości jej korekcji u posiadających wady postawy 
i niski poziom siły wybranych grup mięśniowych. W za-
leceniach korekcyjnych zwrócono uwagę na potrzebę 
wprowadzenia środków ostrożności. Za celowe uważa 
się ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania 
obciążenia statycznego, szczególnie podczas uczenia 
się nowych czynności ruchowych. Zaproponowano al-
ternatywną postawę siedzącą dziecka. Jak się okaza-
ło, nowsze badania wskazują na aktualność starszego 
postulatu pedagogicznego mówiącego o tym, że regu-
larne stosowanie ćwiczeń korekcyjnych w czasie dnia 
nauki szkolnej powinno być normą.

Trzecia praca drukowana w języku angielskim 
jest autorstwa krakowskiego teoretyka wychowania 
fi zycznego. W swoich badaniach jest on zainteresowa-
ny wpływem, jaki może mieć aktywność ruchowa na 
spowolnienie wieku starzenia się. W prezentowanych 
wynikach badań stwierdził, że słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Krakowa nie tylko podtrzymują swo-
ją sprawność intelektualną uczestnicząc w zajęciach 
akademickich, ale także wzrasta u nich troska o ciało, 
czego przejawem jest ich udział w różnych formach kul-
tury fi zycznej. 

Autorzy poznańscy również kierują uwagę czy-
telników na problematykę osób dorosłych. W bardzo 
ciekawym doniesieniu na temat wpływu mastektomii 
na asymetrię funkcjonalną i morfologiczną kobiet jego 
Autorka dowodzi, że radykalne leczenie raka piersi, 
obejmujące zabieg operacyjny, powoduje nieznaczne 
zwiększenie obwodów kończyny po stronie mastek-
tomii, co może zostać złagodzone poprzez systema-
tyczne uczestnictwo w różnych formach rehabilitacji 
fi zycznej. Wynikałoby z tego, że właściwe prowadzenie 
procesu rehabilitacji kobiet po mastektomii niweluje 
negatywne skutki samego zabiegu operacyjnego w po-
staci powstania asymetrii funkcjonalnej, umożliwiając 
poprzez zajęcia ruchowe przywrócenie siły mięśni zgi-
naczy palców rąk. Poza tym analiza zebranego mate-
riału pozwoliła na stwierdzenie, że Amazonki charakte-
ryzują się przeciętną wysokością oraz dużą masą cia-
ła, nie wykazując przy tym zróżnicowania w zależności 
od strony amputacji piersi. Ich budowa ciała odznacza 
się dużym stopniem nadwagi, a nawet w szeregu przy-
padków – otyłości, wykazując przy tym gynoidalny typ 
otłuszczenia. 

W kolejnym artykule duet poznańskich antropomo-
toryków zwraca uwagę na przydatność  testu Fullerton 
Functional Fitness do badań porównawczych spraw-
ności fi zycznej, ujętej w konwencji zdrowia ludzi star-
szych. Uzyskane wyniki badań grupy 64 pensjonariu-
szek w wieku od 65 do 98 lat (średnia arytmetyczna 
wynosiła 76,8 lat życia) pozwoliły na dokonanie cieka-
wego porównania wybranych parametrów sprawności 
fi zycznej z normami opracowanymi dla populacji USA 
przez fi zjoterapeutki Rikli i Jones. Analiza materia-
łów wykazała zdecydowanie gorszą kondycję Polek. 
Zdaniem Autorów należałoby stworzyć programy pro-
fi laktyczne ukierunkowane precyzyjnie na obszary za-
grożeń sprawności fi zycznej osób (w „trzecim wieku”) 
po 65. roku życia. Z uwagi na zróżnicowane podejście 
ludzi starszych do skuteczności i celowości rehabilitacji 
wskazane jest opracowanie dla celów diagnostycznych 
biologicznych punktów odniesienia w grupach wieku co 
5 lub 10 lat.

Dwa artykuły z Wrocławia podejmują problematykę 
sprawności motorycznej dzieci badanych tradycyjnym 
i mało jeszcze w naszym kraju rozpowszechnionym 
Wiedeńskim Systemem Testów. W pierwszym ocenio-
no poziom rozwoju i zróżnicowania płciowego koordy-
nacji ruchów rąk dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
Nie stwierdzono zróżnicowania płciowego w predyspo-
zycjach: sprzężenie ruchów rąk i częstotliwość ruchów 
u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Takie różnice 
ujawniły się w różnicowaniu dynamiczno-przestrzen-
nym. Chłopcy popełniali istotnie mniej błędów, lecz 
czas błędu był u nich dłuższy. Celem drugiego wro-
cławskiego artykułu było poznanie zależności prób 
siłowo-szybkościowych od budowy ciała studentów 
wrocławskich, głównie w aspekcie różnic międzypłcio-
wych z uwzględnieniem pozycji (do rzutów i pchnięć) 
przed ich wykonywaniem i ciężaru stosowanego 
sprzętu. Ponadto określono wartości diagnostycznych 
zastosowanych wskaźników przeznaczonych do oce-
ny zdolności siłowo-szybkościowych. Z testowanych 
metod defi niowania różnic międzypłciowych najbar-
dziej wiarygodna okazała się metoda współczynników 
dyskryminacji Fishera. Zdaniem Autorów ze względu 
na uwarunkowania anatomiczne do oceny możliwości 
siłowo-szybkościowych kobiet nie powinno się stoso-
wać rzutów piłkami jednorącz. Najprzydatniejsze do 
oceny sprawności motorycznej są próby wykonywane 
piłkami najcięższymi. Do oceny sprawności kobiet do-
godne są rzuty z obu pozycji, a mężczyzn – pchnięcia. 
Uniwersalna jest pozycja wyrzutna sprzed klatki pier-
siowej. 
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W polemikach i dyskusjach tematyka rozprawy 
skierowana została przez Autorów na zagadnienia apli-
kacyjne. Jak dotąd w pracach naukowych nie zajmuje 
szczególnego miejsca zagadnienie czucia mięśniowe-
go, określana inaczej jako „czucie sprzętu” lub „czu-
cie ruchu”, „wewnętrzny obraz ruchu”. Jak dowodzą 
Naukowcy z Warszawy i Śląska, w całościowym przy-
gotowaniu oszczepnika do zawodów „czucie oszcze-
pu” stanowi integralną część składową treści techniki 
sportowej, tj. jej „wewnętrznego obrazu ruchu”. Pojęcie 
to nie zostało jednak dotychczas zdefi niowane, ale 
funkcjonuje w procesie szkolenia i odgrywa niezwykle 
ważną rolę w osiąganiu rekordowych wyników.

Badania przeprowadzono na 23 osobach, specjali-
zujących się w rzucie oszczepem, w tym 12 kobietach 
z 9 różnych klubów sportowych Polski. Na ich podsta-
wie wykazano, że „czucie oszczepu” to takie zgranie 
się z nim i poznanie jego zachowania, które nie prowa-
dzi do odczuwania jego obecności podczas wykonania 
rzutu. Poziom „czucia sprzętu” zależy od: stopnia wy-
trenowania, stażu zawodniczego, poziomu techniczne-
go, warunków atmosferycznych, samopoczucia, liczby 
ćwiczeń kształtujących to czucie, okresu treningowego, 
poziomu koordynacji ruchowej.

Z kolei przeprowadzony eksperyment pedagogicz-
ny dowodził, że zastosowanie zaproponowanego, au-
torskiego programu metodyki ćwiczeń „czucia oszcze-
pu” wywołuje znaczny wzrost wyników sportowych. 

Jeżeli byłaby potrzeba wskazania na czołowy ar-
tykuł w 45. numerze „Antropomotoryki”, to na pewno 
nie byłoby błędem, gdyby wskazano na pracę: Bionika, 
modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach 
psychomotoryki podstawowych aktów ruchu człowieka. 
Przybliżono w niej nieco już zapomniane narzędzie ba-
dania ruchu ciała człowieka, które wykorzystuje podej-
ście bioniki, teorię sterowania i eksperyment modelowy.  
W pracy przeglądowej poddano analizie dwa przykłady 
zastosowania procedury. Z założenia ruch ciała po-
traktowano jako proces sterowany, w którym obiektem 
sterowania jest struktura anatomiczna, postrzegana 
w formie uproszczonego modelu mechanicznego. W 
takim ujęciu za sterowanie odpowiada hipotetycznie 
przyjmowany, odpowiedni regulator zlokalizowany 
w systemie czuciowo-motorycznym. Tak pozyskiwany 
spójny model ruchu można poddać symulacji kompute-
rowej. Wówczas wyniki symulacji podlegają weryfi kacji 
na zasadzie konfrontacji z formą ruchu obserwowaną 
w warunkach rzeczywistych, a sam model ulega sto-
sownym modyfi kacjom. Ruch ciała zostaje wtedy jed-
noznacznie opisany w kategoriach struktury modelowej 

i parametrów regulatora. Na koniec dokonano prób lo-
kalizacji zidentyfi kowanych funkcji sterowania w ka-
nałach: czuciowym i ruchowym człowieka. Praktyka 
dowodzi, że tak naszkicowana procedura okazuje się 
bardzo efektywna w uchwyceniu najistotniejszych cech 
ruchu w zastosowaniach nie tylko dla sportu, ale przede 
wszystkim dla rehabilitacji. 

W „Antropomotoryce” nie mogło zabraknąć re-
cenzji. Zamieszczono w niej autorskie spojrzenie na 
podręcznik akademicki: Antropomotoryka. Zarys teorii 
motoryczności człowieka, pióra naszego redakcyjnego 
kolegi, prof. dr. hab. Joachima Raczka, który w bieżą-
cym roku wydał go, po długim okresie oczekiwania, 
w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich. 
Na pewno nie należy czytelnikom naszego periodyku 
przedstawiać Autora książki. Pragnę ich zapewnić, że 
współtwórca polskiej wizji interpretacyjnej i empirycz-
nej motoryczności ludzkiej, przedstawiciel katowickiej 
szkoły antropomotoryki z młodzieńczą fantazją, w wie-
ku emerytalnym, stara się na kilkuset stronach swojego 
podręcznika podać jego czytelnikom (głównie studen-
tom, młodym pracownikom nauki, jak i tym wszyst-
kim, którzy interesują się profesjonalnie działalnością 
ruchową człowieka) nie tylko skąd, ale i dokąd powin-
no zmierzać badanie działalności ruchowej człowieka 
(men in action). 

Z kolei Autor recenzji zastanawia się nad tym, czy 
książka wydana w Państwowym Zakładzie Wydawnictw 
Lekarskich spełnia wszystkie kryteria podręcznika aka-
demickiego. Przedmiotem Jego oceny staje się zatem 
zagadnienie: funkcji (informacyjno-poznawczej, badaw-
czej, praktyczno-samokształceniowej), struktury, formy, 
a także przejrzystości ilustracji podręcznika. Jej wynik 
jest pozytywny, a nawet można by rzec pochlebny. 
Końcowe konkluzje recenzenta mogą potwierdzić praw-
dziwość takiego stwierdzenia: „Jak to zaznaczyłem na 
wstępie, liczne przykłady z Polski i z zagranicy świad-
czą, że istniejąca od wielu lat w przekazie informacji 
«cywilizacja słowa» nie ustępuje miejsca «cywilizacji 
obrazu». Wydaje się zatem nierealna perspektywa od-
wrócenia uwagi od tradycyjnego podręcznika szkolnego 
czy też akademickiego. Obserwując nasze polskie po-
dwórko kształcenia studentów, trudno odnieść wraże-
nie, że cywilizacja słowa przegra z cywilizacją obrazu. 
Liczne ośrodki uczelniane nadal z dużą siłą publikują 
podręczniki i inne książki. Do tych tradycji może nawią-
zał też Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich”.

Dla naszej Redakcji jest interesująca odpowiedź na 
pytanie (być może nawet o charakterze retorycznym?): 
Czy podobny osąd wydadzą czytelnicy podręcznika?
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„Antropomotoryka” zaprasza także do udziału 
w trzech konferencjach i zachęca ich uczestników do 
współpracy. 

Pragnę na zakończenie dodać, że chociaż niniejszy 
numer jest pierwszym wydawanym przez nowy skład 
redakcyjny reprezentujący dwa ośrodki akademickie, 
to nie był przygotowany okazjonalnie. Zamieszczono 
w nim, po pozytywnej ocenie dwóch recenzentów, 
prace zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Zachęcając do 

uważnego przestudiowania wszystkich zamieszczo-
nych w nim artykułów, zapewniam naszych współpra-
cowników i czytelników „Antropomotoryki”, że jej czter-
dzieste szóste przedwakacyjne już wydanie będzie 
także ciekawe.

Redaktor Naczelny „Antropomotoryki”

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

2. Materiały przeznaczone do druku (dwa eg zem pla rze wy  dru ków 
komputerowych) należy przesyłać łącz nie z dys kiet ką pod 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 „Antropomotoryki” zastrzega sobie prawo adiu-
stacji, dokonywania poprawek  w zakresie ujednolicania 
nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów. 

• Przysyłane artykuły do druku powinny być kierowane 
do Redakcji pismem przewodnim, podpisanym przez 
samodzielnego pracownika nauki, równocześnie odpo-
wiadającego za merytoryczną stronę opracowania.

• 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).

NR 45 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 INFORMATION  FOR  THE  AUTHORS



Information for the Authors

– 14 –

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 
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 THE COMPARISON BETWEEN THE SPEED 
OF THE SERVE AND THE CHOSEN BIOMECHANICAL 

PARAMETERS OF THE SERVE IN THE TRAINING 
AND MATCH CONDITIONS 

IN THE WOMEN VOLLEYBALL

PORÓWNANIE PRĘDKOŚCI SERWISU I NIEKTÓRYCH 
WSKAŹNIKÓW BIOMECHANICZNYCH PRZY ZAGRYWCE

W WARUNKACH TRENINGOWYCH I W CZASIE MECZU
W SIATKÓWCE KOBIET

Tomáš Malý*, František Zahálka**, Pavel Hrásky*, 
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Introduction. In the last years of women’s volleyball, the spike serve has become more common. The 
efficiency of the serve in volleyball depends on its precise mastering. We were particularly interested in the 
difference in the velocity of the spike serve during training and competition conditions as acquired skills are 
necessary to be presented mainly in competition conditions.

The aim of the studies. To compare speed of the ball after jump top spin serve in elite women volleyball players 
and  describe some biomechanical differences between training and competition conditions during this skill.

Material and methods. The research set included players of the Slovak national women volleyball team 
(n = 11) participating in the European Champions in 2007. The ball velocity after the hit was monitored by 
means of the STALKER radar system. To make a more detailed analysis, the player with the fastest serve was 
selected whose 5 best attempts both in training and in competition conditions were analyzed by means of the 
2D kinematics analysis.  

Results. The average velocity of maximum values in the spike serve in training conditions in women players 
(n = 11) represented 21,29 ± 1,86 m · s–1.  In competition conditions, however, this type of serve was chosen only 
by 5 players. The average velocity of the best attempts of individual players during the match, however, was 
23,49 ± 1,03 m · s–1.  In training conditions, these players reached spike serve velocities of 22,61 ± 1.16 m · s–1. 
This difference was not significant (p > 0,05). In a more detailed biomechanical analysis of selected parameters, 
more prominent differences were discovered, which are related to “checked” requirements
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Conclusion. This study has found that observation and control of condition in the jump topspin serve 
in women elite volleyball players is important for the sport praxes.

Wstęp. W ostatnich latach stosuje się w siatkówce kobiet zagrywkę w wyskoku. Efektywność podania zależy 
od jego precyzyjnego wykonania. Z punktu widzenia praktyki sportowej interesujące jest określenie różnicy pozio-
mu prędkości podania z wyskoku podczas treningu i w czasie meczu. Ważne jest również to, aby zaprezentować 
nabyte umiejętności także w czasie meczu. 

Cel badań. Celem badania było porównanie prędkości zagrywki rotacyjnej w wyskoku, wykonywanej w czasie 
treningu i w czasie meczu przez  reprezentantki kadry narodowej Słowacji w siatkówce, a także opis niektórych 
biomechanicznych parametrów u wybranej zawodniczki. 

Materiał i metody. Badaniu poddano 11 zawodniczek kobiecej reprezentacji Słowacji w siatkówce (wiek 
21,6 ± 2,3 lat, wysokość ciała 183,9 ± 3,8 cm, waga ciała 69,6 ± 5,3 kg). Prędkość piłki rejestrowaliśmy z wyko-
rzystaniem radarowego systemu STALKER ATS. U zawodniczki z najszybszym podaniem wykonaliśmy dwuwy-
miarową kinematyczną analizę.

Wyniki. Średnia prędkość maksymalnych wartości w treningowych warunkach u zawodniczek (n =11) 
wynosiła 21,29 ± 1,86 m · s–1. Podczas meczu tylko 5 zawodniczek serwowało z wyskoku. Średnia prędkość 
ich najlepszych podań w czasie meczu wynosiła 23,49 ± 1,03 m · s–1. Różnica między wynikami nie jest istotna 
statystycznie (p > 0,05). Biomechaniczna analiza wybranych parametrów wykazała różnicę związaną z „kontrolo-
wanymi” wymogami. 

Wnioski. Poziom prędkości podania w czasie treningu nie ma wartości statystycznej. Okazuje się, że biome-
chaniczne różnice zadania ruchowego są związane z potrzebą zawodniczki, aby „mieć piłkę pod kontrolą”. 

Introduction

The effi ciency of the serve in volleyball depends on its 
precise mastering. Neither team-mates nor opponent 
players have any effect on its performance. In modern 
volleyball, the serve has two basic functions [1, 2]: to 
score a direct point or cause the opponent principal prob-
lems in the development of his offensive (a possibility of 
fast attacking combinations), and to win the fi ght against 
time, which will impair the opponent’s offensive creating 
time for the development of one’s own defensive.  

In the last years of women’s volleyball, the spike 
serve has become more common. In this type of serve, 
the inevitable ball rotation is assisted by the high veloc-
ity, which together creates a more diffi cult situation on 
the opponent’s side on the return. The player starts the 
spike serve by tossing the ball into the air and after the 
take-off from the back line by a jump into the court the 
player tries to hit the ball in the direction towards the op-
ponent. The ball gets tight rotation, which together with 
the velocity causes problems in passing the ball on the 
opponent’s side [3].

Another type of serve is the fl oation serve which 
is performed either from the ground or in a jump. The 
fl oation serve in a jump has a similar preparatory mo-
tion as the spike serve in a jump, and its aim is to get 
the ball minimum rotation, which due to variable air fl ow 
may add the ball a fl oating motion and unexpected, fast 
fall into the opponent’s fi eld [3]. 

By means of a 3D analysis Coleman [4] monitored 
the rotating jump serve performed by the national play-
ers of Great Britain (n = 11). He found out that the ball 
velocity straight after it is hit correlates with the maxi-
mum elbow joint fl exion and the shoulder angular ve-
locity, as well as the arm velocity during the hit. The 
author states that the rotating jump serve produces 
a higher ball velocity and a greater height of the hit, 
which increases the serve “power”. On the other hand, 
the fl oation serve led to fewer unsuccessful serve at-
tempts, and the variable air fl ow situation with a suc-
cessive swift fall into the opponent’s fi eld also makes 
this type of serve a powerful serve. Huang [3] states 
the difference of 5,7 m ∙ s–1 (22,4%) between the spike 
serve and the fl oation serve in international elite play-
ers (n = 13). However, mentions the difference of 11.56 
m∙s-1 (100,8%) for elite players based on 377 monitored 
serves during the qualifi cation for the Olympic Games 
[5]. No relation between the serve effi ciency and its 
type and velocity in top-performance volleyball players 
has been proved.    

Přidal [6] found out that in the boys Cadet category 
on the national team level the team success relies on 
such qualities of individuals’ game performance as the 
serve.   

In searching through available literature no analogi-
cal comparison of monitored parameters in training and 
competition conditions was found for female volleyball 
players. We were particularly interested in the differ-
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ence in the velocity of the spike serve during training 
and competition conditions as acquired skills are nec-
essary to be presented mainly in competition condi-
tions.

Material and method

The research set included players of the Slovak na-
tional women volleyball team (n = 11) participating in 
the European Champions in 2007. The average age in 
the team was 21,6 ± 2,3 years, the body height 183,9 
± 3,8 cm and the body weight 69,6 ± 5,3 kg. The serve 
velocity was determined in training conditions during 
light morning training and in competition conditions in 
the afternoon match against Spain, which was the last 
rehearsal for the European Cup. The ball velocity after 
the hit was monitored by means of the STALKER radar 
system, which is specifi cally designed for such purpos-
es. The system measures the velocity of an object in a 
range of 8 – 480 km.hour–1 with a precision of 0,1 km. 

The player’s task was to perform a spike serve in 
a jump with maximum efforts with the aim of placing 
the ball into the opponent’s fi eld. The player made 5 
attempts in all. In order to assess the serve velocity, 
the maximum value and the mean average of the best 
three attempts were chosen. 

To make a more detailed analysis, the player with 
the fastest serve was selected whose 5 best attempts 
both in training and in competition conditions were ana-
lyzed by means of the 2D kinematics analysis. In order 
to compare the ball velocity values after the serve in dif-
ferent conditions, the non-parametric Wilcoxon test was 
used, and the association relation between the arm ve-
locity and the ball velocity after the hit was determined 
by means of Pearson’s correlation coeffi cient.  

Results and discussion

The average velocity of maximum values in the 
spike serve in training conditions in women players 
(n = 11) represented 21,29 ± 1,86 m∙s–1. The highest 
ball velocity after this type of serve measured was 
24,45 m ∙ s-1 (universal player), and the lowest velocity 
was 18,06m ∙ s–1 (passer). The average velocity of the 
three best attempts of the investigated set amounted 
to 20,46 ±  2,11 m∙s–1. In competition conditions, how-
ever, this type of serve was chosen only by 5 players 
of the total of 11 players participating in the match. The 
average velocity of the spike serve in the competition 
conditions of successful serves of the total of 25 at-
tempts amounted to 22,44 ± 1,52 m ∙ s–1. The average 
velocity of the best attempts of individual players during 

Fig. 1. Wire model of a player in 2D analysis in TEMAbiomechanics software  (a), radar gun (b)

Ryc. 1. Model zawodniczki w dwuwymiarowej analizie wykonany za pomocą oprogramowania TEMAbiomechanic (a),  radar (b)

    (b)                               (a)   
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the match, however, was 23,49 ± 1,03 m∙s–1.  In training 
conditions, these players reached spike serve veloci-
ties of 22,61 ± 1,16 m ∙ s–1. This difference was not sig-
nifi cant (p > 0,05). Thus, out of the total number of 95 
serves, the jump serve accounted only for 33 attempts 
(34,7%). Of them 8 were unsuccessful (24,2%).  The 
number of spike serves resulting in a direct point (ace 
serve) was 6 (18,2%).

In a more detailed analysis of the time and spatial 
relations of a selected player ( n = 5 attempts in competi-
tion conditions and 5 attempts in training conditions) we 
discovered that in competition conditions before start-

ing the tossing phase, the standing player on average 
stands by 13,48 cm farther away (p<0,05) as compared 
to training conditions. The distance of the take-off point 
from the back line as well is greater in competition con-
ditions as compared to traning conditions (49.86 cm  
vs. 11,26 cm) (p < 0,05). This difference is also related 
to the horizontal distance of the hitting point in the fi eld. 
As in training conditions this distance from the back 
line in the direction towards the fi eld was 69,40 cm, 
in the match this parameter was reduced to 35,82 cm 
(p < 0,05). None of the fi ve attempts during competition 
conditions reached even the minimum value achieved 

Fig. 2. Graphic presentation chosen parameters

Ryc. 2. Graficzne przedstawienie wybranych parametrów
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Fig. 3. The speed of serve during training conditions (n = 11)

Ryc. 3. Prędkość podania podczas treningu (n = 11)
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Ryc. 4. Porównanie prędkości podania w czasie treningu i meczu
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during training conditions. This difference is probably 
attributed to greater care to avoid overstepping in the 
match thus minimizing the potential risk by taking-off 
from a greater distance. The reduced distance between 

the point of hitting the ball and the opponent, however, 
reduces the total path of the ball fl ight reducing also the 
time for the opponent’s return. An interesting fi nding is 
the angle of tossing the ball in the tossing phase. In 

Table 1.  Basic statistical characteristics of selected parameters of spike serves in a jump 

Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne wybranych parametrów podania w wyskoku

Examined characteristic
Training / Trening Match / Mecz

p
x s x s

Length / Długość (cm) 330,60 18,99 314,14 12,70 p > 0.05

Heighth / Wysokość (cm) 407,80 15,45 391,32 5,75 p > 0.05

Time / Czas (s) 1,61 0,03 1,59 0,01 p > 0.05

Direction /  Kierunek (°) 74,56 1,63 76,43 1,37 p < 0.05

Tossing height / Wysokość odlotu (cm) 154,56 3,17 160,68 7,38 p > 0.05

Tossing place / Miejsce odlotu  (cm) 262,06 2,79 274,56 4,97 p < 0.05

Max. height / Maksymalnaja wysokość (cm) 558,64 13,23 552,00 6,17 p > 0.05

Point of hit / Odległość uderzenia  (cm) 69,40 20,14 35,82 6,58 p < 0.05

Height of hit / Wysokość uderzenia  (cm) 294,40 5,19 299,34 2,75 p > 0.05

Arm velocity / Prędkość  ręki  (m·s–1) 15,50 0,58 15,35 0,50 p > 0.05

Ball velocity / Prędkość piłki (m·s–1) 23,95 0,46 24,12 0,70 p > 0.05

Take-off distance / Odleglość odbicia  (cm) 11,26 8,35 49,86 17,10 p < 0.05

Fall distance / Odleglość padu  (cm) 106,20 17,59 58,14 24,05 p < 0.05

Strike distance / Odległość zasięgu (cm) –3,20 5,82 12,58 6,04 p < 0.05

Angle of take off / Kąt odbicia (°) 39,86 1,63 41,56 1,87 p > 0.05

Standing distance / Odległość postawienia (cm) 352,70 13,11 366,18 5,77 p < 0.05

Step forward / Wykrok (cm) 30,56 4,63 34,74 2,86 p > 0.05

1 step / 1 krok (cm) 63,40 7,72 49,30 4,68 p < 0.05

2 step / 2 krok (cm) 125,02 11,74 117,34 5,56 p > 0.05

3 step / 3 krok (cm) 46,94 5,28 44,06 5,24 p > 0.05

Legend: Length – distance between the point of tossing the ball and hitting it, Height – ball flight height (maximum height minus tossing height, Time – 
time of ball flight after tossing, Direction – ball tossing angle, Tossing height – ball height at the moment of last contact during tossing, Tossing place 
– horizontal distance of the ball from the back line in the moment of tossing, Max. height – maximum ball height after tossing, Point of hit – horizontal 
distance of the ball from the back line at the moment of hit (hit in the field), Height of hit – ball height at the moment of hit, Arm velocity – arm velocity 
at the moment of hit, Ball velocity – maximum ball velocity after hit, Take-off distance – horizontal distance of the take-off from the back line, Fall 
distance – horizontal distance of the fall point from the back line, Strike distance – horizontal distance of the ball from the vertical axis of the shoulder 
joint, Angle of take off – angle of hip joint during take off phase,  Standing distance – horizontal distance of the point of the front foot from the back line, 
Step forward – horizontal distance of the front foot step forward during run-up, x– average value, s – standard deviation, p – criterion of significance 

Legenda: Długość – odległość między miejscem odlotu piłki a uderzeniem, Wysokość – wysokość lotu piłki (maksymalna wysokość minus wysokość 
odlotu), Czas – czas lotu piłki po podrzuceniu, Kierunek – kąt odlotu piłki, Wysokość odlotu – wysokość piłki w chwili ostatniego kontaktu przy podrzuceniu, 
Miejsce odlotu – odległość w płaszczyźnie horyzontalnej od końcowej linii w chwili uderzenia (uderzenie w boisko), Maksymalna wysokość – maksymalna 
wysokość piłki, Odległość uderzenia – odległość uderzenia piłki w płaszczyźnie horyzontalnej od końcowej linii, Wysokość uderzenia – wysokość piłki 
w momencie uderzenia, Prędkość  ręki – prędkość ręki w momencie uderzenia, Prędkość piłki – maksymalna prędkość piłki po uderzeniu, Odległość 
odbicia – odległość odbicia od końcowej linii, Odległość padu – odległość padu od końcowej linii, Odległość zasięgu – odległość od odbicia piłki do 
poziomej osi stawu ramiennego, w płaszczyźnie horyzontalnej, Kąt odbicia – kąt odbicia zawodniczki, Odległość postawienia – odległość, palców stopy 
od linii podstawowej, w płaszczyźnie horyzontalnej, Wykrok – odległość w płaszczyźnie horyzontalnej wykroku przedniej kończyny dolnej przy rozbiegu 
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training conditions it was 74,56°, while in the match this 
parameter grew to 76,43° (p < 0,05).

Practical considerations explain the greater hit 
height during the match (299,34 cm) as compared to 
the hit height in training (294,4 cm), which creates a 
better position for the success of the hard spike serve. 
As compared to the investigation of men [3], the value 
is lower (303,8 cm). The ball velocity after the jump 
spike serve was comparable in both types of conditions 
(24,12 m ∙ s–1 in the match vs. 23,95 m ∙ s–1). This differ-
ence did not prove signifi cant (p > 0,05). A signifi cant 
relation was discovered between the ball velocity and 
the distal arm part velocity at the moment of the hit 
(r = 0,637; p<0,05). This fi nding is in accordance with 
the research by [4], who states the correlation coef-
fi cient r = 0,76 for the national team of Great Britain 
(n = 11). As compared with the ball velocity after the 
jump spike hit for men, our values are lower [3]; 25,4 
± 5,1 m ∙ s–1. This author also mentions the distal arm 
part velocity at the moment of the hit 16,0 ± 2,4 m ∙ s–1. 
Similar values are found in the study by [2] 16,3 ± 
1,5 m ∙ s–1. An interesting parameter is the tossing height 
(vertical height of the ball at the moment of the last con-
tact with the player during tossing). As in training con-
ditions the average height was 154,56 ± 3,17 cm, in 
the match the height was 160,68 ± 7,38 cm (p > 0,05). 

The effect size for this parameter, however, was repre-
sented by ES = 1,23 [7]. This difference might indicate 
a greater effort at ball control during tossing. 

Conclusion 

The velocity of the jump spike serve in volleyball is a 
prerequisite for the success of the game opening. The 
monitoring of this parameter during training and com-
petition conditions did not prove a signifi cant difference. 
In a more detailed biomechanical analysis of selected 
parameters, more prominent differences were discov-
ered, which are related to “checked” requirements such 
as the take-off distance from the back line, the initial 
standing distance etc. Despite these facts, however, 
the ball velocity under both types of conditions is com-
parable. An interesting fi nding is also the determined 
height of the hit, which was higher in the match than in 
training conditions. To generalize our fi ndings, however, 
the evidence of the monitored cases is not suffi cient 
in numbers; more exact assessment of the time and 
spatial relations would also require the 3D kinematic 
analysis with a higher recording frequency.

This study was made with support from VZ MSM 
0021620864.
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VALUES OF PHYSICAL CULTURE 
AND THE PARTICIPATION IN MOVEMENT 
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Background. Human ageing has been becoming the common problem not only in the demographic sense. 
Ageing as an important issue is very often connected with the elderly participation in physical activity. Therefore, 
the area of axiological foundations, apart from biological approaches to human body, seems to be of great 
significance. The first step to undertake regular physical activity by seniors is understanding by themselves 
the basic values of human body. 

Methods. A sample group of forty-five third age university students at the Jagiellonian University in Cracow 
has been polled in the year 2002 by using the Scheler value scale and the behaviour inventory. 

Results. Research conception stating that regular movement benefits good health and that keeping fit 
enables seniors to be self-reliant people has a fundamental meaning in revealing that the third age university 
students in Cracow are aware of the role of physical fitness in performing the vitality of  their own body, and 
in enabling them to exist independently.

Conclusions. Understanding by the elderly polled the meaning of basic values attributed to one’s own body 
increases their chance of participating in attractive, moderate intensity and physical strength – related forms 
of movement. However, enabling them  to exercise without any additional financial costs also plays a crucial 
role in this case.

Wprowadzenie. Proces starzenia się społeczeństw staje się problemem nie tylko w znaczeniu demograficz-
nym. Starzenie się, traktowane jako zagadnienie społeczne dużej rangi, bardzo często wiąże się z uczestnictwem 
osób starszych w różnych formach aktywności fizycznej. Z tego też powodu kwestia podstaw aksjologicznych, 
poza czysto biologicznym podejściem do ludzkiego ciała, ma jak się okazuje istotne znaczenie.  Pierwszym kro-
kiem do podjęcia systematycznej aktywności ruchowej przez seniorów jest uświadomienie im podstawowych 
wartości ludzkiego ciała.

Metody. Grupa czterdziestu pięciu studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie została w roku 2002 poddana badaniom ankietowym, w których zastosowano skalę wartości 
schelerowskich oraz inwentarz zachowań. 

Rezultaty. Koncepcja badania, według której regularny ruch przynosi korzyści zdrowotne, a praca nad spraw-
nością fizyczną umożliwia seniorom uzyskanie samodzielności, ma fundamentalne znaczenie dla ukazania faktu, 
że studenci trzeciego wieku w Krakowie są świadomi znaczenia sprawności fizycznej dla kształtowania witalności 
własnego ciała oraz dla umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania. 
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Wnioski. Uświadomienie sobie przez badane starsze osoby znaczenia podstawowych wartości przypisywanych 
własnemu ciału zwiększa szansę ich uczestnictwa w atrakcyjnych i umiarkowanych formach ruchu, ukierunkowanych 
na kształtowanie własnych możliwości siłowych. Nie mniej kluczową rolę w tym przypadku odgrywa także umożli-
wienie tym osobom podejmowania ćwiczeń bez ponoszenia przez nie dodatkowych kosztów finansowych.

Introduction to the research

Human ageing has been becoming common problem, 
regardless of the cultural circumstances characterizing 
human societies [1, 2]. According to A. Jopkiewicz [3, 
p. 26–27] the psychological age, characteristic for the 
individual process of human ageing, which can be ex-
pressed by the formula “we feel as old as we are” deter-
mines the quality of the elderly people’s life. D.J. Rose 
[4, p. 106] referring to J.W. Row and R.L. Kahn’s opin-
ion writes that “aging successfully hinges on our ability 
to avoid disease or disability, maintain a high level of 
cognitive and physical capacity, and remain actively en-
gaged in life”. We can encounter many research proj-
ects on the ageing people successful participation in 
physical activity in literature [5, 6, 7, 8, 9]. In Poland the 
research in this area has been provided, among others, 
by H. Szwarc and others [10], A. Jopkiewicz [3] and 
W. Makuła [11].  Danish researcher, L. Puggaard [12], 
informs about “the fi tness gap” which shows a differ-
ence in the process of human ageing between a slow 
decrease in physical activity capacity among training 
seniors and the fast one among seniors leading a sed-
entary lifestyle. Although many researchers highlight in 
their works the positive role of regular exercise behav-
iours [13], they do not analyse the problems of axiologi-
cal foundations of seniors’ engagement in movement. 
Since undertaking physical activity is connected with 
one’s energy expenditure at any age [14, 15, 16], it 
seems important that the fi rst step in realizing this activ-
ity in old age is understanding by seniors the meaning 
of physical culture values. As A. Kłoskowska [17, p. 22] 
puts it: “Events and phenomena evoking human inter-
ests, while estimated, become the values”. A. Reber 
[18, p. 834] defi nes the term “value” in The Penguin 
Dictionary of Psychology as “An abstract and general 
principle concerning the patterns of behavior within 
a particular culture or society which, through the pro-
cess of socialization, the members of that society hold 
in high regard”. In his pioneering proposal, dated on the 
thirties of the last century, concerning values in physical 
education in Poland, F. Znaniecki [19] explained the role 
of shaping the so-called “physical types” among pupils 
according to social expectations during the process of 

physical education. Later, in the seventies, Z. Krawczyk 
[20] divided physical culture values into autotelic and 
instrumental ones. Finally, in the nineties, A. Pawłucki 
[21] classifi ed the vital, utilitarian, hedonistic approach-
es to human body as a group of existential body values, 
and agonistic, aesthetic approaches as a group of sym-
bolic body values. As M. Cieślak and K. Cieślak [22] 
write, on the one hand, values decide about the choice 
of the human behaviour, while on the other, the way 
of behaviour chosen by people proves the values they 
have accepted. People, who accept the value of the hu-
man body and who are able to incorporate this value 
into their own system of values, are encouraged to do 
regular physical activity, irrespective of their age, health 
and cultural status [23].

Research and methodology

I have stated the following research assumptions:
1. Values of physical culture acknowledged by ageing 

people incline them to undertake regular physical 
activity.

2. Since regular movement fi ts good health, one can 
treat the value of fi tness as one of the basic condi-
tions infl uencing the vitality of human body.

3. Because of the fact that keeping fi t enables the 
older adults to be self-reliant, the value of fi tness 
can be examined in its utilitarian aspect.

The statements mentioned above incline me to ask 
the research question:

Do ageing people appreciate the value of fi t-
ness  and to what degree  this  fact induce them to 
participate in physical activity?

In order to answer this question a sample group 
of forty-fi ve third age university students from the 
Jagiellonian University in Cracow were polled in 2002. 
The respondents were selected from the bigger popula-
tion under research, with not only Polish students. The 
third age university students are the group of active 
people who still acquire knowledge and new compe-
tences. Their median age is  61,5. Almost half of them 
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(48.89%) are aged from 60 to 69, while nearly 38 per-
cent (37.78%) are aged from 50 to 59. The age of the 
rest is under (one woman) and above (three women and 
two men) the age limits mentioned.  The oldest respon-
dent is a man of eighty-two, while the youngest one is 
a woman of forty-eight (at the Jagiellonian University 
the third age university students can begin their studies 
at the age of 47).  Since women were in majority of the 
research group (88.89%), I have not provided the analy-
sis of results separately for women and men. Where 
necessary, I have only quoted the opinions of studying 
men which concerned the views analyzed.

The Scheler value scale, elaborated by Piotr 
Brzozowski and the behaviour inventory prepared by my-
self have been used in these investigations. I have also 
used the questionnaire of attitudes to collect data, but 
these fi ndings have been omitted in the article presented. 
The Scheler value scale, with fi fty values listed allows, 
among others, to evaluate the values typical for physical 
culture. The respondents had to evaluate each value by 
allocating points from 0 (a value totally insignifi cant) to 
100 (a value of primary importance). Since the author of 
the Scheler value scale has not defi ned precisely, how 
to interpret allocating 50 points to the value, I treat it as 
an acceptance of the value by respondents. Allocating 
more than 50 points implies an increase of respondents’ 
positive relation to the value in question. Allocating less 
than 50 points expresses a decrease of respondents’ 
interest in this value. I have analyzed the following physi-
cal culture values listed on the scale: fi tness, physical 
strength and agility. However, it must be explained that 
the values listed on the Scheler value scale have not 
been described by the author of the scale. Nevertheless, 
these three physical culture values analyzed are, in my 
opinion, strictly related to one another in such a way that 
physical strength and agility are the structural elements, 
which infl uence the level of fi tness. 

Out of thirty-three questions of the behaviour inven-
tory only the ones which concerned the problem of  re-
spondents’ participation in physical activity have been 
chosen for the analysis (i.e.  questions concerning the 
level of respondents’ fi tness, the main reasons for their 
participation in movement, the most popular forms and 
typical barriers related to respondents’ exercise behav-
iours.

Results 

The seniors’ relationship to physical culture values

The significant majority of respondents accept the 
value of fitness (tab. 1). In comparison with places 
of other physical culture values in the values’ hierar-
chy  one can observe the growth of the meaning of 
fitness. This value is becoming a dominant one. In 
the hierarchy the value of agility is between fitness 
and physical strength. This somatic value is seen 
by ageing people as more valuable than physical 
strength and as a part of fitness.  Students taking part 
in the research treat differently the value of physical 
strength placed on the third position. Although they 
accept this feature, they also perceive it as a fitness 
component. Women present a wide range of opin-
ions, from disapproving physical strength to treating 
it as the most important one. Men (four persons: one 
of them did not answer the question) look at physi-
cal strength in a rather positive light. According to 
L. Puggaard [12], the most effective physical activi-
ties for the elderly are physical strength exercises, 
because improving the strength of large groups of 
muscles gives ageing people, especially women 
characterized by lower physical capacity than men, 
a chance to be more self-reliant in performing activi-
ties of  daily living. In conclusion, one can say that 

Table 1. Ranking of physical culture values*

Tabela 1. Ranking wartości związanych z kulturą fizyczną*

Values

Range of points allocatted to the value (44 = 100%)

Between 50 and 100 Less than 50

N % N %

Fitness 38 86.36 6 13.64

Agility 27 61.36 17 38.64

Physical strength 24 54.55 20 45.45

* One person did not answer the question / Jedna osoba nie odpowiedziała na pytanie 
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– on behalf of seniors’ self-reliability needs – it is 
important for them to understand better the mean-
ing of physical strength related fitness.

Forms and motives of the older people participation 
in physical activity

According to Heider’s balance theory, human social 
behaviour cannot be understood without taking into 
consideration cognitive processes [24], thus it seems 
interesting to wonder whether students who recognize 
the infl uence of fi tness on improving their own health 
(a vital aspect) treat keeping fi t as a basic condition 
enabling them to lead an independent life in society 
(a utilitarian aspect). Therefore, undertaking regular 
movement by seniors can be acknowledged as the best 
proof of their intention to keep fi t. Precisely eighty per-
cent of the respondents declare lack of serious health 
problems which could hinder their participation in physi-
cal activity. However, the majority in this group claim 
that these problems sometimes appear in their life.

The students’ opinions are more critical in relation 
to their own state of fi tness and the level of physical ac-
tivity they participate in. While a quarter of students are 
satisfi ed with their level of fi tness, the same percent-
age are not. The remaining, apart from those who are 
undecided, believe that they should be engaged more 
in doing physical exercises. Therefore, taking into con-
sideration the respondents’ subjective assessments,  
the ageing people population can be divided into three 
groups who describe their actual engagement in move-
ment as (1) high, (2) moderate, or (3) low (tab. 2). In 
this context V. Overdorf [25] tries to answer how to use 
information about movement benefi ts on human organ-
ism to engage people in physical activity. M. Kluge [26] 
points out that every period of human life is a proper 
one for undertaking physical exercise. W. Chodzko-
-Zajko and others [27] look at the theses of the National 

Blueprint, which identify the barriers to physical activ-
ity and propose specifi c strategies for solving the prob-
lems, as an opportunity for the American population of 
older adults.  

The most popular forms of movement among the 
respondents are (in order): walking (97.72%), garden-
ing (45.45%), cycling (38.63%) and swimming (31.81%). 
Because these forms of physical exercise can be prac-
tised with moderate intensity, they have become suit-
able and attractive for older adults. However, C.D. Zick 
and others [28] point out, walking is also one of the 
most popular forms of physical activity among young 
men and women up to the age of 29. R. Blacklock and 
others [29, p.150] stipulate in the conclusion of their re-
search that “Regular walking exclusively and total phys-
ical activity may be equally related to vitality and social 
functioning” and add: “the relationship between walk-
ing/physical activity dose and HRQoL [health-related 
quality of life] may depend on intensity”. Therefore, it 
is necessary to enumerate the reasons which incline 
respondents to undertake regular physical activity. 
As T. Damush and others [30, p.45] note: “In order to 
provide successful intervention to increase physical 
activity among inactive older adults, it is imperative to 
understand motivational factors infl uencing exercise”. 
The seniors indicate the following motives of undertak-
ing physical activity (in order of importance): more ef-
fi cient everyday performance of their organic system, 
opportunity to preserve health and to slow down the 
process of ageing, maintenance of high self-esteem 
and internalized responsibility for one’s own body. As 
one can see, the dominant reason of their participation 
in physical activity has a utilitarian character, while the 
reasons of less importance have vital and hedonistic 
meanings (tab. 3). Reviewing the research literature on 
the importance of neighborhood infl uences on physical 
activity in middle-aged and older adults, F. Li and oth-

Table 2. The level of ageing people participation in physical activity 

Tabela 2. Poziom uczestnictwa osób w starszym wieku w formach aktywności fizycznej

Physical activity
Third age university students (45=100%)

N %

Very high and high 14 31.11

Moderate 17 37.78

Low 12 26.67

Lack of answers 2 4.44
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ers [31] propose the heuristic multilevel model, in which 
both neighborhood infl uences and individual motives 
are equally important in undertaking physical activity 
by seniors.  

Barriers hindering the third age students’ participation 
in physical culture

The barriers which prevent the ageing people from 
undertaking physical effort are mainly modest savings 
and disinclination to physical activity, but the respon-
dents also indicate health problems and everyday du-
ties. It is interesting that in the research presented by 
F. Lees and others [32]  negative attitude to physical 
activity is one of the most signifi cant obstacles typically 
quoted by people avoiding exercise. On the other hand, 
the researchers do not mention barriers connected with 
old people’s savings. However, Polish gerontologist, E. 
Trafi ałek [33] links the problem of seniors’ impoverish-
ment to their social status, which,  in her opinion, is the 
result of rising costs of medical treatment and decreas-
ing spending power of seniors’ pensions. T. Kostka [34] 
also indicates, among other things, the fi nancial barrier 
in rehabilitation of the elderly. As A. Mowen and oth-
ers [35, p.177] conclude, the efforts to promote older 
adult population health should embrace “focusing on 
proximity to physical activity opportunities, awareness 
of those opportunities,  and promotion of social net-
works to support activity at those opportunities”. Taking 
these authors’ opinions into consideration and relating 
them to the fi ndings of my investigations, it seems that 
the process of engaging older adults in physical activ-
ity depends not only on showing  them the benefi ts of 
exercise on their health and social functioning, but also 
on creating real possibilities for participation in physical 
activity.   

Discussion

I will focus in the discussion on commenting, chosen by 
myself in the investigation, the qualitative approach to 
the key category for the biological standpoint – physical 
fi tness, because of the fact that, while analyzing  my 
research fi ndings, I referred to the data analyzed the 
opinions of the researchers from Poland and from other 
countries. Basic movement skills acknowledged by any 
person on the one side, and both his/her persuasion 
about own needs for keeping fi t and his/her will to un-
dertake appropriate behaviours, on the other one, are 
the conditions of human participation in movement. 

In both cases, one cannot exclude the processes of 
acknowledging also by ageing people new movement 
skills, and of shaping or changing persuasions about 
physical culture hitherto presenting by them. In the bio-
logical (closer to the fi rst condition stated) perspective 
of physical culture sciences human motoric abilities, 
mainly strength, speed, endurance and coordination 
are the factors of great importance for human success-
ful participation in forms of physical activity. From the 
exercise physiology point of view, the standpoint men-
tioned is entirely sensible [36,37]. Meanwhile, in the 
social (closer to the second condition stated) perspec-
tive of physical culture sciences, the motives deciding 
about persons’ behaviours expressed, that follow the 
values appreciated by them (e.g. values of physical 
culture), become the foundations of behaviours they 
eventually undertake. Psychology (for example, the 
Yerkes-Dodson Law [38]) and axiology, apart from 
other social disciplines, are the grounds for this point 
of view. If then, the quantative problems concerning hu-
man physical fi tness (its motoric potential side and its 
motoric effects’ side [39]) are in the biological approach 
on the fi rst stage, so that in the social approach the 

Table 3. Motives deciding about participation in physical activity by ageing people

Tabela 3. Motywy decydujące o udziale osób starszych w różnych formach aktywności fizycznej

Motives
Ageing people (45=100%)

N %

More efficient everyday performance of an organic system 43 97.20

Preserving one’s own health 25 58.61

Slowing the process of ageing 25 58.61

Maintenance of self-esteem 20 40.45

Responsibility for one’s own body 18 40.91
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problems concerning only human personality play the 
crucial role [40]. That is why investigating the degree of 
older people awareness intended to realize in practice 
the values of physical culture appreciated by them must 
be characterized itself by the qualitative approach. 

The consequence of that fact was using by myself 
the appropriate tools like the Scheler value scale and 
the behaviour inventory in my investigation presented. 
However, the names of physical culture values placed 
on the scale suit rather current imaginations on their es-
sence than their, adopted by the human motoricity sci-
ences, structural sense. Nevertheless, while accepting 
the fundamental sense of the terms used on the scale – 
and in my opinion the scale applied in the investigation 
fulfi ls such a condition – this searching tool designates 
clearly enough to what degree the respondents identify 
themselves with physical culture values. Even yet the 
person keen on keeping fi t does not look for the seman-
tic structure of terms describing physical efforts.

Then using the questions of the behaviour inventory 
(for the needs of this article: the chosen ones) allowed 
to express by seniors the motives essential for their 
participation in physical exercises. Besides, although 
basing on the respondents’ self-evaluation provided, 
one can draw – according to the answers obtained for 
the following questions of the inventory – the picture 
of their participation in physical activity, and identify 
the barriers (including the social ones) hindering age-
ing people successful participation in physical culture. 
The characteristics gained of the relationship to physi-
cal culture values presented by seniors, and of  their 

real participation in that form of culture determined the 
basis of conclusion, not only in a range of  the extem-
poraneous state conditioning physical activity of ageing 
generations, but also of indications for future, enabling 
the generation of ageing people to participate success-
fully in physical culture. 

Conclusions

1. Since the signifi cant majority of ageing students ac-
cept the basic values of physical culture, obtaining 
by them the utilitarian, vital and hedonistic benefi ts 
of keeping fi t increases the chance of their partici-
pation in physical activity.

2. On account of the respondents’ functional and 
health status and their need for high self-esteem, 
attractive exercises with moderate intensity are the 
most suitable forms of movement for ageing peo-
ple.

3. On behalf of the seniors’ needs to be self-reliant 
people and of the low appreciation of the physical 
strength related exercises presented by the signifi -
cant percent of them, it is necessary to offer older 
persons in a greater degree physical exercises that 
are suitable for their functional abilities, and to in-
form ageing people about the benefi ts of those ex-
ercises. 

4. Because of modest savings of the older adults, en-
abling them to participate in physical activity without 
any additional fi nancial costs has been becoming 
essential.
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The purpose of the work. The quality of postural function takes a share not only in the level of health 
oriented fitness but it is also inseparable part of every movement (ereismatic movement). To the certain level 
it can express overall health state of a child (vertebrovisceral relations in the organism). The objective of this 
research was to offer educators, on the basis of individual diagnostics of postural function, for groups differenti-
ated compensatory movement intervention, which should positively contribute mainly to primary prevention 
of functional disorders of movement system. 

Material and methods. To the research sample were designedly selected children of primary school age (1st 
grade n = 40 and 5th grade n = 46) from randomly selected primary school in Pilsen in the Czech Republic. The 
evaluation of static part of postural function was done by aspectively modified method with use of diagnostic 
apparatus DTP-1. After that the examination of selected shortened and weakened muscle groups was carried 
out. Non-parametric Wilcoxon test and Mann and Whitney U-test were used to statistic processing. 

Results and conclusions. We confirmed low level of quality of body posture and selected muscle groups of 
our probands. More than half of the children (52% from the 1st grade and 55% from the 5th grade) were placed 
to the 3rd group with recommendation of exercise with intentional professional correction. we recommend to 
implement complex precautions in school practice, which would lead to optimization of movement activity of 
children and minimizing of static load, e.g. by kinesthetic learning style, alternative sitting position and it should 
be common to regularly implement compensatory exercises during school day education. 

1 This paper was compiled within the frame of the Project of health support – registration number 9554 Compensation of static overload of children at 
school. “Health movement = health growth”. The project contributes to fulfi llment of partial objective no. 11.1.4 of program Health 21: To improve the state of 
movement apparatus of children by means of a school. 
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Cel pracy: Postawa ciała wpływa nie tylko na sprawność badaną w konwencji zdrowia, ale jest także nieod-
łączną częścią każdej czynności ruchowej.  Do pewnego stopnia można ją uważać za wskaźnik ogólnego stanu 
zdrowia dziecka.  Celem przeprowadzonych badań było dostarczenie wychowawcom informacji na temat  oceny 
postawy ciała w grupach poddanych zróżnicowanemu oddziaływaniu korekcyjnemu, co powinno przyczynić się 
głównie do wczesnego zapobiegania funkcjonalnym zaburzeniom układu ruchu.

Materiały i metoda: W badaniach własnych zastosowano celowy dobór grupy dzieci z losowo wybranych 
szkół podstawowych w Pilźnie (Republika Czeska). Ocena statycznej postawy ciała została dokonana z wykorzy-
staniem zmodyfikowanej metody na aparacie diagnostycznym DTP-1. Dodatkowo przebadano  wybrane skrócone 
i osłabione grupy mięśniowe. W obliczeniach statystycznych wykorzystano testy nieparametryczne Wilcoxona i 
U – Manna-Whitneya.

Wyniki i wnioski: Potwierdzono niski poziom postawy ciała i wybranych grup mięśniowych u badanych dzieci. 
Ponad połowa dzieci (52% pierwszoklasistów i 55% piątoklasistów) została zaklasyfikowana do trzeciej grupy pod 
względem wad postawy, z zaleceniem wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. Wskazano na potrzebę wprowadzenia 
środków ostrożności w celu optymalizacji aktywności ruchowej dzieci i zminimalizowania obciążenia statycznego, 
np. styl uczenia się w ruchu, alternatywną postawę siedzącą. Ponadto zalecono, aby w czasie dnia  nauki szkolnej 
stało się normą regularne stosowanie ćwiczeń korekcyjnych. 

Introduction 

The overall health state of a child can be to the certain 
degree expressed by evaluation of the quality of postural 
function, which some authors [1, 2] include among fac-
tors participating on the level of health oriented fi tness. 
This kind of fi tness belongs to generally recognized fac-
tors highly limiting the quality of health of each of us. 

The period of primary school age is part of the inte-
gration period, when individual structures of the orga-
nism and their functions differentiate and gradually inte-
grate in one functional entity. Movement activity in this 
period is irreplaceable not only for body and functional 
development of the child but it is simultaneously projec-
ted also into functions of sensory organs, cognitive and 
decision processes of thinking, it infl uences the speech 
development, helps to create fundaments of character 
and personality features. It participates on formation of 
the child in social aspects, provides pleasant spending 
of leisure time. The growth and development cannot be 
optimal without this adequate stimulation.

Current hypokinetic and sedentary life style (homo 
sapiens sedentarium, homo computeris) with static over-
load and well-known mental overload belongs from the 
very young age among the key factors, which negative-
ly infl uence healthy development of current population. 
There is a constant pressure from family education and 
also from institutionalized education to prioritize intel-
lectual activities at the expense of somatomotoric part, 
which intensifi es the lack of movement activity, move-
ment poorness and stereotype. The necessary conse-
quence is inadequate disharmonic movement system 
that is often manifested even as nonphysiological body 
posture and insuffi cient movement effi ciency. For our 

purpose it is important to emphasize that postural func-
tion with bipedal locomotion is prior postulate of human 
motorics. If its quality is broken, it can decrease level of 
coordination abilities, limit practice of correct technique 
of individual movement skills and inhibit the effective 
development of fi tness level (hypoactive participation 
of muscle groups in strengthening…). It can negatively 
infl uence optimal function of individual organs (vital ca-
pacity of lungs …, vertebrovisceral relations) but it also 
increases risk of injury occurrence and soreness of mo-
vement system, mainly in adulthood. We even fi nd high 
percentage of children, who are not physically fi t and 
have negative attitude to movement activity [3]. These 
children already in this calendar age show risk factors 
of civilization diseases (wrong body posture, allergy, 
obesity diabetes mellitus…). Even though all children 
in mentioned period have high movement need, it is 
often suppressed by various reasons (television, com-
puter…). Postural function limits not only every human 
movement but also level of the overall development of 
all our children. 

Schools should be able to eliminate exogenous 
causes of occurrence of wrong body posture, it means 
for example to provide suitable school furniture, appro-
priate weight of school bag, optimal lighting …; to cor-
rect nutrition and drinking regime; to minimize mental 
stress…, to regularly compensate static sedentary oc-
cupation of children by appropriate exercise; to use ki-
nesthetic learning style and alternative sitting position; 
to motivate children to healthy life style, bigger need of 
movement activity (spontaneous but also controlled) in 
their leisure time…

Only suffi ciently erudite educator in given problem 
can prevent eventually harmful effect of some exercise 
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elements and movement activity (dyskinesis, fl at part of 
spine and back-straightening exercises…). He/she can 
improve the quality of education process, partly elimi-
nate negative consequences of current life style and 
signifi cantly contribute to healthy development of child 
population. If we leave functional disorders of move-
ment system in integration development period without 
appropriate correction, they can gradually develop into 
health problems leading to algic vertebrogenous dise-
ases and structural defects in adolescence and mainly 
subsequently in adulthood.

Postural function

Postural function ensures taking and maintaining unsta-
ble position of the body toward changing conditions in 
gravitation fi eld. This continuous balancing of unstable 
position and creating the support for specifi cally human 
movement is dynamic process, which is controlled by 
subcortical level of nervous system and provided by 
postural muscle system.

Every movement display is always composed from 
two parts – “hold” part and “move” part, it means ere-
ismatic movement (support) and locomotive movement 
[4]. Posture (taking position of the body and its seg-
ments in calm) and movement itself – they are two sides 
of the same process. They are closely connected and 
in any case we cannot separate them. In physical edu-
cation and sport practice we should not forget, mainly 
by children population, to prefer “hold” part, because 
it precedes, goes along and fi nishes every movement. 
According to Véle [4, p. 81] “posture is stable guide of 
the movement”. Dynamic part can be measured with 
easier way in terrain practice than static part. From that 
reason it is often considered as targeted part to which 
is paid main attention in training process. Of course the 
concrete motor performance is always determined by 
coordination of both mechanisms that is necessary to 
take into account when using intentional stimulation of 
the movement system.

The result of an individual postural function is certa-
in quality of erected stand, it means postural stereotype 
(the automatic taking erected position of the body of the 
individual in gravity fi eld) which becomes embedded 
standard program of the body posture of each individu-
al. The high level of postural function is necessary for 
the health state of all of us. This level is usually marked 
as the individually optimal body posture (simplifi ed as 
correct body posture), which is characterized by phy-
siological double-S curving of spine, muscular balance 

and physiological participation of muscle groups in ele-
mentary movement stereotypes. 

The quality of the body posture is dependent on 
many endogenous and exogenous factors. Schools 
should be able to eliminate exogenous causes of occur-
rence of wrong body posture, it means for example to 
provide suitable school furniture, appropriate weight of 
school bag, optimal lighting …; to correct nutrition and 
drinking regime; to minimize mental stress and mainly 
to regularly compensate static sedentary occupation 
of children by appropriate exercise; to use kinesthetic 
learning style and alternative sitting position; to moti-
vate children to healthy life style, bigger need of move-
ment activity (spontaneous but also controlled) in their 
leisure time…

In quality training process we should apply the 
newest knowledge from the developmental kinesiol-
ogy, which says that the postural function of each indi-
vidual is genetically predetermined and shaped during 
the development of a man. According to Kolář [5], who 
follows neurophysiological knowledge of Vojta’s refl ex 
locomotion, nervous system from the developmental 
kinesiology point of view infl uences according to the 
control level two types of motor behavior – genetically 
determined movement patterns and elementary move-
ment stereotypes gained during motor learning. The 
function of individual muscles and their synergies is 
coded in movement patterns, which are realized during 
postural ontogenesis. The important information for us 
is that their control is accomplished both on the spinal 
and stem level and suprastem level. So they are hardly 
correctable by exogenous impulses. Nowadays it is 
common to use some of the spinal refl exes in stretch-
ing compensatory exercises (stretch refl ex, reciprocal 
inhibition and postfacilitation inhibition).

Janda [6] characterizes movement stereotypes as 
temporarily constant system of conditioned and un-
conditioned refl exes. These movement functions are 
learned and automatized during postural ontogenesis, 
so the individuality of movement performance can be 
observed. Nonphysiological movement stereotypes are 
typical manifestation of muscle dysbalance, whose po-
tentionality is possible to explain by existence of two 
muscle systems with contradictory attribute and with 
difference in their time order to body posture (postural 
integration). 

We distinguish two ultimate types of muscle fi bers 
(according to control motoneuron) with different struc-
tural, biochemical and functional basis. Tonic motoneu-
rons innervate “red” (slow, oxidative) muscle fi bers and 
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phasic motoneurons innervate “white” (fast, glycolytic) 
muscle fi bers. Every muscle contains both types of 
muscle fi bers but their representation is in individual 
muscles different. Nowadays there are known muscle 
groups with majority of tonic motor units and muscle 
groups with majority of phasic motor units. Mentioned 
muscle groups with different functional basis ensure 
two different fundamental functions of movement sys-
tem (they are also able to perform the opposite func-
tion) that cannot be separated. It is always the co-active 
action of certain muscle systems designated as motor-
hold system (system for active holding of position) and 
motor-move system (system ensuring change of posi-
tion).

Muscle groups with majority of tonic muscle fi bers 
(“tonic” muscles – simplifi ed terminology used in train-
ing practice) are ontogenetically older and fulfi ll mainly 
fi xation (static, tonic) function in concrete movement. 
They have tendency to hypertonia (hyper increasing 
of rest tension), whose effect is shortening of men-
tioned muscle groups. They are also hyperactive and 
therefore they take part in movement programs easily, 
sometimes nonphysiologically and can replace work of 
weakening muscles (e.g. erector trunci, erector spinae, 
upper blade fi xators, hip fl exors…). It is necessary to 
preventively relax and stretch these muscle groups (de-
crease their rest tension).

Muscle groups with majority of phasic muscle fi bers 
(“phasic” muscles – simplifi ed terminology in train-
ing practice) are ontogenetically younger. They have 
tendency to hypotony, to weakening and hypoactiv-
ity (insuffi cient action in movement patterns). When 
strengthening these muscles we must deliberately con-
trol their activation (e.g. strengthening abdominal and 
gluteal muscles and lower blade fi xators). In warm-up 
it is necessary to intentionally stimulate increasing of 
their rest tension (so called tonisation of muscles) that 
improves the quality of their well-timed involving during 
movement.

Inadequate movement regime in current life style by 
most of the population leads to maladaptive changes 
of movement system, which are to a certain level stan-
dard muscle dysbalances with nonphysiological syn-
ergie. The algic result is then occurrence of complex 
syndromes – layer syndrome, upper (cervicobrachial) 
and lower (pelvis, lumboischiadic) crossed syndrome 
[6]. Their elimination is almost impossible. From the 
mentioned reason we should prevent this pathologic 
phenomenon with help of all accessible means from 
the very young age.

Deep stabilization spine system

The prior step to successful prevention of functional 
disorders mentioned above is consequential keeping 
and practicing of the correct stabilization of the spine. 
Deeply placed torso muscles, so called deep stabiliza-
tion spine system (DSSS), should play the main role in 
it. In fi eld practice we pay attention mainly to “visible” 
muscles placed on the surface. We can perceive the-
ir functions well and feel correctness of intent of the 
exercise element, including quite easy control from the 
educator. We often neglect the “invisible” deeply pla-
ced muscle systems, which leads to their weakening 
and thereby instability of the spine that is displayed by 
dysbalance between deep and surface muscle groups. 

DSSS is made in upper pectoral part by deep spine 
fl exors and extensors, in lumbar part it is made by deep 
back muscles (m. erector trunci), diaphragma pelvis, 
diaphragma and m. transversus abdominis. Muscles 
of DSSS work together as one functional unit, whose 
ideal co-ordination among individual muscle groups 
has determining infl uence on the quality of the body 
posture (postural function) and dynamic stability of the 
spine during movement. Every movement is automati-
cally followed by integration of the whole chain of mus-
cles strengthening the spine. Lewit [7, p. 46] according 
Australian authors [8] mentions that “when moving in 
shoulder in stand position m. transversus abdominis is 
activated fi rst, by the healthy people, even before m. 
deltoideus”…

When dysfunction of one muscle occurs, dysfunc-
tion of the whole system appears there. And it is ac-
cording to Kolář [9] one of the most important functional 
ethiopathogenetic factors that cause vertebrogenous 
diseases in adulthood. 

Of course the correction of already occurred dys-
function in mentioned system belongs to hands of doc-
tors and physiotherapeutic professionals. In school 
environment it is possible to positively contribute to pri-
mary prevention of mentioned insuffi ciency by healthy 
children mainly by suitable movement activity and elimi-
nation of long time static sitting position. Presented the-
oretical basis should be the suffi cient impulse. 

Primary school age children population in the 
Czech Republic is typical by high occurrence of func-
tional disorders of movement system. This unsatisfac-
tory state can be positively infl uenced mainly by help 
of kinesthetic learning style, alternative sitting position 
and individually focused compensatory exercises dur-
ing school day education.
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Movement intervention with regard to variability 
of functional state of deep stabilization spine system 
should be focused individually, that is why school di-
agnostics should contain, aside from monitoring of the 
level of motor abilities and skills, also benchmark evalu-
ation of the quality of postural function.

Research objectives 

1. To evaluate the state of static part of the postural 
function of pupils‘ muscle system at the beginning 
and at the end of the school year with help of aspec-
tive somatoscopic method and somatographic me-
asurement with use of diagnostic apparatus DTP-1.

2. To evaluate functional state of selected muscle gro-
ups, which can be successfully infl uenced during 
the school day education, with help of selected te-
sting exercises.

3. Based on the qualitative analysis of entrance eva-
luation to recommend appropriate compensatory 
exercises with optimal methodology of their perfor-
mance to individuals and the whole groups. 

4. To make statistical assessment of difference be-
tween entrance and leaving evaluation of our de-
pendent samples in individual chosen parameters 
of static and dynamic part of the level of postural 
function with use of non-parametric Wilcoxon test. 

5. To make statistical assessment of difference betwe-
en entrance and leaving level of our independent 
samples in individual chosen parameters of static 
and dynamic part of the level of postural function 
with use of non-parametric Mann and Whitney 
U-test.

Research method

The research sample was made by designedly selected 
children of primary school age (1st grade n = 40 and 5th 
grade n = 46) from randomly selected primary school in 
Pilsen in the Czech Republic. The evaluation of quality 
of postural function was carried out at the beginning of 
the school year (in September) and repeated in June, 
after 9 months period, in which submitted movement 
program during school day education was supposed 
to be realized. Class teachers became acquainted with 
individual tasks of the project and within practical semi-
nar also with concrete compensatory program. 

We wanted to increase objectivity of the evaluation, 
so we used following combination of evaluation of static 
part of postural function:

1. aspective evaluation of spine shape by modifi ed 
method outgoing from evaluation according to Jaroš 
and Lomíček (in lateral and front-back projection) 
and

2. somatographic measurement with use of diagnostic 
apparatus DTP-1 [10]

After that we proceeded to examination of some of the 
most frequently shortened and weakened musc-
le groups according to Janda [11] and Kabelíková 
[12]:

1. examination of forward bend – test of shortened pa-
ravertebral muscle groups (m. erector trunci),

2. examination of weakened paravertebral muscles,
3. examination of weakened mm. abdominis and
4. examination of weakened m. glutaeus maximus 

We present the results of muscle tests with deliber-
ate simplifi cation, because we suppose the possibility 
of their usage in pedagogical practice. Therefore we 
use three-level scale of evaluation (1 – the child passed 
the test, 2 – passed with errors, 3 – did not pass).

We used non-parametric Wilcoxon test to assess 
difference between entrance and leaving evaluation of 
our dependent samples in individual chosen param-
eters of static and dynamic part of the level of postural 
function. Statistical difference of our evaluation be-
tween the 1st and 5th grade was calculated with non-
parametric Mann and Whitney U-test. The statistical 
software STATISTICA 6.0 CZ and 5% signifi cance level 
have been used.

Results and discussion

The results of our work confi rm unsatisfactory state of 
quality of postural function of our children population 
presented in many researches [6, 13, 14). In lateral 
projection of evaluation of static part of body posture 
there were even found children with untreated postural 
disorder (hyperkyphotic body posture, fl at part of spi-
ne). Professional examination by child orthopedist with 
following application of health physical education was 
recommended for them. 

The possibility of bigger subjective error is attrib-
uted to aspective method, in which evaluation has cer-
tain temperative tendency. More specifi c description 
of spine curve gained with diagnostic system DTP-1 
is allowed by graphic and numeral analysis of marked 
points (in our case processus spinosi) in three-dimen-
sional Cartesian system. Differences in evaluation re-
sult also from time demands. Examination of a child by 
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diagnostic system DTP-1 requires around 30 seconds. 
Within this time (similarly as in Mathias test) the child 
moves into relaxed habitudinal stand with regard to low 
level of body posture statics in this calendar age.

But percentage difference of the results gained by 
aspective method and diagnostic system DTP-1 (Table 
1) is not statistically signifi cant (value p higher than 
0.05). We suppose that after certain practice every 
educator should by able to place children with high ac-
curacy to appropriate group with different compensa-
tory movement program (2nd or 3rd group – see next). 
Occurrence of postural disorders (70–87%) is alarming. 
It is necessary to eliminate, with help of all accessible 
means, negative factors at least at school environment. 
If it be to the contrary it eventuates in high dangerous 
risk of fi xation of wrong body posture with consequen-
tial algic vertebrogenous diseases in adolescence and 
adulthood. 

Flat part of spine (Table 2 and 3) was diagnosed 
most often in thoracal and lumbar passage of spine and 
in case of smaller difference of the distance of the top of 
Th curve and depth of L lordosis than 3cm also in lum-
bar part. Alarming occurrence of hypolordotic lumbar 

spine with hyperkyphotic thoracal spine and strongly 
outlie head is with the highest probability result of cur-
rent life style, mainly long time uncompensated static 
“kypholordotic sitting position” with pelvis leaned back-
ward [15]. This nonphysiological posture type (statically 
uncompensated) with fl at part of spine is possible to 
observe in practice during forward bend test as short-
ened part (invisible diapophyses). Hyperactive spine 
erectors in thoracolumbar passage compensate with 
the highest probability the insuffi cient stabilization in 
lumbosacral part (L3 and sacrum passage). This dys-
function could in case of inadequate correction lead to 
layers syndrome [16].

The next occurred inadequacy in our survey was 
leaning of the whole body to the ventral direction from 
zero vertical line (vertical line set up from the center of 
heel joint line). This deviation from the optimal posture 
will be sooner or later cause of occurrence of next non-
physiological changes of movement system, because 
as a result of this ventral moving of the body center 
of gravity forward there could happen the overloading 
of front part of feet, posture of knee and hip joints in 
fl exion together with anteversion of pelvis and subse-

Table 1. The evaluation of body posture – entrance evaluation

Tabela 1. Ocena postawy ciała – ewaluacja wstępna

Quality 1 Quality 2 Quality 3 Quality 4

Lateral projection (%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Aspective method 3 0 44 26 43 67 10 7

DTP-1 0 0 38 13 39 78 23 9

Front-back projection (%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Aspective method 30 9 55 74 15 17 0 0

DTP-1 22 7 57 78 18 15 3 0

Table 2. Evaluation of individual parts of spine – entrance evaluation

Tabela 2. Ocena poszczególnych odcinków kręgosłupa – ewaluacja wstępna

C-hyperlordosis (%) Th-hyperkyphosis (%) L –hyperlordosis (%) Flat shape of curve (%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Aspective method 77 96 35 87 35 37 45 50

DTP-1 77 96 38 87 35 39 52 54
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quent maladaptive change – it means occurrence of 
hyperkypholordotic shape of spine with known negative 
consequences.  

It is also necessary to expect, when the static part 
of body posture is disordered, that the function of dy-
namic part will be worse. Frequency of occurrence of 
weakened muscles with dominance of phasic muscle 
fi bers was high in our samples (Table 4). With regard 
to possibilities of intentional exercise in school environ-
ment we evaluated hypoactive muscles in pelvis sec-
tion, which should be paid prior attention to. We will fi x 
muscle dysbalance if their integration is delayed. It will 
lead to occurrence of substitutional syndromes (lower 
and upper crossed syndrome).

Children were divided according to results in mus-
cle tests and quality of postural function to three basic 
groups:

Group 1 
(8% from the 1st grade and 4% from the 5th grade)

Children with quality of body posture marked 1–2 in lat-
eral and front-back projection, results of muscle tests 
valued 1–2 level. 
• We recommend school compensatory program (it 

is kinesthetic learning style, organizing alternative 

dynamic sitting position during school day educa-
tion and strengthening weakened muscle groups 
with practice of physiological performance of basic 
motor stereotypes – concentration at correction and 
stability of spine posture with regard to head and 
pelvis posture.

Group 2 
(40% from the 1st grade and 41% from the 5th grade)

Children with quality of body posture marked 3-4 in lat-
eral and front-back projection, results of muscle tests 
valued 2-3 level. 
•  We recommend school compensatory program + 

consequential back-straightening and rotation ex-
ercises (recommended individual physiotherapy, 
exercises in Healthy physical education center, 
eventually professional medical care).

Group 3 
(52% from the 1st grade and 55% from the 5th grade)

Children with fl attening of lumbar part of spine, chest 
hyperkyphosis and outlie head (type of posture accord-
ing to DTP – fl at shape of curve), missing continuous 
unreeling of spine during the forward bend test. 

Table 3 Basic types of posture according DTP-1 – entrance evaluation

Tabela 3. Podstawowe typy postawy w odniesieniu do DTP-1 – ewaluacja wstępna 

Optimal
(%)

Hyper-kyphotic 
(%)

Hyperkypho-
lordotic (%)

Hyperlordotic 
(%)

Flat shape of curve 
(flattening of certain part 

of spine) (%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

0 0 13 7 30 39 5 0 52 54

Table 4. Examination of shortened and weakened muscle groups – entrance evaluation

Tabela 4. Badanie skróconych i osłabionych grup mięśni – ewaluacja wstępna

Shortening (%) Weakening (%)

Forward bend Paravertebral 
muscles

Abdominal 
muscles

Gluteal muscles 
(right)

Gluteal muscles 
(left)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Level 1 30 22 15 24 5 17 3 4 3 2

Level 2 67 72 38 46 18 33 40 29 45 22

Level 3 3 6 47 30 77 50 57 67 52 76
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•  We recommend school compensatory program, to 
motivate children to higher need of all-round move-
ment activity, training of correct sitting position and 
referring to suitability of exercises with parts of 
spine in front-back direction (recommended indi-
vidual physiotherapy, exercises in Healthy physical 
education center, eventually professional medical 
care).

It was recommended by all children to pay higher at-
tention to stability of spine, mainly lumbar part. Suitable 
exercises are exercises with physiological position of 
pelvis in erected position, the best is lying position on 
back (concentric and isometric contraction), when the 
rest tension of abdominal muscles (slow performance 
with longer exhale stimulates in deep layer m. trans-
versus abdominis) and gluteal muscles (functional 
chaining with adductors of hip joint and diaphragm) is 
increased.

Educators were introduced with individual exer-
cise elements and partially different compensatory 
programs within fi ve hour seminar. We also appeal to 
regular implementation of kinesthetic learning style, al-
ternative sitting position and individually focused com-
pensatory exercises during school day education (over-
all increasing of spontaneous and controlled movement 
of children…).

The results of entrance and leaving evaluation did 
not differ from each other too much (table 5, 6, 7). They 
did not show statistically signifi cant different results 
by all test exercise elements and evaluation of body 
posture in lateral and front-back projection. U-value of 
nonparametric Mann and Whitney test was calculated 
higher than critical U-value and p value was higher 
than 0.05. We cannot objectively confi rm the positive 
infl uence of recommended intentional movement inter-
vention.

The main reason of ineffective movement interven-
tion is mainly in random selection of the school and 
teachers. Current educators do not have necessary 
knowledge in given problems and they surely enough 
prefer intellectual education. There is not time to regu-
larly implement compensatory programs to educational 
programs of the school. Existing situation is worsened 
by the fact that activity of support-movement system, 
contrary to most other systems in organism, can be 
minimally automatically unawares corrected on various 
stimuli. That is why it is able to painlessly maladapt to 
negative consequences only in future. In period of pri-
mary school age usually no vertebrogenous diseases 
occur, so paediatrists do not pay appropriate attention 
to this nonphysiological state of movement system. 

We are convinced that there is more than time, 
already in this age, to start with intensive prevention 

Table 5. Evaluation of body posture – leaving evaluation

Tabela 5. Ocena postawy ciała – ewaluacja końcowa

Quality 1 Quality 2 Quality 3 Quality 4

Lateral projection (%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Aspective method 3 0 39 26 45 67 13 7

Front-back projection (%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Aspective method 30 9 57 65 18 26 3 0

Table 6 Evaluation of individual parts of spine – leaving evaluation

Tabela 6. Ocena poszczególnych odcinków ciała – ewaluacja końcowa

C-hyperlordosis (%) Th-hyperkyphosis (%) L –hyperlordosis (%) Flat shape of curve 
(%)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Asp. method 77 94 35 91 35 37 45 39
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of algic vertebrogenous diseases in adolescence and 
adulthood by individually focused movement activity. 
Substitutional movement mechanisms (breaking an-
tagonistic and synergistic relations among correspond-
ing muscle groups) will be in later age fi xed in such a 
degree that their correction will be almost impossible 
(even with medical help).

Conclusions

The presented paper documents signifi cant occurren-
ce of wrong body posture and weakening or shortening 
selected muscle groups by most of children from our 
sample. Correction of movement system requires regu-
lar, rigorous and intentional modifi cation of movement 
regime with individual selection of suitable exercise 
elements. It is important to compile compensatory 
exercises (relaxation, stretching and strengthening) for 
groups on the basis of evaluation of quality of postu-
ral function and to respect neurophysiological patterns 
of motor control and functional relations of individual 
muscle groups. When the movement stimulation is in-
adequate, it can deteriorate already unstable postural 
function and given state. 

From the mentioned reason we recommend, ac-
cording to conditions of individual schools, to organize 
in a great number various afternoon movement activi-
ties with health preventive content and within compul-
sory education establish the optional subject of health 
physical education for children, who are not physically 
fi t and with high probability have functional orthopedic 
disorders. Cooperation of educator and physiothera-
pist or orthopedist should be obvious. Positive results 
would be surely intensifi ed by positive attitude of par-

ents, who would not only control everyday exercise and 
movement activity of their children, but also intentionally 
chose active spending of leisure time during weekends 
or holidays. 

Individual recommendations

• To provide basic requirement – material and social 
surrounding comfort at schools (including furnishing 
classes with ergonomic furniture, possibility of alter-
native sitting position).

• To increase erudition of educators in given problem. 
To offer to educators in-service seminars concer-
ning kinesthetic learning style and compensatory 
exercises during the school education.

• To include in pedagogical diagnostics, next to exa-
mination of physical fi tness, examination of the level 
of postural function. To show educators possibilities 
of benchmark evaluation of quality of movement 
system. 

• To increase number of lessons of physical educa-
tion and to contribute to its better quality (adequ-
ately include gymnastic games, gymnastic take-off 
exercises, balance and fi rming up exercises…). 

• To emphasize the necessity of spontaneous and 
directed movement of children.

• To positively motivate relation of children to move-
ment activity and by that way create necessity of 
lifelong movement activity. 

• To improve co-operation of parents, school and do-
ctors when supporting all activities that teach chil-
dren to receive responsibility for quality of postural 
function and their health.

Table 7. Examination of shortened and weakened muscle groups – leaving evaluation

Tabela 7. Badanie skróconych i osłabionych grup mięśni – ewaluacja końcowa

Shortening (%) Weakening (%)

Forward bend Paravertebral 
muscles

Abdominal 
muscles

Gluteal muscles 
(right)

Gluteal muscles 
(left)

Evaluation 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5. 1. 5.

Level 1 25 17 8 31 15 9 0 2 3 2

Level 2 72 72 57 36 20 48 33 33 37 31

Level 3 3 11 35 33 65 43 57 65 60 67
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Cel pracy. Określenie różnic dymorficznych, jakie występują w wykształceniu różnych cech somatycznych 
i zdolności motorycznych między mężczyznami i kobietami podejmującymi studia w Wyższej Szkole Oficerskiej 
we Wrocławiu. 

Materiał i metody badań. W opracowaniu wykorzystano wyniki 23 pomiarów antropometrycznych i 8 prób 
sprawności fizycznej. Korzystając z pozyskanych materiałów wyznaczono wielkości 5 wskaźników ilorazowych 
określających proporcje ciała oraz dokonano oceny poziomu rozwoju komponentów tkankowych: masy ciała 
szczupłego, masy tłuszczu i wody, wyznaczonych z równań Wielińskiego. Do oceny dymorfizmu płciowego 
cech morfologicznych wykorzystano wskaźnik Mollisona oraz zastosowano współczynniki dyskryminacji r. 
W przypadku sprawności fizycznej określono relatywne wielkości testów zdolności motorycznych w odniesieniu 
do masy ciała i masy ciała szczupłego (LBM). Materiał w ujęciach porównawczych przedstawiono za pomocą 
tabel oraz na rycinie.

Wyniki i wnioski. W przypadku badań własnych zarysowują się różnice dymorficzne w układzie typowym dla 
większości grup ludzkich – większe grubości fałdów skórno-tłuszczowych i zawartości masy tłuszczowej u kobiet, 
większe wielkości pozostałych cech somatycznych u mężczyzn. Tak określana budowa skłania do odrzucenia 
przypuszczeń o typowo męskich charakterystykach słuchaczek WSO. Różnice w budowie i funkcjach organizmu 
warunkują różnice w poziomie sprawności fizycznej, o których decydują podstawowe zdolności motoryczne: siła, 
szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa. Wysoce nieprawdopodobne wydaje się zatem, aby nawet przy 
najbardziej intensywnym treningu kobiety mogły zbliżać się do męskich możliwości.  Ze względu na identyczny 
dla obu płci proces szkoleniowy oraz wymogi pojawia się troska o przyszłość zawodową kobiet żołnierzy.

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

Material and methods. In this study 23 anthropometric traits and 8 motor tests were used. Those features 
allowed us to determine 5 indexes which describe body proportions. Moreover, the level of body composition 
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(lean body mass, body fat, water) development was estimated using Wieliński equations. To assess sexual di-
morphism in morphological traits Mollison index and discrimination coefficients r were used. In case of physical 
activity, relative quantity of motor abilities tests were described with reference to body mass and lean body mass 
(LBM). All material, in comparative depiction, is showed in tables and prints.

Results and conclusions. In case of our own research, sexual dimorphism – typical for most groups of peo-
ple – was observed: larger skinfolds and body fat level in women, larger size in other somatic traits in men. Body 
build estimated in this way; persuade us to reject presumption about typical men characteristics of women from 
High Officer School. Body morpho-functional differences determine differences in physical activity, about which 
basic motor abilities decide: strength, speed, endurance, movement co-ordination.

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

Wstęp

Jednym z czynników, które w sposób istotny warunku-
ją powodzenie zawodowe jest płeć oraz wyznaczone 
przez nią charakterystyczne różnice przejawiające się 
w zespołach cech morfologicznych, funkcjonalnych czy 
psychicznych. Problem ten skupia na sobie od dawna 
uwagę badaczy, a zjawisko dymorfi zmu płciowego sta-
ło się czynnikiem szczególnie ważnym w wychowaniu 
fi zycznym i sporcie. Różnice funkcjonalne i somatyczne 
między mężczyznami i kobietami z jednej strony stwa-
rzają różne możliwości uzyskiwania wysokich wyników 
sportowych, z drugiej – utrudniają w sposób zasadni-
czy lub wręcz uniemożliwiają uprawianie niektórych 
dyscyplin. 

Przyjęcie przez Polskę zobowiązań wynikających 
z członkostwa w NATO stało się punktem wyjścia głę-
bokich przemian w polskich siłach zbrojnych. Efektem 
tych zmian jest między innymi wzrost liczby kandyda-
tów, w tym także kobiet, ubiegających się o przyjęcie 
do różnego typu uczelni wojskowych, a także rosnący 
zakres wymagań stawianych przyszłym ofi cerom – ab-
solwentom tych szkół [1, 2]. Jakkolwiek liczba kobiet, 
które chcą służyć w wojsku zwiększa się i przybliża 
do wskaźników europejskich, to jednak zauważa się 
brak materiałowej dokumentacji oraz fakt, że podsta-
wowe charakterystyki kobiet służących w wojsku są 
dość skąpo opracowane. Zrozumiała staje się zatem 
potrzeba naukowej analizy tego zjawiska, co więcej, 
pojawiają się pytania, jakimi cechami morfologicznymi 
oraz jaką sprawnością fi zyczną winny charakteryzować 
się kandydatki do służby wojskowej, by sprostać sta-
wianym im wymogom. 

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

Materiał i metody badań

W opracowaniu wykorzystano wyniki pomiarów an-
tropometrycznych i prób sprawności fi zycznej kobiet 
i mężczyzn studiujących w WSO we Wrocławiu w 2005 
r. W analizie uwzględniono podstawowe cechy soma-
tyczne: wysokość i masę ciała, które posłużyły do wy-
znaczenia wskaźnika Rohrera; szerokość i głębokość 
klatki piersiowej, szerokość barków i bioder oraz dłu-
gość tułowia – wielkości niezbędne do wyznaczenia 
wskaźnika biodrowo-barkowego oraz wskaźnika sze-
rokości barków, jak również określające masywność 
tułowia; obwód klatki piersiowej i obwód bioder – słu-
żące do wyliczenia wskaźnika obwodu tułowia oraz 
szerokość nasady łokciowej, obwody mięśniowe koń-
czyn i fałdy skórno-tłuszczowe – cechy, które zdaniem 
Skibińskiej (1964) mają największą siłę dyskryminacji 
[3]. Dokonano również oceny poziomu rozwoju kom-
ponentów tkankowych: masy ciała szczupłego, masy 
tłuszczu i wody wyznaczonych z równań Wielińskiego 
[4]. Na podstawie testów zaproponowanych przez 
Wachowskiego i Strzelczyka (1999) dokonano nato-
miast oceny sprawności fi zycznej badanych osób [5]. 
Szybkość określano posługując się czasem pokonania 
odcinka o długości 5 m z nabiegu 10 m, pomiar siły 
kończyn górnych przeprowadzono w warunkach statyki 
z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanej ławeczki 
i układu pomiarowego, siłę eksplozywną kończyn dol-
nych określono wyskokiem dosiężnym, siłę ręki mie-
rzono dynamometrem, zwinność określono biegiem po 
„ósemce”, gibkość oceniono skłonem tułowia w przód 
z postawy, poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej 
ustalono za pomocą aparatu Piórkowskiego, a ogólną 
wydolność organizmu określono posługując się step 
testem Mastera.

 Do oceny dymorfi zmu płciowego cech morfologicz-
nych wykorzystano wskaźnik Mollisona oraz zastosowa-
no współczynniki dyskryminacji r [3]. Przyjęto założenie, 
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że współczynnik ten nie osiąga wartości 1, natomiast 
dąży do jedności w miarę odsuwania się od siebie dwóch 
grup w nieskończoność. W przypadku sprawności fi -
zycznej określono relatywne wielkości testów zdolności 
motorycznych w odniesieniu do masy ciała i masy ciała 
szczupłego (LBM). Materiał w ujęciach porównawczych 
przedstawiono tabelarycznie oraz na rycinie. 

Analiza i wyniki badań

Podstawowe miary statystyczne wyników analizowa-
nych charakterystyk zestawiono w tabeli 1 i przedsta-
wiono na rycinie 1. Jak z nich wynika, spośród analizo-
wanych cech morfologicznych najbardziej różnicujący-
mi płeć okazała się wielkość masy aktywnej w ogólnej 

masie ciała oraz szerokość barków i nasady łokciowej 
(LBM r = 0,87; szerokość barków r = 0,36, szerokość 
łokcia r = 0,47). Charakterystycznie większy jest obwód 
przedramienia. Również masywnością klatki piersiowej 
w jej wymiarze strzałkowym i poprzecznym oraz sze-
rokością nasady kolanowej badane studentki istotnie 
ustępują mężczyznom. Z kolei odmienne relacje wystę-
pują w przypadku otłuszczenia ciała. Studentki WSO, 
przy mniejszej masie ciała, cechuje istotnie większa 
grubość wszystkich analizowanych fałdów skórno-
tłuszczowych. Silny dymorfi zm wielu cech związany 
jest niewątpliwie z różnicą w ogólnej wielkości ciała 
pomiędzy mężczyzną i kobietą. 

W badaniach własnych studentki WSO są o 11 cm 
niższe i o 12 kg lżejsze od mężczyzn studiujących w tej 

-3 -2 -1 0 1 2

wysoko  cia a/body height

masa cia a/body weight

d ugo  tu owia/trunk lenght

d ugo   ko czyn dolnych/lower limbs lenght

szeroko  barków/shoulder’s width

szeroko  klatki piersiowej/thorax width

g boko  klatki piersiowej/thorax depth

szeroko  bioder/iliac width

szeroko  okcia/elbow epiphysis

szeroko  kolana/knee epiphysis 

obwód klatki piersiowej/thorax circumference 

obwód bioder/hip circumference

obwód ramienia mi niowy/arm tensioncircumference

obwód przedramienia/ forearm circumference

obwód uda/thigh circumference

obwód podudzia/calf circumference 

fa d pod opatk /subscapular skinfold 

fa d na brzuchu/abdomen skinfold 

fa d na biodrze/hip skinfold 

fa d na ramieniu (ty )/triceps skinfold 

fa d przedramienia/forearm skinfold 

fa d na udzie/thigh skinfold 

fa d na podudziu/calf skinfold 

Ryc. 1. Profil cech morfologicznych kobiet podejmujących służbę wojskową

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

Table 1. Statistic characteristics of morphological futures

Cecha/Characteristic

Kobiety n = 26
Women n = 26

Mężczyźni  n = 110
Men n = 110

Współczynniki dyskryminacji 
dyscrimination coefficient

M Sd M Sd r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

różnice istotne na poziomie 0,05

adopted level of significance 0,05
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Tabela 2.  Wielkości wskaźników ilorazowych

Table 2. Indexes quantities

Cecha
Characteristic

Kobiety n = 26
Women n = 26

Mężczyźni  n = 110
Men n = 110

M Sd M Sd

wskaźnik tułowia/trunk index 29,86 1,45 30,34 1,38

wskaźnik szerokości barków
shoulder index 73,56 5,48 75,99 5,06

wskaźnik biodrowo-barkowy
hip-shoulder index 76,23 4,69 68,52 5,12

wskaźnik obwodu tułowia
trunk circumference index 95,11 3,88 103,11 4,64

wskaźnik Rohrera
Rohrer index 1,30 0,14 1,31 0,14

zmodyfikowany wskaźnik Rohrera modified Rohrer index 0,96 0,06 1,06 0,07

 różnice istotne na poziomie 0,05

 adopted level of significance 0,05

uczelni, a wielkość współczynnika dyskryminacji wyso-
kości ciała wynosi 0,37. Nie byłoby w tym nic niezwy-
kłego, gdyby nie proporcje między masą i wysokością 
ciała wyznaczoną wskaźnikiem Rohrera. Wielkość tego 
wskaźnika dla obu zespołów wojskowych jest zbliżona 
i wynosi 1,31 dla mężczyzn i 1,30 dla kobiet, co według 
Wankego sugeruje w przypadku mężczyzn smukłą, 
a w przypadku kobiet – średnią budowę ciała. Ponieważ 
z równań Wielińskiego [4] wyznaczono bezwzględną 
ilość tłuszczu i ciała szczupłego, przyjęto za Miałkowską 
[6], że w odniesieniu do osób aktywnych ruchowo lep-
szym miernikiem ogólnej budowy ciała jest wskaźnik 
Rohrera wyznaczony z masy aktywnej, niż tradycyjnie 
określony z masy ciała. Po tym zabiegu okazało się, że 
mężczyźni charakteryzują się istotnie statystycznie ma-
sywniejszą budową ciała aniżeli studentki WSO. 

Ciekawie przedstawiają się u badanych kobiet wiel-
kości analizowanych wskaźników ilorazowych (tab. 2). 
Zarówno szerokość bioder w relacji do szerokości bar-
ków, jak również obwód klatki piersiowej w stosunku do 
obwodu bioder wskazują na męskie proporcje ciała. 
Oba wskaźniki uznane są za najbardziej dymorfi czne 
cechy szkieletowe, odzwierciedlają bowiem podsta-
wową różnicę budowy męskiej i kobiecej: silny rozwój 
górnej części ciała mężczyzny w stosunku do silnego 
rozwoju dolnej części ciała kobiety obejmując równo-
cześnie układ kostny, umięśnienie i otłuszczenie osob-
nika [3]. Można zatem przypuszczać, że wykazane 
różnice są wynikiem naturalnej selekcji pod kątem bar-

dziej męskiej budowy ciała, która wydaje się korzystna 
z uwagi na specyfi kę działań wykonywanych podczas 
służby wojskowej.

W toku dalszej analizy materiału prześledzono 
poziom wykształcenia poszczególnych komponentów 
ciała (tab. 1). Spośród pojedynczych pomiarów ana-
lizowanych w badanej grupie największą siłę dyskry-
minacji ma wielkość masy beztłuszczowej (r = 0,87). 
Silny dymorfi zm wielu cech związany jest niewątpliwie 
z różnicą ogólnej wielkości ciała między mężczyzną 
i kobietą; dlatego Skibińska (1964) uważa, że za cechy 
bardzo silnie różnicujące i istotne dymorfi cznie powin-
no uznawać się tylko te, których współczynniki dys-
kryminacji są wyższe od współczynnika dyskryminacji 
wysokości ciała. W naszym przypadku wynosi on r = 
0,37. Jakkolwiek badani żołnierze są o 12 kg ciężsi od 
kobiet służących w wojsku, to w ich masie ciała znaj-
duje się o 14 kg więcej tkanki aktywnej i o 2 kg mniej 
masy tłuszczowej. 

Następnie rozpatrywano zagadnienia związane 
z poziomem sprawności fi zycznej badanych studentek 
i studentów WSO. W tabeli 3 zestawiono wyniki śred-
nie kobiet i mężczyzn uzyskane w testach sprawności 
fi zycznej oraz te same wyniki w odniesieniu do masy 
ciała badanych i masy beztłuszczowej wyznaczonej 
z równań Wielińskiego [4]. Różnice w wynikach kobiet 
i mężczyzn wyrażono w procentach. 

Jak można było przypuszczać, mężczyźni osiągnęli 
średnio wyższe rezultaty w większości przeprowadzo-
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Tabela 3. Wyniki kobiet i mężczyzn – słuchaczy WSO we Wrocławiu – uzyskane w poszczególnych testach sprawności fizycznej.

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

Cecha
Charak-
teristic

Bieg 5 m
5 m run

[s]

Bieg „8”
Run 

on the 
figure 
of 8
[s]

Piórkow.
Piórkow-
ski test

Step test
Step-
test of 
Master

[pkt]

Siła Ł
Strength
of upper 

limb
[kG]

Siła R
Strength
of hand

[kg]

Wyskok
dosiężny
Height  
jump
[cm]

Skłon
Forward 

bend
[cm]

Kobiety

women

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

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

min 0,657 13,08 12 32 82,8 25 32 –9

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

Mężczyźni
men

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

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

min 0,611 12,91 7 38 107,6 36 38 –9

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

  Różnica
difference

[%]
14,2 0,5 17,4 3,3 41,3 30,2 28,4 5,3

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

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

Cecha
Characteristic

Bieg 5 m
5 m run

[s]

Bieg „8”
Run on the 
figure of 8

[s]

Step test
Step-test 
of Master

[pkt]

Siła Ł
Strength
of upper 

limb
[kG]

Siła R 
Strength
of hand

[kg]

Wyskok
Dosiężny

Height  jump
[cm]

Kobiety
women

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

wynik/masa ciała
results/body mass 11,62 0,24 1,39 1,81 0,62 0,64

wynik/LBM
results/LBM 17,3 0,33 1,88 2,45 0,85 0,87

Mężczyźni
men

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

wynik/masa ciała
results/body mass 9,23 0,19 1,19 2,54 0,74 0,74

wynik/LBM
results/LBM 11,43 0,24 1,47 3,15 0,91 0,91

nych prób wysiłkowych (tab. 3). Największe różnice 
odnotowano w przypadku testów określających siłę. 
W pomiarze siły mierzonej w warunkach statyki (w ukła-

dzie ławeczkowym) mężczyźni rozwijali wyższe wiel-
kości analizowanej cechy aniżeli kobiety o ponad 40%. 
Podobnie miało to miejsce przy pomiarze siły zginaczy 
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palców ręki, gdzie różnica wynosiła 30,2% oraz w wy-
skoku dosiężnym gdzie stanowiła ona ponad 28%.

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

Następnie, biorąc pod uwagę, że sprawność mo-
toryczna jest w głównej mierze zależna od rozwoju 
somatycznego, określono relatywne wielkości testów 
zdolności motorycznych w odniesieniu do masy ciała 
i masy ciała szczupłego [m.in. 7, 8]. Założono bowiem 
za Żakiem (1995), że jeśli interesuje nas rzeczywisty 
poziom sprawności fi zycznej, to należałoby czynniki 
determinujące jej poziom wytrącić w badaniach, umoż-
liwiając porównanie wielkości relatywnych [7]. Za uka-
zaniem zdolności motorycznych w formie relatywnej 
opowiada się również Gołąb (1997) stwierdzając, że 
takie podejście zdecydowanie wyostrza istniejące róż-
nice [9]. W naszych badaniach najwyższe przeciętne 
w przeliczeniu na masę ciała odnotowano u mężczyzn 
głównie w przypadku testów określających siłę mię-
śniową oraz w próbie szybkościowej (tab. 4). Z kolei 
wynik uzyskany w teście określającym wydolność, 
w przeliczeniu na kilogram masy ciała, wskazuje na 
wyższą przeciętną u kobiet. 

Ze względu na to, że badane kobiety w trakcie 
szkolenia wojskowego poddawane są tym samym wy-
siłkom fi zycznym co mężczyźni, w toku dalszej analizy 
zebranego materiału odniesiono uzyskane wyniki do 
masy beztłuszczowej badanych osób. Postępowanie to 
miało na celu określenie poziomu wytrenowania mięśni 
poprzez eliminację poziomu tkanki tłuszczowej, której 
u kobiet jest zdecydowanie więcej. Uzyskany w ten 
sposób wynik okazał się zgodny z wcześniejszym 
postępowaniem. Ponownie wyższe wskaźniki odnoto-
wano u mężczyzn w próbach o charakterze siłowym 
i szybkościowym. Z kolei kobiety charakteryzowała 
wyższa wartość wskaźnika stanowiącego iloczyn war-
tości punktowej w step teście Mastera.

Podsumowanie i dyskusja

Budowa ciała kobiet uprawiających sport, a zwłaszcza 
kobiet odnoszących sukcesy w sporcie, bardzo znacz-
nie różni się od ideału piękna kobiecego ciała. Wyniki 
badań wskazują na bardziej męskie rozmiary i propor-

cje zarówno antropometryczne, jak i tułowiowe kobiet 
aktywnych ruchowo [10]. Zdaniem Skibińskiej „zjawisko 
przesuwania się budowy sportowców w kierunku wyż-
szych wartości biologicznych, jakimi są niewątpliwie: 
wyższy wzrost, większa siła, i lepiej rozwinięta klatka 
piersiowa, spowodowane jest zarówno intensywnym 
treningiem, jak i selekcją, której wymagają coraz wyż-
sze wyniki sportu wyczynowego, sięgające maksymal-
nych możliwości ustroju ludzkiego. Niemniej widać, że 
i na tym wysokim szczeblu wartości biologiczne zostają 
zachowane i rozgraniczone na wartości cech męskich 
i kobiecych, a sport wyczynowy nie wpływa na zatarcie 
tych różnic” [11, s. 201]. 

W przypadku badań własnych nie stwierdzono 
procesu maskulinizacji [12]. Choć metoda Mollisona 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytania doty-
czące stopnia wykształcenia dymorfi zmu płciowego, 
to jednak istotne różnice w poziomie rozwoju analizo-
wanych cech świadczą o zachowanej odrębności płcio-
wej. Mimo swej odrębności badane kobiety wykazują, 
w pewnych przypadkach, męskie proporcje ciała, które 
wydają się korzystne z punktu widzenia wykonywanych 
działań podczas pełnienia służby wojskowej. Natomiast 
w przypadku sprawności fi zycznej spodziewano się 
mniejszych różnic w wynikach uzyskanych przez bada-
nych żołnierzy [13]. Założono bowiem, że kobiety po-
dejmujące służbę wojskową posiadają nie tylko pewne 
predyspozycje psychiczne, ale i fi zyczne, sprzyjające 
osiąganiu bardzo dobrych wyników w określonych 
próbach sprawności fi zycznej. Co więcej, w przy-
padku niektórych testów, spodziewano się rezulta-
tów bliskich tym, jakie uzyskują mężczyźni; podobnie 
jak ma to miejsce w sporcie. W przypadku studentek 
WSO okazało się jednak, że poziom poszczególnych 
zdolności motorycznych kobiet w stosunku do męż-
czyzn jest bardzo zróżnicowany. Kobiety zdecydowa-
nie ustępowały mężczyznom w testach określających 
poziom siły mięśniowej i szybkości. Mniejsze różnice 
dostrzeżono w przypadku testów o charakterze koor-
dynacyjnym. Nieznacznie niższy wynik (wartość bez-
względna) uzyskały kobiety w teście wydolnościowym. 
Ostatnia z omawianych przeciętnych w przeliczeniu na 
masę ciała i masę ciała szczupłego okazała się wyż-
sza w stosunku do mężczyzn, co wydaje się korzystne, 
gdyż od żołnierzy zawodowych wymaga się nie tylko 
silnej budowy ciała, ale i wysokiej sprawności fi zycznej 
związanej w dużym stopniu z odpornością i wytrzyma-
łością.

Zastosowanie badawczej procedury relatywizacji 
pozwoliło dostrzec pewne różnice w ocenie spraw-
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ności fi zycznej w zależności od sposobu prezentacji 
wyników. Przygotowując zestawienia porównawcze, 
nie zawsze dokonujemy wytrąceń czynników soma-
tycznych z prób opisujących zdolności motoryczne, 
wnioskując później w oparciu o uzyskane wyniki bez-
względne. Różnice budowy ciała analizowanych grup 
rzutują na wyniki uzyskane w prezentowanych w pra-
cy testach motorycznych, co nie jest to dla nas spe-
cjalnym zaskoczeniem. Wytrącenie pewnych czynni-
ków, które mogą mieć wpływ na uzyskiwane efekty 
zdolności motorycznych, pozwala na analizę wielko-
ści niezdeformowanych czynnikami obcymi. Można 
też, jak się wydaje, zdecydowanie pewniej rozważać, 
w takim przypadku wpływ czynników motywacyjnych 
na efekty prób zdolności motorycznych, niż wówczas 
gdy mamy do czynienia z wynikami o niejednoznacz-
nym charakterze. 

Jednakże w przypadku badań własnych zaryso-
wują się różnice dymorfi czne w układzie typowym dla 
większości grup ludzkich – większe grubości fałdów 
skórno-tłuszczowych i zawartości masy tłuszczowej 
u kobiet, większe wielkości pozostałych cech soma-
tycznych u mężczyzn. Tak określana budowa skłania 
do odrzucenia przypuszczeń o typowo męskich cha-
rakterystykach słuchaczek WSO. Różnice w budowie 

i funkcjach organizmu warunkują różnice w poziomie 
sprawności fi zycznej, o których decydują podstawowe 
zdolności motoryczne: siła, szybkość, wytrzymałość, 
koordynacja ruchowa.

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

Dlatego też pojawia się pytanie: dlaczego w wojsku 
obowiązuje jednakowa formuła organizacyjna obejmu-
jąca w tym samym stopniu kobiety, co i mężczyzn? 
Zrodzone wątpliwości są wyrazem troski o przyszłość 
zawodową kobiet żołnierzy, o taką organizację procesu 
szkoleniowego (edukację), który byłby zgodny z natu-
ralnymi możliwościami psychofi zycznymi kobiet, a jed-
nocześnie umożliwiałby ich rozwój zawodowy. Wymaga 
to dalszych badań, które mogłyby zostać uznane za 
racjonalne przesłanki służące ustaleniu możliwych ról 
zawodowych w wojsku pełnionych przez kobiety.
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ASYMETRIA FUNKCJONALNA I MORFOLOGICZNA 
KOŃCZYN GÓRNYCH U KOBIET PO MASTEKTOMII

FUNCTIONAL AND MORPHOLOGIC ASYMMETRY 
OF UPPER LIMB AMONG WOMEN AFTER MASTECTOMY
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Cel pracy. Ocena występowania asymetrii morfologicznej i funkcjonalnej kończyn górnych kobiet po prze-
bytej mastektomii z powodu nowotworu piersi.

Materiał i metoda. Badaniami, które zostały wykonane w 2007 r. podczas turnusu rehabilitacyjnego, objęto 
104 kobiety zrzeszone w Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”. Pomiarem objęto zespół 
cech somatycznych (wysokość ciała, masa ciała, obwody ciała) oraz charakterystyk funkcjonalnych kończyn 
górnych (siła zginaczy palców ręki lewej i ręki prawej). Wykonane pomiary posłużyły do obliczenia wskaźników 
somatycznych (BMI i WHR) oraz oceny istotności różnic między średnimi arytmetycznymi u badanych kobiet 
z amputacją lewostronną i prawostronną.     

Wnioski. Analiza materiału pozwoliła na stwierdzenie, że: 1. Amazonki charakteryzują się przeciętną 
wysokością oraz dużą masą ciała, nie wykazując przy tym zróżnicowania w zależności od strony amputacji. 
2. Budowa ciała kobiet po mastektomii spowodowanej rakiem piersi wskazuje na występowanie dużego stopnia 
nadwagi oraz otyłości, wykazując gynoidalny typ otłuszczenia. 3. Radykalne leczenie raka piersi obejmujące 
zabieg operacyjny powoduje nieznaczne zwiększenie obwodów kończyny po stronie mastektomii, co łagodzone 
jest systematycznym uczestnictwem w różnych formach rehabilitacji fizycznej badanych Amazonek. 4. Właściwe 
prowadzenie procesu rehabilitacji kobiet po mastektomii niweluje negatywne skutki samego zabiegu opera-
cyjnego w postaci powstania asymetrii funkcjonalnej, umożliwiając poprzez zajęcia ruchowe przywrócenie siły 
mięśni zginaczy palców rąk.

Aim of the work. Estimate of morphologic and functional asymmetry appearance of upper limbs among 
women after mastectomy due to breast cancer. 

Material and method. Research, conducted on 104 women associated in Polish Federation of Women after 
Mastectomy Clubs “Amazonka”, took part during the rehabilitation course in 2007. Under research was a group of 
somatic characteristics (body height, body mass, body circumferences) and measurement of upper limbs function 
characteristics (finger muscle strength of left and right hand). The researcher used performed measurements to 
calculate somatic indexes (BMI and WHR) and to point out the significance of differences between averages of 
subjects with left side amputation and right side.

Conclusions. Material analysis leads us to conclusions: 1. Amazons are characterized with average body 
height and large body mass, with no difference between different sides of amputation. 2. Body build type of 
women after mastectomy caused by breast cancer point the appearance of great degree of overweight and obes-
ity, presenting gynoid fat distribution. 3. Radical breast cancer treatment consisting surgery causes minor growth 
of limb circumferences of mastectomy body side, what is caused by systematic participation in different forms 
of physical rehabilitation. 4. Proper application of rehabilitation process of women after mastectomy bridges nega-
tive results of the surgery itself – in a form of functional asymmetry, allowing by application of physical exercises, 
the restoration of finger muscle strength.
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Wstęp

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem 
złośliwym u kobiet w wielu krajach europejskich, w tym 
również w Polsce. Na całym świecie choroba ta doty-
czy coraz większej liczby kobiet, i to coraz młodszych. 
Jest to schorzenia cywilizacyjne, na które wciąż wzra-
sta zachorowalność [1].

Do powikłań, które powstają przede wszystkim 
z powodu amputacji piersi (znaczne naruszenie struktur 
anatomicznych), należą: obrzęki limfatyczne, zaburzenie 
statyki i dynamiki ciała, obniżenie siły mięśniowej, przy-
kurcze mięśniowe i ograniczenie zakresu ruchu w sta-
wach kończyny po stronie amputowanej. Powikłania 
te często prowadzą do patologicznego pogłębienia się 
wszystkich rodzajów asymetrii. Przy operacji po stronie 
dominującej kończyny może dojść do zwiększenia się 
asymetrii morfologicznej (obrzęk limfatyczny), ale także 
do odwrócenia funkcjonalnej (zmniejszona siła mięśni, 
częstsze używanie drugiej kończyny). Gdy operacja jest 
po stronie słabszej, może zostać odwrócony obraz asy-
metrii morfologicznej. Obserwuje się też ogólnie niski 
poziom koordynacji ruchowej [2, 3]. 

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest ocena występowania asy-
metrii morfologicznej i funkcjonalnej kończyn górnych 

kobiet po przebytej mastektomii z powodu nowotworu 
piersi.

Materiał i metoda badań

Badania wykonano w grupie 104 kobiet zrzeszonych 
w Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Ama-
zonka”, podczas turnusu rehabilitacyjnego w 2007 r.

Badaniom poddano zespół cech somatycznych 
(wysokość ciała, masę ciała, obwody ciała) oraz do-
konano pomiaru charakterystyk funkcjonalnych koń-
czyn górnych (siła zginaczy palców ręki lewej i prawej). 
Wykonane pomiary posłużyły do obliczenia wskaźników 
somatycznych BMI (Body Mass Index) i WHR (Waist to 
Hip Ratio) oraz oceny istotności różnic między średnimi 
arytmetycznymi u badanych z amputacją lewostronną 
i prawostronną [4].

Wyniki badań i dyskusja

W przypadku wysokości i masy ciała badanych kobiet 
nie zaobserwowano występowania różnic w zależności 
od strony dokonanej mastektomii. Z zestawienia (tab. 1) 
wynika, że badane charakteryzują się przeciętną wyso-
kością ciała oraz jego znaczną masą.

Ocena typu otłuszczenia dokonana przy wykorzy-
staniu wskaźnika WHR (Waist to Hip Ratio) wskazuje, 
że typem dominującym pod względem częstości wy-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12,2773,3850 - 100Ogó
Total

12,3773,4650 - 100Amputacja prawostronna
Rightside amputation

0,072,430,18
12,1773,2851,5 - 98Amputacja lewostronna

Leftside amputation
Masa cia a
Body mass

(kg)

5,94160,37144 -172,6Ogó
Total

5,54160,68144 - 172,6Amputacja prawostronna
Rightside amputation

0,551,190,65
6,34160,03145,6 - 171,4Amputacja lewostronna

Leftside amputation
Wysoko cia a

Body height
(cm)

ZmdDMMIN-MAX
ZESPÓ
GROUP

CECHA                            
CHARACTERISTIC

12,2773,3850 - 100Ogó
Total

12,3773,4650 - 100Amputacja prawostronna
Rightside amputation

0,072,430,18
12,1773,2851,5 - 98Amputacja lewostronna

Leftside amputation
Masa cia a
Body mass

(kg)

5,94160,37144 -172,6Ogó
Total

5,54160,68144 - 172,6Amputacja prawostronna
Rightside amputation

0,551,190,65
6,34160,03145,6 - 171,4Amputacja lewostronna

Leftside amputation
Wysoko cia a

Body height
(cm)

ZmdDMMIN-MAX
ZESPÓ
GROUP

CECHA                            
CHARACTERISTIC

Tabela 1. Charakterystyki liczbowe cech somatycznych kobiet po mastektomii

Table 1. Somatic characteristics of women after mastectomy
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Ryc.1. Częstość występowania typu otłuszczenia wg wskaźnika WHR kobiet po mastektomii

Fig. 1. Obesity type frequency by WHR factor

Tabela 2. Charakterystyki liczbowe asymetrii morfologicznej kobiet po mastektomii

Table 2. Morphologic asymmetry characteristic of women after mastectomy
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stępowania jest typ gynoidalny, typem ustępującym 
jest androidalny (ryc. 1). Część autorów dowodzi, że 
rak piersi częściej związany jest z otyłością brzusz-
ną [5]. W przypadku badanej grupy dotyczy to aż 42% 
kobiet.

Proporcje wagowo-wzrostowe wyrażone wskaź-
nikiem BMI (Body Mass Index) wskazują (ryc. 2), że 
około ¼ ogółu badanych kobiet po mastektomii mie-
ści się w przedziale normy statystycznej. Częściej 
w badanej grupie zaobserwowano występowanie 
nadwagi i otyłości, którą Światowa Organizacja 
Zdrowia włączyła na listę światowych epidemii [6]. 
Główną jej przyczyną jest nadmiar spożywanych 
kalorii oraz brak odpowiedniej aktywności fizycznej. 
Badania innych autorów potwierdzają wyższą prze-
ciętną masę ciała oraz większy odsetek nadwagi 
i otyłości w grupie kobiet po mastektomii w porów-
naniu z populacją [7].

Zestawienie wielkości obwodów na różnych pozio-
mach kończyn górnych w zależności od strony ampu-
towanej zawiera tabela 2. Jak z niej wynika, nie zaob-
serwowano dużych różnic wielkości poszczególnych 
obwodów kończyn górnych u kobiet w zależności od 
strony amputowanej piersi. Badane charakteryzują 
się nieznacznie większymi przeciętnymi wartościami 
obwodów kończyn górnych po stronie mastektomii. 
Kobiety z amputacją prawostronną mają większe 
obwody po stronie prawej, natomiast z amputacją 
lewostronną – po stronie lewej. Wykazane różnice 
obwodów na różnych poziomach kończyn górnych 
w zależności od strony amputowanej są niewielkie 

i statystycznie nieistotne. Wcześniejsze badania po-
twierdzają zwiększanie się przeciętnych wartości 
mierzonych obwodów w przypadku kończyny górnej 
po stronie mastektomii, przy braku zmian po stronie 
zdrowej [8].

Mastektomia jest rozległym zabiegiem operacyj-
nym, wpływającym w dużej mierze na właściwości 
funkcjonalne organizmu kobiet, który istotnie upośledza 
ich sprawność motoryczną. Sygnalne badania prze-
prowadzone na grupie kobiet po zabiegu mastektomii, 
zrzeszonych w Klubach Kobiet po Mastektomii wyka-
zały, że ich poziom sprawności fi zycznej jest znacz-
nie niższy od przeciętnej, zdrowej populacji kobiet [9]. 
Charakteryzują się mniejszą wydolnością fi zyczną, sła-
bą siłą mięśniową oraz niskim poziomem koordynacji 
ruchowej [10, 11, 12].

Wyniki pomiarów dynamometrycznych siły zgina-
czy palców rąk (tab. 3) wykazują nieznaczne jej zmniej-
szenie po stronie mastektomii. Większymi przeciętnymi 
wartościami siły ręki prawej charakteryzują się kobiety 
z amputacją lewej piersi. W przypadku badanych z am-
putacją prawostronną zaobserwowano większą siłę 
ręki lewej w porównaniu z kobietami po lewostronnej 
mastektomii. Różnice te są jednak małe i statystycznie 
nieistotne.

Większość kobiet poddanych badaniu, aby zmniej-
szyć negatywne skutki zabiegu, systematycznie uczest-
niczyła w fi zjoterapii oraz rekreacyjnych zajęciach ru-
chowych. Miało to pozytywny wpływ na zmniejszenie 
asymetrii morfologicznej i funkcjonalnej powstającej po 
zabiegu wśród badanych kobiet.

BMI1%

24%

34%

41% Niedowaga Underweight

Norma

Nadwaga Overweight

Otylo  Obesity

Ryc. 2. Częstość występowania stanu odżywienia wg wskaźnika BMI kobiet po mastektomii

Fig. 2. Nutrition state frequency by BMI factor
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Wnioski

Analiza materiału pozwoliła na stwierdzenie, że:
1. Amazonki charakteryzują się przeciętną wysoko-

ścią oraz dużą masą ciała, nie wykazując przy tym 
zróżnicowania w zależności od strony amputacji.

2. Budowa ciała kobiet po mastektomii spowodowanej 
rakiem piersi wskazuje na występowanie dużego 
stopnia nadwagi oraz otyłości, wykazując gynoidal-
ny typ otłuszczenia.

3. Radykalne leczenie raka piersi, obejmujące zabieg 
operacyjny, powoduje nieznaczne zwiększenie obwo-
dów kończyny po stronie mastektomii, co łagodzone 
jest systematycznym uczestnictwem w różnych for-
mach rehabilitacji fi zycznej badanych Amazonek.

4. Właściwe prowadzenie procesu rehabilitacji kobiet 
po mastektomii niweluje negatywne skutki samego 
zabiegu operacyjnego w postaci powstania asymetrii 
funkcjonalnej, umożliwiając poprzez zajęcia ruchowe 
przywrócenie siły mięśni zginaczy palców rąk.
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Tabela 3. Charakterystyki liczbowe asymetrii funkcjonalnej kobiet po mastektomii

Table 3. Functional asymmetry characteristics of women after mastectomy
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ABILITIES IN TEN-YEAR-OLD CHILDREN WITHIN 
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Wstęp. W listopadzie 2007 r. kierownictwo Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu zwróciło się do dra 
Adama Haleczki i dra Ryszarda Jezierskiego, emerytowanych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, z propozycją opracowania testów selekcyjnych oceniających zdolności motoryczne dziesięcioletnich 
dzieci i służących zachęceniu ich do uprawiania sportu. Najbardziej utalentowane z nich mogłyby być włączone 
do szkolenia sportowego w sekcjach współdziałających z MCS. Sprawami organizacyjnymi przedsięwzięcia 
zajął się dr Ryszard Jezierski, a stroną merytoryczną badań dr Adam Haleczko, który do zespołu badawczego 
dokooptował: dra Leszka Korzewę, dr Ewę Misiołek i dr Urszulę Włodarczyk. 

Badania rozpoczęte w dwóch szkołach podstawowych odbywały się z grupkami dzieci podczas lekcji wy-
chowania fizycznego, tak aby nie zakłócać planu zajęć, co jednak przedłużyło ich termin do kilku tygodni. Miesiąc 
po zakończeniu pomiarów przekazano kierownictwu MCS-u materiały zawierające szczegółowe informacje 
dotyczące przeprowadzenia pomiarów i ich opracowania wraz z oceną możliwości motorycznych badanych 
dzieci. W zakres badań wchodziła przede wszystkim ocena zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych dzieci 
oraz relacje, jakie te pomiary tworzyły z wiekiem i budową somatyczną. Badaniem stosunków szkoła – rodzice 
– dzieci i ich osobowością zajęły się inne osoby.  

Zakładając, iż od ścisłego przestrzegania wymagań procesu selekcyjnego zależy jego efektywność, przed-
stawiono dokonany na podstawie piśmiennictwa opis kluczowych zasad selekcji sportowej.

Cel. Realizacja zadań przedstawionych przez kierownictwo MCS-u.
Materiał i metody. Wyniki prób opracowano pod względem statystycznym, obliczając podstawowe wskaźniki 

oraz korelacje proste Pearsona. Z wyników iloczynu dwóch prób kondycyjnych (trójskok z miejsca obunóż 
i pchnięcie piłki lekarskiej 1 kg sprzed klatki piersiowej) utworzono licznik wskaźnika ilorazowego, a z iloczynu 
trzech prób koordynacyjnych (przejście drabinek w zwisie, przejście nad i pod poprzeczką i przeskoki boczne 
obunóż) – jego mianownik. Wskaźnik oznaczony I stanowił pierwszą ocenę zestawu pięciu prób. Na wskaźnik II, 
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o podobnej konstrukcji, składały się sumy wyników tych samych dwóch i trzech prób. Trzecią, ostatnią łączną 
ocenę, tworzyła suma wyników pięciu prób przeliczonych na punkty w skali T. 

Wyniki. Uzyskany materiał zebrano w siedmiu tabelach, informujących o wielkości, stopniach zmienności 
i związkach przeprowadzonych pomiarów. Wykorzystując analizę korelacyjną sprawdzono przydatność trzech 
wariantów łącznych ocen. Największe nadzieje rokował ilorazowo-iloczynowy wskaźnik I, preferujący jednak 
w pewnym stopniu dziewczęta starsze. Korekty wskaźnika dokonano przy udziale wieku morfologicznego. Ta 
poprawka zredukowała wpływ czynnika somatycznego na wartość oceny, stwarzając tym samym jednakowe 
szanse młodszym dziewczętom. W uzupełnieniu końcowych ocen pięciu prób przedstawiono trzy warianty 
wskaźników siły względnej. Dwa z nich, eliminujące wpływ masy ciała na wyniki, mogą służyć do porównania 
możliwości siłowych dzieci o różnych wymiarach ciała, zwiększając tym samym efektywność selekcji. 

Wnioski. Jakość prognostyczną ocen zdolności motorycznych, a zarazem skuteczność doboru, będzie 
można ocenić po kilku latach, o ile ciągłość badań zostanie w tym okresie utrzymana. 

Introduction. In November 2007 management of the Youth Sport Center in Wrocław offered to two retired 
research workers in University of Physical Education Wrocław (dr Adam Haleczko and dr Ryszard Jezierski) to 
draw up several selection tests enabling to estimate motor abilities of 10 years old children in order to encourage 
them to do sport. The most gifted children could be included then into training in sports sections cooperating with 
the Youth Sport Center. Dr Jezierski get about organization matters while content-related side was in dr Haleczko 
hands, who cooperated  additionally with of dr Leszek Korzewa, dr Ewa Misiołek and dr Urszula Włodarczyk.

The research was done in two grammar schools during physical education classes in rather small groups 
of pupils so as not to disturb the teaching process what, however, prolonged the duration of examination. The 
study comprising: methods of determination of morphological age and prediction of the final body height was 
presented to the Youth Sport Center  a month after end of research and, as a basic material, the instructions for 
currying out of certain motor trials together with related score tables (in T-scale). The essence of the study was, 
first of all, an evaluation of child’s condition and coordination abilities with relation to the age and the body build. 
The examination of relationships: school – parents – children was studied by other group of researchers. Taking 
into account that efficiency of selection process depends mainly on how its specific demands are obeyed, the 
description of the crucial principles of sports selection were presented on the basis of relevant literature.

Aim. Realization of the tasks presented by Youth Sport Center management.
Material and methods. The results were analyzed statistically with use of basic indices and Pearson linear 

correlations. The quotient index was defined in which product of scores of two condition trails (both-feet triple 
jump from standing position and chest 1 kg medicine ball put) was in numerator while product of three coordina-
tion trials scores (wall bar cross, passage over and under cross-bar, both-feet lateral jumps) formed denominator. 
Such defined index was signed as index I, while one in which products of scores were replaced by respective 
sums was signed as index II. The sum of results of five trials expressed in T-scale was applied as the third form 
of ability evaluation.  

Results. The gathered material was presented in seven tables where values, steps of variability and relation-
ships between measurements were included. The comparison of usefulness of three variants of summary ability 
evaluation methods was done on the basis of correlation analysis. Index I seemed to be the most promising, 
but to some extend it preferred older girls. The correction was possible with use of morphological age, what 
reduced the influence of somatic factor and decreased the age impact. To complete the presentation the three 
variants of relative strength indices were also presented. Two from among them because of elimination of the 
body mass influence on results may be used in comparison of strength abilities of children with different body 
sizes, increasing thereby the selection efficiency.

Conclusion. To judge the prognostic validity of proposed methods of motor ability evaluation, and at the 
same time the selection efficacy, will be possible only after several years, of course if continuity of research will 
be kept. 

Wstęp

W listopadzie 2007 r. kierownictwo Młodzieżowego 
Centrum Sportu we Wrocławiu zwróciło się do dwu 
emerytowanych pracowników naukowych Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dra Adama 
Haleczki i dra Ryszarda Jezierskiego, z propozycją 
opracowania testów oceniających zdolności moto-
ryczne 10-letnich dzieci, na podstawie których można 

by zbadać ich predyspozycje do uprawiania sportu. 
Sprawami organizacyjnymi przedsięwzięcia zajął się 
dr Ryszard Jezierski, a stroną merytoryczną badań 
– dr Adam Haleczko, dobierając jako współautorów: 
dra Leszka Korzewę, dr Ewę Misiołek i dr Urszulę 
Włodarczyk. 

Badania, rozpoczęte w grudniu 2007 r., zakończono 
w lutym 2008 r., a 32-stronicowe opracowanie wyników, 
przekazane miesiąc później kierownictwu MCS-u, za-
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wierało: sposoby określenia wieku metrykalnego i mor-
fologicznego, przewidywania ostatecznej wysokości 
ciała, instrukcje wykonywania prób motorycznych wraz 
z tabelami przeliczeń wyników na punkty w skali T oraz 
przykłady obliczeń wskaźników oceniających możliwo-
ści motoryczne dzieci. Należy zaznaczyć, iż badania 
dotyczyły przede wszystkim oceny zdolności motorycz-
nych dzieci i oddziaływania na nie budowy somatycz-
nej, określonej aktualnymi pomiarami. Zagadnieniom 
związanym z psychicznymi cechami osobowości dzieci 
zajęły się inne osoby. 

Mając na względzie skuteczność i efektywność 
procesu selekcyjnego, uzależnionego od rzetelnego 
i ścisłego przestrzegania wymagań proceduralnych, na 
każdym etapie jego realizacji przedstawia się podsta-
wowe zasady selekcji sportowej.

Ważny [1], wytyczając drogi rozwoju sportu wyczy-
nowego, za podstawowy kierunek uważa dążenie do 
opracowania precyzyjnych kryteriów umożliwiających 
wybór z populacji dzieci mających predyspozycje do 
osiągnięcia wysokich wyników w określonych konku-
rencjach sportowych. Cechy (czynniki) warunkujące 
sukcesy sportowe umownie dzieli na cztery grupy: 
III – charakterystyka morfologiczna,
III – poziom sprawności mechanizmów energetycz-

nych (pomiar sprawności fi zycznej [2]),
III – poziom koordynacji ruchowej,
IV – zespół specyfi cznych czynników psychicznych.

Według Ziemilskiej [3] w skład sprawdzianu powin-
ny wchodzić również badania lekarskie oceniające stan 
zdrowia. Ze względu na silne uwarunkowania genetycz-
ne, przy doborze należy uwzględniać budowę ciała, 
głównie wymiary długościowe kośćca, a w motoryce – 
uzdolnienia. W trakcie szczegółowego omawiania budo-
wy somatycznej autorka wyróżnia cztery cechy w spo-
sób wystarczający określające przewidywany typ soma-
tyczny: wysokość i masę ciała, obwód klatki piersiowej 
i obwód podudzia. Wysokość ciała najtrafniej przewi-
dywać u dziesięcio- do jedenastoletnich chłopców, gdy 
trafność oszacowania dochodzi do 80%, a u dziewcząt 
najbardziej korzystny jest wiek 7–9 lat [4].

Ważny [1], kierując się wymaganiami ruchowymi 
poszczególnych konkurencji, dzieli je na trzy grupy: 
1) sporty cykliczne,
2) sporty o złożonej strukturze ruchu,
3) sporty walki i gry zespołowe.

Dla pierwszej grupy najbardziej prognostyczny jest 
czynnik II, a dla niektórych osobników I. Dla grupy dru-

giej największą rolę spełnia poziom koordynacji rucho-
wej, podczas gdy w grupie trzeciej kandydaci do sportu 
powinni reprezentować średni poziom wspomnianych 
czynników. Z kolei w przypadku konkurencji lekko-
atletycznych najbardziej skuteczne w przewidywaniu 
sukcesów w sprincie będą czynniki II i III, w biegach 
średnich i długich – II i IV, dla rezultatów w skokach – 
czynnik III, zaś dla rzutów – I i III [2]. 

Szczególne znaczenie w doborze do sportu wy-
czynowego mają predyspozycje psychiczne. Ziemilska 
[3] wymienia takie cechy, jak: odporność psychiczna, 
optymalny poziom zrównoważenia emocjonalnego 
przy stanach wymagających pełnej mobilizacji, moty-
wację, ambicję, poczucie odpowiedzialności i nasta-
wienie na sukces. W tej dziedzinie kryteria selekcyjne 
muszą być stałe [5], ponieważ mało trwałe właściwości 
indywidualne nie mogą być przy selekcji wykorzysta-
ne. Zaciorski i Bułgagowa [6] wyróżniają dwa rodzaje 
cech: konserwatywne – źle poddające się treningowi 
i niekonserwatywne – dające się kształtować w trakcie 
zajęć sportowych. Stąd te pierwsze, jako stabilne i pro-
gnostyczne, powinny mieć praktyczne zastosowanie. Z 
kolei Żukowski [7, s. 149–150] sugeruje przeprowadze-
nie podstawowych badań empirycznych na wszystkich 
grupach wiekowych w danej dyscyplinie sportu. Do za-
dań pierwszego etapu badań należy: „1) odkrycie i usta-
lenie czynników psychologicznych współdecydujących 
o wysokości wyników sportowych w określonych dys-
cyplinach sportu, 2) uchwycenie czynników najbardziej 
istotnych dla określonego przedziału wieku, 3) poszu-
kiwanie wspólnego podłoża dla poszczególnych czyn-
ników psychologicznych współdecydujących o wysoko-
ści wyniku sportowego, 4) prześledzenie zmienności 
poszczególnych czynników w relacji dobrych i słabych 
zawodników, czyli ustalenie czy następuje eliminacja 
czynników istotnych dla osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych u zawodników słabych”. 

Zdaniem autora, badania związków między czyn-
nikami psychologicznymi a wynikami sportowymi po-
winny być przeprowadzone w czterech następujących 
grupach, z uwzględnieniem specyfi ki każdej z nich: 
1) sporty wymierne, 2) sporty walki (najwyższy udział 
czynników psychicznych w wynikach sportowych), 3) 
sporty indywidualne, w których wynik ustalany jest 
wyłącznie na podstawie oceny sędziów, 4) sporty 
zespołowe (specyfi ka uniemożliwia korelacje z czyn-
nikami psychologicznymi). Ponadto autor uważa, iż 
badając jeden lub dwa czynniki współdecydujące o wy-
niku sportowym, na który składa się ich wiele, nale-
ży uwzględnić sugestię Ważnego [1], że aby badany 
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parametr dał prawdziwy obraz, trzeba niekiedy wnieść 
poprawki związane z równoczesnym działaniem innych 
nierozpatrywanych czynników. 

Spośród wszystkich czynników, niezależnie od roli 
czynnika somatycznego i psychicznego, największym 
zainteresowaniem badaczy cieszy się czynnik III moto-
ryczny, aktualnie określany jako zdolności koordynacyj-
ne wyznaczające szybkość i jakość uczenia się moto-
rycznego [8]. Nieco mniejszą uwagę skupiają na sobie 
badania czynnika II, obejmującego pozostałe zdolności 
motoryczne, takie jak siła, szybkość i wytrzymałość, dla 
których w nowej terminologii przyjęto nazwę „zdolności 
kondycyjne”. Zadaniem obu tych czynników jest ocena 
możliwości ruchowych dzieci pod względem progno-
stycznym (zdolności koordynacyjne) i diagnostycznym 
(zdolności kondycyjne). 

W praktyce sportu spotyka się dwie formy przy-
stępowania do uprawiania sportu – dobór naturalny 
poprzez spontaniczne zgłoszenia zainteresowanych 
oraz kwalifi kacje do działalności sportowej przy wy-
korzystaniu naukowo opracowanych metod i narzę-
dzi pomiaru [3]. Przewęda [9] wymienia ten pierwszy 
sposób jako zmniejszający działania przypadkowe, 
a przede wszystkim humanitarny. Jest on bowiem 
wolny od dyskryminacji, dotyczącej w znacznej mierze 
dzieci otyłych, które należy zainteresować treningiem 
zdrowotnym [10]. Taka forma możliwa jest jednak tylko 
w sytuacji pełnej powszechności sportu dzieci i mło-
dzieży, a to ze względów fi nansowych jest na razie 
nierealne. 

Rozwiązaniem jest w tej sytuacji dobór do czołówki 
osobników uzdolnionych, wybranych za pomocą róż-
nych sposobów. Ilość talentów w populacji mierzy się 
jednak w ułamkach promila [9]. Skalę trudności udanego 
naboru uzmysławia Ważny [1], szacując częstotliwość 
występowania wybitnie uzdolnionych osobników na 25 
w milionowej populacji. Sulisz [11], poszukując ekstre-
malnie wysokich osobników, teoretycznie określa ich 
liczbę na 13 w 10 tysiącach. Najbardziej optymistyczny 
w ocenie jest Skorowski [12], według którego młodzież 
uzdolniona sportowo stanowi około 10% populacji. W 
świetle tych danych nabiera znaczenia proces selekcji, 
czyli poszukiwanie osobników o określonych parame-
trach z zastosowaniem doboru przez eliminację. 

Niezwykle trafnie – jako potrzebę „przetłumaczenia” 
optymalnego modelu osobnika dorosłego na jego odpo-
wiednik dziecięcy – działanie takie określiła Milicerowa 
[13, s. 9]. Autorzy Teoretycznych podstaw selekcji spor-
towej, Zaciorski i Bułgagowa [6, s. 51], formułują pyta-
nie „[…] co jest lepsze, przebadanie 10 tysięcy dzieci 

stosując jeden test (cechę) lub tysiąc, stosując dziesięć 
testów. Co jest skuteczniejsze, tańsze, szybsze?”. 

Skład [14] przytacza wyniki długofalowych badań 
bliźniąt świadczące, iż uzdolnienia ruchowe są silnie 
uwarunkowane genetycznie. Między innymi na pod-
stawie analizy rodowodów stwierdzono u 50% dzieci 
czołowych zawodników wyraźnie predyspozycje do 
uzyskiwania wysokich wyników. Przykładem mogą 
być wyniki badań osiągnięć sportowych ojców i synów, 
w których uzyskano wysoką korelację w skokach w dal 
–  .86 i w biegu na 100 jardów –  .59 [15]. Szopa i współ-
autorzy [16] aprobują poglądy, iż przy doborze powinny 
być uwzględniane głównie cechy istotne dla danej dys-
cypliny sportu, a jednocześnie wysoko odziedziczalne, 
a więc trudne do wytrenowania. Stąd skomplikowany 
dobór do konkurencji lekkoatletycznych ze względu na 
ich strukturalne zróżnicowanie. 

Szczególnie istotne informacje w tej dziedzinie za-
wiera publikacja kanadyjskiego badacza Klissourasa 
[17, s. 69]. W pierwszym rzędzie cytuje on wypowiedzi 
Komi i Karlssona, że „[…] skład jednostki motorycznej 
w mięśniu szkieletowym jest ustalony genetycznie i że 
czynniki genetyczne mają decydujące znaczenie dla 
potencjału sprawności fi zycznej człowieka”. Zdaniem 
samego autora „[…] rygorystyczny trening sportowy nie 
może przyczynić się do rozwoju funkcjonalnego poza 
granice wytyczone przez genotyp, w związku z tym py-
tanie: czy każdy posiada taką konstelację genów, czy 
też potencjał genetyczny, który przy odpowiednim tre-
ningu może znaleźć fenotypowy wyraz w postaci osią-
gnięcia doskonałych wyników sportowych? Odpowiedź 
na to pytanie jest zdecydowanie jednoznacznie nega-
tywna”. 

W wielu dyscyplinach zawodnicy najlepsze wyniki 
sportowe uzyskują w wieku 18–23 lat, a w niektórych 
jeszcze wcześniej. Uwzględniając to, co napisano wy-
żej oraz fakt, że w większości dyscyplin sportowych 
trzeba 4–7 lat systematycznej pracy szkoleniowej, 
aby doprowadzić zawodnika do poziomu światowego, 
pierwszy kontakt dzieci ze sportem powinien nastąpić 
w wieku 8–11 lat. Natomiast wiek rozpoczynania przez 
dzieci szkolenia sportowego na poszczególnych eta-
pach selekcji, w zależności od dyscypliny i konkurencji 
sportowej, powinien być ustalony kolejno na: 7–8 lat, 
9–10 lat, 10–12 lat i 15–17 lat [18]. 

Sulisz [11] wymienia szereg autorów, którzy uważa-
ją, iż selekcja powinna być nastawiona na możliwości 
rozwoju, a nie na aktualne osiągnięcia sportowe. Ich 
zdaniem często wyniki sportowe dzieci nie świadczą 
o ich uzdolnieniach sportowych, ale są spowodowa-
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ne wcześniejszym dojrzewaniem i po początkowych 
osiągnięciach następuje zahamowanie rozwoju. To 
zjawisko najczęściej ma miejsce, wtedy gdy doboru 
dokonuje się jedynie na podstawie oceny sprawności 
fi zycznej. Stąd w ramach uzupełnienia informacji z ba-
dań jednorazowych coraz częściej jako kryterium roz-
woju przyjmuje się tempo przyrostu określonej cechy 
lub wyniku sportowego [1].

Szczególnie istotne informacje o motoryce dzieci zmie-
niającej się wraz z wiekiem wniosły badania Filipowicza 
i Turowskiego [19]. Autorzy ci wykazali, iż w procesie on-
togenezy występują stopniowo coraz większe zróżnico-
wania cech motoryki. W wieku 7–8 lat wyniki 26 testów 
układały się w 5, w wieku 10–12 lat w 8, a w wieku 15–16 
lat – w 12 czynnikach. Stąd wniosek, iż w młodszym wie-
ku szkolnym ze względu na ścisłe powiązanie podstawo-
wych wskaźników struktur ruchowych praktyczna ocena 
każdej z nich jest niemożliwa. W miarę rozwoju organizmu 
coraz wyraźniej zaczynają się ujawniać predyspozycje do 
określonych dyscyplin sportowych. 

Utalentowane ruchowo dziesięcio-, jedenastoletnie 
dzieci mogą już ukazać swoje przyszłe możliwości prede-
stynujące je do wielu dyscyplin. Nie da się jednak przewi-
dzieć z dostateczną trafnością ich rzeczywistych uzdolnień 
do konkretnej dyscypliny. Można więc mówić, iż poza kilko-
ma dyscyplinami nieuzasadnione jest dążenie do jak naj-
wcześniejszego określenia specjalizacji sportowej dzieci. 

Ten pogląd potwierdzają obserwacje Zaciorskiego 
i Bułgakowej [6] pływaków rozpoczynających trening 
w wieku 7–8 lat. Większość zawodników radzieckich po-
siadających klasę mistrzowską zaczęło ten sport upra-
wiać później. Ponadto żaden z radzieckich olimpijczyków 
z lat 1952–1972 nie rozpoczął treningu wcześniej niż 
w dziesiątym roku życia. W końcowej części publikacji 
Filipowicz i Turowski [19] postulują, aby w czasie selekcji 
wybierać dzieci ogólnie uzdolnione ruchowo, dla których 
należy stworzyć szeroką sieć „wstępnych dziecięcych 
szkół sportowych” o profi lu ogólnym i dwu- do trzyletnim 
okresie nauczania. Te z kolei powinny przeprowadzać 
selekcję utalentowanej młodzieży do specjalistycznych 
szkół sportowych. Taki system stworzy możliwości pod-
noszenia poziomu wychowania fi zycznego dzieci w wie-
ku od 6 do 10–11 lat, a ten wiek jest jednym z najważniej-
szych w rozwoju motoryki człowieka.

Materiał i metody

Pomiary przeprowadzono w styczniu i lutym 2008 r. 
w Szkołach Podstawowych nr 36 i nr 91 we Wrocławiu. 
Ich kierownictwu jesteśmy wdzięczni za przychylność, 

a nauczycielkom: w szkole nr 36 mgr Annie Stodółce, 
mgr Gabrieli Śnieżawskiej i mgr Ewie Rzewuskiej, 
a w szkole nr 91 mgr Iwonie Olszewskiej i mgr 
Katarzynie Strubbe dziękujemy za gościnę i udzieloną 
pomoc w przeprowadzaniu prób. 

Badaniami objęto 120 dzieci z klas czwartych, 
w tym 58 dziewcząt i 62 chłopców. Dane wieku me-
trykalnego i podstawowych cech somatycznych posłu-
żyły do obliczenia wskaźnika wieku morfologicznego 
i wskaźnika Rohrera określającego sylwetkę. Na pod-
stawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych wybrano 
11 prób motorycznych odpowiadających wymaganiom 
metody testowej zastosowanej przy doborze do szkole-
nia sportowego (tabele 1 i 2). Ze względu na przewidy-
wane terminy badań masowych uwzględniono jedynie 
próby motoryczne możliwe do przeprowadzenia w sa-
lach gimnastycznych. 

Jako kryterium trafności poszczególnych prób 
przyjęto wartości związków, jakie tworzą one ze zwin-
nościowym torem przeszkód (tabela 3), próbą ocenia-
jącą koordynacyjne zdolności motoryczne, powstałą 
w ramach badań Problemu Resortowego nr 101 [20]. 
Od wielu lat test ten służy kwalifi kacji kandydatów na 
studia do wrocławskiej AWF. Tor stanowi adaptację 
„terenowego testu zwinności” Hodaňa [21] uzupełnio-
nego kilkoma zadaniami ruchowymi „biegu z przeszko-
dami” Schnabla [22], dostosowanego przez autorów 
do wymagań badawczych problemu resortowego. Na 
podstawie wartości związków i przesłanek biomecha-
nicznych pięciu wybranych prób (instrukcje wykonania 
zwinnościowego toru przeszkód i pięciu wybranych 
prób zamieszczono w aneksie) umownie zaliczono pró-
by odległościowe (trójskok obunóż z miejsca i pchnię-
cie piłki lekarskiej 1 kg sprzed klatki piersiowej) do 
zdolności kondycyjnych, a próby czasowe (przejście 
drabinek w zwisie, przejście nad i pod poprzeczką oraz 
przeskoki boczne obunóż) do zdolności koordynacyj-
nych (tabela 3). 

Z wyników pierwszych dwu prób odniesionych 
do trzech pozostałych powstały wskaźniki ilorazowe 
w dwóch wariantach. We wskaźniku I wyniki prób wy-
rażono iloczynami, we wskaźniku II – ich sumarycznym 
ujęciem (tabele 1 i 2). Taki sposób oceny z wykorzy-
staniem sum możliwy jest jedynie wtedy, gdy wyniki 
prób wyrażone są tymi samymi jednostkami miary, 
przy czym jednostki w liczniku wskaźnika nie muszą 
być identyczne z miarami mianownika. Oba wskaźniki 
wyrażają wspólną, łączną, ocenę zdolności kondycyj-
nych i koordynacyjnych. Trzecią, najczęściej spotykaną 
w badaniach oceną jest suma punktów w skali T. 
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Tabela 1. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych dziewcząt (N=58)

Table 1.   Numerical characteristics of measurements of investigated in girls (N=58) 

Lp. Cechy
Traits Min. – maks. x– S V

1 Wiek metrykalny [lata]
 Age [years] 10,0–11,0 10,50 0,35 3,3

2 Wysokość ciała [cm] 
Body height 130,0–161,0 146,53 7,16 4,9

3 Masa ciała [kg]
Body mass 21,7–66,0 39,27 9,22 23,5

4 Wiek morfologiczny [lata]                  
Morphological age [years] 8,3–13,8 10,86 1,18 10,9

5 Wskaźnik Rohrera
Rohrer index 0,93–1,71 1,237 0,205 16,6

6 Zwinnościowy tor przeszkód [s]
Obstacle race 20,20–34,10 25,902 3,058 11,8

7 Trójskok z miejsca obunóż [cm]
Both-feet triple jump 370–531 442,4 41,2 9,3

8 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej [cm]
Chest 1 kg  ball put 370–770 531,6 80,8 15,2

9 Przejście drabinek w zwisie [s]                       
Wall bar cross 5,95–18,68 10,130 3,289 32,5

10 Przejście nad i pod poprzeczką [s]             
Pass over and under cross-bar 10,35–20,48 14,633 2,011 13,7

11 Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 3,20–5,20 3,950 0,440 11,1

12 Bieg do piłek [s]                                              
Run to the balls 16,2–25,0 19,19 1,79 9,4

13 Przeskoki przez dętkę [s]
Jumps over tube 3,40–5,20 4,241 0,481 11,4

14 Zatrzymanie piłki [cm]
Stopping the ball 105–190 146,2 18,5 12,7

15 Przeploty [s]                                            
Alternating move over cable 5,45–14,29 8,220 1,734 21,1

16 Bieg na 10 m (start lotny) [s]
10 m run (flying start) 1,72–2,16 1,900 0,076 4,0

17 Bieg wahadłowy 4 × 10 m [s]
4 × 10 m shuttle run 12,00–14,31 13,180 0,406 3,1

18 Wskaźnik I – iloczynowy 
7 8

9 10 11Product index – I  
110–1666 491,8 283,0 57,6

19 Wskaźnik I: wiek morfologiczny
Index I: morphological age                             11–141 45,1 24,8 55,1

20 Wskaźnik II – sumaryczny 7 8
9 10 11Total index – II 

21 59 35,1 7,7 22,0

21 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 161–330 250,0 34,2 13,7

22 Wskaźnik III – siły względnej 
8
3

      
Relative strength index – III

11–21 14,1 2,4 16,8

23 Wskaźnik IV – siły względnej (motoryczny) 
8
9

  
Relative (motoric) strength index – IV

27–109 58,1 20,5 35,3

24 Wskaźnik V – siły „właściwej”
„Specific” strength index – V 79–120 99,3 10,4 10,5

Poszczególne zmienne we wskaźnikach oznaczone są liczbami porządkowymi.

The traits in indices are marked by sequence numbers.
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Tabela 2. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych chłopców (N = 62)

Table 2.   Numerical characteristics of measurements of investigated in boys (N = 62)

Lp. Cechy
Traits Min. – maks. x– S V

1 Wiek metrykalny [lata]
 Age [years] 9,5–11,0 10,40 0,35 3,4

2 Wysokość ciała [cm] 
Body height 129,5–159,0 144,80 6,57 4,5

3 Masa ciała [kg]
Body mass 22,0–61,1 38,48 6,89 23,1

4 Wiek morfologiczny [lata]                  
Morphological age [years] 8,1–12,8 10,55 1,02 9,6

5 Wskaźnik Rohrera
Rohrer index 0,85–1,78 1,253 0,181 14,5

6 Zwinnościowy tor przeszkód [s]
Obstacle race 18,20–34,30 24,583 3,141 12,8

7 Trójskok z miejsca obunóż [cm]
Both–feet triple jump 350–522 448,7 38,6 8,6

8 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej [cm]
Chest 1 kg  ball put 340–790 544,7 92,1 16,9

9 Przejście drabinek w zwisie [s]                       
Wall bar cross 5,63–18,00 9,751 3,361 34,5

10 Przejście nad i pod poprzeczką [s]             
Pass over and under cross-bar 10,23–17,41 13,195 1,727 13,1

11 Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 3,10–7,00 4,137 0,688 16,6

12 Bieg do piłek [s]                                              
Run to the balls 15,1–22,5 18,80 1,82 9,7

13 Przeskoki przez dętkę [s]
Jumps over tube 3,40–6,70 4,387 0,734 16,7

14 Zatrzymanie piłki [cm]
Stopping the ball 90–180 133,7 18,8 14,0

15 Przeploty [s]                                            
Alternating move over cable 5,68–17,90 9,711 2,459 25,3

16 Bieg na 10 m (start lotny) [s]
10 m run (flying start) 1,62–2,20 1,869 0,085 4,5

17 Bieg wahadłowy 4 × 10 m [s]
4 × 10 m shuttle run 11,20–14,58 13,061 0,481 3,7

18 Wskaźnik I – iloczynowy 7 8
9 10 11Product index – I  

99–1468 580,0 326,4 56,3

19 Wskaźnik I: wiek morfologiczny
Index I: morphological age                             10–132 55,6 31,9 57,5

20 Wskaźnik II – sumaryczny 
7 8

9 10 11Total index – II 
20–58 38,1 9,1 24,0

21 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 154–313 250,0 35,8 14,3

22 Wskaźnik III – siły względnej 
8
3

 
Relative strength index – III

9–23 14,7 3,3 22,4

23 Wskaźnik IV – siły względnej (motoryczny) 8
9

  
Relative (motoric) strength index – IV

22–138 63,1 25,8 40,8

24 Wskaźnik V – siły „właściwej”
„Specific” strength index – V 64–142 100,0 15,6 15,6

Poszczególne zmienne we wskaźnikach oznaczone są liczbami porządkowymi.

The traits in indices are marked by sequence numbers.
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Tabela 3. Związki kryterium (zwinnościowego toru przeszkód) z próbami oceniającymi zdolności motoryczne dziewcząt (N = 58) 
i chłopców (N = 62)

Table 3. Correlation coefficients between the criterion (results of obstacle race) and trials of motor abilities of girls (N = 58) and boys 
(N = 62)

Lp. Cecha
Trait

Dziewczęta
Girls

Chłopcy
Boys

1 Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump –58 –63

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg ball put –13 –23

3 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross 39 54

4 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross–bar 54 68

5 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps 56 62

6 Bieg do piłek                                                
Run to the balls 65 47

7 Przeskoki przez dętkę
Jumps over tube 30 54

8 Zatrzymanie piłki
Stopping the ball 17 37

9 Przeploty 
Alternating move over cable 49 53

10 Bieg na10 m (start lotny)
10 m run (flying start) 09 40

11 Bieg wahadłowy 4 × 10 m
4 × 10 m shuttle run 40 28

12 Wskaźnik I – iloczynowy 
Product index – I –61 –66

13 Wskaźnik II – sumaryczny 
Total index – II –53 –66

14 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 –64 –75

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100

All correlation coefficients multiplied by 100

Girls –     r0,05 – 26             r0,01 – 33

Boys –     r0,05 – 25             r0,01 – 32

Wyniki

Zebrane wyniki pomiarów opracowano statystycz-
nie, obliczając podstawowe wskaźniki oraz korelacje 
Pearsona. Porównanie trzech łącznych ocen wyników 
pięciu prób określonych wartością współczynników ko-
relacji umożliwiają tabele 4 i 5. We wszystkich warian-
tach oceny wartości związków są zbliżone. 

Stosunkowo najwięcej różni się od pozostałych ocena 
punktowa w skali T. Szczególnie zaznacza się to w prze-
skokach bocznych w obu grupach. Zgodność oceny dwóch 

pierwszych wskaźników potwierdzają najwyższe między 
nimi wartości współczynników korelacji. Najniższe zaś są 
związki wskaźnika I z sumą punktów T. Mimo tych różnic 
relacje zachodzące między trzema ocenami dopuszcza-
ją ich tymczasowe wymienne stosowanie. Bardziej pre-
cyzyjną ewaluację wyników prób umożliwi statystyczne 
opracowanie pierwszych masowych pomiarów przepro-
wadzonych przez nauczycieli wf i pracowników MCS na 
grupach 400 dziewcząt i 400 chłopców.

Pierwszą próbę zestawu selekcyjnego stanowi trój-
skok obunóż. Podobnie jak skok w dal z miejsca zalicza 
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się do ćwiczeń siłowo-szybkościowych, wymagających 
koordynacji ruchowej. Jej znaczenie dla wyniku niewąt-
pliwie wzrosło przy wydłużeniu ćwiczenia do trzech 
skoków. Ponadto można oczekiwać, iż zaznacza się 
również na rezultatach tej próby wpływ poczucia ryt-
mu motorycznego. Stąd nie dziwi jej wysoka korelacja 
z kryterium (tabela 3). 

Pchnięcie piłki lekarskiej w obu grupach tworzy 
najniższe związki, co jest całkowicie zrozumiałe, ponie-
waż jest to klasyczna próba zdolności kondycyjnych. 
W terminologii analizy czynnikowej rzuty i pchnięcia 
określa się nadawaniem przyspieszenia sprzętowi, 
zaś skoki tym samym działaniem, lecz w stosunku do 
własnego ciała [23]. Utworzony z tych dwóch prób ilo-

czyn w znacznym stopniu w grupie dziewcząt uzależ-
niony jest od wysokości (r – .66) i masy ciała (r – .59), 
a w jeszcze większym stopniu od wieku morfologiczne-
go (r – .67). 

Pierwsza z prób koordynacyjnych – przejście dra-
binek w zwisie – sprawia najwięcej trudności w opra-
cowaniach statystycznych ze względu na wyjątkowo 
skośny rozkład wyników. Szczególnie uwidacznia 
się to przy konstrukcji tabel punktowych w skali T. Z 
drugiej strony jej walory merytoryczne i przydatność 
praktyczna rekompensują mankamenty obliczeniowe. 
Najwyższa z wszystkich prób wartość współczynnika 
zmienności (tabele 1 i 2) wpływa na znaczny jej udział 
w ocenach łącznych zdolności motorycznych (tabele 4 

Tabela 4. Związki 5 prób ze wskaźnikami siły względnej i ocenami końcowymi zdolności motorycznych dziewcząt (N = 58)

Table 4.   Correlation coefficients between results of 5 trials, relative strength indices and final evaluating of motor abilities of girls 
(N = 58)

Lp. Cecha
Trait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 21 –42 –42 –48 64 63 66 74 20 49 27

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg ball put 21 –19 05 –22 42 30 51 46 07 57 70

3 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross –42 –19 51 46 –75 –77 –81 –75 –13 –85 –27

4 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross–bar –42 05 51 49 –65 –70 –67 –69 –20 –44 –08

5 Przeskoki boczne obunóż 
Both-feet lateral jumps –48 –22 46 49 –64 –64 –62 –78 –10 –50 –25

6 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 64 42 –75 –65 –64 98 97 91 18 90 46

7 Wskaźnik I – skorygowany
Corrected index I 63 30 –77 –70 –64 98 94 89 27 86 46

8 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 66 51 –81 –67 –62 97 94 96 20 92 51

9 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 74 46 –75 –69 –78 91 89 96 20 83 46

10 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 20 07 –13 –20 –10 18 27 20 20 13 59

11 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 49 57 –85 –44 –50 90 86 92 83 13 54

12 Wskaźnik V – siły „właściwej”
„Specific” strength index – V 27 70 –27 –08 –25 46 46 51 46 59 54

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100

All correlation coefficients multiplied by 100

r0,05 – 26             r0,01 – 33
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i 5). Jest jedyną próbą w zestawie, w której główną rolę 
pełnią mięśnie górnej części ciała, przede wszystkim 
zginacze. W pozostałych próbach aktywne są mięśnie 
kończyn dolnych, a w pchnięciu piłki współdziałają 
z nimi prostowniki kończyn górnych. Jedyną cechą 
wywierającą istotny wpływ na przejście drabinek 
u dziewcząt jest wiek metrykalny, preferujący starsze 
osobniczki. 

Pchnięcie piłki lekarskiej traktuje się jako przejaw 
siły absolutnej – natomiast przejście drabinek w zwi-
sie zalicza się do prób oceniających siłę względną. 
Zestawienie tych prób w postaci ilorazu tworzy tzw. 
„motoryczny” wskaźnik  (IV) siły względnej [24 i 25]. 
W większości grup wiekowych jest on mało lub całko-

wicie niezależny od budowy ciała (tabele 6 i 7), jed-
nocześnie dając adekwatną ocenę sprawności moto-
rycznej (tabele 4 i 5). Podobne zalety ma wskaźnik (V) 
siły względnej „właściwej” [24]. Wprawdzie nieco niżej 
oceniający sprawność, ale poprzez wyłączenie drogą 
regresji wpływu masy ciała jest całkowicie od niego 
uwolniony, a bardzo niskie związki z wysokością ciała 
są statystycznie nieistotne. Trzeci, „tradycyjny”, wskaź-
nik siły względnej, wyrażający odległość pchnięcia piłki 
przypadającą na 1 kg masy ciała, wysoko uzależniony 
od cech somatycznych z niską oceną sprawności, wy-
raźnie ustępuje dwóm poprzednim. 

Kolejna próba, wywodząca się z japońskiego ze-
stawu testów sprawności fi zycznej, przejście nad i pod 

Tabela 5. Związki 5 prób ze wskaźnikami siły względnej i ocenami końcowymi zdolności motorycznych chłopców (N = 62)

Table 5. Correlation coefficients between results of 5 trials, relative strength indices and final evaluating of motor abilities of boys (N 
= 62)

Lp. Cecha
Trait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 35 –48 –53 –45 71 71 71 78 43 54 45

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg ball put 35 –32 –17 –11 60 52 66 54 37 72 91

3 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross –48 –32 55 47 –80 –79 –83 –79 –39 –83 –41

4 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross–bar –53 –17 55 50 –69 –74 –71 –77 –47 –49 –34

5 Przeskoki boczne obunóż 
Both-feet lateral jumps –45 –11 47 50 –50 –50 –49 –71 –26 –32 –21

6 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 71 60 –80 –69 –50 98 98 92 53 92 68

7 Wskaźnik I – skorygowany
Corrected index I 71 52 –79 –74 –50 98 96 91 64 86 67

8 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 71 66 –83 –71 –49 98 96 95 55 93 73

9 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 78 54 –79 –77 –71 92 91 95 54 81 65

10 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 43 37 –39 –47 –26 53 64 55 54 46 72

11 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 54 72 –83 –49 –32 92 86 93 81 46 74

12 Wskaźnik V – siły „właściwej”
„Specific” strength index – V 45 91 –41 –34 –21 68 67 73 65 72 74

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100

All correlation coefficients multiplied by 100

r0,05 – 25             r0,01 – 32
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poprzeczką [32], uzyskała w grupie chłopców najwyż-
sze korelacje z kryterium (tabela 3). Zadania ruchowe 
wykonywane w tej próbie wymagają zwinności w jej 
dawnym pojęciu, zbliżonej do założeń przyjętych przy 
konstrukcji zwinnościowego toru przeszkód. Wysokie 
w obu grupach (tabela 3) są oceny przeskoków bocz-
nych obunóż i trójskoku z miejsca z torem przeszkód – 
form ruchowych w pewnej mierze zastępujących próby 
biegowe. Ich wykonanie w warunkach wielu szkół nie 

oddaje w pełni możliwości szybkościowych dzieci lub 
w ogóle nie jest możliwe do przeprowadzenia. 

Przeskoki boczne należą do tych rzadko spoty-
kanych prób motorycznych, w których dziewczęta 
uzyskują lepsze wyniki od chłopców. Potwierdzają to 
dane przedstawione w tabelach 1 i 2. Próba zaliczona 
do oceny częstotliwości ruchowej [25], przez niektó-
rych autorów traktowana jako zdolność koordynacyjna, 
może również służyć w pewnym określonym stopniu do 

Tabela 6. Związki wieku i cech somatycznych z kryterium (zwinnościowy tor przeszkód), wynikami prób, wskaźnikami siły względnej 
oraz ocenami końcowymi zdolności motorycznych dziewcząt (N=58)

Table 6.  Correlation coefficients between age and somatic traits and criterion (obstacle race), results of trials, relative strength indices 
and final evaluating of motor abilities of girls (N=58)

Lp. Cecha
Trait

Wiek me-
trykalny

Age

Wysokość 
ciała

Body height

Masa ciała
Body mass

Wiek mor-
fologiczny 
Morpho-

logical age

Wskaźnik 
Rohrera
Rohrer 
index

1
Zwinnościowy tor przeszkód 
Obstacle race –19 –02 12 05 18

2
Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 27 39 04 20 –29

3 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg  ball put 26 61 73 74 46

4 Przejście drabinek w zwisie 
Wall bar cross –39 –15 –01 –12 11

5 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –08 07 15 12 16

6 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps –30 –22 –06 –15 09

7 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 31 32 15 26 –07

8 Wskaźnik I – skorygowany
Corrected index I 28 17 –02 08 –17

9 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 36 36 23 33 –01

10 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 38 38 21 32 –05

11 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 10 –27 –46 –42 –46

12 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 37 35 29 37 09

13 Wskaźnik V – siły „właściwej”
„Specific” strength index – V 20 16 02 11 –11

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100

All correlation coefficients multiplied by 100

r0,05 – 26             r0,01 – 33
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oceny możliwości szybkościowych dzieci. Zgadza się 
z tym również Mleczko [27], który wcześniej podkreśla, 
iż czas biegu na 50 m lub dłuższego znacznie przekra-
cza granicę uzyskiwania maksymalnej prędkości przez 
dzieci. Mając to na względzie, określony przez autorów 
[28] czas trwania próby (15 s) – ograniczono do wyko-
nania 12 przeskoków. 

Podobnie jak w trójskoku, pewien wpływ na wynik 
niewątpliwie wywiera tu poczucie rytmu, aczkolwiek 

twórcy tej próby [28] w badaniach z zastosowaniem 
analizy czynnikowej nie wykryli samodzielnego czyn-
nika tej zdolności. Można jedynie przypuszczać, iż 
przyczyną jej nieujawnienia się był brak odpowiednio 
skonstruowanych testów. Potwierdza to wypowiedź 
Ljacha i Starosty [29], iż czucie rytmu nie było dotych-
czas przedmiotem badań naukowych. W piśmiennic-
twie spotyka się jednak próby idące w tym kierunku, 
jak choćby badania Sozańskiego i wsp. [30]. Opierając 

Tabela 7. Związki wieku i cech somatycznych z kryterium (zwinnościowy tor przeszkód), wynikami prób, wskaźnikami siły względnej 
oraz ocenami końcowymi zdolności motorycznych chłopców (N=62)

Table 7.  Correlation coefficients between age and somatic traits and criterion (obstacle race), results of trials, relative strength indices 
and final evaluating of motor abilities of boys (N=62)

Lp. Cecha
Trait

Wiek
metrykalny

Age

Wysokość 
ciała
Body
height

Masa ciała
Body mass

Wiek mor-
fologiczny
Morpho-
logical

age

Wskaźnik
Rohrera
Rohrer 
index

1 Zwinnościowy tor przeszkód 
Obstacle race –03 16 35 27 41

2
Trójskok z miejsca obunóż 
Both–feet triple jump –02 06 –18 –11 –34

3 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg  ball put –15 37 41 38 27

4 Przejście drabinek w zwisie 
Wall bar cross 00 08 16 09 18

5 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross–bar –07 17 34 27 37

6 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps 03 –02 20 10 33

7 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I –04 03 –08 –03 –17

8 Wskaźnik I – skorygowany
Corrected index I –07 –13 –24 –20 –26

9 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II –04 05 –05 00 –14

10 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 –04 06 –13 –05 –27

11 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III –15 –51 –67 –65 –60

12 Wskaźnik IV – siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV –04 12 09 12 01

13 Wskaźnik V – siły „właściwej”
„Specific” strength index – V –16 06 –01 00 –08

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100

All correlation coefficients multiplied by 100

r0,05 – 25            r0,01 – 32
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się na wielu pozycjach piśmiennictwa, na znaczenie 
rytmu motorycznego w sporcie zwraca uwagę Raczek 
[8]. W pełni doceniając tę zdolność, lecz nie rozporzą-
dzając trafnym i sprawdzonym narzędziem pomiaru, 
pominięto bezpośrednio jej ocenę. Identyczna sytuacja 
miała miejsce ze zdolnością do rozluźniania mięśni, 
z której pomiaru zrezygnowano, nie dysponując odpo-
wiednim narzędziem badawczym. Stało się tak, mimo 
że traktowano ją jako wyjątkowo ważną dla osiągnięć 
w sporcie. Podobnie jak w przypadku poczucia rytmu 
wypowiadają się w tej sprawie wspomniani uprzednio 
autorzy [29] twierdząc, iż dotąd nie było badań nauko-
wych poświęconych tej zdolności. 

O relacji między cechami budowy somatycznej 
a kryterium, próbami i ocenami końcowymi testu se-
lekcyjnego informują tabele 6 i 7. W grupie dziewcząt 
korelacje z torem przeszkód nawet nie zbliżyły się do 
progu statystycznej istotności. Identyczny brak więzów 
obserwuje się w pokrewnej pod względem struktury ru-
chu próbie przejścia nad i pod poprzeczką. Krańcowo 
inny obraz przedstawiają wartości współczynników 
korelacji pchnięcia piłki lekarskiej, w którym o wyniku 
decydują warunki somatyczne, a szczególnie ilość kilo-
gramów. Większe szanse na krótsze czasy w przejściu 
drabinek mają dziewczęta starsze. Podobne, lecz nieco 
mniejsze preferencje mają one w przeskokach i trójsko-
ku, przy czym tej ostatniej próbie sprzyja większa wy-
sokość ciała i szczupła sylwetka. 

Wszystkie oceny łączne testu w umiarkowany spo-
sób są uzależnione od wieku i wysokości ciała, co jest 
konsekwencją omówionych poprzednio relacji tych cech 
z poszczególnymi próbami. Niemniej celowe wydaje się 

działanie prowadzące do wyrównania szans dziewcząt 
młodszych. Dzięki korekcie wskaźnika I iloczynowego 
poprzez zastosowanie wieku morfologicznego wpływ 
większych wymiarów ciała zminimalizował się do war-
tości nieznaczących. W grupie chłopców związki róż-
nią się od stwierdzonych u dziewcząt. Negatywnie na 
wyniki kryteriów wpływa u nich większa masa ciała 
i idąca z tym w parze krępa sylwetka. Tak jak u dziew-
cząt, związki przejścia nad i pod poprzeczką stanowią 
niemal kopię tych występujących w torze przeszkód. W 
przejściu drabinek nie obserwuje się ani jednej istotnej 
korelacji. W obu formach skoków, wprawdzie w niewiel-
kim stopniu, ale ułatwia osiągnięcia smuklejsza sylwet-
ka. Pchnięcie piłki zachowuje ten sam kierunek oddzia-
ływania budowy ciała jak u dziewcząt, lecz w o wiele 
mniejszym zakresie. Wskaźniki: IV siły względnej „mo-
toryczny” i V „siły właściwej”, tworząc zerowe korelacje 
z masą ciała, okazały się całkowicie od niej niezależne 
osiągając jednocześnie wysokie korelacje z końcową 
oceną ilorazowo-iloczynowego wskaźnika I (tabele 4 
i 5). Przedstawione w formie wskaźników i sumy punk-
tów oceny łączne zestawu pięciu prób zdolności kondy-
cyjnej i koordynacyjnej oraz wskaźników siły względnej 
„motorycznej” i siły „właściwej” mogą być pomocne 
w doborze dzieci do uprawiania sportu.

Wnioski

Jakość prognostyczną ocen zdolności motorycznych, 
a zarazem skuteczność doboru, będzie można ocenić 
po kilku latach, o ile ciągłość badań będzie w tym okre-
sie utrzymana.
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ANEKS
Wiek morfologiczny został obliczony na podstawie wzoru podanego przez R. Przewędę [33]. Tabele wieku należ-
nego z wysokości i masy ciała opracowano na podstawie danych I. Palczewskiej [34].

Ze względu na niewielką liczebność materiału wykorzystanego do konstrukcji tabel, pkt T jako tymczasowe nie 
zostały uwzględnione.

Ryc. 1. Zwinnościowy tor przeszkód

Fig. 1. Obstacle race
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Ryc. 2. Zwinnościowy tor przeszkód

Fig. 2. Obstacle race
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Opis prób

Kryterium: Zwinnościowy tor przeszkód [31]

Sprzęt i pomoce: Trzy piłki lekarskie 2 kg (o prawi-
dłowym kształcie i niezbyt twarde), pięć stabilnych 
stojaków o wysokości nie niższej niż 2 m, dwie dętki 
rowerowe (jedna rezerwowa) o wymiarach 20 × 1,75 
cala z wyciętymi metalowymi częściami, ławeczka 
gimnastyczna lub górna część skrzyni, dwa „gniazda” 
na piłki lekarskie (kawałki płyty pilśniowej o dowolnej 
formie, np. kwadratu lub koła i grubości około 1 cm, 
z wyciętymi otworami o średnicy 15 cm, przymocowa-
ne do podłoża), dwa materace gimnastyczne, skrzynia 
gimnastyczna pięcioczęściowa, kozioł gimnastyczny 
ustawiony na wysokości skrzyni pięcioczęściowej (za-
wleczki w piątych otworach licząc od dołu odpowiednio 
zabezpieczone, aby nie narażały na kontuzje ćwiczą-
cych), czasomierz z dokładnością do 0,1 s.

Sposób wykonania: Zasadniczym zadaniem jest jak 
najszybsze pokonanie w sposób prawidłowy toru. 

Start: Piłka na linii startu, badany w półprzysiadzie 
trzyma na niej dłoń (dowolną), na komendę „hop” rusza 
do przodu.

Zadania szczegółowe: 1) przetoczenie piłki lekar-
skiej slalomem między trzema stojakami, 2) po przeto-
czeniu piłki przez leżącą dętkę (konieczny kontakt piłki 
z dętką), wskoczenie do wewnątrz i przeciągnięcie jej 
od stóp do głowy, 3) po odrzuceniu dętki przeskok przez 
ławeczkę, 4) zamiana piłek lekarskich w „gniazdach”, 5) 
przewrót w przód na materacu, 6) pokonanie skrzyni 
dowolnym sposobem, lecz z obowiązkiem kontaktu 
przynajmniej jednej dłoni z górną częścią skrzyni (ma 
to na celu zapobieżenie niebezpiecznym w tych warun-
kach skokom lotnym, popularnie zwanymi tygrysimi), 7) 
przejście pod kozłem, 8) obiegnięcie dookoła dwu sto-
jaków, jednego w lewą, drugiego w prawą stronę, przy 
czym kolejność wyboru kierunku jest dowolna.

Meta: Przekroczenie całym ciałem linii mety kończy 
próbę.

Przeprowadzenie próby: 1) objaśnia się dokładnie 
przebieg całej trasy, sposób wykonywania kolejnych 
zadań oraz zasady oceny; 2) badani zapoznają się z to-
rem, pokonując go w wolnym tempie; 3) czas mierzy się 
z dokładnością do 0,1 s od momentu przekroczenia linii 
startu aż do ominięcia ciałem linii mety; 4) tor pokonuje 
się dwukrotnie; kilkuminutowa przerwa między próbami 
przeznaczona jest na wypoczynek; 5) w grupach o ni-
skim poziomie usprawnienia ruchowego, jak również 
i u osób wyjątkowo niesprawnych należy szczególną 

uwagę zwrócić na wykonanie przewrotu w przód: oso-
by nie będące w stanie wykonać przewrotu nie mogą 
być dopuszczone do testu na ogólnych zasadach; aby 
umożliwić im ocenę, należy nieco zmienić piąte zada-
nie ruchowe, zastępując przewrót w przód obiegnię-
ciem materaca w dowolnym kierunku. Po wykonaniu 
pełnego okrążenia, badani przebiegają przez materac 
i dalej, tak jak wszyscy, pokonują skrzynię.

Ocena: Podstawę oceny stanowi czas wykona-
nia zadania. Zalicza się lepszy z uzyskanych. Ocena 
uwzględnia nieprawidłowe pokonanie toru. Każde po-
trącenie stojaka lub niespełnienie wymagań dotyczą-
cych przemieszczenia piłek (w zad. 1: niesienie piłki 
zamiast toczenia, w zad. 2: brak kontaktu piłki z dętką, 
w zad. 4: wypadnięcie piłki z „gniazda”), uznawane jako 
przewinienie I stopnia, karane jest dodaniem do wyniku 
0,3 s. Przewrócenie stojaka lub nieumieszczenie piłek 
w „gnieździe”, traktowane jako przewinienie II stopnia, 
powoduje unieważnienie próby. Jeśli badany ma dwie 
próby nie zaliczone, dopuszcza się go do jeszcze jed-
nej. W razie jej zaliczenia dodaje się do uzyskanego 
czasu 1 s karną za dodatkową próbę. W przypadku 
ponownego popełnienia błędu za każde przewinienie II 
stopnia dolicza się po 1 s, niezależnie od kar za przewi-
nienie I stopnia (0,3 s) i nadliczbową próbę (1 s).

Uwagi: Prowadząc badania z małymi dziećmi (do 
4 klasy szkoły podstawowej włącznie), należy przed 
skrzynią umieścić stabilny stopień o wysokości około 
60 cm. Mogą to być dwie ławeczki gimnastyczne, jedna 
ustawiona na drugiej, odpowiednio przymocowane do 
skrzyni. Niezależnie od stopni ułatwiających dzieciom 
wejście na skrzynię, konieczne jest w tym zadaniu ich 
ubezpieczanie.

Próba 1: Trójskok z miejsca obunóż

Sprzęt i pomoce: Zeskocznia o powierzchni piasku 
równej poziomowi odbicia; w sali kilka materacy dosu-
niętych do ściany, aby się nie rozsuwały lub chodnik fi l-
cowy o długości minimum 7 m. Listwa stanowiąca linię 
odbicia, taśma miernicza, taśma klejąca.

Sposób wykonania: Pozycja wyjściowa: stopy na 
szerokości bioder ustawione równolegle kilka centy-
metrów przed linią odbicia. Po jednym lub kilku zama-
chach ramion dołem w tył z równoczesnym przejściem 
do przysiadu, badany wykonuje dynamiczny wymach 
ramion w przód z jednoczesnym odbiciem do pierwsze-
go skoku. Następnie, wykorzystując uzyskaną pręd-
kość, wspomaganą pracą ramion, wykonuje kolejne 
dwa odbicia, po czym ląduje. Należy zwracać uwagę, 
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Ryc. 3. Skoki w dal z miejsca – łączone

Fig. 3. Both-feet triple jump

aby wszystkie odbicia wykonywać jednocześnie z obu 
stóp.

Ocena: Pierwszy wykonany skok jest próbny. Z po-
zostałych trzech, mierzonych z dokładnością do 1 cm, 
uwzględnia się wynik najlepszy. Długość skoku mierzy 
się prostopadle od najbliższego śladu pięty badanego 
do linii odbicia.

Próba 2: Pchnięcie piłki lekarskiej 1 kg z miejsca 
sprzed klatki piersiowej

Sprzęt i pomoce: Co najmniej 2 piłki lekarskie 1 kg 
o sprawdzonym na wadze ciężarze (dopuszczalne 
odchylenie ± 50 g), ustawiony w poprzek materac 
stanowiący linię wyrzutu, pole rzutów w formie pasa 
szerokości około 1,8 do 2,0 m, stanowiące przedłuże-
nie materaca, oznaczone co 1 m liniami na odległość 

Ryc. 4. Pchnięcie piłki lekarskiej z miejsca sprzed klatki piersiowej

Fig. 4. Chest 1 kg ball put

odpowiednią do poziomu badanej grupy (dla dziesię-
ciolatków: 8–10 m), taśma miernicza, kreda, taśma 
klejąca.

Sposób wykonania: Pozycja wyjściowa – piłka 
trzymana oburącz na wysokości klatki piersiowej jak 
najbliżej ciała, stopy na szerokości bioder, ustawione 
równolegle kilkanaście centymetrów przed linią wyrzu-
tu (materacem). Badany po zejściu do przysiadu wyko-
nuje energiczny wyprost nóg z jednoczesnym wypro-
stem ramion, wypychając piłkę do przodu pod kątem 
zapewniającym najdłuższą odległość.

Ocena: Pierwszy rzut jest próbny, z pozostałych 
trzech ocenianych wizualnie z dokładnością do 10 cm, 
uwzględnia się wynik najlepszy.

Uwagi: W przypadku przekroczenia po wyrzucie 
linii granicznej, próbę należy powtórzyć z zastrzeże-
niem, że dozwolone jest tylko 1 powtórzenie. 
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Próba 3: Przejście drabinek w zwisie [31]

Sprzęt i pomoce: 4 drabinki przyścienne umiesz-
czone obok siebie, na najwyższym szczeblu (ewentu-
alnie niższym) zaznaczone są dwie linie, odległe jedna 
o 40 cm, a druga o 3 m, licząc od punktu wyjściowego 
(miejsce styku szczebla z obrzeżem), 3–4 materacy, 
czasomierz z dokładnością do 0,01 s, magnezja.

Sposób wykonania: Pozycja wyjściowa: dłonie 
trzymane nachwytem w wyznaczonej 40 cm strefi e. 
Stopy oparte o dolne szczeble. Zapowiedź „gotów” 
jest sygnałem do opuszczenia nóg i przejścia do zwi-
su. Na komendę „hop” badany stara się jak najszybciej 
pokonać w zwisie wyznaczony odcinek. Kierunek ciała 
w lewo (stojąc twarzą do drabinek). Czasomierz zamy-
ka się w chwili, gdy obie dłonie znajdą się na szczeblu 
poza końcowym znakiem.

– na drugiej i 10 s na trzeciej. Ze względu na charakter 
próby przerwa między pierwszym a drugim przejściem 
nie powinna być krótsza niż 3 do 4 minut.

Ocena: Z dwu prób mierzonych z dokładnością do 
0,01 s uwzględnia się czas lepszy.

Uwagi: Podłoże pod drabinkami powinno być wy-
łożone materacami, niezależnie od tego, ćwiczącego 
przez okres trwania próby należy ubezpieczać. Dla ma-
łych dzieci oraz osób mało sprawnych zaleca się wyko-
rzystać do przejścia nie najwyższy, lecz w tym wypadku 
bezpieczniejszy, niżej umieszczony trzeci szczebel od 
góry. Możliwe jest również przejście po szczeblu niż-
szym, na którym jednak jest ono mniej wygodne dla ba-
danych. W sytuacji, gdy drabinki umocowane są parami 
na odległości 150 cm od obrzeża, zaznacza się linię 
stanowiącą półmetek, przez którą wystarczy przełożyć 
tylko jedną dłoń, po czym wraca się w przeciwnym kie-
runku. Czasomierz zamyka się w momencie, gdy obie 
dłonie znajdą się poza linią startu. Czasy dolicza się na 
zasadach poprzednio podanych.

Próba 4: Nad i pod poprzeczką [32]

Sprzęt i pomoce: Stojaki jak do skoku wzwyż, po-
przeczka długości 2 m zawieszona na wysokości 35 
cm. Miejsce startu, a zarazem mety – koło o średnicy 
50 cm, środek koła oddalony od rzutu pionowego po-
przeczki o 1 m, czasomierz z dokładnością do 0,01 s.

Sposób wykonania: Badany, ustawiony w kole przo-
dem do poprzeczki, rusza na komendę „hop” pokonu-
jąc poprzeczkę z odbicia jednonóż, dalej kieruje się 
w prawo, obiegając pierwszy stojak, z kolei w dowolny 
sposób przesuwa się pod poprzeczką, skręca w lewo, 
obiegając drugi stojak, wykonuje kolejny przeskok przez 
poprzeczkę, dalej tak jak za pierwszym razem okrąża 
pierwszy stojak i po drugim przejściu pod poprzeczką 
kierując się w lewo podąża do mety.

Ryc. 5. Przejście drabinek w zwisie

Fig. 5. Wall bar cross

Przeprowadzenie próby: Objaśnia się prawidłowy 
sposób wykonania i zasady oceny. Następnie badany, 
po ewentualnym przetarciu dłoni magnezją, wchodzi na 
drabinki i przyjmuje pozycję wyjściową. W trakcie trwa-
nia próby w przypadku zatrzymania się lub podparcia 
nogami ćwiczącego, czasomierz zamyka się, a do uzy-
skanego czasu dolicza się 20 s, o ile badany zakończył 
przejście lub podparł się na pierwszej drabince, 15 s 

Ryc. 6. Przejście nad i pod poprzeczką

Fig. 6. Pass over and under corss-bar
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Ocena: Czas z dokładnością do 0,01 s podwójnego 
cyklu wykonania próby.

Próba 5: Przeskoki boczne obunóż [28]

Sprzęt i pomoce: Słabo napompowana, złożona 
dętka rowerowa lub pas z gąbki (zapobieżenie ewen-
tualnym urazom) o wymiarach około 100×2×2 cm przy-
mocowany do podłoża, czasomierz z dokładnością do 
0,01 s, taśma klejąca. 

Sposób wykonania: Badany stoi bokiem do prze-
szkody i na sygnał „hop” wykonuje nad nią 12 przesko-
ków obunóż (tam i z powrotem) z maksymalną często-
tliwością.

Ocena: Badanemu poleca się wykonanie 14 prze-
skoków, zamykając czasomierz po 12. dotknięciu pod-
łoża. Pod uwagę bierze się najlepszy czas z trzech 
prób mierzonych z dokładnością do 0,01 s. 

Uwagi: Dla oceny wygodniej jest liczyć dotknięcia 
podłoża z jednej strony przeszkody (od miejsca startu) 
mnożąc je przez 2.

Ryc. 7. Przeskoki boczne obunóż

Fig. 7. Both-feet lateral jumps





– 77 –

PORÓWNANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW 
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Wprowadzenie. Potwierdzone przez dane demograficzne zmiany struktury wiekowej ludności świata, zwią-
zane ze wzrostem liczby osób po 65. roku życia, a co za tym idzie – ze starzeniem się społeczeństw, wymuszają 
zainteresowanie problemami zdrowotnymi osób starszych. Naglące staje się zakreślenie obszarów zagrożeń 
dla tej części populacji. Ocenę kluczowych dla sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku parametrów 
umożliwia test Fullerton Functional Fitness. 

Cel badań. Wskazanie różnic pomiędzy wynikami badań własnych a wynikami uzyskanymi w USA za pomocą 
baterii testów Fullerton Functional Fitness Test (FFFT) oraz próba wyjaśnienia przyczyn wystąpienia rozbieżności 
w uzyskanych wynikach sprawności fizycznej populacji osób w podeszłym wieku.

Materiał i metody. Grupę objętą badaniem stanowiły 64 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. Badanie prowadzono za pomocą testu Fullerton Functional Fitness 
(FFFT). 

Wyniki. Wyniki badań wszystkich ocenianych parametrów populacji mieszkanek Poznania są zdecydowanie 
gorsze niż w przypadku populacji badanej w USA.

Wnioski. Należy stworzyć takie programy profilaktyczne dla osób po 65. roku życia, które będą ukierunko-
wane na niwelowanie zagrożeń sprawności fizycznej w obszarach odpowiedzialnych za ogólne funkcjonowanie 
osoby w podeszłym wieku. Z uwagi na zróżnicowane podejście ludzi starszych do skuteczności i celowości 
rehabilitacji wskazane jest prowadzenie badań w grupach wieku co 5 lub 10 lat.

Introduction. Changes in the world demographic structure, connected with increase of people over 65 cause 
the interest of elderly people’s health problems. Demographic data show that the process of community’s aging is 
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going on. In connection with this, the areas of danger for this group of population should be circled. The Fullerton 
Functional Fitness Test enables the key parametres’s assessment for the fitness of elderly people.

Aim of the work. The purpose of the study is to indicate the difference between results of own research and 
the results raised in the USA with the Fullerton  Functional Fitness Test method.

Material and methods. The research group was 64 resident women from 3 Adult Day Care Centers    (DDPS) 
in Poznań. In this  group were women, who reached 64–98 years of age.The research was carried out with the 
Fullerton Functional Fitness Test.

Results. Results concerning all of the estimated parameters in population of women living in Poznań are 
worse than women  living in the USA. 

Conclusion. Preventive programmes for people over 65 directed precisely to areas of physical activity danger 
responsible for the functioning of elderly people should be created. For the sake of different elderly people’s 
relation to effectiveness and purposefulness of rehabilitation it is advisable to carry on research in the age group 
every 5 or 10 years.

Wstęp

Zmiany struktury wiekowej ludności świata związane 
ze wzrostem liczby osób po 65. roku życia wymuszają 
zainteresowanie problemami zdrowotnymi osób star-
szych. Dane demografi czne potwierdzają stale postę-
pujący proces ogólnego starzenia się społeczeństw.

Według klasyfi kacji WHO społeczeństwo określa 
się jako demografi cznie stare, gdy odsetek osób powy-
żej 65. roku życia przekracza 7% [1]. W Polsce próg 
starości demografi cznej – przekroczony stosunkowo 
niedawno – w 1970 roku wynosił 8,4% [2]. Na koniec 
2000 roku odsetek osób w wieku 65 lat i więcej stanowił 
12,3% ludności.  Według danych GUS liczba osób po 
65. roku życia (dane z 2005 roku) wynosi obecnie 5,073 
mln, czyli 13,39 % ogółu populacji. Prognozy ludnościo-
we GUS wskazują na zwiększenie się tego wskaźnika 
do 23,84% w 2030 roku, czyli aż o 78% [3].

Dane demografi czne wskazują, że udział kobiet 
w ogólnej populacji ludzi po 65. roku życia w 2030 roku 
wyniesie aż 58%, wskazane jest wobec tego zwrócenie 
szczególnej uwagi na tę płeć.

Starzenie się jest procesem wielowymiarowym 
i nieodwracalnym, który wiąże się z występowaniem 
wielu procesów chorobowych, a także z ujawnianiem 
się tzw. Wielkich Problemów Geriatrycznych. Jednym 
z nich jest niesprawność ruchowa, upadki i zaburze-
nia chodu. Biorąc pod uwagę fakt, że statystycznie 
1/3 osób po 65. roku życia doznaje jeden raz w roku 
upadku, w liczbach bezwzględnych w 2010 roku ten 
problem stanie się udziałem około 1,72 mln osób. Z tej 
liczby 120 tys. dozna złamania [4], którego konsekwen-
cją dla około 25 tys. osób będzie zgon, a dla 48 tys. 
osób – niezdolność do samodzielnego poruszania się 
po upadku. Podobny pogląd przedstawia Osiński [5]. 
Według niego śmiertelność wśród osób, które doznały 
złamania, stanowi 10–20%.

Scharakteryzowany powyżej problem rodzi konse-
kwencje fi nansowe w wymiarze społecznym.  Badania 
prowadzone w USA w Center of Diseases dowiodły, 
że każdy dolar zainwestowany w aktywność fi zyczną 
oszczędza 3,20 dolara, które przeznaczono by na opie-
kę medyczną z budżetu państwa [5].

Z tego, co napisano wcześniej, widać jak ważne 
jest prowadzenie badań dotyczących tej grupy osób. 
W związku z powyższym należy zakreślić obszary za-
grożeń dla tej części populacji.

Dotychczas w Polsce nie przykładano dużej wagi 
do konstruowania testów oceny sprawności fi zycznej 
dla ludzi w podeszłym wieku. Wyjątek stanowi Indeks 
Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory, który 
uwzględnia skalę pomiarową skierowaną również do 
osób po 70. roku życia. W mojej ocenie próby propono-
wane w baterii testów są zbyt obciążające i trudne do 
wykonania dla osób w starszym wieku, a w szczegól-
ności dla tych po 75. roku życia.

Do niedawna nie prowadzono badań dotyczących 
kompleksowej sprawności fi zycznej ludzi po 65. roku ży-
cia z uwagi na brak obiektywnego narzędzia – testu po-
zwalającego na taką ocenę. W 1997 roku dwie fi zjotera-
peutki amerykańskie Rikli i Jones opracowały w Lifespan 
Welness Clinic w California State University w Fullerton 
„The Fullerton Functional Fitness Test”, który według nich 
stanowi wiarygodne narzędzie do takiej oceny. Dostarcza 
on sposobów oceny parametrów kluczowych dla spraw-
ności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku, a jed-
nocześnie pomaga wykryć spadek funkcji na poziomie 
układu ruchu, krążenia i nerwowego [6]. Badania popula-
cyjne w USA objęły grupę liczącą 7183 osoby (2135 męż-
czyzn i 5048 kobiet) pochodzące ze środowisk lokalnych. 
Osoby badane były pensjonariuszami dziennych domów 
pomocy społecznej. Wyniki tych badań mogą stanowić 
platformę do porównań dotyczących sprawności fi zycz-
nej w obszarach zakreślonych testem.
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Cel pracy

Celem pracy jest wskazanie różnic pomiędzy wynika-
mi badań własnych a wynikami uzyskanymi w USA za 
pomocą baterii testów Fullerton Functional Fitness Test 
(FFFT) oraz próba wyjaśnienia przyczyn wystąpienia 
rozbieżności w uzyskanych wynikach sprawności fi -
zycznej populacji osób w podeszłym wieku.

Materiał i metoda 

Grupę badawczą stanowiły 64 pensjonariuszki trzech 
Dziennych Domów Pomocy Społecznej (DDPS) 
w Poznaniu. Poddana testom grupa to kobiety w wieku 
od 65 do 98 lat. Średnia arytmetyczna wieku badanej 
populacji wynosi 76,8 lat.

Badanie przeprowadzono za pomocą Fullerton 
Functional Fitness Test [6, 7]. Dokonano pomiaru pię ciu 
elementów pozwalających na ocenę gibkości i siły górnej 
i dolnej części ciała oraz złożonej koordynacji ruchowej 
(„zginanie przedramienia”, „drapanie po plecach”, „wsta-
wanie z krzesła”, „siądź i dosięgnij” oraz „wstań i idź 8 
stóp”). Zmieniono także ciężarek z 2,27 kg na 2,5 kg, czyli 
bardziej odpowiadający polskim normom (układ metrycz-
ny). Ułatwi to wykonanie testu w programach społecznych. 
Do badań użyto krzeseł o wysokości 44,00 ± 0,5 cm.

Wyniki badań

Wyniki testu istotności różnic pomiędzy poszczegól-
nymi składnikami testu w obu populacjach ( badania 
własne i porównawcze) po porównaniu z wartościami 

Tabela 1. Wyniki  badań własnych

Table 1.  Results of own research

Badania własne
own research

Oceniany parametr
estimated parameter

Średnia arytmetyczna
arithmetic mean

Odchylenie standardowe
standard deviation 

wstawanie z krzesła                    
chair stand

siła dolnej części ciała
lower body strenght 

9,2 (ilość powtórzeń )
amount of repetition ±4,8

zginanie przedramienia
arm curl                             

siła górnej części ciała
upper body strenght 

10,6 (ilość powtórzeń)
amount of repetition ±5,6

siądź i dosięgnij
chair sit and reach

gibkość dolnej części ciała 
lower body flexibility –1,6 (cm) ±12,0

drapanie po plecach             
back scratch

gibkość górnej części ciała 
upper body flexibility –15,5 (cm) ±15,3

wstań i idź 8 stóp                
8-foot up and go                                      

koordynacja złożona zwinność i równowaga
agility/dynamic balance  12,5 (s) ±6,6

Tabela 2. Wyniki  badań porównawczych  Rikli i Jones 

Table 2. Results of Rikli and Jones research

Badania porównawcze USA
  comparative research USA 

Oceniany parametr 
estimated parameter

Średnia arytmetyczna
 arithmetic mean

Odchylenie standardowe
standard deviation

wstawanie z krzesła                    
chair stand

siła dolnej części ciała 
lower body strenght

12,7 (ilość powtórzeń)
amount of repetition ±4,0

zginanie przedramienia
arm curl                             

siła górnej części ciała
upper body strenght 

14,3 (ilość powtórzeń)
amount of repetition ±4,5

siądź i dosięgnij
chair sit and reach

gibkość dolnej części ciała 
lower body flexibility 1,3 (cm) ±3,8

drapanie po plecach             
back scratch

gibkość górnej części ciała 
upper body flexibility –1,9 (cm) ±4,0

wstań i idź 8 stóp                
8-foot up and go                                      

koordynacja złożona zwinność i równowaga
agility/dynamic balance    6,2 (s) ±1,9
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krytycznymi z tabeli rozkładu Studenta pokazują, że 
poza jednym składnikiem testu Fullertona pozostałe 
wykazują istotne statystycznie różnice na poziomie 
istotności  0,01 [8]. Dla jednego badanego parametru: 
gibkości dolnej części ciała różnicę można uznać za 
nieistotną statystycznie, aczkolwiek balansuje ona na 
granicy istotności (p 0,05 = 1,96).

Jak wynika z ryciny 1, kobiety w USA pokonały 
podwójny dystans 8 stóp (2,44 m) dwukrotnie szybciej 
(w 6,2 s) niż pensjonariuszki DDPS w Poznaniu, które 
pokonały ten dystans w 12,5 s.

Rycina 2 pokazuje porównanie ilości powtórzeń wy-
konanych w trakcie prób „zginanie ramienia” i „wstawa-
nie z krzesła”. Ilość ugięć przedramienia z ciężarkiem 

i ilość powtórzeń wstawania z krzesła dla populacji ko-
biet polskich jest mniejsza.

Dla próby „zginanie ramienia” o 26% a dla próby 
„wstawanie z krzesła” o 28%. 

W próbie „siądź i dosięgnij” różnica pomiędzy bada-
nymi populacjami jest nieistotna statystycznie. Można 
przyjąć, że gibkość dolnej części ciała w obu popula-
cjach jest podobna.

Natomiast w próbie „drapanie po plecach” wynik 
w populacji USA wynosi –1,9 cm (jest to odległość, któ-
rej brakuje do połączenia obu rąk na plecach). U pen-
sjonariuszek polskich DDPS odległość ta wynosi aż 
–15,5 cm. Z tego wynika, że gibkość górnej części ciała 
w populacji polskiej jest dużo gorsza.

Tabela 3. Wyniki testu „u” Manna-Whitneya  dla poszczególnych składników testu z tabeli 1 i 2.

Table 3. Results of Mann-Whitney “u” test for test elements from table 1 and 2

Rodzaj ćwiczenia
kind of exercise

Oceniany parametr
estimated parameter

Wynik testu istotności różnic ”u” 
results of test “u”

Interpretacja
Interepretation

wstawanie z krzesła                    
chair stand

siła dolnej części ciała
lower body strenght 5,83 różnica istotna statystycznie dla p>0,01

statistically importand difference

zginanie przedramienia
arm curl                             

siła górnej części ciała
upper body strenght 5,29 różnica istotna statystycznie dla p>0,01

statistically importand difference

siądź i dosięgnij
chair sit and reach

gibkość dolnej części ciała 
lower body flexibility 1,93 różnica nieistotna statystycznie

statistically not importand difference 

drapanie po plecach             
back scratch

gibkość górnej części ciała 
upper body flexibility 7,05 różnica istotna statystycznie dla p>0,01

statistically importand difference

wstań i idź 8 stóp                
8-feet up and go                                      

koordynacja złożona 
zwinność i równowaga
agility/dynamic balance      

7,59 różnica istotna statystycznie dla p>0,01
statistically importand difference

Ryc. 1.  Porównanie wyników badań zwrotności i koordynacji złożonej                                                        

Fig. 1. Comparison of results  research:  agility and dynamic balance                   
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Fig. 3. Comparison of results  research  upper and lower body flexibility

Reasumując należy stwierdzić, że wyniki badań 
dotyczące wszystkich ocenianych parametrów w popu-
lacji mieszkanek Poznania są zdecydowanie gorsze niż 
w badanej populacji USA.

Różnice istotne statystycznie wykazane testem ”u” 
istotności różnic między wynikami badań obu populacji 
dotyczą wszystkich badanych parametrów z wyjątkiem 
gibkości dolnej części ciała. 
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Dyskusja 

U podłoża różnic w uzyskanych wynikach badań 
może leżeć niski poziom aktywności osób w podeszłym 
wieku w Polsce. Wynikać to może z niskiej świadomo-
ści zdrowotnej ludzi starszych dotyczącej aktywności 
ruchowej. Szczególnie problem ten dotyczy ludzi po 
75. roku życia, ponieważ 80% z nich nie widzi wskazań 
i potrzeby rehabilitacji [9].

Niska sprawność fi zyczna populacji ludzi w po-
deszłym wieku związana jest z niskimi nakładami na 
programy prewencyjne dla tych osób, lub zupełny brak 
zintegrowanych programów, takich jak na przykład pro-
gram PACE w USA [10], który pozwala na rehabilita-
cję w środowisku lokalnym przy możliwie najdłuższym 

utrzymaniu podopiecznego z dala od zakładu opiekuń-
czego czy szpitala. Pozwala też na zmniejszenie o 15% 
kosztów, jak piszą autorzy, w stosunku do opieki w za-
kładzie opiekuńczym lub szpitalu.

Wnioski 

1. Należy stworzyć programy profi laktyczne dla osób 
po 65. roku życia, nakierowane precyzyjnie na ob-
szary zagrożeń sprawności fi zycznej odpowiedzial-
nej za ogólne funkcjonowanie osoby w podeszłym 
wieku.

2. Z uwagi na zróżnicowane podejście ludzi starszych 
do skuteczności i celowości rehabilitacji wskazane jest 
prowadzenie badań w grupach wieku co 5 lub 10 lat.
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Cel pracy. W pracy naszej podjęliśmy próbę oceny poziomu rozwoju i zróżnicowania płciowego koordy-
nacji ruchów rąk dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Materiał i metody badań. W pracy wykorzystano wyniki badań 37 chłopców i 47 dziewcząt w wieku 8–9 lat 
z miejscowości Polkowice na Dolnym Śląsku. Analizie poddano wyniki uzyskane na module MLS Wiedeńskiego 
Systemu Testów. Wykonano: test koordynacji ruchów obu rąk (Zweihand), tapping, celowanie piórem w punkty. 
Oceny istotności statystycznej różnic płciowych dokonano stosując test t-Studenta dla grup niezależnych.. 

Wyniki i wnioski. Nie stwierdzono zróżnicowania płciowego w predyspozycjach: sprzężenie ruchów rąk 
i częstotliwość ruchów u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zróżnicowanie płciowe zaznaczyło się w różnicowaniu 
dynamiczno-przestrzennym. Chłopcy popełniali istotnie mniej błędów, lecz czas błędu był u nich dłuższy.

Aim of work. In our work our we tried to estimate sexual differentiation in some selected co-ordination skills 
of young boys and girls. 

Material and methods. We used results of investigation of 37 boys and 47 girls aged 8-9 living in Polkowice 
town. Two-hands co-ordination (Zweihand), tapping and aiming at metal points from Vienna Test System were 
used. We used t-Student test to testify statistical differences between means in groups of both sexes. 

Results and conclusions. Results show the lack of sexual differences in two-hands co-ordination and tap-
ping. There were differences between boys and girls in arm’s aiming. Boys made less mistakes, but the time of 
single mistake was longer.

NR 45 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Dymorfi zm płciowy, czyli różnice w zakresie rozwoju 
morfologicznego, fi zjologicznego i psychicznego, pojawia 
się już w okresie płodowym i narasta szczególnie mocno 

w okresie dojrzewania płciowego, w kolejnych okresach 
osiągając największą wartość u osobników dorosłych, 
a następnie zmniejsza się w okresie starości [1]. 

Problematyka zróżnicowania płciowego jest dobrze 
udokumentowana w licznym piśmiennictwie. Dotyczy 
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to przede wszystkim różnic morfologicznych osobników 
obu płci. Zdaniem Starosty [2] dla teorii motoryczności 
problem dymorfi zmu płciowego, jego przejawy i bio-
społeczne skutki stanowią wciąż aktualne zagadnie-
nia badawcze. Wynika to z wciąż niejednoznacznego 
obrazu uwarunkowań rozwoju motorycznego na tle 
rozwoju morfologicznego chłopców i dziewcząt, który 
wydaje się być efektem większego udziału w kształto-
waniu zdolności motorycznych warunków środowiska 
[3]. Dotyczy to przede wszystkim koordynacyjnego po-
tencjału motorycznego. Pomimo nakreślonych już ogól-
nych ram rozwoju i zróżnicowania płciowego zdolności 
koordynacyjnych, w których stwierdza się krótki okres 
progresywny do czasu dojrzewania płciowego i brak 
istotnych odmienności u obu płci do tego momentu, 
różnice te narastają dopiero po 13–14 roku życia na 
korzyść chłopców [3, 4, 5]. Niemniej jednak charakter 
różnic płciowych poszczególnych predyspozycji nie 
jest jeszcze do końca ustalony. Większość opracowań 
opiera się na wynikach testów populacyjnych i spor-
towo-motorycznych (np. Eurofi t), mniej jest natomiast 
opracowań, w których wykorzystano narzędzia labo-
ratoryjne i pomiary komputerowe. Nawet stosując te 
ostatnie, większość autorów bada różnice wśród doro-
słych mężczyzn i kobiet. Ważkość zagadnienia związa-
na jest z faktem, iż pogłębiona analiza zróżnicowania 
płciowego zdolności motorycznych winna być pod-
stawą tworzenia teoretycznych podstaw optymalnego 
systemu zorganizowanej aktywności fi zycznej (zajęcia 
wychowania fi zycznego i szkolenia sportowego w sys-
temie edukacji), dostosowanej do specyfi ki funkcjono-
wania organizmu chłopców i dziewcząt [6].

Wśród pojęć związanych z motorycznością czło-
wieka istnieje pojęcie tzw. motoryki małej [7]. Odnosi 
się ono do manipulacyjnych czynności rąk. Rozwój tej 
motoryki odbywa się głównie w okresie dziecięcym 
w trakcie doskonalenia umiejętności opartych na chwy-
taniu, trzymaniu, manipulacji przedmiotami i wzajemnej 
koordynacji obu rąk.  

Odmienne zainteresowania w zabawach czy grach 
pomiędzy chłopcami a dziewczętami stają się z cza-
sem przyczyną pogłębiających się różnic płciowych 
również w obszarze motoryczności [8]. Z drugiej strony 
zastanowić się trzeba, czy manipulacja podczas zabaw 
typowo dziewczęcych (lalki, domki, naczynia) i typowo 
chłopięcych (samochody, zwierzęta, klocki) ma na tyle 
odmienny charakter, by różnicować motorykę małą 
dzieci na etapie młodszego wieku szkolnego. 

Zważywszy na tak postawiony problem, celem 
pracy było określenie poziomu koordynacji ruchów rąk 

chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym 
oraz ocena zróżnicowania płciowego analizowanych 
parametrów testu wiedeńskiego.

Materiał i metody badań

Materiał badawczy stanowią dane pomiarowe dzieci, 
które zebrano w trakcie kompleksowych badań pro-
wadzonych przez pracowników Katedry Biostruktury 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu [9, 
10]. Odbyły się one we wrześniu 2005 roku w mieście 
Polkowice. Miejscowość tę charakteryzuje z jednej stro-
ny wysoki poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi, 
a z drugiej – wysoki poziom ekonomiczny. Przyczyn ta-
kiego stanu upatrywać należy w rozwiniętym tu przemy-
śle górniczo-hutniczym miedzi, który wywarł ogromny 
wpływ nie tylko na środowisko naturalne, przyczyniając 
się do jego degradacji, lecz również na środowisko spo-
łeczno-ekonomiczne, zmieniając np. strukturę zatrud-
nienia i pracy w regionie, który z typowego rolniczego 
stał się rejonem wysoce uprzemysłowionym. 

Do niniejszej pracy wybraliśmy dzieci w młodszym 
wieku szkolnym tj. ośmio-, dziewięcioletnie. Do grupy 
ośmiolatków zaliczono wszystkie dzieci, których wiek 
w dniu badań mieścił się w przedziale od 7,50 do 8,49 
lat. Podobne kryterium wieku zastosowano w przy-
padku dziewięciolatków. Przebadano 37 chłopców 
i 47 dziewcząt.

Badania wykonano za pomocą wysoko specja-
listycznej aparatury – Wiedeńskiego Systemu Testo-
wego. Pozwala on na wieloaspektową diagnostykę 
psychomotorycznych właściwości człowieka [11]. W 
pracy wykorzystano wyniki uzyskane na module do 
pomiaru sprawności koordynacyjnej (MLS). Stanowią 
go urządzenia peryferyjne i oprogramowanie kompute-
rowe pozwalające badać różne przejawy szeroko rozu-
mianej koordynacji rąk. Wykonano:
1) test koordynacji ruchów obu rąk (Zweihand) – w ba-

daniu zastosowano opcję S4 – przejście zadanej 
trasy, operując dwoma manipulatorami, z których 
jeden odpowiada za ruchy pionowe, a drugi za 
poziome; z uzyskanych zmiennych oceniających 
w założeniach sprzężenie ruchów rąk w anali-
zach statystycznych wykorzystano trzy parametry: 
średni czas przejścia (2HANDT), średni czas błę-
dów (2HANDB) i współczynnik utrudnienia koordy-
nacji ruchów (2HANDW);

2) tapping (TAP) – czyli liczba stuknąć piórem 
w płytę w czasie 32 s  – ocenia częstotliwość 
ruchów; 
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3) celowanie piórem w punkty – ocenia różnico-
wanie dynamiczno-przestrzenne: ilość błędów 
(CEL_IB), czas błędów (CEL_CZB).

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, 
obliczając wartości średnie, miary zmienności (odchy-
lenia standardowe i współczynniki zmienności) oraz 
wskaźniki skośności. Oceny istotności statystycznej 
różnic płciowych dokonano stosując test t-Studenta 
dla grup niezależnych.

Analiza wyników 

Charakterystyki statystyczne analizowanych para-
metrów oraz wartości testu t-Studenta zamieszczono 
w tabeli 1.

Charakterystykę statystyczną uzyskanych wyni-
ków przedstawiono w tabeli 1. Wskaźniki skośności są 
w większości poniżej wartości 1, a wszystkie mieszczą 
się w przedziale –2 do 2, wskazanym przez Dziembałę 
[12] jako granice normalności rozkładów. Można zatem 
przyjąć, że rozkład analizowanych parametrów nie od-
biega od rozkładu normalnego. Spośród wszystkich 
mierzonych parametrów najbardziej zmienny okazał 
się średni czas popełnionych błędów w próbie: celo-
wanie. Współczynniki zmienności u obu płci przekro-
czyły znacznie wartość 100%. Największą jednorod-
ność wyników uzyskano dla próby: tapping. Średnią 
zmiennością charakteryzują się próby: 2HANDT 
i 2HANDW, a dużą zmiennością próby: 2HANDB 
i CEL_IB. Większą dyspersję wyników wokół średniej 
zaobserwowano u chłopców aniżeli u dziewcząt, choć 
wielkości miar były porównywalne w poszczególnych 
próbach. Podkreślić należy, iż w badaniach na grupach 

dorosłych (np. studentach) nie obserwowano tak dużej 
zmienności parametrów [13]. W związku z tym obser-
wowany w badaniach własnych duży rozrzut wartości 
indywidualnych w stosunku do średniej grupowej wią-
zać należy z progresywnym etapem rozwoju. Wtedy 
bowiem u poszczególnych osobników odmienne tempo 
rozwoju istotnie zwiększa zakres indywidualnych różnic 
międzyosobniczych. Podobnie wyjaśnić można różni-
ce płciowe zmienności wewnątrzgrupowej. Być może 
wzrost jednorodności wyników w grupie dziewcząt jest 
spowodowany zbliżaniem się przez nie do momentu 
dojrzewania, który uważa się za początek stabilizacji 
w rozwoju zdolności koordynacyjnych [3]. 

W próbie koordynacji ruchów obu rąk chłopcy 
uzyskali wyniki nieco lepsze od swoich rówieśniczek. 
Różnice analizowanych parametrów nie były jednak 
istotne statystycznie, stąd nie można z całkowitą pew-
nością stwierdzić zróżnicowania płciowego predyspo-
zycji: sprzężenie ruchów rąk. Warto jednak badania 
powtórzyć na większych liczebnościowo grupach 
dzieci i potwierdzić wyniki. Do takiego wniosku skłania 
poziom istotności dla różnic w parametrze 2HANDT 
(średni czas przejścia), który znajdował się blisko gra-
nicy istotności (0,07).

Nie stwierdzono również zależności od płci w licz-
bie stuknięć piórem w płytę. Dziewczęta dotykały śred-
nio więcej razy aniżeli chłopcy, ale różnica i w tym przy-
padku nie była istotna statystycznie. 

Jedyne istotne statystycznie różnice obserwowano 
w próbie: celowanie piórem w punkty. Dotyczyły one 
obu analizowanych parametrów, tj. zarówno średniej 
ilości, jak i średniego czasu popełnionych błędów. 
Choć oba parametry opisują jedną właściwość: róż-
nicowanie dynamiczno-przestrzenne, to każdy z nich 

Tabela 1. Parametry opisowe rozkładu analizowanych zdolności koordynacyjnych badanych chłopców i dziewcząt 

Table 1. Descriptive parameters of distribution of analysed co-ordinaition skills of studied boys and girls

Parametr
/Parameter 

Chłopcy / Boys Dziewczęta / Girls

x sd v min maks sk x sd v min maks sk t p

HAND2T 36,24 11,20 30,90 20,96 58,40 0,51 41,43 11,84 28,58 23,96 65,39 0,45 –1,86 0,07

HAND2B 4,45 2,69 60,33 0,71 14,78 1,86 5,22 2,91 55,74 1,27 14,30 1,52 –1,13 0,26

HAND2W 2,70 0,81 30,06 1,39 4,73 0,61 2,77 0,61 22,15 1,61 4,45 0,37 –0,36 0,72

TAP 57,92 8,77 15,14 36,00 80,00 0,10 58,93 5,60 9,51 43,00 69,00 –0,92 –0,64 0,52

CEL_IB 4,81 2,98 61,94 0,00 10,00 0,72 6,61 3,27 49,47 0,00 10,00 –0,36 –2,59 0,01

CEL_CZB 0,11 0,16 137,01 0,00 0,77 1,75 0,06 0,09 150,57 0,00 0,39 1,93 2,06 0,04
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jest nośnikiem innych informacji. Istotne statystycznie 
zróżnicowanie obu z nich może świadczyć, iż na etapie 
wczesnoszkolnego rozwoju zróżnicowanie płciowe za-
znacza się właśnie w tej predyspozycji koordynacyjnej. 
Chłopcy popełnili istotnie mniej błędów, lecz czas błę-
dów był u nich dłuższy. Niepokój budzi jedynie bardzo 
duża dyspersja wyników w parametrze: czas błędów 
(CEL_CZB). 

Dyskusja wyników 

Zdaniem Mleczki [14], do interpretacji bezwzględnych 
wyników predyspozycji koordynacyjnych należy pod-
chodzić bardzo ostrożnie, nawet jeśli do porównań 
dobiera się badania, w których stosuje się podobną 
metodologię. Na pomiar tych predyspozycji ma bowiem 
wpływ wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, 
które powodują, iż wynik ostateczny jest tylko orienta-
cyjny. Szopa i wsp. [15] zaproponowali, aby porównania 
międzypopulacyjne cech psychomotorycznych ograni-
czyć na przykład jedynie do kwestii dynamiki rozwoju 
czy dymorfi zmu płciowego, a pominąć kwestię kinetyki 
rozwoju. 

Z większości doniesień wynika, iż zdolności koordy-
nacyjne nie są tak zależne od czynnika: płeć, jak zdol-
ności o podłożu energetycznym czy cechy somatyczne. 
Większość autorów zwraca uwagę na brak istotnego 
zróżnicowania zdolności koordynacyjnych do okresu 
pokwitania i nieznaczne ich zróżnicowanie po trzyna-
stym – czternastym roku życia [4, 16]. Podobne wyniki 
uzyskali Raczek i Mynarski [5], obserwując znaczniej-
sze zróżnicowanie płciowe dopiero w okresie pokwita-
nia. Wskazuje się jednak niektóre predyspozycje silniej 
zależne od płci. Wyższy poziom równowagi statycznej 
i rytmizacji ruchów cechuje dziewczęta w prawie całym 
okresie szkolnym, natomiast równowaga dynamicz-
na charakteryzuje się tendencją odwrotną [14, 5, 17]. 
Niejednoznaczny jest natomiast obraz zróżnicowania 
w próbie diagnozującej różnicowanie ruchów. W niektó-
rych badaniach wydają się być na wyższym poziomie 

u chłopców aniżeli u dziewcząt [16], lecz w innych jest 
na odwrót [18, 11]. Wielu autorów wskazuje na wyższy 
poziom rozwoju rytmizacji ruchów u dziewcząt, aniżeli 
chłopców. 

Zakres badań własnych nie był szczególnie duży, 
stąd do wnioskowania należy podchodzić ostrożnie. 
Badania własne wskazują na brak istotnego zróżnico-
wania płciowego na etapie wczesnoszkolnym w predys-
pozycji: sprzężenie ruchów rąk i częstotliwość ruchów 
rąk. Wyniki nie odbiegają od wyżej przedstawionych 
obserwacji innych autorów, poczynionych na podstawie 
badań testami populacyjnymi. Odmienne spostrzeżenia 
odnotowano jednak w badaniach studentów. 

W grupie osób dorosłych płeć warunkuje znacząco 
poziom koordynacyjnych zdolności studentów. Dotyczy 
to zwłaszcza zdolności warunkujących wykonywanie 
złożonych ruchów w sytuacji defi cytu czasu (koordy-
nacja szybka), w których mężczyźni dominują nad 
kobietami. Kobiety dominowały lub dorównywały męż-
czyznom w próbach wymagających precyzji ruchów, 
opierających się głównie na sprawności kinestezji [13]. 
Dotyczyło to również częstotliwości ruchów. W bada-
niach własnych, mimo iż dziewczęta uzyskały lepsze 
wyniki w próbie: tapping, to jednak różnice nie były 
istotne statystycznie. Zróżnicowanie płciowe zazna-
czyło się natomiast w różnicowaniu dynamiczno-prze-
strzennym. Chłopcy popełnili istotnie mniej błędów, ale 
zarazem czas błędów był u nich dłuższy.

Wnioski

1. Nie stwierdzono zróżnicowania płciowego w pre-
dyspozycjach: sprzężenie ruchów rąk i częstotli-
wość ruchów u dzieci w młodszym wieku szkol-
nym.

2. Zróżnicowanie płciowe zaznaczyło się w różnico-
waniu dynamiczno-przestrzennym. Chłopcy po-
pełniali istotnie mniej błędów, lecz czas błędu był 
u badanych dłuższy.
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BIONIKA, MODELOWANIE I SYMULACJA 
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BIONICS, MODELING AND COMPUTER SIMULATION 
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W pracy przybliżono nieco już zapomniane narzędzie badania ruchu ciała człowieka, które wykorzystuje 
podejście bioniki, teorię sterowania i eksperyment modelowy. Z założenia ruch ciała traktuje się jako proces 
sterowany, w którym obiektem sterowania jest struktura anatomiczna, postrzegana w formie uproszczonego 
modelu mechanicznego, a za sterowanie odpowiada hipotetycznie przyjmowany, odpowiedni regulator zloka-
lizowany w systemie czuciowo-motorycznym. Tak pozyskiwany spójny model ruchu poddaje się symulacji 
komputerowej. Wyniki symulacji podlegają następnie weryfikacji na zasadzie konfrontacji z formą ruchu 
obserwowaną w warunkach rzeczywistych, a sam model ulega stosownym modyfikacjom. Ruch ciała może 
być wtedy jednoznacznie opisany w kategoriach struktury modelowej i parametrów regulatora. Na koniec 
można dokonywać prób lokalizacji zidentyfikowanych funkcji sterowania w kanałach: czuciowym i ruchowym 
człowieka. Tak naszkicowana procedura okazywała się bardzo efektywna w uchwyceniu najistotniejszych cech 
ruchu w zastosowaniach dla sportu i rehabilitacji. Podano dwa przykłady zastosowania procedury.

In the paper one reminds slightly forgotten tool of human body motion investigation which takes use of bionics, 
control theory and computer simulation. Basically, the body motion is understood as a control process where the 
body anatomic structure, referred to in terms of simplified mechanical model, is considered as controlled plant 
whereas the hypothetically assumed appropriate controller is localized within sensory-motor system. The coherent 
closed-loop body motion model is investigated by use of computer simulation.  The simulation results are finally 
verified by comparison with the real body motion and necessary modifications of the model are introduced. The 
body motion may be unambiguously described in terms of a small number of the most essential model parameters. 
Finally one can try to localize the identified control functions within the sensory (afferent) and motor (efferent) paths. 
The so described procedure appeared to be very effective in exploring the most essential features of body motion 
in sport and rehabilitation applications. Two examples of an application of the procedure are presented.

NR 45 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wprowadzenie

Analizując postęp wiedzy o ruchu ciała człowieka moż-
na zauważyć jego duże zróżnicowanie, które ma swe 

źródło w samym podejściu do problemu. Część bada-
czy, być może nawet większość, hołduje indukcyjnemu 
wzorowi postępowania badawczego, polegając na bez-
pośrednim eksperymencie. Mierzą oni i rejestrują ruch 
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ciała za pomocą coraz doskonalszej aparatury w po-
wiązaniu z reakcjami podłoża, niejednokrotnie prowa-
dząc synchroniczne pomiary parametrów fi zjologicz-
nych (np. kompleksowy układ fi rmy SIMI). Naturalnym 
uzupełnieniem tego sposobu budowania wiedzy jest 
np. statystyka lub analiza czynnikowa. Pozyskiwane 
na tej zasadzie wyniki, które odnosi się zwykle do 
konkretnych populacji czy różnych technik wykonania 
ruchu, umożliwiają formułowanie szeregu konkluzji 
ukierunkowanych na optymalizację tych technik (głów-
nie w odniesieniu do tzw. „modelu mistrza”), znajdując 
praktyczne zastosowanie w nauczania ruchu. Opierają 
się one jednak w dużej mierze na przesłankach subiek-
tywnych, co w powiązaniu z czysto werbalną interpre-
tacją rzadko służy budowaniu pełnej wiedzy. 

W naukach o człowieku odnotowuje się także próby 
czysto teoretycznego (i przez to w większości przypad-
ków opartego na hipotezach) opisu ruchu ciała człowie-
ka. Wymienić tu należy prace Wacława Pertyńskiego 
[1, 2], który wykorzystuje współczesny arsenał środków 
analitycznych (m.in. topologię) do kontynuacji dokonań 
N.A. Bernsztejna, autora pionierskiej systemowej wizji 
organizacji ruchu człowieka. Koncepcje te, pozosta-
jące w związku z wynikami badań Amerykanina R.A. 
Schmidta w dziedzinie sterowania i nauczania ruchów 
ciała człowieka, są jednak trudne do eksperymental-
nych weryfi kacji.

Coraz bardziej oczywiste staje się zatem, iż żaden 
z tak naszkicowanych skrajnych wzorów postępowa-
nia badawczego nie może sprostać wymogom spójnej 
wiedzy. Każda teoria wymaga bowiem potwierdzenia 
przez eksperyment, a czysto empirycznie odnotowane 
fakty, w oderwaniu od teorii, nie mają znaczenia. 

Próbę pogodzenia indukcyjnego i dedukcyjnego 
wzoru postępowania w badaniach ruchu ciała człowieka 
podjęto w krakowskiej AWF. Jednocześnie wyodrębnio-
no z biomechaniki dział antropomotoryki, jako „nauki 
o ruchu człowieka, która dąży do obiektywnego zba-
dania zjawiska we wszystkich jego przejawach w celu 
dostarczenia specjalistom różnych dziedzin wspólnego, 
jednolitego poglądu na istotę ludzkiej motoryki” (patrz: 
prace Jana Szopy, Edwarda Mleczki oraz Stanisława 
Żaka, np. [3, s. 16]). Próby tego obiektywnego ujęcia 
koncentrują się głównie na propozycjach dotyczących 
bardziej adekwatnej klasyfi kacji i terminologii, a dąże-
nie do ujęć ilościowych znajduje swój wyraz w formu-
łowaniu markerów (cech charakterystycznych), doty-
czących predyspozycji do ruchu jego jakości. Często 
te klasyfi kacje, defi nicje i markery, z uwagi chociażby 
na ograniczone możliwości eksplanacyjne języka, by-

wają nieprecyzyjne i nie podlegają jednoznacznym ce-
zurom. 

Wydaje się, że jedyną racjonalną drogą prowadzącą 
do obiektywnego powiązania teorii z eksperymentem 
może być odwołanie się do pewnego dobrze ugrun-
towanego obszaru wiedzy, umożliwiającego jednolite 
(chociażby pod względem pojęciowym) rozumienie 
teorii i wyników doświadczalnych. Takim obszarem jest 
fi zyka. Nadto, fi zyka od czasów Galileusza posługuje 
się metodą modeli. Ta zaś, wywodząc się z bliskiego 
ludzkiej intuicji wnioskowania per analogiam, łączy 
w pewien naturalny sposób teorię, tkwiącą w samej 
budowie modelu, z symulacją, przez którą rozumie się 
badanie modelu. O ile samo tworzenie modelu wyma-
ga pewnej wiedzy formalnej, o tyle wynikom symulacji 
można nadać formę łatwo przyswajalną dla bezpo-
średniego adresata tych wyników, a więc dla trenera, 
sportowca lekarza czy pacjenta, który nie posiada spe-
cjalnego przygotowania z zakresu nauk ścisłych. W ten 
sposób spełniony byłby wymóg jednolitego poglądu na 
istotę motoryki człowieka.

*  *  *
W tym miejscu muszę wspomnieniami wrócić do 

przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy to skierowałem swe zaintere-
sowania ku biomechanice. W owym czasie biomecha-
nikę w Polsce tworzyli ludzie wywodzący się głównie 
z akademii wychowania fi zycznego. Ich zainteresowa-
nia koncentrowały się wokół anatomii i fi zjologii apa-
ratu ruchu. Podstawowym przedmiotem badań tak 
rozumianej biomechaniki były mięśnie i układ kostny. 
Zainteresowanie biomechaników systemem nerwowym 
koncentrowało się na zakresach peryferyjnych. W nie-
co późniejszym okresie ta grupa problemów stała się 
przedmiotem badań antropomotoryki, reprezentowa-
nej przez tzw. „szkołę krakowską”.

Pracowałem wówczas w Instytucie Lotnictwa 
w Warszawie i zajmowałem się automatyką lotniczą, 
a ściślej: automatycznym sterowaniem obiektów o ru-
chu przestrzennym. Kompletny układ sterowania skła-
dał się z samolotu (śmigłowca), jako obiektu sterowania 
i regulatora ruchu – pilota automatycznego (autopilota). 
Posiadałem zatem dość dobre przygotowanie w zakre-
sie budowy i badania układów sterowania obiektów lata-
jących, zarówno działających w sposób automatyczny1, 
jak i z udziałem człowieka-pilota (tj. sterowanych „ręcz-

1 Informacje dot. sterowania, w formie najbardziej zwięzłej, znajdzie 
Czytelnik w [4].
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nie”). W tym drugim przypadku koniecznością stało się 
traktowanie człowieka-operatora jako swoistego „regu-
latora” [5]. Byłem zatem skłonny w sposób najzupełniej 
naturalny traktować działanie aparatu ruchu ciała czło-
wieka jako układu sterowania, w którym obiektem 
sterowania jest obserwowana z zewnątrz struktura 
anatomiczna ciała, natomiast układem sterującym 
(regulatorem) – to, co zostało ukryte wewnątrz, czyli 
złożone tory oddziaływań pomiędzy zmysłami (czujni-
kami położenia/ruchu) i mięśniami (efektorami ruchu). 
Tak więc moje zainteresowania zakresie biomechaniki 
koncentrowały się wokół tego, co obecnie jest określa-
ne jako antropomotoryka, a w szerszym odniesieniu 
– nie tylko do człowieka – jako psychomotoryka (psy-

cho – rola zmysłów, czujników ruchu i wykorzystywaniu 
pozyskiwanej dzięki nim informacji o przebiegu ruchu; 
motoryka – funkcje mięśni, efektorów ruchu).

Tak przeto moje zainteresowania ewoluowały w pe-
wien naturalny sposób, od układów automatyki, ku 
układom człowiek-maszyna i zmierzały do zagadnienia 
sterowania własnym ciałem. Pokrewieństwo występu-
jące między trzema omawianymi problemami zilustro-
wano w tabeli 1:

Tym wyróżnionym w powyższym zestawieniu pro-
blemom odpowiadają schematy strukturalne pokazane 
na rycinie 1.

Rycina 1a odnosi się do automatycznego sterowania 
samolotem, podczas gdy rycina 1b dotyczy sterowania 

Tabela 1.  Pokrewieństwo występujące między układami sterowania: automatycznym, „ręcznym”, z udziałem człowieka-operatora i 
psychomotoryki

Table 1. Similarity between automatic control system, man-machine control system and body motion control system

Problem Obiekt sterowania Układ sterujący

Automatyczne sterowanie samolotem samolot pilot automatyczny (czujniki, serwomechanizmy 
sterowe)

Ręczne sterowanie samolotem samolot człowiek-pilot (zmysły, układ nerwowo-mięśniowy)

Psychomotoryczne sterowanie ruchem ciała ciało człowieka człowiek (zmysły, układ nerwowo-mięśniowy).

Ryc. 1. Pokrewieństwo między układami automatycznymi (a), układami człowiek-maszyna (b) i układami sterowania ruchem ciała – 
psychomotoryką (c)

Fig. 1. Similarity between automatic control system (a), man-machine control system (b), and body morion control system (c)
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ręcznego, a rycina 1 c – sterowania ruchem ciała. Przy 
przejściu od sterowania automatycznego do „ręczne-
go” elementem stałym pozostaje obiekt sterowany, czy-
li samolot, natomiast autopilot (regulator ruchu) zostaje 
zastąpiony przez człowieka-pilota, wspomaganego 
ewentualnie przez wskaźniki i serwomechanizmy ste-
rowe. W kompetencji człowieka pozostaje przebogaty 
arsenał sposobów działania, a więc to wszystko, co 
się mieści między informacją wejściową, dotyczącą 
uchybu i pozyskiwaną przez zmysły, a oddziaływaniem 
sterującym, realizowanym przez mięśnie.

Przy przejściu od ręcznego sterowania maszyną do 
sterowania ruchem ciała (ryc. 1c) zmianie podlega sam 
obiekt sterowania, którym w miejsce maszyny (samolotu) 
staje się własne ciało. Regulatorem ruchu pozostaje czło-
wiek, z jego bogatymi predyspozycjami transformacji od-
czuć zmysłowych w akcje mięśni. Drugorzędne znacznie 
ma fakt, które konkretnie zmysły i mięśnie zostają do tego 
działania zaangażowane. Istotniejszy jest bowiem sam 
sposób działania, określony przez to, co tkwi w sferze 
psychomotoryki. Dodajmy, że w większości przypadków 
ciało stanowi obiekt sterowania o inherentnej niestabilno-
ści (wahadło odwrócone), który stawia wysokie wymaga-
nia przed psychomotorycznym regulatorem ruchu.

Każdy z tak wyodrębnionych przypadków łączy 
struktura zamknięta z ujemnym sprzężeniem zwrot-
nym, w której wartość zadana (pożądana) wielkości 
sterowanej jest porównywana z wartością aktualną. 
Wynik tego porównania stanowi tzw. uchyb układu. 
Zadaniem regulatora, bez względu na to, czy jest to 
automat, czy człowiek-operator, czy też system czu-
ciowo-motoryczny człowieka, jest takie oddziaływanie 
sterujące, które ogranicza (zeruje) uchyb.

Rozpowszechniony jest pogląd, że ruchy szybkie 
nie są sterowane, a podlegają sztywnemu programowi 
zadawanemu z zewnątrz. Jego zwolennicy wychodzą 
z założenia, że ruchy te są wykonywane bez udziału 
świadomości. U podstaw tych nieporozumień tkwią 
różnice w rozumieniu zakresu pojęcia „świadomość”. 
Powszechnienie uważa się, że świadomość pozostaje 
w jedynie w domenie najwyższych poziomów układu 
nerwowego, nie biorąc pod uwagę qusi-świadomości.  
Może być ona rozumiana jako działanie, którego wyko-
nywania jesteśmy świadomi, ale nie koncentrujemy na 
nim świadomych umiejętności. Człowiek wykonuje wie-
le działań quasi-świadomych, takich jak np. chodzenie 
czy kierowanie samochodem. 

Jeśli przyjąć hierarchiczną wielopoziomową struktu-
rę organizacji ruchu ciała i odpowiadającą jej strukturę 
świadomości, to okaże się, że pewne formy tej ostatniej 

(podobnie jak pamięci, inteligencji itp.) są obecne na 
każdym poziomie. Reprezentuję pogląd, że kompleks 
ruchu ciała jest zawsze oparty na sterowaniu w ukła-
dzie zamkniętym z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. 
Na poparcie tej tezy przemawia fakt, że natura czło-
wieka nie przemawia za istnieniem podobnych cezur. 
Geneza pewnych standardowych quasi-świadomych 
reakcji ruchowych, jak choćby odruchów, nawyków 
ruchowych czy szybkich reakcji obronnych, tkwi tak-
że w sterowaniu, chociażby w elementarnych pętlach 
odruchowych, przy udziale elementarnych jednostek 
mięśniowych, wrzecionek mięśniowych, ganglionów, 
organów Golgiego, motoneuronów itp. Poszczególne 
warstwy hierarchicznej struktury organizacji ruchu cia-
ła są reprezentowane przez pętle, przy czym pętle nad-
rzędne obejmują pętle podległe. Wtedy to, co potocznie 
określa się mianem programu będzie rozumiane jako 
oddziaływania pętli zewnętrznych na wewnętrzne. 

Posiadana przeze mnie wiedza z teorii sterowania 
obejmowała także reguły, którym podlegają (muszą 
podlegać) funkcje sterowania (prawa sterowania, wa-
runki sterowalności/stabilności, kryteria optymalizacji 
itp.). Procesy zachodzące w aparacie ruchu (sam ruch 
ciała i czynniki go powodujące) można analizować 
w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku 
tworzonych przez człowieka automatycznych układów 
sterowania. Nic zatem nie stało na przeszkodzie, abym 
na fundamencie tej wiedzy poddał badaniu sterowanie 
przez człowieka ruchem własnego ciała.

Nadmienię także, iż zasadniczym aparatem meto-
dycznym, którym posługiwałem się stosunkowo biegle, 
było modelowanie i symulacja, głównie z wykorzysta-
niem komputera analogowego (nazywanego wówczas 
„maszyną analogową”), gdzie do podstawowych umie-
jętności należało rysowanie problemów.

Inną wykładnią, którą się w sposób niejako natu-
ralny kierowałem, było podejście bioniki. Podejście to 
wynika z dostrzegania bliskich analogii pomiędzy świa-
tem ożywionym i tworzonymi przez człowieka (a zatem 
bardziej podatnymi na badania i lepiej – przynajmniej 
dla mnie – poznanymi) urządzeniami.

*  *  *
Do zbadania fenomenu ruchu ciała człowieka moż-

na posłużyć się różnymi sposobami.

Podejście klasyczne 

Postępując w sposób bezpośredni – „wprost” (w stu 
procentach empirycznie) należałoby zacząć od ba-
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dania procesów elementarnych, zachodzących w re-
ceptorach zmysłów, synapsach i aferentnych drogach 
układu nerwowego, a także w poszczególnych włók-
nach mięśniowych, proprioceptorach i motoneuro-
nach. Te elementarne fakty, uogólniane następnie na 
zasadach wnioskowania indukcyjnego, pozwalałyby na 
stanowienie podwalin wiedzy o coraz to wyższych po-
ziomach działań ruchowych. W tak nakreślonej „rzetel-
nej” metodzie nie bralibyśmy pod uwagę jakichkolwiek 
przesłanek teoretycznych. Praktyka wykazuje, że taka 
procedura okazuje się mało efektywna. Jak sobie wy-
obrazić w tym wzorze postępowania dojście do ogól-
nych, zlokalizowanych w najwyższych centrach układu 
nerwowo-mięśniowego, zasad (algorytmów) sterowa-
nia ruchem ciała? 

Podejście bioniki

Alternatywna do wyżej naszkicowanej drogi jest taka, 
w której postępowanie może zaczynać się od obser-
wacji kompletnego aktu ruchu, wykonywanego w wa-
runkach rzeczywistych przez człowieka, ewidentnie 
realizowanego w sposób autonomiczny (tzn. w obrę-
bie organizmu człowieka, bez jakiejkolwiek ingerencji 
z zewnątrz). Jednocześnie, wnioskując dedukcyjnie, 
przyjmuje się hipotetycznie, że przebieg ruchu musi 
podlegać ogólnym zasadom, uwzględniającym prze-
słanki teoretyczne, fi zyczne i inne, wynikające z ogól-
nych zasad sterowania [11]. Przesłanki te i zasady 
znamy z budowy oraz badania maszyn i urządzeń two-
rzonych przez człowieka. Poprawność tej procedury 
zależy od trafności owych przesłanek teoretycznych, 
a jej efektywność – od przyjętego modelu ruchu [7, 8, 
9, 10]. Na ten model ruchu składa się model struktury 
mechanicznej ciała i model sterowania. Zbyt złożony 
model struktury pozornie zapewnia lepszą dokładność, 
ale jednocześnie rosną wymagania odnoszące się do 
założeń przyjętych dla układu (modelu) sterowania. 
Model zbyt prosty natomiast, może nie obejmować 
wszystkich czynników przewidywanych celem badań. 
Wybór modelu adekwatnego do celu badań decyduje 
zatem o ich sukcesie.

Ciało człowieka jest układem bardzo złożonym. 
Obejmuje kilkadziesiąt członów, połączonych przegu-
bami – stawami. Napęd dla ruchu ciała dostarczają 
mięśnie szkieletowe, z których wiele obsługuje więcej 
niż jeden staw. Niejednokrotnie struktura ta obejmuje 
także sprzęt stosowany przy wykonywaniu czynności 
ruchowej (platformy odbicia do skoków, bieżnie o róż-
nych właściwościach, przedmioty rzucane/miotane, 

tyczki do skoków, sztangi itp.). Należy wtedy także 
uwzględnić charakterystyki mechaniczne tych przed-
miotów/urządzeń. 

Ruch struktury mechanicznej reprezentującej ciało 
człowieka jako obiekt sterowania może być opisany 
układem równań dynamiki. Każde z tych równań dla 
poszczególnych stopni swobody struktury jest relacją 
pomiędzy dwiema zmiennymi. Jedna odnosi się do 
oddziaływania powodującego ruch (siły, momentu sił), 
druga – do samego ruchu (prędkości, przyspieszenia). 
Wychodząc z pozycji samej mechaniki mamy więc do 
czynienia z pewną liczbą równań zawierających dwu-
krotnie większą liczbę zmiennych (niewiadomych). 
Jednoznaczne rozwiązanie równań dynamiki wymaga 
zatem założenia działających sił mięśniowych i poszu-
kiwania ruchu (tzw. „zadanie wprost”), albo też przy-
jęcia założeń co do ruchu i poszukiwania sił ten ruch 
powodujących („zadanie odwrotne”). 

Możliwe jest także inne, całościowe ujęcie, pole-
gające na dopisaniu do równań dynamiki innej gru-
py równań, niewprowadzających nowych zmiennych 
(zgodnie z warunkiem zrównania liczby niezależnych 
związków z liczbą niewiadomych) i łączne rozwiąza-
nie obu grup równań. Jeśli przyjąć, że akt ruchowy 
jest procesem sterowania, to te dodatkowe niezbędne 
równania powinny właśnie dotyczyć hipotetycznego 
regulatora ruchu, zlokalizowanego w złożonych to-
rach oddziaływań czuciowo-motorycznych. Wynika 
stąd następujący wniosek: im bardziej złożoną (lub 
prostszą) strukturę mechaniczną bierzemy pod uwa-
gę, tym więcej (lub odpowiednio: mniej) założeń mu-
simy przyjąć odnośnie do „minimalnego” regulatora 
ruchu i tym trudniejsza (lub odpowiednio: łatwiejsza) 
okazuje się analiza ruchu.

Badania zaczynamy zwykle od uproszczonych 
modeli ruchu. Uzyskane wyniki podlegają weryfi kacji 
poprzez porównanie z wynikami eksperymentu bez-
pośredniego (z rejestracją przebiegu ruchu) dokony-
wanego na oryginalnym obiekcie. W razie stwierdze-
nia różnic w zachowaniu modelu i oryginału, istotnych 
z punktu widzenia celu badań, modyfi kuje się model, 
niejednokrotnie rozbudowując go, uwzględniając pomi-
jane początkowo efekty lub poddając kolejnym reduk-
cjom. W końcu dochodzi się do zadawalających wyni-
ków, godzących teorię (model ruchu) z eksperymentem 
(obserwacjami, pomiarami). Dużą w tym rolę odgrywa 
intuicja badacza. Wybór optymalnego modelu, spełnia-
jącego wymogi dokładności i jednocześnie maksymal-
nie prostego, to coś, co nadaje procedurze badawczej 
znamion sztuki. Dodatkową zaletą tej procedury jest to, 
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że w formie modelu uzyskujemy jednoznaczny, zrozu-
miały dla wszystkich opis ruchu.

Warunkiem powodzenia omawianej procedury jest 
zawsze spójność modelu ruchu, tzn. zgodność stopnia 
rozbudowy struktury mechanicznej ciała z algorytmem 
działania przypisywanym psychomotorycznemu regu-
latorowi ruchu (chociażby hipotetycznego)2. 

Tak uzyskany psychomotoryczny model ruchu 
ciała umożliwia selektywne badanie (symulację) róż-
nych wariantów techniki ruchu, różnych parametrów 
stosowanego sprzętu. Określenie „selektywne” ozna-
cza wybiórcze badanie wpływu określonego, ściśle 
sprecyzowanego parametru struktury mechanicznej 
względnie psychomotorycznego regulatora ruchu, na 
całościowy obraz ruchu. Jak wiadomo, w warunkach 
rzeczywistych, ze względu na stale obecne zakłócenia, 
jest to zawsze utrudnione, a często wręcz niemożliwe.

W dalszej kolejności, na podstawie ogólnych prze-
słanek teoretycznych i wiedzy z zakresu anatomii, 
fi zjologii, neurologii i psychologii, a także w drodze 
selektywnie zaplanowanych, uzupełniających ekspery-
mentów, można dochodzić, jakie elementy organizmu 
odpowiedzialne są za realizację ruchu i w jakim za-
kresie. Należy zwrócić uwagę, że w tym dedukcyjnym 
wzorze postępowania poszukujemy (ściślej: potwier-
dzamy występowanie) czegoś, o czym, na podstawie 
przesłanek teoretycznych wiemy, że z pewnością funk-
cjonuje, a poszukujemy jedynie lokalizacji tych funkcji 
w organizmie.

*  *  *
Moje zainteresowania biomechaniką i psychomoto-

ryką koncentrowały się początkowo na kilku konkret-
nych zastosowaniach. 

Po pierwsze, byłem wówczas (tj. w latach sześć-
dziesiątych/siedemdziesiątych) instruktorem narciar-
stwa alpejskiego. Pierwsze zastosowanie moich do-
ciekań na polu psychomotoryki dostrzegałem w mode-
lowaniu ruchu narciarza w zjeździe, w szczególności 
w trakcie wykonywania naprzemianstronnych skrętów 
w pobliżu linii największego spadku stoku (tzw. śmigu) 
oraz fazy zapoczątkowania skrętu. Celem tych docie-
kań było przekonanie o możliwości sterowania ruchem 
ciała narciarza przy posługiwaniu się siłami wytworzo-
nymi w miejscu kontaktu nart z podłożem.

Powstała zatem myśl stworzenia modelu zjazdu 
na nartach i jego przebadania na komputerze analo-

2 Por. „prawo zgodności skal” wprowadzone przez autora do teorii sys-
temów [11].

gowym, jak już wspomniano jedynym dostępnym wów-
czas środku do modelowania.

Zachęcony sukcesem modelowania i symulacji 
skrętu narciarskiego, przyjętą koncepcję, opierającą 
się na modelu sterowanego wahadła odwróconego, 
zastosowałem do badania chodu na dwóch kończy-
nach. I tu chodziło o uchwycenie, chociażby w zarysie, 
podstawowych zasad sterowania tym aktem ruchu lo-
komocyjnego poprzez właściwe co do miejsca i czasu 
ustawianie nogi wykrocznej.

Myślę, że nie od rzeczy będzie przypomnienie tych 
dwóch projektów.

Model skrętu narciarskiego [12, 13]

Naszkicowaną wyżej ideę zastosowałem w modelu zjaz-
du na równolegle i wąsko prowadzonych nartach3. Już 
zatem u schyłku lat sześćdziesiątych XX w. powstała 
myśl stworzenia modelu zjazdu na nartach i jego prze-
badania na komputerze analogowym. Ciało narciarza 
jest strukturą nadzwyczaj złożoną. Pokazuje to rycina 
2, na której uwidoczniono jedynie pewne elementy. Dla 
celów naszego eksperymentu może ono być w przy-
bliżeniu reprezentowane przez dynamiczne (tradycyjna 
nazwa: fi zyczne) sterowane wahadło odwrócone, poka-
zane na rycinie 3. Zakładamy, że narciarz porusza się 
ze stałą prędkością V w kierunku osi Ox. Przyjmiemy 
także, że kąt przechylenia ciała jest mały.

Rozważania można wstępnie ograniczyć do ruchu 
bocznego, w płaszczyźnie frontalnej Oyz, prostopadłej 
do toru zjazdu. Oddziaływaniem sterującym jest siła 
boczna F, a wielkością sterowaną kąt przechylenia ciała 
γ. Siła F jest wytwarzana pomiędzy nartami i śnieżnym 
podłożem, w drodze skrętu nart δ i ich zakrawędzio-
wania γ’, wynikającego z przechylenia ciała γ i dodat-
kowego kąta γ1, wynikającego z charakterystycznego 
„przecinkowego” układu ciała4.

Przyjmujemy, że nachylenie stoku zjazdowego 
jest niewielkie; upraszczając dalej – z pomijalnym dla 
uchwycenia zasadniczych aspektów błędem – że  na-
chylenie to jest zerowe. Reakcja normalna podłoża R 
jest równoważona przez ciężar ciała mg.

Ruch tak widzianego modelu ciała narciarza jako 
obiektu sterowanego jest opisany równaniem:

J mgl Fl 5

3 Panowała wówczas szkoła zjazdu na nartach prowadzonych równo-
legle i wąsko – co było uznawane za ‘trendy’.

4 Niem.: „Kommastellung”.
5 Kropkami nad symbolem zmiennej oznaczamy rząd pochodnej wzglę-

dem czasu.
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gdzie:
J –  moment bezwładności ciała względem osi prze-

chodzącej przez środek masy,
m – masa ciała,
l –   odległość między punktem podparcia i środkiem 

masy ciała,
g –  przyspieszenie ziemskie. 

Równanie to wiąże dwie zmienne: γ i F. Pierwszą 
potraktujemy jako wielkość sterowaną, drugą – jako 
zmienną sterującą.

Pełny schemat strukturalny dla skrętu narciarskiego 
pokazano na rycinie 4. 

Schemat uwzględnia także inne zależności:

* *F mg tg ,

*F F F ,

* ,

1F k k  (
* 0),

gdzie kąt γ* i odpowiadająca mu siła boczna F* są war-
tościami zadanymi dla skrętu ustalonego, zaś przez 
Δγ i ΔF oznaczono małe przyrosty od tych wartości. 
Przyrost Δγ, będący różnicę między wartościami: za-
daną γ* i rzeczywistą γ, stanowi uchyb układu sterowa-
nia wielkością γ.

Ostatnie z równań zakłada działanie psychomoto-
rycznego regulatora ruchu, gdzie k i k1 są współczynni-
kami „prawa sterowania” przy zmiennej sterowanej i jej 
pierwszej pochodnej względem czasu.

Dodatkowo uwzględnimy zależności kinematyczne, 
niepokazane na rycinie 4, które umożliwią wyliczanie 
i grafi czne przedstawienie torów ruchu środka masy 
i punktu podparcia (stóp) narciarza, w rzucie na pod-
łoże: 

57,3 g
V

,

cosL V ,

sinD V ,

sinD l ,

1D D D,

gdzie:
ψ – oznacza kąt kierunku zjazdu mierzony od linii 

spadku stoku zjazdu,
L –  odległość przebytą wzdłuż toru zjazdu,

Ryc. 2. Sylwetka narciarza w skręcie

Fig. 2. Skier’s silhouette in turn

 

Ryc. 3. Sterowane dynamiczne wahadło odwrócone – model ciała 
narciarza w skręcie

Fig. 3. Controlled dynamic inverted pendulum – model of skier’s 
body in turn
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D, D1 – odległość (odpowiednio: dla środka masy i stóp 
narciarza) mierzoną w kierunku prostopadłym 
do toru zjazdu,

ΔD – odległość między torami stóp i środka masy 
narciarza, mierzoną w płaszczyźnie podłoża.

Taki układ został poddany eksperymentom symu-
lacyjnym na pozostającym wówczas do dyspozycji 
autora komputerze analogowym. Schemat – program 
rozwiązania na komputer analogowy jest tworzony na 
podstawie schematu strukturalnego przedstawionego 
rycinie 4. Współczesnemu czytelnikowi poleca się 
pakiet oprogramowania MATLAB/SIMULINK (patrz: 
Dodatek).

Przedmiotem eksperymentów były następujące 
dwa przypadki: śmig i faza inicjacji skrętu.

Śmig

Śmig jest sekwencją naprzemianstronnych skrętów, 
wykonywanych podczas zjazdu w pobliżu linii spadku 
stoku.

Dla śmigu w równaniach należy położyć: γ* = 0, 
F* = 0 i Δγ = y.

Na schemacie strukturalnym z ryciny 4 znika za-
tem gałąź wyliczająca F*. W równaniu regulatora ruchu 
ciała przyjmujemy k1 = 0, co oznacza wyeliminowanie 
tłumienia przechyleń ciała i przyjęcie proporcjonalnego 
prawa sterowania w formie:

ΔF = F = kγ.

Oczywiście, współczynnik k musi spełniać warunek 
k > mg (tzn. oddziaływanie sterujące nie może być za 
małe, poniżej którego wahadło staje się niestabilne 
i upada).

W tych warunkach rozwiązanie odpowiada oscyla-
cjom naturalnym ciała-sterowanego wahadła odwróco-
nego wokół położenia pionowego. 

Amplituda oscylacji śmigu zależy od nastawy war-
tości γo, wprowadzanej jako warunek początkowy dla 
rozwiązania. 

Na rycinie 5 pokazano przykładowo uzyskane tory 
zjazdu w projekcji na płaszczyznę podłoża. Rycina 6 
przedstawia obrazowe wyobrażenie śmigu.

Rycina 7 przedstawia rozwiązania dla toru środka 
masy narciarza dla kilku wybranych wartości współ-
czynnika k w prawie sterowania. Jak widać, wartość 
tego współczynnika warunkuje kształt (długość fali) 
i częstotliwość skrętów śmigu. 

Model śmigu był wykorzystywany do analizy obcią-
żeń nart w slalomach olimpijskich [14]. Uzyskiwane mo-
delowe tory zjazdu mogą być przydatne do doskona-
lenia technik slalomu, ustawiania płynnych konfi guracji 
tras slalomowych, konstrukcji nart. 

Inicjacja skrętu

Przedstawiony model daje także możliwości ekspery-
mentowania fazy inicjacji skrętu. 

Załóżmy, że narciarz zjeżdża początkowo po to-
rze prostym, wzdłuż linii spadku stoku. Wtedy γ = 0 
i F = 0. W pewnej chwili narciarz decyduje się skręcić 

 

Psychomotoryka (regulator 
ruchu/po o enia cia a) 

F F 

F  

1F k k  J mgl Fl  

* *tgF mg  

 

sensory 
ruchu/po o enia 

 

 
 

Cia o (obiekt sterowania) 

0  

Ryc. 4. Schemat strukturalny modelu skrętu narciarskiego

Fig. 4. Structural diagram of a model of a ski-turn
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z zadanym dla skrętu ustalonego kątem przechylenia γ* 

(powiedzmy γ* = 30°), czemu odpowiada – również dla 
skrętu ustalonego – siła boczna F*= mg tg γ*. Wartość γ* 
można uznać za miarę intensywności skrętu. Tłumienie 
ruchu w fazie wprowadzania w skręt zapewnia oddzia-
ływanie sterujące, warunkowane współczynnikiem k1 
w równaniu regulatora psychomotorycznego.

Na rycinie 8 przedstawiono przebiegi czasowe 
rozwiązanie dla skrętu dla zadanej wartości γ* = 30°. 
Płynne wytłumienie oscylacji zapewnia odpowiednio 
przyjęte prawo sterowania, zawierające człon zależny 
od prędkości kątowej przechylenia ciała, ze współczyn-
nikiem k1 = 13,4 kg s rad–1.

Jak widać, skręt ustalony z zadanym przechyle-
niem osiąga się po czasie ok. 1,2 s. Charakterystyczne 
jest, że w ciągu ok. 0,22 s po zainicjowaniu skrętu siła 
boczna F przybiera wartości ujemne; znaczy to, że jest 
w tym interwale skierowana na zewnątrz zamierzone-
go skrętu (patrz pole zakreskowane pod krzywą F(t) na 
ryc. 8). Znaczy to, że czynnikiem inicjującym właściwy 

Ryc. 5. Wyliczone tory środka masy D (L) i stóp D1 (L) narciarza. 
(V = 10 m/s; γo= 30°; mg = 70 kG; k = 2 mg; J = 1,4 kgs2; l = 1m) 
(Obraz zniekształcony na skutek różnic skal wzdłuż osi D i L).

Fig. 5. Calculated trajectories for center of gravity, D (L), and 
feet, D1 (L), of a skier (V = 10 m/s; γo = 30°; mg = 70 kG; k = 2 mg;
J = 1,4 kgs2; l = 1 m). (The picture is not to scale because of 
different scales for D i L)

Ryc. 6. Obrazowe wyobrażenie śmigu. Tsc – tor środka masy; 
Tst – tor stóp narciarza

Fig. 6. Picture vision of the wedeln. Tsc – trajectory of the center 
of gravity; Tst – trajectory of feet

Ryc. 7. Wyliczone tory środka masy narciarza dla kilku wartości 
współczynnika prawa sterowania k (V = 10 m/s; γo = 30°; mg 
= 70 kG; J = 1,4 kgs2; l = 1 m). (Obraz zniekształcony na skutek 
różnic skal wzdłuż osi D i L)

Fig. 7. Calculated trajectories for skier’s center of gravity corre-
sponding to several values of the control law coefficient k (V = 
10m/s; γo = 30°; mg = 70 kG; J = 1,4 kgs2; l = 1 m). (The picture 
is not to scale because of different scales for D i L)

Ryc. 8. Przebiegi czasowe zmiennych modelu po inicjacji skrętu 
dla γ  = 30° (V = 10 m/s; mg = 70 kG; J = 1,4 kgs2; l = 1 m; 
k = 2 mg; k1 = 13,4 kgs/rad)

Fig. 8. Transient changes of ski-turn variables after the turn initia-
tion for γ  = 30° (V = 10 m/s; mg = 70 kG; J = 1,4 kgs2; l = 1 
m; k = 2 mg; k1 = 13,4 kgs/rad)
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oscylacje własne sterowanego dynamicznego wahadła 
odwróconego oraz konieczność przeciwskrętu w fazie 
inicjacji właściwego skrętu. Omawiany przeciwskręt jest 
znamienny dla każdego aktu ruchu ciała, w którym to 
ciało jest reprezentowane przez sterowane wahadło od-
wrócone (jazda na rowerze, łyżwiarstwo, gimnastyka, 
taniec itp.). Nade wszystko jednak nie do przecenienia 
jest rola modelu w nauczaniu narciarstwa przez utwo-
rzenie w świadomości ucznia (oczywiście z pominię-
ciem formalizacji) przekonującego wyobrażenia ruchu.

Chód na dwóch kończynach [15, 16, 17]

Można zauważyć, że kiedy poszukujemy jedynie pod-
stawowych zasad sterowania chodem na dwóch koń-
czynach, kontakt poszczególnych partii stopy z podło-
żem odgrywa drugorzędną rolę. Na przykład, nie stwa-
rza nikomu poważniejszych trudności chodzenie przy 
wykorzystaniu jedynie części stopy (okolicy palców czy 
pięt), a nawet poruszanie się na krótkich szczudłach. 

Rozpatrzymy chód przy założeniu punktowego sty-
ku stopy z podłożem. Założymy dalej, że nogi bipeda 
są nieważkie i cała masa ciała dwunoga jest skoncen-
trowana w jednym punkcie: środku masy O. Przy tych 
założeniach jako model ciała możemy przyjąć odwró-
cone sterowane wahadło kinematyczne (tradycyjnie 
nazywanym matematycznym) z sekwencyjną zmianą 
kolejnych punktów podparcia. Schemat tak stylizowa-
nego chodu przedstawiono na rycinie 11.

Ryc. 9. Wyliczone tory środka masy D (L) i stóp narciarza D1 

po inicjacji skrętu dla γ  = 30° (V = 10 m/s; mg = 70 kG; J = 
1,4 kgs2; l = 1 m; k = 2 mg; k1 = 13,4 kgs/rad). (Obraz 
zniekształcony na skutek różnic skal wzdłuż osi D i L) 

Fig. 9. Calculated trajectories for center of gravity, D (L), and feet, 
D1 (L), of a skier after turn initiation for γ  = 30°  (V = 10 m/s; 
mg = 70 kG; J = 1,4 kgs2; l = 1 m; k = 2 mg; k1 = 13,4 kgs/rad). 
(The picture is not to scale because of different scales for D i L) 

skręt jest to, co można określić jako przeciwskręt nart, 
które muszą początkowo „wyjechać” w bok, w kierunku 
przeciwnym do zamierzonego skrętu.

*  *  *
Potwierdzają to wyliczone kształty torów środka 

masy D(L) i stóp D1(L), pokazane przykładowo na ryci-
nie 9, a także obrazowy szkic na rycinie 10.

Jak widać model, wbrew swojej prostocie, tłumaczy 
najistotniejsze cechy skrętu narciarskiego: śmig – jako 

Ryc. 10. Wyobrażenie przebiegu zapoczątkowania skrętu. Tsc – tor 
środka masy; Tst – tor stóp narciarza.

Fig. 10. Picture vision for the turn initiation. Tsc – trajectory of the 
center of gravity; Tst – trajectory of skier’s feet.

Ryc. 11. Przyjęty w rozważaniach uproszczony model chodu na 
dwóch kończynach

Fig. 11. Simplified structure of bipedal gait model, as assumed 
in the paper
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W interesującym nas przypadku, poszukamy moż-
liwości sterowania chodem dwunoga przez odpowied-
ni wybór (w czasie i w położeniu) kolejnych punktów 
podparcia O1. Naszym celem będzie znalezienie zasad 
takiego sterowania, które zapewni sekwencyjną, prze-
strzennie i czasowo symetryczną repetycję poszcze-
gólnych kroków. Taki chód nazwiemy stabilnym.

Ruch swobodny odwróconego wahadła kinema-
tycznego opisany jest ogólnie równaniem

0l g ,

gdzie: l oznacza długość nogi-podpory, g – przyspie-
szenie grawitacyjne, zaś θ jest kątem odchylenia od 
pionu. Wahadło pozbawione sterowania pozostaje per-
manentnie w stanie padania. Przed upadkiem może go 
chronić wykorzystanie nowego punktu podparcia – po-
stawienie nowej nogi-podpory.

Struktura chodu jest przedstawiona na rycinie 
12 w dwóch projekcjach: bocznej (frontalnej – ryc. 12 
a), i podłużnej (sagitalnej – ryc. 12 b). Obie projekcje 
odpowiadają momentowi „zmiany kroku”, tj. przejścia 
z „nogi” zakrocznej, na wykroczną.

Zmiana „kroku” odbywa się w chwili, gdy odchyle-
nia od pionu wahadła na „nodze” zakrocznej uzysku-
ją wartości: γk” i ϑk”, odpowiednio dla obu projekcji na 
rycinie 12. Dzięki oparciu na nodze wykrocznej model 
uzyskuje nowy punkt podparcia, określony kątami γp’ 

Ryc. 12. Model chodu w momencie zmiany punktu podparcia. 
a – widok z przodu; b – widok z boku

Fig. 12. Biped gait model during the supporting point change over. 
a – front view; b – side view
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Ryc. 13. Uproszczony schemat algorytmu symulującego chód w płaszczyźnie frontalnej

Fig. 13. Simplified scheme of gait simulation algorithm in frontal plane
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i ϑp’. Przyjmiemy hipotetycznie, że sterowanie da się 
urzeczywistnić w drodze odpowiednich powiązań po-
między  wartościami γk” i γk’ oraz ϑp” i ϑp’.

Założymy dalej, że wynikające z tych kątów dłu-
gość kroku k px l  i szerokość y

k pl  są małe w porównaniu z długością
„nóg”, l.

Należy zwrócić uwagę, że w momencie zmiany 
podparcia z nogi zakrocznej na wykroczną, zostaje 
przekazana pewna porcja energii. W ruchu w płasz-
czyźnie bocznej energia ta nie powinna pozwolić na 
„przewalenie się” wahadła nad nowym punktem pod-
parcia O1

’; w rezultacie wahadło porusza się jedynie ru-
chem kołyszącym, bez prędkości postępowej. Znaczy 
to, że musi być spełniony warunek:

p
l
g k .

W ruchu w płaszczyźnie podłużnej, przeciwnie, 
energia ta powinna wystarczyć dla tego przejścia, dzię-
ki czemu uzyskiwane jest przemieszczanie bipeda ku 
przodowi. Musi być zatem:

p k
l
g

.

Przyjmujemy jednocześnie, jako warunek sine qua 
non, że ruchy w obu projekcjach są ściśle zsynchroni-
zowane.

Ograniczmy chwilowo rozważania do ruchu w płasz-
czyźnie frontalnej. 

Procedura symulacji polega na tym, że rozwiązanie 
w kroku poprzednim stanowi warunki początkowe dla 
rozwiązania kroku kolejnego. To powiązanie między 
poszczególnymi krokami może być różnego rodzaju. 
Rozważano przypadki, w których wartość początkowa 
kąta γp  była zadawana jako wartość stała lub też wy-
liczana z końcowej, dla kroku poprzedniego, wartości 
prędkości kątowej wg zależności: 

p c k .

Jak się okazuje, jedynie ten drugi sposób daje 
stabilne rozwiązanie, kiedy w każdym kolejnym kroku 
wartości γp i k  powtarzają się. Pozornie może się wy-
dawać, że zadanie z góry wartości γp i k  na poziomie 
tych, uzyskanych ze stabilnego rozwiązania, wystarczy 
dla zapewnienia stabilności (powtarzalności) chodu. 
To, że tak nie jest, staje się oczywiste, jeśli uświadomi-
my sobie, że nie działa wówczas swoisty układ samo-
regulacji i sterowanie ma charakter programowy (przy 

otwartej swoistej pętli sprzężenia zwrotnego), przez co 
przy inicjacji nowego kroku nie bierze się pod uwagę 
przebiegu ruchu w kroku poprzednim. Wtedy lada za-
kłócenie w kroku poprzednim (np. mała nierówność 
podłoża) powoduje narastanie bądź malenie amplitudy 
oraz takież zmiany częstotliwości kroczenia.

Kąt γk pełni w procedurze symulacyjnej specyfi czną 
rolę (oczywiście γk′ = γk″). Wartość tego kąta określa 
chwilę, w której następuje zmiana kroku. Wartość γk 
była przyjmowana za z góry zadaną (np. 15°). Można, 
oczywiście przyjąć różne wartości dla γk′ i γk″. Wtedy 
model zabawnie „utyka” na jedną nogę.

Symulację dokonywano na komputerze analogo-
wym ze sterowaniem logicznym SOLARTRON, model 
HS-7/2, w którym możliwe jest indywidualne stero-
wanie pracą grup integratorów z pomocą linii sterują-
cych. Uproszczony schemat algorytmu symulującego 
chód przy przyjętych założeniach przedstawiono na 
rycinie 13. 

Układ składa się z dwóch podukładów analogo-
wych, oznaczonych cyframi 1 i 2, obliczających prze-
bieg ruchu na każdej z nóg. Podukłady analogowe 
pracują na przemian w stanie „liczenie” (compute) 
i „przygotowanie” (reset), rozwiązując ruch na prze-
mian na każdej z nóg. Człon Logika zapewnia gene-
rację odpowiednich sygnałów w liniach sterujących 
CL1 i CL2. Procedura symulacyjna polega na tym, 
że rozwiązanie w fazie końcowej kroku poprzedniego 
stanowi warunek początkowy dla rozwiązania w kro-
ku kolejnym.

Przykład przebiegów stabilnego rozwiązania dla ru-
chu w płaszczyźnie frontalnej pokazuje rycina 14.

Wartość współczynnika λc (dla ruchu w płaszczyź-
nie frontalnej) warunkuje częstotliwość kroczenia. 
Pokazuje to rycina 15.

Postępując podobnie dla ruchu w płaszczyźnie 
podłużnej, posługując się algorytmem i schematem 
komputerowym, podobnym do tego, pokazanego na ry-
cinie 13, biorąc pod uwagę niezbędny w tym przypadku 
warunek:

p k
l
g

lub odpowiadającą mu zależność:

p s k= ,

otrzymujemy stabilne rozwiązanie, przedstawione na 
rycinie 16.

Zależność częstotliwości kroczenia od wartości 
współczynnika λs pokazuje rycina 17.
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Na mocy uzyskanych wyników symulacji można teraz 
wykreślić syntetyczny portret fazowy, przedstawiający 
przebieg prędkości lokomocji x. w funkcji bocznych wychy-
leń środka masy y. Tak otrzymany portret fazowy kojarzy 
ruch boczny i podłużny dla kompleksu chodu, w którym 
oba ruchy są ściśle zsynchronizowane (por. ryc. 18).

*  *  *

Jak wynika z naszych rozważań, już tak skrajnie 
prosty model lokomocji na dwóch kończynach dostar-
cza wielu informacji dotyczących sterowania ruchem 

 

Ryc. 14. Przykład stabilnego rozwiązania dla ruchu bocznego

Fig. 14. Example of a stable solution for the motion in frontal plane

Ryc. 15. Zależność częstotliwości kroczenia  f od wartości λc, dla 
ruchu w płaszczyźnie frontalnej

Fig. 15. Stepping frequency f, vs λc for the motion in frontal 
plane 

Ryc. 16. Przykład stabilnego rozwiązania w ruchu podłużnym

Fig. 16. Example of a stable solution for the motion in sagittal 
plane
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kroczenia. W obydwu przypadkach: ruchu bocznego 
(w płaszczyźnie frontalnej) i ruchu podłużnego (w płasz-
czyźnie sagitalnej), wymagane (i wystarczające), dzia-
łanie regulatora psychomotorycznego ogranicza się do 
wykorzystywania jedynie informacji o kącie odchylenia 

od pionu i prędkości zmian tego kąta. Lokalizacji tych 
funkcji w organizmie można się dopatrywać w organie 
westybularnym (czucia ruchu), zlokalizowanym w uchu 
środkowym [18], organie wzroku [19] oraz w mechani-
zmach kinezjologicznych.

W rozważaniach pominięto sposób i lokalizację 
funkcji synchronizacji ruchów bocznego i podłużnego. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że odpowiedzialność za 
tę funkcję spoczywa na wyższych poziomach central-
nego systemu nerwowego.

W powyższych relacjach skoncentrowałem się na 
zapewnieniu stabilnego (tzn. powtarzalnego) chodu, 
kiedy do zasadniczych zadań należał wybór miejsca 
i czasu postawienia nogi wykrocznej (kolejnego punktu 
kontaktu z podłożem). Działanie poziomu organizacji 
ruchu, odpowiedzialnego za tę funkcję można określić 
jako „technikę” lokomocji. 

Sterowanie prędkością i kierunkiem lokomocji 
jest już domeną wyższego, nadrzędnego w stosunku 
do techniki poziomu, który można nazwać „taktyką”6. 
Na poziomie taktyki można zastąpić kroczenie prze-
mieszczaniem ciągłym punktu podparcia. Właściwym 
modelem jest wtedy struktura z jedną „nogą”, mode-
lowana przez sterowane odwrócone wahadło kinema-
tyczne (matematyczne), co pokazano na rycinie 19.

6 Idąc dalej w górę tak widzianej hierarchii, poziomowi „strategii” przypi-
salibyśmy  c e l  lokomocji (pytanie dokąd i po co się przemieszczamy?).

 

Ryc. 17. Zależność częstotliwości f kroczenia od wartości λs, dla 
ruchu podłużnego

Fig. 17. Stepping frequency f vs λs for the motion in sagittal 
plane

Ryc. 18. Przykładowy portret fazowy kompleksu chodu, kojarzący 
ruch boczny i podłużny

Fig. 18. Example of phase-plane portrait of bipedal gait combining 
frontal and sagittal motion

Ryc. 19. Schemat sterowanego wahadła odwróconego wykorzys-
tanego dla modelowania „strategii” lokomocji

Fig. 19. Controlled inverted pendulum – the model for the locomo-
tion  „strategy”
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Wielkością sterowaną jest tu ruch środka masy O. Za 
wielkość sterującą należy przyjąć przyspieszenie a1 

punktu podparcia O1. To przyspieszenie, za pośrednic-
twem kąta θ, odnoszącego się zarówno do pochylenia 
mierzonego w płaszczyźnie strzałkowej, jak i przechy-
lenia – w płaszczyźnie frontalnej, warunkuje ruch środ-
ka masy [15].

Z analizy poziomu taktyki wynika, na przykład, 
że w celu przyspieszenia lokomocji należy początko-
wo przyhamować ruch punktu O1 (skrócić krok); dla 
zwolnienia – odwrotnie, przyspieszyć ruch tego punk-
tu (wydłużyć krok). Rycina 20 pokazuje przykładowo 
cyklogram ruchu modelu dla przypadku zwiększenia 
prędkości lokomocji.

Można oczywiście postrzegać ewolucyjne prze-
kształcanie modelu poprzez uwzględnianie niezależ-
nych ruchów tułowia, kończyn itp. Takie „wzbogacanie” 
struktury mechanicznej nie stwarza specjalnych trud-
ności. Natomiast pojawiają się takowe przy formułowa-
niu praw sterowania regulatora psychomotorycznego.

W zaprezentowanej relacji pominięto wiele szcze-
gółów. Czytelnikowi zainteresowanego bliżej przedmio-
tem, kieruję do piśmiennictwa [15, 16, 17].

Zakończenie

Powyżej przedstawiono w zarysie pewien kierunek 
badań w zakresie antropomotoryki (psychomotory-
ki), nieco zaniedbany i zapomniany, pozwalający na 

uchwycenie spójnego obrazu mechanizmu ruchu ciała 
człowieka. Istotą tego kierunku jest traktowanie ruchu 
ciała człowieka jako procesu sterowania, przy wyko-
rzystaniu podejścia bioniki i bogatego arsenału narzę-
dzi badawczych, jakie niesie modelowanie i symulacja 
komputerowa. 

Omówioną technikę eksperymentu modelowego 
stosowano w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku w pracach Instytutu Sportu 
w Warszawie głównie w odniesieniu do sportu wy-
czynowego i kontynuowano w kilku ośrodkach w kra-
ju i za granicą, między innymi w ramach Centralnego 
Problemu Badawczo-Rozwojowego 08.16 „Kultura 
fi zyczna w kształtowaniu sposobu życia, zdrowia 
i sprawności fi zycznej społeczeństwa” (kier. Profesor 
Tadeusz Ulatowski). Z powodzeniem prowadzono ba-
dania modelowe w wielu konkretnych przypadkach, 
m.in.:
–   w badaniach skoku o tyczce [20],
–   w optymalizacji technik podnoszenia ciężarów [21],
–   w badaniach koordynacji ruchu [22],
–   w badaniach fazy odbicia do skoku wzwyż [23],
oraz 
–   w badaniach wybranych efektów fi zycznych (m.in. 

rezonansu parametrycznego) w biomechanice 
i psychomotoryce [24, 25].

Zwróćmy uwagę, że w obydwu przytoczonych przy-
kładach, tj. w skręcie narciarskim i dwunożnej lokomo-

Ryc. 20. Odpowiedź poziomu „strategii” lokomocji na wymaganie zwiększenia prędkości

Fig. 20. Response of locomotion „strategy” level on demand of an increase of velocity
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cji, prawo sterowania ma podobną formę: stanowi kom-
binację dwóch sygnałów: kąta odchylenia ciała od pionu 
i prędkości zmian tego kąta. Oba te sygnały są ugrun-
towane na bazie fi zyki i przez to, podobnie jak chociaż 
próby lokalizacji ich powstawania organizmie człowieka 
stawiają szereg pytań, to mają one dużą wiarygodność. 
Problem badawczy sprowadza się przez to do identyfi -
kacji czegoś, czego występowanie jest niewątpliwe.

Z kolei lokalizacji i sposobu pozyskiwania tych sy-
gnałów można poszukiwać w organizmie człowieka. Na 
przykład, czy są one bezpośrednio „mierzone” przez 
zmysły, czy też „pomiarowi” podlega tylko jeden z sy-
gnałów (np. kąta), drugi zaś (np. prędkości kątowej) jest 
„wyliczany” w wyższych piętrach systemu nerwowego. 
Należy przy tym brać pod uwagę fakt, że ów podział 
ruchu na położenie, prędkość i przyspieszenie, to tylko 
newtonowska wizja mechaniki, którą się od ponad trzy-
stu lat posługujemy. W rzeczywistości (o czym świad-
czy zarówno anatomia, jak i fi zjologia organów zmy-
słów) człowiek percypuje ruch jako pewną  c a ł o ś ć,  
wolną od podobnych cezur.

Można także zadać pytanie: W jakim stosunku te 
jednoznacznie i fi zycznie ugruntowane funkcje (pra-
wa sterowania, sygnały) pozostają do „zręczności”, 
„koordynacji”, „czucia kinestetycznego” itp. marke-
ramów, dość dowolnie formułowanych i szeroko roz-
powszechnionych w środowisku nauk wychowania 
fi zycznego? 

Nadmienić trzeba, że wyniki badań symulacyjnych, 
wtedy gdy idzie o ich wykorzystanie przez bezpośred-
nich odbiorców (tj. trenerów i sportowców, rehabilitan-
tów i pacjentów), którzy nie legitymują się specjalnym 
przygotowaniem z zakresu nauk ścisłych, muszą pod-
legać transformacji do postaci mnemotechnicznie i mul-
timedialnie przyswajalnej (por. np. [9]). Służą do tego 
stale rozwijane narzędzia badawcze (na przykład roz-
wojowe wersje oprogramowania MATLAB/SIMULINK 
czy MathCAD) i środki grafi ki komputerowej, animacji 
obrazu itp., pozwalające na wykorzystanie modelu 
z ominięciem zbędnej formalizacji.

Dodatek. Pakiet symulacyjny 
MATLAB/SIMULINK

Tworem zaawansowanej technologii (HiTech), bezpo-
średnio wspomagającej tworzenie i badanie modeli, jest 
pakiet MATLAB/SIMULINK koncernu MATHWORKS. 
W wersji bezpłatnej Student Edition pakiet jest obowią-
zujący na wielu uniwersytetach USA. Technologia ta 
podlega stałemu rozwojowi.

SIMULINK jest specjalnym programem do symu-
lacji układów dynamicznych. Jako rozwinięcie pakie-
tu MATLAB, SIMULINK dodaje wiele specyfi cznych 
środków służących symulacji układów dynamicznych, 
jednocześnie zachowując wszystkie funkcjonalne moż-
liwości oprogramowania matematycznego MATLAB. 

Budowa modelu odbywa się przy wykorzystaniu w 
maksymalnym stopniu intuicji badacza. Początek stano-
wi zawsze schemat strukturalny problemu. Przejście od 
schematu strukturalnego na komputer jest w znacznej 
mierze ułatwione dzięki specjalnym pakietom oprogra-
mowania symulacyjnego, w których zachowany został 
bliższy intuicji analogowy sposób budowy modelu. 

Defi niowanie modelu przypomina rysowanie 
schematu strukturalnego problemu (przykładowo po-
kazanego na ryc. 4). Zamiast jednak rysowania w 
dosłownym sensie, model tworzy się bezpośrednio w 
środowisku SIMULINK, wprost na ekranie komputera, 
wykorzystując gotowe pojedyncze bloki, które można 
ściągać z pomocą myszki, metodą drag and drop, z ich 
zbioru, zawartego w „bibliotece”. Typowe okna pakietu 
MATLAB/SIMULINK pokazano na rycinie 21.

Sposobem wykorzystującym interakcje między 
twórcą modelu i komputerem jest symulacja z wybo-
rem wariantów z menu i z bezpośrednią obserwacją za-
chowania modelu na ekranie symulującym oscyloskop. 
Metoda ta jest prosta w stosowaniu, łatwa i szybka do 
opanowania i dostarcza natychmiastowych wyników 
symulacji.

Drugi, bardziej zaawansowany sposób, wykorzy-
stuje bogate środowisko robocze programu matema-
tycznego MATLAB, umożliwia stosowanie gotowych 
narzędzi symulacyjno-analitycznych i grafi cznych, w 
jakie ten program jest wyposażony. Metoda ta nie jest 
już tak interakcyjna jak pierwsza, ale zapewnia większą 
elastyczność.

Najbardziej złożonym, ale jednocześnie najbardziej 
elastycznym sposobem jest trzeci, wykorzystujący 
tzw. funkcje S. Funkcja S jest reprezentacją modelu 
w środowisku MATLAB z włączeniem dynamicznego 
zachowania modelowanego układu. Może dzięki temu 
dostarczać informację o tym, co się dzieje na wielu wej-
ściach, wyjściach, a także o stanach modelu.

Te trzy metody – poziomy wykorzystywania progra-
mu, nie wykluczają się wzajemnie i nie są ściśle roz-
graniczone. Stosowane mogą być różne ich kombina-
cje, w różnym stopniu wykorzystujące przygotowanie 
użytkownika i uznane przez niego za najwygodniejsze 
i najbardziej efektywne w danej fazie budowy i badania 
modelu.
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Bliżej zainteresowany czytelnik z pewnością znaj-
dzie możliwość uzupełnienia swego arsenału środków 

badawczych w przystępnie opracowanych materiałach 
[26, 27].

 
 a) b) c) 

Rys. 21. Typowe okna pakietu MATLAB/SIMULINK: a) biblioteka członów; b) okno robocze z przykładowym schematem obliczającym; 
c) rozwiązanie oglądane na ekranie członu-imitatora oscyloskopu

Fig. 21. Typical windows of MATLAB/SIMULINK software. a) library of modeling members; b) working window with example of model-
ling scheme; c) scope window with problem solution
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TRZY ZDOLNOŚCI NA „I”: 
INSTYNKT, INTELIGENCJA I INTUICJA

THREE ABILITIES ON THE LETTER OF THE ALPHABET 
“I”: INSTINCT, INTELLIGENCE AND INTUITION 

Wacław Petryński*

* dr, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, ul. Harcerzy Września 3

Słowa kluczowe: antropomotoryka, sterowanie ruchami, przetwarzanie informacji, in-
stynkt, inteligencja, intuicja

Key words: kinesiology, motor control, information processing, instinct, intelligence, 
intuition

Punktem wyjścia rozważań autora jest porównanie definicji słownikowych pojęć: instynkt, inteligencja, 
intuicja, zakończone konstatacją, że trudno jest stworzyć definicję w pełni uniwersalną, przydatną dla każdej 
dziedziny nauk. Poszukiwania definicji na potrzeby antropomotoryki poprzedza analiza modelu przetwarzania 
informacji za pomocą inteligencji, instynktu oraz intuicji. Wynika z niej, iż najbardziej obiecującym narzędziem 
badawczym jest intuicja.  

At the beginning, the author compares the notions: instinct, intelligence and intuition. Such an approach leads 
him to conclusion that it is almost impossible to create a fully universal definition, applicable to any science field. 
The search for such definition useful on the grounds of kinesiology needs to be preceded by constructing the 
model of information processing with the help of intelligence, instinct and intuition. It follows that intuition is the 
most promising research tool for kinesiology.   

NR 45 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Człowiek rozumny – tak często tłumaczymy na język oj-
czysty łacińską nazwę naszego gatunku homo sapiens. 
Rozum zaś – to wedle Słownika języka polskiego [1] 
nic innego, jak „władza poznawcza umysłu ludzkiego, 
zdolność myślenia, poznawania, wykrywania związków 
zależności między postrzeganymi rzeczami, zjawiska-
mi i formułowania sądów, orzekania o tych zjawiskach 
i zależnościach; umysł, inteligencja”. Krótko mówiąc, to 
rozum decyduje o jakości i sprawności przetwarzania 
informacji w pamięci człowieka, także związanej z za-
chowaniami ruchowymi.

Najprostszy proces sterowania ruchami nie ma 
jednak nic wspólnego z rozumem. To instynkt, który 
w Słowniku języka polskiego został opisany jako: „wro-
dzona zdolność dziedziczna żywych organizmów do 
określonych celowych działań, swoistych dla danego 
gatunku i ważnych dla przetrwania w środowisku za-
równo osobnika, jak i całego gatunku”.

Philip G. Zimbardo [2] defi niuje instynkt jako: „nie 
wyuczony wzorzec zachowania, który pojawia się w tej 
samej formie u wszystkich przedstawicieli danego ga-
tunku w pewnym momencie jego rozwoju”. Natomiast 

Jest smutny, bo wie, że zmądrzał bezpowrotnie. 

Robert Gutowski
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w słowniku Webstera [3] odpowiednia defi nicja brzmi: 
„instynkt – wrodzony wzorzec działania lub skłonności 
do działania wspólny dla danego gatunku biologicz-
nego”.

W niemieckim słowniku Dudena [4] odnajdujemy 
z kolei następujące objaśnienie: „instynkt – nieświado-
mie sterowana, naturalna skłonność do określonego 
sposobu zachowania; odziedziczona zdolność, zwłasz-
cza zwierząt, do reagowania w określonych sytuacjach 
w określony, nie sterowany świadomie sposób; wyka-
zywać określone zachowanie, zwłaszcza w celu za-
chowania życia lub gatunku”.

Ruchowe zachowania instynktowne człowieka – to 
przede wszystkim odruchy. Dzięki nim w sytuacji typo-
wej dla naszego gatunku człowiek jest zdolny do bardzo 
szybkiej odpowiedzi ruchowej, bez konieczności jakie-
gokolwiek czasochłonnego przetwarzania informacji 
niesionej przez fi zyczny bodziec płynący ze środowi-
ska. Niekiedy właśnie owa szybkość może decydować 
o uniknięciu urazów lub nawet o uratowaniu życia. Z 
perspektywy sterowania ruchami instynkt jest jednak 
niezbyt interesującym obiektem zainteresowania. Po 
prostu „te typy tak mają” – i już!

Jak się okazało, w żadnej z przytoczonych powyżej 
defi nicji nie odnajdziemy informacji niezmiernie ważnej 
dla badaczy sterowania ruchami: Czy, a jeżeli tak – to 
na jakim poziomie, jest postrzegany bodziec urucha-
miający działanie instynktowne? Jeśli instynkt jest pro-
cesem „zwierzęcym”, to nie może to być postrzeganie 
na poziomie pojęciowym (słownym). W przypadku in-
stynktu wszystkie procesy przetwarzania informacji 
muszą zatem przebiegać poniżej świadomości pojęcio-
wej. Podnieta czuciowa, swoista dla określonego bodź-
ca, musi jednak zostać odpowiednio rozpoznana, gdyż 
działanie instynktowne nierzadko bywa bardzo złożone 
i nie da się go sprowadzić do pojedynczego odruchu. 
Oznacza to jednak, że również na poziomie niższym 
niż pojęciowy, czyli czuciowym, możliwe jest złożone 
przetwarzanie informacji.

Za swoiste przeciwieństwo instynktu powszechnie 
uważana jest inteligencja. W Słowniku języka polskie-
go hasło to opatrzono następującym opisem: „inteligen-
cja – zdolność rozumienia otaczających sytuacji i znaj-
dowania na nie właściwych, celowych reakcji; zdolność 
rozumienia w ogóle, bystrość, pojętność”.

Defi nicję tę trudno uznać za szczytowe osiągnięcie 
naszych leksykografów. Na przykład – co to jest „re-
akcja na sytuację”? Sięgnijmy więc do cytowanego już 
wcześniej podręcznika autorstwa Philipa G. Zimbardo, 
który wyjaśnia, że inteligencja – to „ogólna zdolność 

korzystania z doświadczeń i wykraczania poza dostar-
czone informacje o środowisku”.

Również i ta defi nicja wydaje się zbyt powierzchow-
na. Cóż to bowiem znaczy „wykraczać poza informa-
cje”? W stwierdzeniu tym pobrzmiewa wprawdzie kon-
struktywistyczna myśl Jerome’a S. Brunera, ale skok 
myślowy jest na tyle odległy, że może być mało czytel-
ny. Mniej więcej wiadomo, o co chodzi, ale przecież de-
fi nicja ma być precyzyjna i jednoznaczna, a nie jedynie 
„mniej więcej” dotykać sedna sprawy. Oba cytowane 
opisy pojęcia „inteligencja” można by zatem określić 
jako mało inteligentne. Szukajmy więc dalej. W ame-
rykańskim słowniku Webstera odpowiednia defi nicja 
brzmi: „inteligencja – zdolność uczenia się, wniosko-
wania i rozumienia; uzdolnienie do ogarniania prawd, 
powiązań, faktów, znaczeń itp.”.

I znowu niedosyt! Co autor rozumie pod pojęciem 
„ogarniać prawdy”? Czy aby na pewno jest to zjawisko 
z dziedziny inteligencji?

Zaglądnijmy więc do niemieckiego słownika 
Dudena, gdzie znajdziemy następujący opis: „inteligen-
cja – zdolność [człowieka] do myślenia abstrakcyjnego 
i rozsądnego, na podstawie którego może podejmować 
działania celowe”.

Ostatnia z przytoczonych defi nicji jest bez wątpienia 
najlepsza, ale również pozostawia pewien niedosyt (co 
to znaczy „myślenie rozsądne”?). Psychologowie mają 
zresztą tego świadomość. Arthur S. Reber w Słowniku 
psychologii [5], odnosząc się do inteligencji (intelligen-
ce), zwraca uwagę, że:  „tylko kilku pojęciom w psycho-
logii poświęcono równie wiele uwagi i tylko niewielu 
udało się oprzeć wyjaśnieniu równie skutecznie”.

Porzućmy więc bezowocne poszukiwania w słow-
nikach, weźmy sprawy w swoje ręce i spróbujmy upo-
rządkować pojęciowo problem inteligencji z perspekty-
wy antropomotoryki.

Zacznijmy od tego, że inteligencja wymaga przetwa-
rzania informacji. Zaczyna się ono od odebrania bodź-
ca, który musi zostać jednoznacznie rozpoznany jako 
nośnik informacji. Następnie trzeba zastosować ścisłe 
reguły przetwarzania informacji zawartej w tym nośniku. 
Niekiedy trzeba je wyprowadzić z jakichś innych reguł, 
powiązać ze sobą lub połączyć prawidłowości z jakichś 
odległych dziedzin nauki. Wymaga to wiedzy, ale przede 
wszystkim zdolności do sprawnego korzystania z owej 
wiedzy, zwłaszcza kojarzenia. Nie bez przyczyny około 
80% kory mózgowej człowieka – to kora kojarzeniowa. 
Żaden inny ssak nie ma jej tak wiele! Podkreślmy: zna-
mienne dla inteligencji sprawne przetwarzanie informa-
cji wymaga korzystania z ustalonych reguł. 
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Informacja z jednoznacznie rozpoznanego bodźca 
stanowi dla rozumowania „twardy grunt”, ścisłe reguły 
zaś – intelektualne szyny dla logicznego wnioskowania, 
czyli budowania długich, jednoznacznie powiązanych 
łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Umożliwiają one 
trafne przewidywanie zdarzeń nawet w odległej przy-
szłości. Umożliwiają, ale nie gwarantują. Znamienne 
dla inteligencji logiczne wnioskowanie da się bowiem 
matematycznie opisać za pomocą arytmetyki, a zatem 
podlega ograniczeniom wynikającym z twierdzenia 
o niezupełności systemów logicznych. 

Sformułował je w 1931 roku Kurt Gödel. Głosi ono, 
że jeżeli na zestawie określonych przesłanek zbuduje-
my system, który można opisać prostą arytmetyką, to 
prędzej czy później musi się w nim natrafi ć na zdanie, 
którego w ramach tego systemu nie da się ani potwier-
dzić, ani obalić. Dodajmy, że zwykle trzeba wtedy wpro-
wadzić do owego systemu nową przesłankę. Powstaje 
jednak wówczas nowy system, który zresztą również 
podlega twierdzeniu Gödla.

Prześledźmy szlak informacji przetwarzanej przez 
człowieka. Najpierw ze środowiska dociera do odbiorcy 
bodziec, czyli czynnik fi zyczny: oddziaływanie siły, fala 
świetlna, fala dźwiękowa itp. W narządach zmysłów 
zostaje on przetworzony w podnietę czuciową, czyli 
określony ciąg biopotencjałów, który pełni rolę nośnika 
informacji wewnątrz ustroju. Aby tę informację odszy-
frować, należy podnietę rozpoznać. Następnie trzeba 
się zająć analizą informacji. Może to być informacja 
czuciowa: albo pojedyncza podnieta czuciowa, albo 
grupa takich podniet, pochodzących od różnych na-
rządów zmysłów, ale tworzących spójny system, czyli 
synteza czuciowa. U człowieka może to jednak być 
również informacja symboliczna, wyrażona słowami. 
Nośniki te różnią się pojemnością: najmniej informacji 
zawiera pojedyncza podnieta, więcej – synteza czucio-
wa, najwięcej zaś – słowo.

Od jakości nośnika zależy sprawność i szybkość 
przetwarzania informacji. Można to porównać do sło-
wa komputerowego. W maszynach typu „Sinclair” czy 
„Atari” słowo, czyli ilość informacji przetwarzanej „na 
raz”, miało długość 8 bitów, a porcję taką określono 
mianem „byte”, co nawiązuje – z typowo amerykań-
ską pogardą dla ortografi i brytyjskiej – do słowa „bite”, 
czyli „kęs”. Później pojawiły się komputery, w których 
słowo miało długość dwóch „kęsów” (było to słowo 
szesnastobitowe), a dziś mamy komputery sześćdzie-
sięcioczterobitowe. Wydłużenie słowa zwiększyło ilość 
informacji przetwarzanej za jednym zamachem, co – 
wraz ze zwiększeniem sprawności innych części kom-

putera – wręcz niewyobrażalnie poprawiło prędkość 
współczesnych komputerów w porównaniu ze starym 
„Sinclairem” czy „Atari”. Pojedynczy bodziec można 
porównać do komputerowego „kęsa” ośmiobitowego, 
syntezę czuciową – do „kęsa” szesnastobitowego, 
a słowo – do „kęsa” trzydziestodwu- lub sześćdziesię-
cioczterobitowego. Już same tylko właściwości nośnika 
informacji w ogromnym stopniu decydują o skuteczno-
ści i szybkości jej przetwarzania.

Zauważmy, że określenie najbardziej pojemnego 
nośnika informacji – „słowo” – bynajmniej nie jest jed-
noznaczne. Może ono mieć albo charakter znaku, czyli 
jednoznacznego przypisania określonego słowa do 
jego desygnatu, albo charakter symbolu. W tym dru-
gim przypadku możemy mieć do czynienia z dwoma 
sytuacjami. Słowo-symbol może być powszechnikiem 
(uniwersalium), czyli oznaczać szeroką klasę przed-
miotów, zjawisk lub procesów. Na przykład słowo „pies” 
może oznaczać ratlerka, teriera, bernardyna, doga, wy-
żła itp. Takie powszechne znaczenie jest „własnością” 
całej grupy ludzi posługujących się danym językiem. 
Słowo-symbol może jednak mieć znaczenie, które na-
daje mu konkretny, pojedynczy odbiorca. Wynika ono 
z uprzednich doświadczeń lub wiedzy owego odbiorcy 
i jest właściwe tylko jemu samemu. Osoby cechujące 
się szczególną zdolnością do tworzenia takich wła-
śnie nowych, oryginalnych słów-symboli – to uczeni 
i poeci. Wracając jednak do zagadnień sterowania 
ruchami można stwierdzić, że w przypadku czynności 
czuciowo ruchowej słowo-znak jest odpowiednim nośni-
kiem informacji na Bernsztejnowskim poziomie D, gdzie 
powstają konkretne programy czuciowo-ruchowe, zaś 
słowo-symbol – na poziomie E, będącym „siedzibą” 
uogólnionych programów ruchowych.

Z rodzajem bodźca (i kodem przetwarzania informa-
cji) wiąże się też zasięg czasowy programu działania. 
Jedynie myślenie abstrakcyjne, wymagające używania 
słów i postrzegania czasu jako uniwersalnego czynnika 
porządkującego kolejność zdarzeń, umożliwia doko-
nywanie dalekosiężnych przewidywań. Natomiast po-
strzeganie rzeczywistości za pośrednictwem bodźców 
i syntez czuciowych ogranicza ów zasięg do timingu, 
czyli zgrania miejsca, czasu i zdarzenia w zakresie do-
stępnym bezpośredniemu postrzeganiu zmysłowemu.

Skutkiem przetwarzania informacji jest określona 
odpowiedź odbiorcy na dany bodziec lub bodźce. W 
naszych rozważaniach ograniczymy się do odpowiedzi 
w postaci ruchu, wywierającego jakiś wpływ na środo-
wisko. Jeżeli przetwarzana jest jedynie informacja czu-
ciowa, wskutek czego powstaje odpowiedź ruchowa 
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będąca rozwiązaniem jakiegoś zadania, które pojawiło 
się w środowisku – możemy mówić o inteligencji ru-
chowej. Jeżeli przetwarzane są słowa – mówimy o in-
teligencji pojęciowej.

Podział inteligencji na ruchową i pojęciową ma 
charakter funkcjonalny, a nie strukturalny. U człowie-
ka ośrodkowy układ nerwowy tworzy bowiem zwarty 
system przetwarzania informacji, zarówno czuciowo-
ruchowej, jak i pojęciowej. Weźmy jako przykład za-
radność (pomysłowość) ruchową. Gdy ze środowiska 
docierają do człowieka bodźce, w narządach zmysłów 
zostają przekształcone w podniety czuciowe. Następnie 
zostają postrzeżone – dostrzeżone, rozpoznane i zro-
zumiane – czyli przełożone na kod pojęciowy. W sfe-
rze pojęciowej informacja zostaje przetworzona tak, 
by znaleźć rozwiązanie zadania ruchowego, które po-
jawiło się w środowisku. Powstaje jakieś symboliczne 
odwzorowanie rzeczywistości, ale oderwane od niej 
samej. Dzięki owemu oderwaniu można ją przetwarzać 
bardzo głęboko i swobodnie tworzyć abstrakcyjne wy-
obrażenia planowanych działań, czyli program rucho-
wy. Kiedy już powstanie, zostaje przesłany na niższe 
piętra układu nerwowego, ukonkretniony na poziomie 
D, przekodowany do ciągu podniet ruchowych na po-
ziomie pola przestrzennego C i wykonany na poziomie 
synergii mięśniowych B. Dopiero wtedy może zostać 
wykorzystany do praktycznego oddziaływania na śro-
dowisko.

U człowieka w rozwiązywanie takiego zadania 
ruchowego silnie zaangażowane jest więc również 
przetwarzanie pojęciowe. Z punktu widzenia antropo-
motoryki zbyt szczegółowe rozdzielanie aspektów ru-
chowych i pojęciowych nie jest zresztą konieczne. To 
tak, jakbyśmy użytkując komputer koniecznie chcieli 
się dowiedzieć, co mianowicie w danym zadaniu za-
wdzięczamy wykorzystaniu pamięci cache, co pamięci 
RAM, a co pamięci ROM. Podkreślmy zatem z naci-
skiem jeszcze raz: w sterowaniu ruchami u człowieka 
układy przetwarzania informacji czuciowo-ruchowej 
(„czucie w rękach” z poziomu B i „miara w oku” z po-
ziomu C) oraz pojęciowej („jak to zagrać na tym for-
tepianie?” z poziomu D i „jak skomponować nowy 
utwór?” z poziomu E) stanowią jeden zwarty system, 
więc w analizie wspólnego działania ich rozdzielanie 
nie ma sensu. Znakomicie ujął to niegdyś Alvin Toffl er 
w stwierdzeniu: „Współczesna nauka tak dobrze radzi 
sobie z rozkładaniem problemów na części, że często 
później zapominamy złożyć je w całość”.

Na proces przetwarzania informacji wpływa jeszcze 
jeden czynnik, i to niekiedy bardzo potężny: uczucia. 

Nie są one nośnikami informacji, więc nie sterują owym 
procesem, lecz jedynie regulują natężenie podniet 
czuciowych: wzmacniają je lub tłumią. Ściślej mówiąc, 
wzmacniając jedne, tłumią inne i w ten sposób wpły-
wają na odpowiedź ruchową. Umiejętność panowania 
nad uczuciami – co bynajmniej nie jest łatwe – określa 
się mianem inteligencji uczuciowej. Należy jednak 
pamiętać, że nie jest to określenie ścisłe. Współczesna 
psychologia nie zdołała wprawdzie nawet zdefi niować 
ściśle pojęcia „uczucie” czy „emocja”, ale z całą pew-
nością nie są one nośnikami informacji. (A ponieważ 
nie zdołała zdefi niować również pojęcia „inteligencja” 
oraz jeszcze paru innych, rodzi się więc pytanie, czym 
właściwie od z górą stu pięćdziesięciu lat zajmują 
się psychologowie.) Niemniej uczucia są powiązane 
z pobudzeniem1, które – zgodnie z prawem Yerkesa-
Dodsona – w znacznej mierze decyduje o sprawnym 
wykonaniu złożonych działań w sytuacji wysokiego ry-
zyka czy zdania trudnego egzaminu. 

Podkreślić należy, że bodziec inicjujący inteligentne 
przetwarzanie informacji powinien być w pełni rozpo-
znany. Musi bowiem stanowić „twardą” przesłankę, na 
której zostanie zbudowane jakieś logiczne wnioskowa-
nie. W takiej sytuacji jest naturalne, że już w chwili od-
bierania bodźca tłumione są wszelkie „szumy”, czyli te 
składniki informacji, które nie pasują do następującego 
później rozumowania. Intelektualne pojmowanie świata 
przez człowieka liczy wprawdzie – biorąc pod uwagę 
dorobek starożytnego Egiptu – około 6 tysięcy lat, ale 
za prekursorów jego naukowego opisu we współcze-
snym znaczeniu tego słowa można uważać szereg 
uczonych tworzących po okresie średniowiecza, od 
Mikołaja Kopernika poczynając, na Izaaku Newtonie 
kończąc. 

Właśnie ten znakomity naukowiec stworzył ma-
tematyczne podwaliny pod fi zykę i wydawało się, że 
pełne zrozumienie zasad działania świata jest już tylko 
kwestią czasu. Tak narodził się determinizm, według 
którego znając stan początkowy systemu i wszelkie re-
guły jego przekształceń, można przewidzieć jego stan 
w dowolnym momencie w przyszłości. Innymi słowy, 
określenie „deterministyczny” utożsamiano z określe-
niem „przewidywalny”. 

Niestety, na ślicznym, deterministycznym obrazie 
świata brzydkie rysy zaczęły się pojawiać już pod 
koniec XVIII stulecia, a w XIX wieku było wiadomo, 
że wszystkiego logicznie opisać się nie da. Uczeni 

1 Sposób powiązania uczuć z pobudzeniem określa typ temperamentu; 
uczucia o tym samym natężeniu – co wiemy od Hipokratesa – wywołają inne 
pobudzenie u choleryka, sangwinika, fl egmatyka i melancholika.
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próbowali więc zachować zupełny porządek choćby 
w matematyce. Te nadzieje rozwiał jednak w 1931 roku 
Kurt Gödel, ogłaszając wspomniane już twierdzenie 
o niezupełności systemów logicznych. Nieco później 
padł fundament determinizmu, na którym od XVI wie-
ku wznoszono zręby nauki nowożytnej. Okazało się 
mianowicie, że określenia „deterministyczny” i „prze-
widywalny” bynajmniej nie są synonimami! Powstała 
w drugiej połowie XX wieku teoria chaosu dowiodła, 
że mogą istnieć procesy deterministyczne, czyli pod-
legające ściśle określonym i znanym prawom, ale 
mimo to nieprzewidywalne. Na marginesie: nie mogę 
się oprzeć wrażeniu, że bardziej powszechna świado-
mość o dokonaniach Kurta Gödla i osiągnięciach teorii 
chaosu uchroniłaby wielu badaczy szeroko pojętej kul-
tury fi zycznej przed mozolnymi wędrówkami po inte-
lektualnych manowcach.

Choć już V w. p.n.e. Sokrates wyznał: „wiem, że 
nic nie wiem”, to jednak do dziś zmieniło się niewiele. 
W 25 stuleci po Sokratesie Czesław Miłosz mógł więc 
napisać w Piesku przydrożnym: „Wiedza moja nieduża, 
rozum krótki. Staralem się jak moglem...”. Inteligencja 
jest bowiem silnie spętana więzami logiki, która – co 
wykazał Gödel – nie jest bynajmniej niezawodna. Co 
zatem pozostaje pracownikowi nauki, gdy dociera do 
miejsca, gdzie kończą się wygodne szyny naukowej 
metodyki i rozpoczynają naukowe wertepy?

Otóż ma, nieboraczek, trzy drogi do wyboru. 
Pierwszą wybierają naukowcy. Cofają się do rejonu do-
brze poznanego, po którym mogą poruszać się z pew-
ną swobodą. Do ich działalności niezbędna jest inte-
ligencja odtwórcza, wymagająca stosowania jedynie 
znanych zasad i ich typowych kombinacji.

Na drugą wyruszają badacze. Podwijają rękawy 
i zaczynają pracowicie układać naukowe szyny w ob-
szarze dziewiczej wiedzy, którą pragną przekształcić 
w uporządkowaną naukę. Do tego jest im potrzebna 
inteligencja twórcza, wymagająca tworzenia nowych 
kombinacji już istniejących zasad. Wprawdzie na ogół 
mają dość mgliste pojęcie o celu, do którego mają 
wieść owe szyny, ale z czasem ich mrówcza praca 
może przynieść pożądane skutki.

Trzecia – to szlak uczonych. Wzuwają oni trapery, 
wdziewają nieprzemakalne kurtki, do chlebaka wkłada-
ją kromkę chleba i termos z herbatą, po czym wyrusza-
ją do celu na przełaj. Po drodze muszą tworzyć nowe 
zasady, a jako kompas służy im intuicja.

Zauważmy pewną osobliwość językową. W okre-
śleniu „uczony” pobrzmiewa tryb niedokonany, wraz 
z nieodłączną niepewnością, ale z perspektywą nie-

zmierzonych przestrzeni wiedzy i nigdy niekończącej 
się opowieści o jej odkrywaniu. Natomiast na określenie 
„nauczony” – w trybie dokonanym – zasługują naukow-
cy. W ich przypadku proces uczenia się – nauczania 
dobiegł końca. Swoje wiedzą i poruszają się swobod-
nie – ale tylko w takim świata kole, jakie nauczonemi 
zakreślają oczy.

By zatem na rozwój nauki spojrzeć okiem uczo-
nego, trzeba zdjąć naukową pychę z serca i przyznać 
wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie badać świata w peł-
ni rozumowo, czyli wykorzystując jedynie inteligencję. 
Jest to trudne, gdyż przeświadczenie, że środowisko 
naukowe wie, jak zbudowany jest świat, leży u podstaw 
tego, co Thomas S. Kuhn nazwał „nauką normalną”. 
Kiedy jednak przeświadczenie takie nie wytrzymuje 
zderzenia z rzeczywistością, nie pozostaje nic innego, 
jak użyć innego narzędzia poznawania świata. A to 
pachnie naukową rewolucją, której „prawdziwi uczeni” 
boją się niczym diabeł święconej wody!

Owym „innym narzędziem” może być intuicja. 
Jeżeli jakiś bodziec postrzegamy niewyraźnie, braki 
informacji sami uzupełniamy przewidywaniem z ja-
kimś prawdopodobieństwem, co zwykle nazywamy 
„przeczuciem”. Już w tym miejscu intelektualny grunt 
robi się nieco grząski. W odróżnieniu od inteligentne-
go przetwarzania informacji, w przypadku wykorzy-
stania intuicji nie wyróżniamy w sytuacji jakiejś jednej, 
wyraźnej przesłanki odrzucając inne, ale świadomie 
dopuszczamy jakąś niepewność. Ponadto w trakcie 
intuicyjnego rozwiązywania danego zadania w niektó-
rych miejscach brakuje „twardych”, logicznych zasad 
przetwarzania informacji, brakuje więc jednoznacznych 
„szyn”, po których mogłaby podążać myśl człowieka 
rozwiązującego dane zadanie. Inteligencja stanowi ta-
kie szyny, z mnóstwem zwrotnic, dających wprawdzie 
prawo wyboru drogi tylko w pewnym zakresie, ale pew-
ne i wygodne. Bodziec-reakcja, bodziec-reakcja – ach, 
jakież to behawiorystyczne! Dlatego behawiorystycz-
nie inteligentny uczony panicznie wręcz boi się wyjścia 
poza twardy szlak wyznaczany przez jednoznaczne 
powiązanie skutku i przyczyny, średnie arytmetyczne 
i odchylenia standardowe. Jeżeli jednak intelektual-
ny szlak wyprowadza nas w rejon, gdzie takich szyn 
nie ma, uczony dysponujący jedynie inteligencją staje 
się bezradny niczym dziecko we mgle! Możemy sobie 
również wyobrazić sytuację, gdy do celu wiedzie kilka 
takich intelektualnych szyn, a brak dostatecznych pod-
staw, by którąś z nich ocenić jako najlepszą. W takiej 
sytuacji do procesu przetwarzania informacji trzeba 
oprócz rozumu włączyć również uczucia i fantazję, 
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czyli intuicję. Kłopot w tym, że nie mieszczą się one 
w arsenale „prawdziwego” uczonego.

W Słowniku języka polskiego hasło „intuicja” ma 
trzy następujące znaczenia:
„1. «przeczucie, zdolność przewidywania, twórcza wy-

obraźnia»;
2. fi loz. «rodzaj irracjonalnego poznania polegający na 

uchwyceniu prawdy dzięki wewnętrznemu przeko-
naniu, bez pomocy rozumowania lub doświadcze-
nia»; intuicja intelektualna «umysłowy ogląd istoty 
bądź całości danego zjawiska»;

3. psych. «narzucające się przekonanie, którego nie 
można w pełni uzasadnić, powstające w wyniku 
nieświadomego przeniesienia postaw wytworzo-
nych w stosunku do podobnych sytuacji lub w wyni-
ku działania bardzo słabych bodźców»”.

W słowniku Webstera odpowiednia defi nicja intu-
icji  brzmi: „bezpośrednie postrzeganie prawdy, faktów 
itp., niezależne od jakiegokolwiek procesu rozumowa-
nia; bezpośrednie zrozumienie”.

W słowniku Dudena znajdujemy zaś następujące 
wyjaśnienie terminu intuicja: „bezpośrednie, nie wy-
prowadzone logicznie, nie oparte na refl eksji poznanie, 
ogarnięcie istoty rzeczy lub złożonego procesu”.

I znowu mamy tu do czynienia ze sporym bałaga-
nem pojęciowym. Spróbujmy zatem z perspektywy an-
tropomotoryki prześledzić zjawiska intuicyjnego prze-
twarzania informacji, zapoczątkowane pojawieniem 
się bodźca w środowisku. Oddziałuje on – silniej lub 
słabiej – na narządy zmysłów, które przetwarzają go 
na podnietę czuciową. Zostaje ona mniej lub bardziej 
dokładnie rozpoznana w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, a ponadto wybiórczo wzmocniona lub przytłu-
miona przez poprzednie doświadczenia lub uczucia. 
Końcowym wynikiem tego etapu jest jakaś informacja, 
która niekiedy nie stanowi dostatecznej podstawy do 
wyboru jakiegoś określonego działania. Niezbędną jej 
część ustrój dorabia sobie sam – czyli odgaduje – na 
podstawie przeszłych doświadczeń i przewidywania 
(z jakimś prawdopodobieństwem) rozwoju wypadków 
w przyszłości, po czym na podstawie tak uzupełnionej 
informacji buduje program i podejmuje działanie ru-
chowe.

Właśnie odgadywanie stanowi jądro intuicji 
i w znacznej mierze decyduje o jej jakości. Jeśli w pro-
cesie odgadywania wykorzystuje się błyskotliwą in-
teligencję i wyrafi nowane uczucia, wówczas intuicja 
nabiera znamion geniuszu. Jeżeli jednak sprowadza 

się do prymitywnych prób i błędów, wówczas działania 
człowieka zostają sprowadzone do poziomu zachowań 
spłoszonej kury.

Zauważmy pewną niezgodność powyższego opi-
su z defi nicją (3) ze Słownika języka polskiego. Otóż 
działanie intuicyjne jest wynikiem działania bodźców 
niekoniecznie słabych, ale nie zawierających pełnej 
informacji niezbędnej do podjęcia określonej decyzji. 
Zauważmy, że „nieświadome przeniesienie postaw 
wytworzonych w stosunku do podobnych sytuacji” 
dzieje się wtedy, gdy nośnikiem informacji jest już nie 
bodziec, lecz podnieta czuciowa, której „moc informa-
cyjna”, decydująca o jej „wadze” w procesie przetwa-
rzania informacji, zostaje wzmocniona lub osłabiona 
zarówno wskutek uprzedniego doświadczenia, jak 
i wskutek działania uczuć. Ten sam bodziec może więc 
być „silny” dla kogoś doświadczonego, „słaby” zaś – dla 
nowicjusza. Na przykład szybko poruszająca się ciem-
na plama drobnych fal na wodzie jest dla doświadczo-
nego żeglarza oznaką silniejszego podmuchu wiatru, 
nowicjuszowi nie dostarcza zaś żadnej informacji. Co 
więcej, jeżeli ów doświadczony żeglarz z jakichkolwiek 
powodów obawia się przechyłu, wówczas informacja ta 
w znacznym stopniu będzie kształtowała jego zacho-
wanie. Jeżeli nie – będzie czynnikiem mało istotnym. 
W tym przypadku czynnikiem wzmacniającym lub osła-
biającym „moc informacyjną” podniety czuciowej jest 
uczucie obawy.

Zwróćmy uwagę na słowa z poprzedniego akapi-
tu: „niezbędną część informacji ustrój dorabia sobie 
sam”. Jądrem intuicji jest właśnie ów proces dorabiania 
brakującej informacji, owo wymagające wykorzystania 
fantazji odgadywanie. Ponadto, gdy brakuje twardych 
„szyn”, nieuchronnie pojawia się słabsze lub silniejsze 
zabarwienie uczuciowe. Szczególny niepokój behawio-
rystycznie inteligentnych uczonych budzi to, że w przy-
padku intuicyjnej pracy umysłowej wzajemne proporcje 
logiki, fantazji i uczuć mogą być dowolne. W skrajnym 
przypadku logiki może więc nie być w ogóle, a tego 
żaden kapłan nauki normalnej zdzierżyć nie jest w sta-
nie!

Zauważmy pewną osobliwość intuicyjnego przetwa-
rzania informacji. Konieczność odgadywania brakującej 
części informacji sprawia, że nie może ona stanowić 
„tworzywa” dla ścisłego, arytmetycznego jej przetwa-
rzania właściwego inteligencji. Z jednej strony utrudnia 
to jednoznaczne przetwarzanie informacji, z drugiej 
jednak umożliwia pominięcie mozolnego przechodze-
nia przez misterny łańcuszek powiązań przyczyna-sku-
tek – co jest absolutnie niezbędne w przypadku inteli-
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gencji – i dojście do właściwego rozwiązania „na skró-
ty”. W psychologii zjawisko takiego nagłego odkrycia 
właściwego rozwiązania nosi nazwę „wgląd” (insight) 
lub „efekt aha”, w języku potocznym – „olśnienie”2. W 
przypadku intuicyjnego przetwarzania informacji ładu-
nek niepewności wynikający z odgadywania części in-
formacji potęguje się w kolejnych ogniwach rozumowa-
nia i sprawia, że jest mało prawdopodobne, by intuicja 
zapewniła ścisłe przewidywanie w odległej przyszłości. 
Nie oznacza to bynajmniej, iż jest to całkowicie niemoż-
liwe. Właściwym matematycznym narzędziem analizy 
takiego procesu jest bez wątpienia teoria chaosu.

Kończąc temat intuicji zauważmy, że pojęcie to 
nie da się pogodzić z behawiorystycznymi zasadami 
postrzegania świata. Zdolności tej nie można bowiem 
zmierzyć, zważyć czy policzyć. Z drugiej zaś strony 
największe umysły współczesnej nauki – na przykład 
Albert Einstein, Kurt Gödel, Richard Feynman czy 
Stephen Hawking – niewiele zdziałałyby bez intuicji. 
Przytoczmy słowa bodaj najwybitniejszego logika XX 
wieku, Kurta Gödla:

Ludzki duch nie jest zdolny do sformalizowania 
(zmechanizowania) wszystkich swoich intuicji mate-
matycznych. Gdy z powodzeniem formalizuje jakąś ich 

2 Do tego zjawiska nawiązuje cytowana w niniejszej pracy druga defi ni-
cja pojęcia „intuicja” ze Słownika Języka polskiego oraz opis hasła intuition 
ze słownika Webstera.

część, właśnie ten fakt wymaga nowej wiedzy intuicyj-
nej (podkr. moje – WP), na przykład przekonania o nie-
sprzeczności formalizmu [6].

Schemat przetwarzania informacji przy użyciu inte-
ligencji, intuicji i instynktu przedstawiono na rycinie 1.

Badaniem opisywanych procesów przetwarzania 
informacji – choć ani ich tak nie nazywał, ani nie odnosił 
bezpośrednio do czynności ruchowych – był twórca in-
tuicjonizmu, francuski noblista Henri Bergson. Twierdził 
on, że instynkt i intelekt są przeciwieństwami: instynkt 
działa nieświadomie i czerpie swą siłę z organizmu, zaś 
intelekt działa świadomie i jest od organizmu względnie 
niezależny. Należy domniemywać, że terminem „świa-
domość” Bergson określał jedynie poziom pojęciowy 
przetwarzania informacji. Natomiast intuicję określił 
jako „uświadomiony instynkt”, będący wytworem i or-
ganizmu, i przyrody. W takim ujęciu intelekt ujmuje 
rzeczy od zewnątrz i pośrednio, przez ich odwzorowa-
nia symboliczne – słowa, czego skutkiem jest swoiste 
naginanie pojmowania rzeczywistości do struktury 
przekazu językowego, który ową rzeczywistość opisu-
je. Natomiast intuicja przenosi nas do wnętrza rzeczy, 
ujmuje ją bezpośrednio, wprost i w całości.

Podsumujmy. Instynkt obejmuje wrodzone wzorce, 
swoiste automatyzmy zachowań wspólne dla danego 
gatunku w sytuacjach typowych. Działania instynktow-
ne są niezmienne, a związana z nimi informacja nie 

Rys. 1. Przetwarzanie informacji z wykorzystaniem inteligencji, intuicji i instynktu; uczucia są regulatorami siły oddziaływania podniet 
czuciowych

Fig. 1. Information processing with intelligence, intuition and instinct; emotions are regulators of particular sensory inputs 
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podlega świadomemu przetwarzaniu. Inteligencja – to 
sprawna, spójna, elegancka mechanika myślenia. 
Człowiek panuje nad nią w pełni, więc wydaje się dlań 
bezpiecznym narzędziem poznawania rzeczywistości. 
Daje – przynajmniej pozornie – to, co uczeni kocha-
ją nade wszystko: przewidywalność. Niestety, w wielu 
przypadkach okazuje się narzędziem zbyt słabym, 
w innych wyprowadza zaś na manowce. W pełni logicz-
ny system usiłują zbudować np. prawnicy. Skutkiem 
jest w pełni zgodne z prawem bankructwo piekarza, 
który zbędne pieczywo bezpłatnie oddawał potrzebują-
cym, czy konieczność wypłacania przez współczesną 
Rzeczpospolitą komunistycznym zbrodniarzom eme-
rytur wielokrotnie wyższych niż te, które otrzymują ich 
ofi ary. Ograniczenie inteligencji wynikające z twierdze-
nia Gödla działa w tych przypadkach bezwzględnie3. 
Intuicja zaś – to swoboda intelektualna, niezbędna 
tam, gdzie inteligencja przestaje być motorem, a staje 
się kotwicą w procesach tworzenia obrazu świata.

Zauważmy pewną prawidłowość, zgodną z opisaną 
przez Bernsztejna zasadą, że rozwój wyższego pozio-
mu sterowania ruchami rozszerza możliwości poziomu 
niższego. Ten sposób myślenia zaowocował wykreśle-
niem na rysunku linii przerywanych. Ukształtowanie 
intuicji umożliwia wykorzystanie w działaniach instynk-
townych również postrzegania czuciowego, ukształto-
wanie inteligencji – wykorzystanie w działaniach intu-
icyjnych postrzegania pojęciowego.

We współczesnej nauce sama inteligencja wystar-
cza do tego, by stać się wybitnym uczonym. Aby jednak 
zostać geniuszem, niezbędna jest intuicja. Zgrabnie ujął 
to niegdyś Albert Einstein, który stwierdził: „wyobraźnia 
bez wiedzy może tworzyć rzeczy piękne; wiedza bez 
wyobraźni – najwyżej doskonałe”.

Gdyby uznać przedstawione w niniejszej pracy 
argumenty, należałoby dokonać pewnych przewarto-
ściowań. W towarzystwie niezawodnego, ale prymityw-
nego instynktu i dokładnej, ale kostycznej inteligencji 
szczególnie korzystnie przedstawia się bowiem swo-
bodna, choć nieco roztrzepana intuicja. Nie jest wpraw-
dzie równie oczywista i spójna jak inteligencja, ale daje 
nieskrępowane żelazną logiką ścieżki rozumowania 
prowadzące do rozwiązania określonego zadania. 
Niekiedy taka właśnie ścieżka pozwala wydobyć się 
z pułapki, w jaką nierzadko wpędza nas żelazna logika. 
W takim ujęciu inteligencję można porównać do algo-
rytmicznej, intuicję zaś – do heurystycznej, metody roz-

3 Bardzo chciałbym wierzyć, że jest to skutkiem tej swoistości opisu 
świata z wykorzystaniem logiki, o której powiedział nam Kurt Gödel.

wiązywania zadań. Pierwsza polega na wykorzystaniu 
odpowiedniego, istniejącego już „przepisu” i zapewnia 
stuprocentową skuteczność rozwiązywania zadań, 
ale tylko należących do ściśle określonej, wąskiej kla-
sy. Druga polega na odgadywaniu rozwiązania i daje 
umiarkowaną skuteczność, ale można ją stosować do 
szerszej, nie zawsze nawet ściśle określonej klasy za-
dań. Zdumiewające jest to, że takie odgadywanie bywa 
trafne i prowadzi niekiedy do naukowego celu szybciej 
niż inteligencja. Innym, być może nieco zaskakującym 
wnioskiem wypływającym z takiego opisu inteligencji 
i intuicji jest to, że na poziomie stosowania zasad in-
tuicja jest aktem twórczym, inteligencja zaś – odtwór-
czym. Nawet jeżeli inteligencja tworzy nowe jakości, to 
ewentualne nowatorstwo może wynikać jedynie z in-
nego powiązania już znanych zasad. Podstawą intuicji 
jest zaś oderwanie się od istniejących zasad, wskutek 
czego niezbędne staje się zwykle stworzenie, choćby 
prowizorycznie, jakichś nowych zasad. Inteligencja 
jest więc niezbędna inżynierowi4, intuicja – uczone-
mu. Porównując je obie do wzorca budowy ruchów 
Bernsztejna można by zatem stwierdzić, że zadaniem 
nauki jest intuicyjne przetwarzanie impresjonistycznego 
obrazu świata – fascynującego, ale dość niewyraźne-
go – postrzeganego na „symbolicznym” poziomie E, by 
przekuć go w inteligentny rysunek techniczny rzeczy-
wistości – nudny, ale doskonale praktyczny – na „zna-
kowym” poziomie D. Uczony powinien więc wsłuchiwać 
się w tajemniczy głos Stwórcy i tworzyć jednoznaczny 
komunikat dla inżyniera.

Intuicja, będąca niezbędnym składnikiem prawdzi-
wej twórczości, pozwala zatem wyjść poza granice, do 
których sięgają istniejące algorytmy. Niepokój „praw-
dziwych” uczonych budzi jednak to, że człowiek nie 
w pełni panuje nad jej działaniem. Pojawia się tu za-
tem przypadek, a więc nieprzewidywalność, której „na-
uka normalna” boi się niczym diabeł święconej wody. 
Zauważmy jednak, że jeśli bogactwo umysłowe bierze 
się z różnorodności źródeł, to korzystająca wyłącznie 
z rozumu inteligencja jest jedynie ubogą krewną intu-
icji, wykorzystującej rozum, fantazję i uczucia. Intuicję 
można więc porównać do swobodnego, nieprzewidy-
walnego, pełnego fantazji i radości życia mustanga, 
inteligencję zaś do dobrze ujeżdżonego wierzchow-
ca, smutnego, bo twardy kantar logiki często bardziej 
go uciska niż kieruje, ale posłusznie reagującego na 
polecenia jeźdźca. Warto może w tym miejscu przyto-

4 Jeśli potrafi  on stosować znane zasady w sposób nowatorski, to staje 
się wynalazcą.
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czyć pewne stwierdzenie Alberta Einsteina (skądinąd 
zwolennika raczej inteligencji niż intuicji): „Nigdy nie 
zdołasz rozwiązać problemu wykorzystując tę samą 
metodę myślenia, dzięki której ów problem w ogóle po-
wstał”. Poszukiwanie nowych metod z wykorzystaniem 
jedynie inteligencji byłoby zatem poważnym samoogra-
niczeniem.

Podsumowując powyższe rozumowanie i uwzględ-
niając szczególne zadania antropomotoryki można za-
tem sformułować następujące defi nicje:

Instynkt – właściwa danemu gatunkowi wrodzona zdolność 
do skutecznego działania w sytuacjach typowych; nie wymaga ja-
kiegokolwiek przetwarzania informacji, dzięki czemu działanie owo 
jest szybkie, celowe i przewidywalne.

Inteligencja – zdolność budowania skutecznych zachowań 
celowych w sytuacjach wymagających logicznego przetwarza-
nia dokładnie rozpoznanej informacji według ściśle określonych 
zasad, które można opisać przy użyciu arytmetyki, obejmującej 
jednoznaczne powiązanie przyczyn ze skutkami; dzięki takiemu 
powiązaniu umożliwia dokładne przewidywanie rozwoju wydarzeń 
w odległej przyszłości, ale podlega ograniczeniom wynikającym 
z twierdzenia o niezupełności systemów logicznych.

Intuicja – zdolność budowania skutecznych zachowań celo-
wych w sytuacjach wymagających przetwarzania niejednoznacznej 
informacji przy braku ściśle określonych reguł, które można opi-
sać z wykorzystaniem teorii chaosu; dzięki możliwości pominięcia 
procedur logicznego przetwarzania informacji umożliwia szybkie 
opracowanie pożądanego rozwiązania, ale nie gwarantuje trafnego 
przewidywania w odległej przyszłości z powodu niejednoznaczno-
ści powiązań przyczyna-skutek, wzrastającej w miarę oddalania się 
od początku procesu przetwarzania informacji.

Wspólnym mianownikiem wszystkich powyższych 
defi nicji jest proces przetwarzania informacji; dzięki 
temu defi nicje te tworzą spójny system. Nie obejmuje on 
jednak tzw. inteligencji uczuciowej, gdyż uczucia nie są 
nośnikami informacji, a jedynie regulatorami natężenia 
ich oddziaływania. Używając obrazowej przenośni ma-
tematycznej można by stwierdzić, że instynkt, inteligen-
cja i intuicja są odpowiedzialne za topologię danej czyn-
ności czuciowo-ruchowej, uczucia zaś – za jej metrykę. 
I to nie w trójwymiarowej przestrzeni Euklidesowej, ale 
w czterowymiarowej czasoprze strzeni!

Do sterowania ruchami człowiek może wykorzysty-
wać wszystkie trzy wymienione zdolności. Kartezjańska 
wiara w potęgę umysłu sprawiła jednak, że uczeni 
szczególnie upodobali sobie inteligencję. Niestety, jest 
ona bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju zaburze-
nia, a ponadto w czasach Kartezjusza nie znano twier-
dzenia Gödla, które dziś można wszak postrzegać jako 

ścisłą, naukową postać słynnych praw Murphy’ego5. 
Od instynktu homo sapiens oddalił się tak bardzo, że 
w nauce jego rola może być co najwyżej znikoma lub 
wręcz żadna. Natomiast intuicja może okazać się bar-
dziej obiecującym narzędziem, niż to się może wyda-
wać uczonym ufnym w potęgę – nierzadko jedynie po-
zorną – naukowego rozumu. Niestety, liczne przykłady 
użyteczności intuicji często bywają ignorowane przez 
ofi cjalną naukę. Głoszę więc gromko pochwałę intuicji 
na przekór wszystkim tym, którzy od lat bezskutecznie 
usiłują oprzeć rozwój antropomotoryki – i to na całym 
świecie! – na ścisłych i metodycznych, ale niemal bez-
płodnych „wynikach oryginalnych badań doświadczal-
nych”. Wprawdzie w większości poszerzają one jedynie 
bezużyteczne „cmentarzysko faktów”, które nie pod-
dają się żadnej syntezie, więc nie mogą wzbogacać 
nauki, ale wbrew oczywistym dowodom właśnie takich 
– wysoce inteligentnych, a jakże! – wyników oczekują 
od uczonych prawie wszystkie znaczące czasopisma 
naukowe na świecie, „fi ladelfi jskich” nie wyłączając6!

Zauważmy, że przedstawione w niniejszym eseju 
rozumowanie opiera się głównie na porządnym zdefi -
niowaniu na potrzeby antropomotoryki pojęć „instynkt”, 
„inteligencja” i „intuicja” w taki sposób, aby uwypukla-
ły te cechy owych pojęć, które są szczególnie istotne 
w naszej dziedzinie, ale zarazem były zgodne z potocz-
nym rozumieniem tych słów. Tylko! I aż! Dlatego, wie-
dziony instynktem – bo skąd u Barbarzyńcy miałaby się 
wziąć inteligencja czy intuicja? – uważam, że należy 
pilnie powołać stały komitet zajmujący się nazewnic-
twem w naukach o kulturze fi zycznej!

5 A bodaj najsłynniejsze z owych praw głosi, że jeżeli coś może pójść 
źle, to na pewno pójdzie źle. Uczony może jednak pokładać nadzieję w tym, 
że prawa Murphy’ego stosują się też do praw Murphy’ego, więc nie wszystko 
zawsze musi iść źle.

6 Niedawno w trakcie prywatnej dyskusji na ten temat zapytałem mo-
jego przyjaciela, uczonego amerykańskiego, redaktora naczelnego pisma 
„fi ladelfi jskiego”, czy mógłby mi wskazać jakieś znaczące osiągnięcia teo-
retyczno-pojęciowe w dziedzinie nauk o sterowania ruchami z okresu ostat-
niego ćwierćwiecza. Jest, oczywiście, kwestią uznania, co jest, a co nie jest 
osiągnięciem „znaczącym”, ale ów uczony nie zdołał wymienić żadnego, któ-
rego doniosłość nie budziłaby wątpliwości. Niestety, wypracowana metodyka 
badań w naszej dziedzinie staje się wprawdzie – dziś jest to już oczywiste! 
– coraz bardziej jałowa, ale jest niezmiernie wygodna dla środowiska na-
ukowego. Nikt z „wielkich” nie kwapi się więc do zmiany kursu, choć w moim 
głębokim przekonaniu wiedzie on w najlepszym razie na mieliznę; miejmy 
nadzieję, że przynajmniej mulistą lub piaszczystą!
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„CZUCIE OSZCZEPU” – JEGO STRUKTURA, 
ZNACZENIE, UWARUNKOWANIA I KSZTAŁTOWANIE 

W OPINII ZAAWANSOWANYCH OSZCZEPNIKÓW

„JAVELIN FEELING” – ITS STRUCTURE, SIGNIFICANCE, 
CONDITIONS AND DEVELOPMENT IN THE OPINION OF 

THE ADVANCED ATHLETES

Włodzimierz Starosta*, Tomasz Jonak**

***prof. dr hab., Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim, Zakład Teorii i Metodyki Sportu

***dr, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Słowa kluczowe: struktura „czucia oszczepu”, uwarunkowania „czucia oszczepu”, 
kształtowanie „czucia oszczepu”, eksperyment pedagogiczny, zaawansowani oszczep-
nicy

Key words: „javelin feeling” structure, conditions of „javelin feeling”, development „jave-
lin feeling”, pedagogical experiment, advanced javelin thrower

Wstęp. W całościowym przygotowaniu oszczepnika do zawodów „czucie oszczepu” zajmuje miejsce 
szczególne. Stanowi ono integralną część składową treści techniki sportowej, tj. jej „wewnętrznego obrazu 
ruchu”. Pojęcie to nie zostało dotychczas zdefiniowane, ale funkcjonuje w procesie szkolenia i odgrywa nie-
zwykle ważną rolę w osiąganiu rekordowych wyników. Dlatego celem naszych badań była: 1) próba określenia 
„czucia oszczepu”; 2) ustalenie wstępnej struktury tego czucia; 3) określenie niektórych uwarunkowań jego 
kształtowania się. 

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 23 osobach specjalizujących się w rzucie oszczepem, 
w tym na 12 kobietach z 9 różnych klubów sportowych Polski. W badaniach wykorzystano: ankietę, zestaw 
prób sprawności specjalnej, eksperyment pedagogiczny. 

Wnioski. 1. Według ankietowanych „czucie oszczepu” to takie zgranie się z nim i poznanie jego zachowania 
prowadzące do nieodczuwania jego obecności podczas wykonania rzutu. 2. Poziom tego czucia zależy od: stop-
nia wytrenowania, stażu zawodniczego, poziomu technicznego, warunków atmosferycznych, samopoczucia, 
liczby ćwiczeń kształtujących to czucie, okresu treningowego, poziomu koordynacji ruchowej. 3. Metody i środki 
stosowane w eksperymencie wywołały znaczny wzrost wyników sportowych u wszystkich badanych.

Introduction. In the entire preparation of the javelin thrower to the competitions the “javelin feeling” oc-
cupies a special place. It is an integral component of the content of the sport technique, that is of its ”internal 
image of movement”. The notion has not been defined so far, but it functions in the training process and it plays 
a crucial role in the achievement of  record results. Therefore, the purpose of our investigation was to: 1. Attempt 
to define the “javelin feeling”. 2. Establish the initial structure of the feeling. 3. Define some of the conditions of 
its development. 

Material and methods. The research was conducted on 23 individuals (including 12 women) specializing in 
javelin throws, from different sport clubs in Poland. In the investigation the following was applied: a questionnaire, 
a set of special fitness tests, a pedagogical experiment. 
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Conclusions. 1. According to those questioned, “javelin feeling” means being so strongly bound to it, so well 
familiar with its behaviour that its presence  during the performance of the throw is almost imperceptible. 2. The 
level of this feeling depends on the: advancement of the training, competition experience and practice, technical 
level, atmospheric conditions, wellbeing of the athlete, number of exercises developing the feeling, training period, 
level of movement co-ordination. 3. The methods and means applied in the experiment engendered a significant 
rise in the sport results among all those investigated.

Wstęp

Rzuty lekkoatletyczne, mieszczące się w najwyższym 
poziomie koordynacji, należą do ćwiczeń złożonych 
technicznie, które wymagają przejawiania dokładnych 
ruchów realizowanych w minimalnych jednostkach cza-
sowych i zmiennych warunkach. Ich złożoność wynika 
z konieczności umiejętnej i niełatwej do zdefi niowania 
współpracy zawodnika ze sprzętem, tj. z oszczepem, 
dyskiem, młotem. Jedynie wysoki poziom tej współpra-
cy umożliwia mistrzowskie opanowanie techniki rzutów 
i osiąganie wysokich wyników sportowych. Efektem tej 
współpracy jest stopniowo kształtujące się specyfi czne 
czucie kinestetyczne. Czucie to jest zróżnicowane w za-
leżności od wykorzystywanego sprzętu. W ten sposób 
występuje tyle rodzajów czucia, ile jest odmian sprzętu. 

W pracy tej głównym przedmiotem zainteresowania 
było „czucie oszczepu”. W przygotowaniu oszczepnika 
do zawodów zajmuje ono szczególne miejsce, sta-
nowiąc kwintesencję sumarycznego efektu treningu 
sportowego [8–10], a zarazem ekstrakt czy też syntezę 
wszystkich rodzajów przygotowania zawodnika. Jest 
to nowe rozumienie „czucia oszczepu”, jak też rodzaju 
czucia specyfi cznego dla konkretnej dyscypliny spor-
towej, które dotychczas nie znalazło syntetycznego 
ujęcia w postaci schematu (ryc. 1). Stanowi ono inte-
gralną część składową treści techniki sportowej, tj. jej 
„wewnętrznego obrazu ruchu” (ryc. 2). 

W przeciwieństwie np. do innych specyfi cznych 
rodzajów czucia, takich jak „czucie wody” czy „czucie 
piłki”, na temat których powstało szereg publikacji [1, 
2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16], pojęcie to nie zostało do-
tychczas zdefi niowane i nie funkcjonuje w specjalnym 
piśmiennictwie. Niezależnie od tego „czucie oszcze-
pu” funkcjonuje w procesie szkolenia oszczepników 
i w sposób znaczący przyczynia się do osiągania re-
kordowych wyników. Dotychczas nie podejmowano 
badań dotyczących jego znaczenia czy też sposobów 
kształtowania, nie określono również jego struktury ani 
uwarunkowań sprzyjających jego kształtowaniu. Tym 
niemniej pojęcie to od lat jest zadomowione w prakty-
ce treningu. To znak, iż praktyka sportowa wyprzedziła 
w tym zakresie teorię. 

Uwzględniając to wszystko, co napisaliśmy wcze-
śniej, a także biorąc pod uwagę ogromne znaczenie 
„czucia oszczepu” dla osiągania wysokich wyników 
sportowych podjęliśmy analizę tego złożonego proble-
mu, zamierzając osiągnąć następujące cele:
1) podjęcie próby określenia „czucia oszczepu”, 
2) ustalenie niektórych uwarunkowań jego kształtowa-

nia się, 
3) określenie wstępnej struktury „czucia oszczepu”. 

Materiał i metoda

Badaniami objęto grupę 23 osób specjalizujących się 
w rzutach oszczepem, w tym 12 kobiet z 9 różnych klu-
bów sportowych Polski. Badanych charakteryzowało 
znaczne zróżnicowanie wieku (14–28 lat), stażu zawod-
niczego (2–12 lat) i poziomu zaawansowania sportowe-
go (od zawodników klasy młodzieżowej do pierwszej). 
Oszczepniczki uzyskiwały wyniki w granicach: 25–
53,18 metra, a oszczepnicy rzędu 42,48–68,78 metra. 
Spora grupa zawodników uczestniczyła w zawodach 
najwyższej rangi (m.in. w mistrzostwach Polski czy 
mistrzostwach świata juniorów). Większość badanych 
należała do zawodników doświadczonych z wieloletnim 
stażem sportowym. 

W badaniach wykorzystano następujące metody: 
kwestionariusz W. Starosty, składający się z 22 otwar-
tych pytań dotyczących struktury i uwarunkowań „czucia 
oszczepu”, własny zestaw prób sprawności specjalnej, 
ukierunkowany na celność rzutów do przemieszcza-
nej tarczy (50% rekordu indywidualnego), krótkotrwały 
eksperyment pedagogiczny ukierunkowany na kształ-
towanie „czucia oszczepu” z zastosowaniem metody 
W. Starosty [11, 13]. 

Wyniki 

1. Wyniki badań ankietowych

W omówieniu skupimy się na wynikach sumarycznych, 
a także na wybranych wynikach indywidualnych, w tym 
też na opiniach poszczególnych badanych.
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Ryc. 1. Kształtowanie specyficznego czucia u zawodników we wszechstronnym przygotowaniu wieloletniego cyklu treningowego 
[Starosta,1999]

Fig. 1. Formation of specific kinaesthetic feeling by competitors in comprehencive preparation and many year’s [Starosta, 1999]
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Ryc. 2. Elementy składowe techniki sportowej [Starosta, 2000]

Fig. 2. Components of sports technique [Starosta, 2000]
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1.1. Pojęcie „czucia oszczepu”
Pod pojęciem „czucia oszczepu” badani rozumieli: 
● „trafi anie w oszczep bez względu na warunki at-
mosferyczne”; ● „wrażenia dotykowe odbierane pod-
czas trzymania oszczepu”; ● „nieodczuwanie obec-
ności oszczepu podczas rzutu”; ● sytuację, „kiedy 
oszczep nie przeszkadza podczas rozbiegu i rzutu”; 
● „taki kontakt ze sprzętem, kiedy czujemy się z nim 
zespoleni i tak do niego przyzwyczajeni, że w ogóle 
nie odczuwamy jego obecności”; ● „kontrolowanie 
napięć mięśni, wyczuwanie ciężkości oszczepu, ide-
alne trafi anie w oszczep”; ● „zgranie się zawodnika 
z oszczepem, czyli całkowite podporządkowanie so-
bie sprzętu”; ● „zgranie z oszczepem, jego długo-
ścią i ciężarem”; ● „panowanie nad oszczepem”; ● 
„zdolność do dowolnego manipulowania oszczepem 
przez zawodnika w trakcie rzutu. Jest to uczynienie 
z oszczepu swojego podwładnego”. Różne odmiany 
„zgrania się” („zlania się”) ze sprzętem i panowania 
nad nim powtarzały się w wypowiedziach najczęściej 
i one też stanowią najbardziej istotną część pojęcia 
„czucia oszczepu”.

1. 2. Przejawianie się „czucia oszczepu”   
Na pytanie, w czym owo „czucie oszczepu” się przeja-
wia, uzyskano także bardzo zróżnicowane odpowiedzi: 

● jest „sposobem trzymania, wejściem pod oszczep, 
czyli prawidłowo wykonaną techniką”; ● lekkim, deli-
katnym wyrzutem”; ● „jeżeli [oszczep] dobrze przylega 
do dłoni, rzucam lepiej”; ● „potrafi ę rzucić oszczepem 
w dowolnie wybrane miejsce (do celu), na określoną od-
ległość (np. 50 m), obrać odpowiedni pułap lotu oszcze-
pu (płaski rzut). Rzucam tam, gdzie chcę”. Ostatnia 
część wypowiedzi, trafi a chyba w sedno i odzwiercie-
dla wysoki poziom „czucia oszczepu”: „Rzucam tam, 
gdzie chcę”.

1.3. Symptomy „czucia oszczepu” 
Interesujące było wyliczenie przez badanych sympto-
mów niskiego i wysokiego poziomu „czucia oszczepu” 
(tab. 1). Wśród tych pierwszych na czołowych miejscach 
znalazły się: „nietrafi anie w oszczep” i „nierozumienie 
oszczepu”, a wśród drugich – ich przeciwieństwa.

1.4. Okres treningowy a „czucie oszczepu”   
Jednym z ważniejszych uwarunkowań poziomu „czu-
cia oszczepu” był okres treningowy. Zdecydowana 
większość badanych (98%) określiła okres startowy 
jako ten, w którym poziom tego czucia jest najwyższy. 
Najniższy poziom „czucia oszczepu” w opinii zawodni-
ków występował częściej w okresie przygotowawczym 
(76%) niż w przejściowym (24%).

Tabela 1. Symptomy niskiego i wysokiego poziomu „czucia oszczepu”  [Starosta, Jonak, 1997]

Table 1. Symptoms of low and high level „javelin feeling” [Starosta, Jonak, 1997]                    

Symptomy niskiego poziomu Symptomy wysokiego poziomu

• „nietrafianie” w oszczep
• „nierozumienie” oszczepu
• zły kąt wyrzutu
• zły rozbieg
• zły tor lotu
• rzuty bliskie
• błędy w technice
• gorsze wyniki
• coraz większe zniechęcenie
• bóle poszczególnych części ciała

• „trafianie” w oszczep
• „rozumienie” oszczepu
• dobra koordynacja
• nieodczuwanie oszczepu
• dobry, daleki rzut
• skuteczne rzuty do celu
• gdy oszczep „nie przeszkadza”
• ciało zawodnika i oszczep stanowią jedność

Symptoms of low level Symptoms of high level 

• „not hitting” in javelin
• „not understanding” javelin
• bad angle of javelin throw
• bad running start
• bad trajectory of flight
• near javelin throw
• mistake in technique
• worse results
• larger and larger discouragement
• pains of body particular 

• „hitting” in javelin
• „understanding” in javelin
• good coordination
• not feeling javelin
• good, far (long) javelin throw
• effective javelin throw to aim
• when javelin „not prevent”
• competitors body and javelin making unit
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1.5. Część zajęcia treningowego a „czucie oszcze-
pu”  

W opinii większości badanych (90%) najwyższy poziom 
„czucia oszczepu” pojawiał się w zasadniczej części 
zajęcia treningowego, a najniższy – we wstępnej (80%) 
lub końcowej (20%). Opinie te były zgodnie z oczeki-
waniem i odzwierciedlały podstawowe zasady treningu 
sportowego.

1.6. Uwarunkowania polepszenia i pogorszenia 
„czucia oszczepu”  

Sporą wartość wdrożeniową mają opinie dotyczące 
tego, co wpływa na polepszenie lub pogorszenie tego 
czucia. Według badanych czucie polepsza m.in. kształ-
towanie koordynacji ruchowej, rzuty do celu, ilość cza-
su poświęcona na trening, intensywność treningu, staż 
zawodniczy, doskonała technika, dobre samopoczucie, 
częsty kontakt ze sprzętem. Pogarsza natomiast: zbyt 
mała liczba odpowiednich ćwiczeń, dłuższa przerwa 
w treningu, braki w wyszkoleniu technicznym, złe sa-
mopoczucie, rzadki kontakt ze sprzętem.

1.7. Wynik sportowy a „czucie oszczepu” 
Zdecydowana większość badanych (90%) uznała, że 
występuje związek między poziomem „czucia oszcze-
pu” a uzyskanym wynikiem sportowym. Zależność ta 
była wprost proporcjonalna, tj. im wyższy był poziom 
czucia, tym lepszy okazywał się wynik, a także więk-
sza możliwość uzyskania maksymalnego wyniku. 
Potwierdzały to m.in. następujące wypowiedzi: ●„gdy 
czuję oszczep – staję się bardzo pewny siebie i potra-
fi ę wykorzystać wówczas całą swoją siłę”; ● „istnieje 
silny związek, gdyż dobre «czucie oszczepu» pozwala 
na lepsze kontrolowanie wyrzutu. Jest to bardzo ważne 
przy zmiennym wietrze, kiedy często trzeba zmieniać 
kąt wyrzutu oszczepu”; ● „im lepsze czucie, tym lepsza 
technika i wyniki”. Ostatnia opinia wydaje się najbliższa 
istoty zagadnienia.

1.8. „Czucie oszczepu” a jego cechy fi zyczne  
Większość badanych (90%) stwierdziła występowanie 
związku między „czuciem oszczepu” a jego jakością, 
twardością i ciężarem. Oto wybrane rodzaje uzasad-
nienia: ●„Rzucanie sprzętem o różnym ciężarze, twar-
dości, jakości wpływa na «czucie oszczepu». Dlatego 
rzuty wykonywane oszczepem, z którym mamy stycz-
ność na co dzień, są dalsze niż oszczepem nowym lub 
o innym ciężarze”; ●„po przejściu do grupy wiekowej 
juniorów zmienił się ciężar oszczepu i czucie zosta-

ło zaburzone”; ●„Im lepszy, doskonalszy sprzęt, tym 
jego czucie jest lepsze. Dobre osznurowanie, lepszy 
markowy oszczep sprawiają, że dłoń ma lepszy kon-
takt ze sprzętem”, ●„im cięższy oszczep, tym gorsze 
czucie”; ●„ciężar i twardość odgrywają dużą rolę. Za 
ciężki oszczep jest nieodpowiedni, zbyt lekki także jest 
zły”. Ciężar oszczepu waha się w granicach kilkudzie-
sięciu gramów. Używanie oszczepów o skrajnie zróżni-
cowanym ciężarze może, ale nie musi, destabilizować 
poziom „czucia oszczepu”. Metoda dużych kontrastów 
wymaga bowiem wyjątkowo umiejętnego postępowa-
nia. Mniej ryzykowna jest metoda małych i średnich 
kontrastów.

1.9. Warunki zewnętrzne a „czucie oszczepu”  
Podobnie jak wcześniej, zdecydowana większość ba-
danych (90%) dostrzegła związek między „czuciem 
oszczepu” a warunkami zewnętrznymi. Zawodnicy uj-
mowali ten związek w różny sposób: ● „Bardzo duże 
znaczenie ma rodzaj nawierzchni, a także temperatu-
ra powietrza. Gdy jest zimno czucie pogarsza się”; ● 
„Tartan i ciepły, pogodny, bezwietrzny dzień – to ide-
alne warunki do uzyskiwania maksymalnych wyników. 
Wtedy moje czucie jest wysokie”; ● „niska temperatura 
powoduje szybkie stygnięcie mięśni, a co z tym się 
wiąże – gorsze «czucie oszczepu»; ● „gdy jest zimno 
i pada deszcz, poziom czucia obniża się”. Związku mię-
dzy czuciem a warunkami zewnętrznymi nie dostrzegły 
jedynie trzy osoby.

1.10. Technika rzutu a „czucie oszczepem”  
Za pomocą kolejnego pytania próbowano ustalić zwią-
zek występujący między techniką rzutu a „czuciem 
oszczepu”. Niemal wszyscy dostrzegli istnienie takiego 
związku, ale w różny sposób go ujmowali: ● „im do-
skonalsza jest technika, tym wyższy jest poziom czu-
cia. Rozwój techniki idzie w parze z rozwojem czucia”; 
● „technika decyduje w znacznej mierze o poziomie 
czucia, gdyż polepszenie techniki podnosi poziom czu-
cia”; ● „im poprawniejsza technika, tym lepszy wynik, 
a wynik zależy od poziomu czucia oszczepu”; ● „do-
skonaląc technikę poprawiam także czucie”. Jak wyni-
ka z sumarycznej i indywidualnych odpowiedzi, badani 
dostrzegli sprzężenie zwrotne występujące między 
techniką a „czuciem oszczepu”, jednak skoncentrowali 
się na pozytywnym wpływie techniki na czucie, pomi-
jając faktycznie istnienie jeszcze innej zależności, tj. 
ogromnego wpływu czucia (wrażeń kinestetycznych) 
na proces doskonalenia techniki. W większości wypo-
wiedzi zwrócono uwagę na równoległość doskonalenia 
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techniki i kształtowania się specyfi cznego czucia, pod-
kreślając równocześnie, że taka sytuacja może mieć 
miejsce jedynie w poprawnie realizowanym procesie 
szkolenia, w którym sporo miejsca zajmuje kształtowa-
nie się wrażeń kinestetycznych adekwatnych do indy-
widualnej lub mistrzowskiej techniki wykonania rzutów. 
Być może wpłynął na to również sposób sformułowania 
pytania, sugerujący taką właśnie kolejność.

1.11. Sposoby kształtowania „czucia oszczepu”   
Następne pytanie ankiety ukierunkowano na samo-
analizę czynności treningowych zawodnika, pytając: 
W jaki sposób kształtujesz u siebie „czucie oszcze-
pu”? Odpowiedzi zawodników mają spore znaczenie 
aplikacyjne: ● „poprzez rzuty do celu (na murawie) na 
określone odległości (np. 40 lub 50 m), na określonym 
pułapie (np. płaski, równoległy do ziemi lub pod kątem 
30º); ● „poprzez rzuty piłką lekarską 1 kg lub oszcze-
pami z lekkimi kulkami gumowymi i metalowymi”; 
● „wykonywanie rzutów w grubej rękawicy lub oszcze-
pami o różnym ciężarze”; ● „poprzez ćwiczenia tech-
niczne i koordynacyjne”; ● „oglądając kasety wideo”; 
● „częsty kontakt ze sprzętem”. Jest to repertuar 
dość obszerny, ale czy wystarczający dla osiągnię-
cia mistrzostwa technicznego i znaczących wyników 
na arenie międzynarodowej? Zawodnik wspominają-
cy o wykonywaniu rzutów w grubej rękawicy należał 
do grupy eksperymentalnej, u której kształtowano 
„czucie oszczepu” według polisensorycznej metody 
W. Starosty [1991]. 

1.12. Uwarunkowania poziomu „czucia oszczepu” 
Na pytanie, od czego zależy poziom „czucia oszcze-
pu”, otrzymano sporą serię różnorodnych odpowiedzi. 
Można je uogólnić w następujący sposób: zarówno ni-
ski, jak i wysoki poziom tego czucia zależy od: stopnia 
wytrenowania, stażu treningowego, poziomu techniki 
rzutu, warunków atmosferycznych, samopoczucia, 
liczby wykonanych ćwiczeń kształtujących „czucie 
oszczepu”, okresu treningowego, koordynacji ruchowej 
i szybkości ręki. To ostatnie, może mało precyzyjne 
i wieloznaczne określenie, wyraża istotną właściwość 
(cechę) oszczepnika, tj. zdolność do przejawiania 
tzw. siły eksplozywnej lub zrywkowej, umożliwiają-
cej osiąganie znaczących odległości rzutów. Materiał 
ten uzupełniają wybrane indywidualne wypowiedzi: 
● „zależy od lat pracy, motywacji do uprawiania spor-
tu, chęci, umiejętności, predyspozycji”; ● „wysoki lub 
niski poziom czucia oszczepu zależy od stopnia pozna-
nia charakterystycznych zachowań się oszczepu oraz 

zaawansowania i techniki”. Obie opinie wnoszą nowe 
treści – motywację i poznanie „zachowań” oszczepu. 
Poznanie zachowań jakby uosabiało martwy sprzęt, 
jakim jest oszczep. Ale w odczuciu zawodnika oszczep 
ten „żyje” i posiada specyfi czne właściwości, których 
poznanie umożliwia mu „zlanie się” – „połączenie ze 
sprzętem w jedną całość”. O tym zgraniu i jego znacze-
niu badani wypowiadali się wcześniej, kiedy próbowali 
zdefi niować termin „czucie oszczepu”.

1.13. Stopień wytrenowania a „czucie oszczepu”       
Kolejne pytanie miało wyjątkowo konkretny charakter: 
Czy dostrzegasz związek między stopniem wytreno-
wania a „czuciem oszczepu? Wszyscy badani, nieza-
leżnie od wieku i poziomu zaawansowania, na to py-
tanie odpowiedzieli twierdząco. Oto wybrane opinie: 
● „Ten związek ma zasadniczy wpływ na uzyskiwane 
rezultaty. Przy dobrej technice koncentrujemy się na 
długości rzutu, a nie ustawieniu ręki, pozycji wyrzutnej”; 
● „Im wyższy stopień wytrenowania, tym wyższy po-
ziom «czucia oszczepu», ponieważ jest większa zna-
jomość sprzętu i własnych możliwości”; ● „im lepiej 
wytrenowany zawodnik, tym jego czucie jest dokład-
niejsze”; ● „zawodnik o wyższym poziomie wytreno-
wania posiada większą skuteczność rzutów”. W tym 
indywidualnym ujęciu wysokiemu poziomowi wytreno-
wania, odpowiada jeden z ważniejszych symptomów, 
czyli adekwatny poziom „czucia oszczepu”.

1.14. Najlepszy start a poziom „czucia oszczepu”  
Na pytanie: Jaki był poziom Twego „czucia oszczepu” 
w najlepszym starcie? – wszyscy badani stwierdzili ści-
słą zależność. Oznacza to, iż w najlepszym (rekordo-
wym) rzucie mieli oni najwyższy poziom tego czucia. 
Odzwierciedlały to także wybrane indywidualne opinie: 
●„w najlepszym starcie poziom czucia oszczepu był 
wysoki. Wykonałem cztery rzuty, które były lepsze od 
mojego rekordu życiowego”; ●„byłam dobrze zgrana 
z oszczepem i był on mi całkowicie podporządkowa-
ny”; ●„przy wysokim poziomie czucia oszczep dobrze 
leżał w ręku i wygodnie się nim rzucało”; ●„czułem, 
że oddane rzuty były pełne, tj. wszystkie fragmenty 
techniki współgrały ze sobą i wzajemnie się uzupeł-
niały”. Taka jednomyślność opinii zdarza się nieczęsto 
i głównie wtedy, kiedy związek jest ewidentny i podob-
nie odczuwany przez wszystkich. Świadczyć to może 
o nasyceniu treningu sporym ładunkiem elementów czy 
też ćwiczeń wymagających przejawiania wrażeń kine-
stetycznych, których suma składa się na kształtowanie 
„czucia oszczepu”.
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1.15. Poziom koordynacji ruchowej 
a „czucie oszczepu”   

W następnej kolejności badanym zadano niezwykle 
ważne dla teorii, a szczególnie dla praktyki treningu py-
tanie: „Czy dostrzegasz związek między poziomem ko-
ordynacji ruchowej a „czuciem oszczepu”? Twierdząco 
na pytanie to odpowiedzieli wszyscy badani. Wiele 
indywidualnych opinii świadczyło o bardzo szerokim 
rozumieniu tego związku. Oto wybrane z nich: ● „im 
wyższy poziom koordynacji, tym większe możliwości 
kształtowania «czucia oszczepu»”; ● „bez czucia mię-
śniowego nie ma właściwej koordynacji ruchów”; ● „wy-
soki poziom koordynacji zapewnia dobre wyniki i odpo-
wiedni poziom czucia”; ● „wysoki poziom koordynacji 
jest zaczątkiem polepszającego się czucia oszczepu”; 
● „im więcej potrafi ę wykonać różnych ćwiczeń, tym 
lepsza jestem w swojej konkurencji”; ● „jeśli potrafi sz 
współgrać na rozbiegu z oszczepem (nie opuszczać 
i nie zadzierać grota, nie kiwać ręką), a jednocześnie 
zachować odpowiednią dynamikę rozbiegu to efekty tej 
współpracy są odczuwalne w postaci dobrego wyniku”. 
W technicznie skomplikowanej konkurencji, jaką jest rzut 
oszczepem, znaczenie wysokiego poziomu koordynacji 
jest wyjątkowo duże. Dobrze, że uświadamiają to sobie 
specjalizujący się w tej konkurencji zawodnicy.

1.16. Emocje a poziom „czucia oszczepu”   
Zupełnie innej problematyki dotknięto w pytaniu: Czy 
zmienia się poziom „czucia oszczepu” pod wpływem 
emocji? Choć badani nie wykazywali pełnej jedno-
myślności, to jednak ich zdecydowana większość 
(90%) udzieliła twierdzącej odpowiedzi. Interesujące 
były opinie tych zawodników, którzy stwierdzili, iż: 
● „pod wpływem emocji towarzyszących ważnym za-
wodom zawodnik często nie potrafi  skoncentrować się 
odpowiednio na technice rzutu”; ● „pod wpływem emo-
cji czucie oszczepu pogarsza się lub polepsza (zależnie 
od psychiki zawodnika). Przeważnie jednak pogarsza, 
gdyż emocje powodują napięcie mięśni, co pogarsza 
czucie”; ● „ kiedy wzrastają emocje oszczep staje się 
lżejszy i mam nad nim większą władzę”; ● „pozytywne 
nastawienie polepsza kontakt z oszczepem”. Niewiele 
osób nie zaobserwowało u siebie zmian pod wpływem 
emocji. Z części opinii wynika, że emocje nie zawsze 
muszą mieć negatywny wpływ, ale niemal zawsze od-
grywają rolę modyfi katora „czucia oszczepu”.

1.17. Wahania poziomu „czucia oszczepu”   
Kolejne pytanie dotyczyło: wahania poziomu „czucia 
oszczepu”. Większość badanych (65%) nie zaobser-

wowało u siebie dużych wahań tego czucia. To ogólne 
stwierdzenie uzupełniają wybrane opinie zawodników: 
● „kiedy wahania te występują oszczep staje się cięższy, 
nie jest mi podporządkowany i praca z nim zniechęca 
mnie”; ● „najlepsze rezultaty osiągam podczas treningu, 
gdy wykonywanym rzutom nie towarzyszą emocje, nato-
miast na zawodach spalam się. A więc wahania czucia 
są duże”; ● „obserwuję duże wahania czucia oszczepu 
w zależności od samopoczucia, stanu zdrowia (kontuzje 
itp.), rangi zawodów, zachowania kibiców itp.”; ● „w za-
leżności od rangi zawodów mam lepsze lub gorsze czu-
cie”. Przytoczone opinie ujawniają dość bogatą paletę 
uwarunkowań wahania czucia. Z wybranych wypowiedzi 
wynika, iż czucie to ma nietrwały charakter i zmienia się 
pod wpływem rozmaitych uwarunkowań.

1.18.  Wieloletni okres szkolenia 
a „czucie oszczepu”   

Poprzednie pytanie dotyczyło uwarunkowań wahania 
tego czucia. W kolejnym natomiast próbowano ustalić 
zmiany czucia podczas wieloletniego okresu szkolenia. 
W tym przypadku wahania takie obserwowało aż 90% 
badanych. Część osób wahania te kojarzyła ze zmianą 
ciężaru oszczepu. Podsumowuje to jedna z wypowiedzi: 
● „tylko po przejściu na cięższy oszczep miałem kłopo-
ty z czuciem”. Niektórzy wahania te łączyli z wiekiem 
i stażem treningowym: ● „mój poziom czucia oszczepu 
wzrasta w miarę, jak dłużej trenuję. Gdy rozpoczyna-
łem trening nie mogłem zapanować nad oszczepem, 
w wyniku czego leciał on tam, gdzie nie powinien”; 
● „na początku nie mogłam znaleźć wspólnego języka 
z oszczepem, a dopiero później po dużej liczbie zajęć 
treningowych czuję go”; ● „im dłużej trenuję, tym forma 
jest bardziej stabilna, jestem lepsza technicznie”; ● „na 
początku czucie było złe albo mieszane, pod wpływem 
treningów polepszyło się”; ● „im dłuższe szkolenie, tym 
lepsze czucie”. 

Treść większości wypowiedzi sprowadzić można do 
wspólnego mianownika: poziom czucia wzrasta w mia-
rę stażu treningowego. Ten punkt widzenia potwierdzają 
słowa znakomitego fi zjologa I.M. Sjeczenowa, udowad-
niającego, że czucie mięśniowe: „...towarzyszy każde-
mu ruchowi (...) i rozwija się równocześnie z koordyna-
cją ruchów w grupy czuciowe określoną fi zjonomią” [5]. 
W grupie czuciowej z określoną fi zjonomią mieści się 
niewątpliwie „czucie oszczepu” jako specyfi czny rodzaj 
przystosowania się człowieka do otaczającego go śro-
dowiska. W innym miejscu swej pracy I.M. Sjeczenow 
pisze o rozjaśnianiu ciemnego czucia mięśniowego pod 
wpływem wielokrotnego powtarzania ćwiczenia.
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1.19. Elementy składowe „czucia oszczepu”   
W ostatnim pytaniu starano się ustalić elementy skła-
dowe „czucia oszczepu”. W lapidarnym skrócie ele-
menty te sprowadzić można do: techniki, koordynacji 
ruchowej, szybkości, siły, samopoczucia, czynników 
zewnętrznych. Jest to zbyt ogólne określenie tych 
elementów, wśród których dominują zdolności moto-
ryczne. Godne podkreślenia jest wyszczególnienie na 
samym początku tego wykazu – techniki i koordynacji. 
Rzeczywiście te dwa elementu mają piewszoplanowy 
charakter. W niektórych opiniach uwypuklone zostały 
składowe kontaktu zawodnika ze sprzętem: ● „kon-
takt dłoni z osznurowaniem, siła przyczepu palców na 
brzegu osznurowania, idealne ułożenie oszczepu na 
wysokości skroni i trzymanie go za sobą”. Dość orygi-
nalnie ujmuje to jeden z badanych, który stwierdza, że: 
● „Czucie składa się z elementów koordynacji rucho-
wej połączonej z tzw. myśleniem w czasie rzutu. Jest 
to współpraca umysłu i ciała”.

2. Eksperyment pedagogiczny

Polegał on na przeprowadzeniu w okresie 14 dni 12 
zajęć treningowych, podczas których zawodnicy wy-
konywali ćwiczenia z oszczepem w rękawicach robo-
czych o grubości 2–3 mm. Podczas tych zajęć 6 osób 
(4 oszczepniczki i 2 oszczepników) wykonało 426 rzu-
tów o różnej sile i na rozmaitą odległość. W zajęciach 
wykorzystano oszczepy o różnym ciężarze, stosując 
rzuty w zróżnicowanych warunkach przestrzennych 
(w poprzek, w skos boiska). Treść ostatniego zajęcia 
stanowiła „zabawa rzutowa” bez rękawic. W wyniku 

krótkotrwałego stosowania rękawic, ukierunkowanego 
na podwyższenie progu wrażliwości dłoni, wszyscy 
zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe średnio 
o 4 m (14,3%). Różnica między poprzednimi i nowymi 
rekordami życiowymi wyniosła 1,97 i była nieistotna 
statystycznie, co mogło wynikać ze stosunkowo małej 
liczebności grupy (tab. 2). Poprawa wyników z pedago-
gicznego punktu widzenia była znacząca, jeśli się weź-
mie  pod uwagę czas trwania eksperymentu. Ważne 
było też to, że rekordy życiowe poprawili wszyscy bada-
ni w granicach 2,78–4,88 cm (8,7–22,8 procent).

Dyskusja

Zasadniczą trudnością podczas opracowania tego te-
matu był brak w dostępnej literaturze przedmiotu prac 
podejmujących temat „czucia oszczepu”. Inne rodzaje 
tego czucia, specyfi cznego dla rozmaitych dyscyplin, 
stały się już przedmiotem fragmentarycznej naukowej 
penetracji. Zebrany dotychczas materiał zaledwie do-
tknął tego niezwykle ważnego dla praktyki sportowej 
problemu. Materiał ten dotyczył głównie „czucia wody” 
[3, 7, 11, 13, 14, 16, 17] i „czucia piłki” [2, 9, 10, 11]. 
W sytuacji braku wzorców czy też punktów odniesienia 
można było problem ten jedynie wstępnie opracować, 
przeprowadzając wśród doświadczonych zawodników 
sondaż dotyczący rozumienia pojęcia „czucia oszcze-
pu”, jego składowych i niektórych uwarunkowań. Nawet 
takie fragmentaryczne ujęcie ukazuje znaczenie tego 
problemu, jego obszerność i liczne uwarunkowania. 

W materiale badawczym, zebranym na stosunko-
wo nielicznej grupie zawodników specjalizujących się 

Tabela 2. Rekordy życiowe w rzucie oszczepem (w metrach) ustanawiane przez badanych przed i po eksperymencie pedagogicznym  
[Starosta, Jonak, 1997]

Table 2. Personal bests in javelin throw (in meters) set before and after a pedagogical experiment [Starosta, Jonak, 1997]

Inicjały zawodników/ 
Iinitials

Stary rekord życiowy/ 
Personal best 

(previous) 

Nowy rekord życiowy/ 
Personal best 

(current)

Wielkość poprawy (m) /
 Improvement 

in metres

Procent poprawy / 
Improvement in 

percent

M.J. 50,82 55,28 4,46 8,7

J.P. 33,00 39,04 4,04 11,5

E.L. 25,00 29,56 4,56 18,2

D.W. 24,00 26,78 2,78 11,6

J.M. 25,08 28,34 3,26 13,0

E.J. 21,32 26,20 4,88 22,8

Średnia 30,20 34,20 4,00 14,3
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w rzucie oszczepem, zaskakuje ich dogłębna znajo-
mość problemu i jego znaczenia dla osiągania znaczą-
cych wyników sportowych. Na podkreślenie zasługuje 
też duża kompetencja badanych, i to niezależnie od 
wieku, stażu i poziomu sportowego, jak też duża zbież-
ność opinii zawartych w sporej liczbie odpowiedzi. Na 
tym tle niezrozumiałe wręcz staje się niepodjęcie tego 
ważnego tematu nawet w aspekcie metodycznym. 
Zebrane subiektywne opinie 23 doświadczonych osób 
to zaledwie zalążek rozpoznania tego problemu. 

Jednak z owego zalążka można utworzyć w miarę 
obiektywny obraz tego, czym jest to specyfi czne czu-
cie i jakie są jego niektóre uwarunkowania. Szczególną 
wartość wdrożeniową mają wybrane indywidualne 
opinie badanych (materiał w tym zakresie jest znacz-
nie obszerniejszy) znakomicie uzupełniające obraz 
całościowy. Na podstawie pełnego materiału udało 
się przygotować wstępną strukturę „czucia oszczepu”, 
składającą się z 26 elementów uszeregowanych w 7 
grupach (ryc. 3). Grupy te utworzono wykorzystując 
niezbędne w rzucie oszczepem zdolności koordyna-
cyjne: kinestetycznego różnicowania ruchów, rytmiza-
cji ruchów, orientacji przestrzenno-czasowej, szybkiej 
i adekwatnej reakcji, zachowania równowagi, łączenia 
ruchów i ich dostosowania (kombinowania). Istnienie 
takiej nawet orientacyjnej struktury ułatwia zawodniko-
wi i trenerowi dobór odpowiednich ćwiczeń, ukierunko-
wanych na kształtowanie konkretnych elementów skła-
dowych tego czucia. 

Niezwykle ważnego materiału dostarczył krótko-
trwały eksperyment pedagogiczny. Wynika z niego, 
iż korzystanie z dość grubych rękawic (metoda W. 
Starosty) [11, 13] podczas wykonywania specjalistycz-
nych ćwiczeń w znaczący sposób podnosi poziom 
„czucia oszczepu”, umożliwiając wykonywanie rzutów 
na większą odległość. Być może, dłuższe korzystanie 
z rękawic o różnej grubości umożliwiłoby osiągnięcie 
jeszcze wyższego poziomu tego specyfi cznego dla 
oszczepników czucia.  

Wnioski i stwierdzenia

1. Przegląd dostępnego piśmiennictwa specjalistyczne-
go wykazał brak materiału dotyczącego tak ważnego 
zagadnienia, jak „czucie oszczepu”. 2. Według ankie-
towanych „czucie oszczepu” to takie zgranie się z nim 
i poznanie jego zachowania, które prowadzi do nieod-
czuwania jego obecności podczas wykonywania rzutu. 
3. Przerwa w treningu, połączona z brakiem „kontak-
tu” z oszczepem, w opinii badanych pogarsza „czucie 

oszczepu”. 4. W przekonaniu badanych zmęczenie wy-
wołuje obniżenie poziomu zdolności koordynacyjnych, 
a szczególnie zdolności różnicowania ruchu i pośred-
nio „czucia oszczepu”. 5. Według badanych zawodni-
ków, do najważniejszych elementów składowych „czu-
cia oszczepu” należą: technika, koordynacja ruchowa, 
szybkość, siła, samopoczucie, czynniki zewnętrzne. 
6. Badani dostrzegli zachodzące u nich zmiany w pozio-
mie „czucia oszczepu” w wieloletnim okresie szkolenia. 
7. Bardzo ważną rolę w opinii oszczepników i oszczep-
niczek odgrywają emocje, wpływające w dużym stopniu 
na poziom „czucia oszczepu”. 8. Wszyscy badani za-
uważyli ścisły związek występujący między poziomem 
koordynacji a „czuciem oszczepu”. 9. Związek taki do-
strzegli również między stopniem wytrenowania a tym 
specyfi cznym czuciem. 10. Poziom „czucia oszczepu” 
w opinii badanych zależy od: stopnia wytrenowania, 
stażu zawodniczego, poziomu technicznego, warun-
ków atmosferycznych, samopoczucia, liczby ćwiczeń 
kształtujących to czucie, okresu treningowego, koordy-
nacji ruchowej, „szybkości ręki”. 11. Według badanych 
występuje ścisły związek między warunkami zewnętrz-
nymi a „czuciem oszczepu”. 12. Związek taki w opinii 
badanych występuje także między „czuciem oszczepu” 
a jego jakością, twardością i ciężarem. 13. Badani 
oszczepnicy i oszczepniczki wskazywali na istnienie 
związku między „czuciem oszczepu” a uzyskanym 
wynikiem sportowym. 14. Najwyższy poziom „czucia 
oszczepu” według badanych występuje w zasadniczej 
części zajęcia treningowego, a najniższy – w części 
wstępnej. 15. Ankietowani uznali, iż najwyższy poziom 
„czucia oszczepu” występuje w startowym okresie 
treningowym, a najniższy – w okresie przygotowaw-
czym. 16. W opinii badanych symptomami wysokiego 
poziomu „czucia oszczepu” są: harmonia ruchów (wy-
soki poziom koordynacji), duża odległość rzutu, rzuty 
trafi ające w wyznaczony cel, „trafi anie w oszczep”. 17. 
Metody i środki stosowane w krótkotrwałym ekspery-
mencie wywołały znaczny wzrost wyników sportowych 
u wszystkich badanych. Ze względu na małą liczeb-
ność grupy nie znalazło to odzwierciedlenia w zakresie 
istotności różnic statystycznych.

Zalecenia metodyczne

Nieodzownym elementem treningu jest poszukiwa-
nie nowych sposobów doskonalenia techniki. Jednym 
z nich jest stosowanie specjalnych ćwiczeń ukierunko-
wanych na kształtowanie składowych elementów „czu-
cia oszczepem”. W odpowiednim doborze tych ćwiczeń 
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pomoże schemat wstępnej struktury tego czucia (por. 
ryc. 3). Dla ułatwienia tej pracy przygotowaliśmy przy-
kładowy zestaw ćwiczeń, który obejmuje: a) rzuty do 
celu na wyznaczona odległość; b) rzuty oszczepami 
o różnym ciężarze (młodzicy od 400 do 700 g, junio-
rzy i seniorzy od 600 do 1000 g); c) rzuty oszczepem 
z przesuniętym na korzyść i niekorzyść środkiem 

ciężkości; d) rzuty oszczepem ze znacznie cieńszym 
i grubszym osznurowaniem; e) rzuty kijami o różnej 
długości i grubości (jak oszczepem); rzuty słomką jak 
oszczepem; f) rzuty oszczepem w rękawiczkach (różna 
grubość, materiał i kolor) [6, 11]; g) rzuty oszczepem na 
uwięzi – na linie (trening w okresie przygotowawczym 
w sali gimnastycznej). 
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Wstęp

Jako przedstawiciel krakowskiej szkoły antropomotory-
ki, która wydała pierwszy akademicki podręcznik w na-
szym kraju do tej dyscypliny naukowej [1], z pewną za-
zdrością i zadumą przeglądałem książkę naszego daw-
nego konkurenta w walce o tożsamość teorii motorycz-
ności człowieka w naukach o kulturze fi zycznej, prof. 
dra hab. Joachima Raczka. Jakby na przekór biegowi 
czasu, zaprzeczając niejako prawom biologicznym, 
z jego książki napisanej głównie z myślą o młodzieży 
i o dydaktyce akademickiej promieniują siły witalne 
ciągle młodego duchem, emerytowanego już, niestety, 
byłego profesora Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach. Z pewnego oddalenia, z Raciborza czy 
z Opola, do większych ośrodków akademickich do-
chodzi donośny głos wypowiedzi (non omnis moriar),  
kierowany ku pokrzepieniu serc tych wszystkich, którzy 
pamiętają, czym była kiedyś katowicka, krakowska czy 
poznańska szkoła antropomotoryki. 

Autor wypowiada także, według mnie, walkę tym, 
którzy chcieliby wymazać z zasobów naszego słownic-
twa zadomowioną już nazwę grecko-łacińską i zastą-
pić ją – być może dzisiaj zrozumiałym – synonimem an-
gielskim. Rozpala także nadzieję na dalsze studia nad 
motorycznością ludzką i w perspektywie – na dalsze, 
coraz bardziej dojrzałe, antropomotoryczne spojrzenia 
na przedmiot poznania naukowego oraz dydaktyki aka-

demickiej, jakim jest (nie całkiem powszechnie uzna-
wana) – teoria motoryczności  ludzkiej.  

Na pewno podobną opinię mógłby wypowiedzieć 
Autor poznańskiej wersji podręcznika do teorii moto-
ryczności człowieka. Wydawało się przecież, że po 
dwóch wydaniach Antropomotoryki W. Osińskiego [2]  
w poznańskiej AWF, temat antropomotoryki teoretycz-
nej został już wyczerpany. Okazuje się jednak, że pu-
blikowane materiały, które są efektem podsumowania 
bogatego i efektywnego życia naukowego profesora 
akademickiego, mogą być dobrym przewodnikiem po 
krętych ścieżkach wiedzy naukowej, a w czasie tej wę-
drówki można się jeszcze dużo nauczyć.  

Chyląc czoła przed takim kompendium wiedzy, 
mogę tylko jeszcze dodać do moich wstępnych rozwa-
żań nad Antropomotoryką autorstwa Joachima Raczka, 
że jest to podręcznik akademicki, który zapewne tylko 
przez skromność jego Autora nosi podtytuł Zarys teorii 
motoryczności człowieka. Jak już bowiem wcześniej 
stwierdziłem, uważam tę książkę nie tyle za kompen-
dium wiedzy (zarys, zbiór, dzieło podręczne) na temat 
motoryczności ludzkiej, ile za opracowanie stanowiące 
podsumowanie jakże bogatego życia naukowego i dy-
daktycznego Profesora, który miał zawsze dużo do po-
wiedzenia w naukach o kulturze fi zycznej. Tak się dzie-
je również teraz, kiedy ciągle aktywny, emerytowany 
Naukowiec z młodzieńczą fantazją (chcę to szczegól-
nie podkreślić!) postanowił na prowincji (tak!) napisać 



Edward Mleczko

– 136 –

wcale nieprowincjonalną książkę, adresowaną nie tylko 
do studentów raciborskich czy opolskich. 

Zgodnie z wypowiedzią we Wstępie, Autor podręcz-
nika ma nadzieję, że jego Antropomotoryką będą zain-
teresowani studenci, doktoranci i wykładowcy nie tylko 
z coraz liczniejszych w naszym kraju wyższych szkół 
licencjackich, ale nade wszystko studiujący w akade-
miach wychowania fi zycznego. Do rąk takiego adresata 
kieruje on interesujący przewodnik po gościńcach teorii 
motoryczności człowieka. 

Koncepcję tego opracowania cechuje (co należy 
szczególnie podkreślić) oryginalne podejście do inter-
pretacji istoty przedmiotu poznania naukowego, jaką 
jest motoryczność człowieka oraz wyboru drogi po-
stępowania badawczego i interpretacyjnego wyników 
badań własnych znanego polskiego Uczonego. Można 
w Antropomotoryce znaleźć wiedzę pochodzącą z dorob-
ku krajowego oraz światowego na temat warsztatu pracy 
naukowej. Na uwagę zasługuje również strona formalna 
recenzowanego podręcznika (poprawność języka, opa-
nowanie techniki pisania prac naukowo-dydaktycznych 
itp.). Nie budzi zastrzeżeń struktura pracy, podział treści, 
kolejność i przejrzystość rozdziałów. Omawiając stronę 
formalną, pragnę zwrócić uwagę na ciekawy ton narracji 
i sposób prezentacji trudnej, interdyscyplinarnej wiedzy.

Uważam, że podręcznik jest interesujący przede 
wszystkim ze względu na sposób przekazu wiedzy na-
ukowej. Można go nawet uważać za istotny głos w to-
czącej się od dawna dyskusji (często niedostrzeganej) 
na temat funkcji, struktury, formy i treści podręczników 
szkolnych oraz akademickich. Chciałbym zasygnalizo-
wanej kwestii, poświęcić nieco uwagi. 

W naszym kraju duże zainteresowanie podstawami 
teoretycznymi opracowania podręcznika szkolnego da-
tuje się od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy 
pojawiła się w szkołach „nowa technika dydaktyczna”, 
z programowym nauczaniem i wykorzystywaniem po-
czątkowo dostępnego bogactwa edukacji wizualnej, 
a później już na szerszą skalę komputeryzacji sal lek-
cyjnych i wykładowych. Przewidywano, że techniza-
cja nauczania doprowadzi do eliminacji tradycyjnego 
podręcznika szkolnego i akademickiego. Tak się nie 
stało. Cywilizacja obrazu nie zastąpiła cywilizacji sło-
wa. Podręcznik prof. J. Raczka jest dowodem na po-
twierdzenie tezy Wincentego Okonia [3] zamieszczonej 
w rozważaniach na powyższy temat we Wprowadzeniu 
do dydaktyki ogólnej. Przypomnijmy jej fragment: „Czy 
to wszystko zapowiada jednak panowanie jakieś peda-
gogiki wizualnej lub przewagę, a – mówiąc szerzej – 
panowanie cywilizacji obrazu lub jej przewagę nad cy-

wilizacją słowa? Bynajmniej.  Nie obawiajmy się tego, 
co nigdy nie nastąpi. Jest to jeden z mitów, którym 
tak chętnie hołdują zapaleńcy, skorzy do pochopnych 
twierdzeń. Zapominają oni o tym, że słowa nie można 
zastąpić obrazem a obrazu – słowem”. 

Według mnie przykładem takiej swoistej i pożąda-
nej symbiozy obu wymienionych „cywilizacji” jest spo-
sób wyrażania myśli w recenzowanym podręczniku. 
Słowo uzupełnione jest w nim często obrazem, a obraz 
„ilustruje” oszczędnie słowo. Autor Antropomotoryki 
zamieścił w niej kilkaset rycin i kilkanaście tabel. Ich 
zawartość stanowi blisko czwartą część objętości pod-
ręcznika. Nie wiem, czy prof. J. Raczek kierował się tu 
intuicją, czy też brał pod uwagę psychologiczną teorię 
odbioru informacji przez człowieka L.S. Wygotskiego 
[4] zamieszczoną już dawno w jego pracy pt. Myślenie 
i mowa? Przypuszczam, że było to rozważne działanie. 
W recenzowanej książce można spotkać powołania na 
wspomnianego Uczonego radzieckiego. Dla mnie waż-
ne jest jeszcze coś innego. Odnajduję w recenzowanej 
książce bliskie mi słowa, wypowiadane trudną mową, 
ale jakże trafną. Wsłuchując się w jej ton, przypomina 
mi się wypowiedź Jana Parandowskiego zamieszczona 
w Alchemii słowa na temat języka pisanego: „Słowo jest 
potęgą. Utrwalone w piśmie zdobywa nie dającą się ob-
liczyć, ani przewidzieć władzę nad myślą i wyobraźnią 
ludzi, panuje nad czasem i przestrzenią. Tylko myśl po-
chwycona w sieć liter żyje działa i tworzy. Wszystko inne 
roznosi wiatr”. 

Treść książki świadomie jest skierowana do określo-
nego odbiorcy. Jak wynika ze słów Wstępu: „Podręcznik 
adresowany jest głównie do doktorantów, studen-
tów, a także wykładowców Akademii Wychowania 
Fizycznego oraz wydziałów wychowania fi zycznego 
innych uczelni. Może być również użyteczny dla na-
uczycieli, trenerów i instruktorów. Sądzę, że podręcznik 
okaże się również kopalnią wiedzy dla studiujących na 
innych kierunkach, a także kompendium wiedzy o mo-
toryczności dla szerszych kręgów Czytelników zainte-
resowanych problematyką ruchu człowieka. Lektura 
książki może spełni także inspirującą rolę w wytyczeniu 
kierunku przyszłych poszukiwań oraz w podjęciu badań 
naukowych nad motorycznością człowieka”.  

 Czy wybór dróg, na które kieruje prof. J. Raczek 
adresata swojej Antropomotoryki, jest właściwy? Na 
tak postawione pytanie mogą odpowiedzieć tylko jej 
czytelnicy, podejmując trud podróży przez meandry 
wiedzy o motoryczności człowieka zapisane na kartach 
tej książki. Według słów znajdujących się we Wstępie 
jej „ Autor ma nadzieję, że udało się przekazać najistot-



Nowy podręcznik akademicki Joachima Raczka „Antropomotoryka. Zarys teorii motoryczności człowieka”

– 137 –

niejsze problemy i każdy Czytelnik znajdzie w niej inte-
resujące go treści.” Dodaje do tego, iż: „Oddziaływanie 
podręcznika zależy już jednak od twórczej i krytycznej 
recepcji jego odbiorców”. Przypuszczam, że dużemu 
gronu czytelników mogą towarzyszyć emocje, kiedy 
rozpoczną wnikliwe studiowanie treści recenzowanego 
podręcznika. Nie wiem, czy będą podobne do moich.  
Jestem jednak przekonany, że ich inspiracją będzie 
ciekawa lektura, a nie trudności ze zrozumieniem treści 
podręcznika. Mam prawo tak powiedzieć, bo dokład-
nie poznałem treść kolejnych rozdziałów. Pragnę więc 
zapewnić potencjalnych czytelników Antropomotoryki. 
Zarysu motoryczności człowieka (głównie studentów 
oraz nauczycieli akademickich, prowadzących tenże 
przedmiot nauczania na studiach licencjackich czy 
magisterskich), że książka, którą wydało Wydawnictwo 
PZWL, pozwoli im lepiej i łatwiej pokonywać przeszko-
dy i rafy, jakie pojawiają się na wzburzonym morzu wie-
dzy o motoryczności człowieka. 

Takie przekonanie, a zarazem rekomendację pod-
ręcznika wydaję opierając się na własnym kryterium, 
ukształtowanym na doświadczeniu wyniesionym ze stu-
diów na Uniwersytecie Jagiellońskim i AWF w Krakowie 
oraz na wynikach kilkudziesięcioletniej już pracy nauczy-
cielskiej. Nie ukrywam, że duży wpływ na kształtowanie 
się mojej hierarchii wartości w tym względzie miały po-
glądy na temat podręcznika szkolnego i akademickiego 
wyrażane przez znanych polskich pedagogów i fi lozo-
fów: R. Ingardena, M. Brachacką, M. Kreutza, W. Kojsę,  
K. Lecha, L. Leję, Cz. Maziarza, Z. Mysłakowskiego i W. 
Okonia. Przetrwały one próbę czasu i nadal bierze się 
je pod uwagę w rozważaniach stanowiących treść roz-
praw teoretycznych oraz w dyrektywach praktycznych. 
Uważam je za diamenty, które pozostały na dnie popiołu 
dziesiątek koncepcji, dlatego są mi nadal bliskie, w myśl 
sentencji łacińskiej: historia vita magistra est.

W bardziej szczegółowym uzasadnieniu racji, że 
warto nabyć i przestudiować książkę J. Raczka pt. 
Antropomotoryka. Zarys motoryczności człowieka, 
pragnę wskazać przede wszystkim na kilka funkcji dy-
daktycznych, które powinna ona spełnić (jestem o tym 
przekonany!) jako podręcznik akademicki.

Funkcje podręcznika akademickiego 

Informacyjno-poznawcza funkcja podręcznika

Według mnie, zasób przekazanych informacji w recen-
zowanym podręczniku aktualizuje oraz systematyzuje 
dzisiejszy stan wiedzy na temat motoryczności ludz-

kiej w myśl autorskiej koncepcji prof. J. Raczka i jego 
szkoły. W ten sposób doszło do równoległego posze-
rzenia warstwy informacyjnej i poznawczej wydanych 
wcześniej w naszym kraju podręczników akademickich 
do antropomotoryki. Za kontynuację przyjętego w nich 
kierunku uważam sposób przekazywania treści. Autor 
podaje czytelnikowi materiał nauczania przedmiotu 
wykładanego w polskich akademiach wychowania 
fi zycznego w sposób odpowiednio uporządkowany, 
oszczędny i dokładny (ten wątek rozwinę szerzej w dal-
szej części recenzji). Warto dodać, że informacja słow-
na jest wzmocniona za pomocą ilustracji, schematów 
obrazowych, opisów i wyjaśnień. 

Na pewno nie jest to podręcznik łatwy w odbiorze. 
Ma tego świadomość sam jego Autor, szczerze stwier-
dzając, iż: „Starano się, by treść książki była dostępna 
dla tej szerokiej grupy odbiorców. Nie zawsze było to 
możliwe”. W moim odczuciu ogranicza to także możli-
wość zdobywania nowej wiedzy o motoryczności ludz-
kiej na podstawie samodzielnej lektury i analizy tekstu 
pisanego przez wysokiej klasy naukowca, nie ułatwia 
również przyswajania nowych (często jeszcze dysku-
syjnych) twierdzeń i pojęć. (Taką pomoc dla czytelnika 
ma stanowić dołączony do publikacji słowniczek waż-
niejszych terminów i pojęć).

Nie można jednak roli podręcznika akademickiego 
ograniczać li tylko do funkcji przekaźnika gotowych in-
formacji. Uznając proces bezpośredniego nauczania-
-uczenia się za ciąg czynności nauczyciela i studenta 
sądzę, iż kierowana do rąk czytelnika książka może 
być tylko jednym ze środków, który powinien być wy-
korzystywany w toku bezpośredniego nauczania i poza 
nim. Według mnie taka koncepcja książki dydaktycznej 
jest zgodna z poglądami dawno już przedstawiany-
mi przez R. Ingardena [5], Z. Mysłakowskiego [6], K. 
Lecha [7], a później przez W. Okonia. Wynika z nich, że 
nie można roli podręcznika szkolnego czy akademic-
kiego sprowadzać tylko – jak to sugerowała dziewięt-
nastowieczna pedagogika i jak często nadal się sądzi 
– do środka zastępującego proces nauczania. Dzisiaj 
już wiemy, że nawet najlepsze źródło informacji może 
tylko uzupełniać „żywe nauczanie”. W moim przekona-
niu prof. J. Raczek był daleki od tego, aby twierdzić, 
iż jego Antropomotoryka może owo „żywe nauczanie” 
zastąpić.

Poza tym uważna analiza treści podręcznika po-
zwala dostrzec umiejętne wprowadzanie czytelnika na 
drogę poznawania świata przyrody, świata społecz-
nego, świata kultury ludzkiej. Nie wiem, czy w sposób 
zamierzony (przypuszczam, że tak!) Antropomotoryka 
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prof. J. Raczka będzie sprzyjać realizacji pożądanych 
ogólnych celów kształcenia. Trzeba jednak pamiętać 
o tym, że trudno będzie zrealizować jakiekolwiek cele 
kierunkowe i ogólne nauczania tylko poprzez kontakt 
z książką. Jak już wcześniej zaznaczyłem, konieczna 
jest współpraca nauczyciela ze studentem zaopatrzo-
nym w książkę. Taki sposób jej wykorzystania jest 
zgodny ze współczesnymi kierunkami dydaktyki akade-
mickiej, dążącej do zmiany akcentu działania z poszu-
kiwań metod, środków i organizacji pracy wykładowcy 
na podejmowanie wysiłków twórczych zmierzających 
do bardziej skutecznej organizacji pracy studentów po-
przez racjonalny dobór treści przedmiotów nauczania 
pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. 

W takim przypadku, jak to zaznaczono wcześniej, 
informacja podręcznikowa powinna tylko uzupełniać 
„żywe słowo” wykładu czy ćwiczeń. Warto do tego 
dodać, że zgodnie z tym, co już dawno stwierdzili R. 
Ingarden [5]  i Z. Mysłakowski [6]: „uzupełniać to nie 
znaczy zastępować”. Z praktyki też wiadomo, że nie 
może oczekiwać na pełny sukces dydaktyczny na-
uczyciel wykładający „jak głosi jego podręcznik”, czy 
też liczyć na powodzenie na egzaminie student, który 
korzysta tylko z podręcznika. Jak z powyższego wy-
nika, J. Raczek ze swoją książką bardzo umiejętnie 
wpisuje się w dyskusję nad rolą podręczników w XXI 
wieku. 

Sumując dotychczasowe rozważania na temat 
funkcji informacyjno-poznawczej Antropomotoryki 
można ogólnie stwierdzić, że ma ona swój oryginalny 
charakter i może pełnić ważną rolę we współczesnym 
systemie kształcenia, szczególnie ze względu na to 
że:
– podaje materiał nauczania wykładanego głównie 

na studiach wychowania fi zycznego za pomocą 
słowa, obrazu, ryciny, tabeli schematu, w sposób 
odpowiednio uporządkowany, oszczędny, przejrzy-
sty i dokładny, 

– może ułatwić studentowi pracę poznawczą na zaję-
ciach ćwiczeniowych, seminariach, wykładach po-
przez uwalnianie go od konieczności dokonywania 
mechanicznych zapisów, streszczeń, co niewątpli-
wie umożliwi mu sprawne przypominanie pozna-
nych zagadnień,

– zapoznaje z metodami, a zwłaszcza technikami 
oraz narzędziami, które są wykorzystywane w pra-
cy dydaktycznej ze studentami oraz i w ich samo-
kształceniu,

– umożliwia studentowi ocenę stopnia opanowania 
wiedzy wykładanej i dyskutowanej na seminariach, 

jak również przygotowanie się do kolejnych ćwiczeń 
czy wykładów,

– uczy analizowania tekstów naukowych, opanowa-
nia słownictwa, terminów naukowych, wiedzy za 
pośrednictwem książki, 

– ukierunkowuje samodzielną pracę podczas synte-
zy przerobionego materiału na różnych poziomach 
ogólności zagadnień istoty i struktury motoryczno-
ści człowieka. 

Badawcza funkcja podręcznika 

Od podręcznika akademickiego w większym stopniu 
niż od opracowania kierowanego do uczniów niż-
szych szczebli kształcenia wymaga się realizacji funk-
cji badawczej.  W moim odczuciu Antropomotoryka J. 
Raczka, wprowadzając czytelnika w świat poznania 
skomplikowanych problemów motoryczności ludzkiej, 
skłania do wysiłku intelektualnego. Nie przekazuje 
mu gotowych, jednoznacznych wyników poznania na-
ukowego.  Nie utrwala u odbiorcy postawy biernego 
konsumenta gotowych wiadomości. Treść podręcz-
nika już od pierwszych jego stronic sugeruje czy-
telnikowi pogląd, że poznanie ma charakter otwar-
ty. Konsekwentnie logiczny układ pracy i właściwe 
stopniowanie trudności przekazywanej wiedzy daje 
mu szansę na rozwiązywanie problemów na miarę 
najskromniejszych nawet możliwości poznawczych. 
Nastawienie to ujawnia się w podręczniku dość często 
w postaci ujęcia problemowego podjętych zagadnień, 
pokazując przy tym w skrócie metodę i najnowsze 
osiągnięcia naukowe.

To nie jedyna droga realizacji funkcji badawczej. 
Oprócz nastawienia czytelnika na samodzielne rozwią-
zywanie problemów, konstatacje zawarte w niektórych 
rozdziałach sugerują mu wręcz samodzielne podejmo-
wanie badań. Należy podkreślić, że w ten sposób na-
wiązuje J. Raczek do krajowych i zagranicznych trady-
cji akademickich. Warto zasygnalizować również to, że 
w recenzowanej książce ujawnia się szersza perspek-
tywa badawcza, niż we wcześniejszych podręcznikach 
do antropomotoryki.

Innym razem przekazywana jest tylko informacja 
na temat możliwości prowadzenia eksperymentów 
i poszukiwań naukowych pod nadzorem nauczyciela 
akademickiego. Nic dziwnego, w szeregu przypad-
ków trudno jest studentowi samodzielnie dochodzić 
do wiedzy nie stosując w praktyce nowoczesnych 
metod, ani nie dysponując narzędziami i technikami 
badawczymi. Autor apeluje do odbiorcy o podejmo-
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wanie prac empirycznych na miarę dostępnych środ-
ków i wykształcenia metodologicznego w przedmio-
cie poznania naukowego, jakim jest motoryczność 
człowieka. 

Jak wiadomo, metodologia jest integralną częścią 
każdej nauki, w związku z czym nie mogło zabraknąć 
dla niej miejsca w podręczniku akademickim, kiero-
wanym przecież do określonego kręgu odbiorców. 
Stronice Antropomotoryki w końcowych jej rozdziałach 
dają czytelnikowi szansę poszerzania wiedzy ogólno-
metodologicznej. 

Praktyczna i samokształceniowa funkcja podręcznika 

Antropomotoryka, poza systematycznym zdobywaniem 
nowych wiadomości, zawiera duży ładunek informacji 
na temat przygotowania do praktycznego przetwa-
rzania zdobytej wiedzy. Z jednej strony ukazuje Autor 
praktyczne konsekwencje poznania rzeczywistości, 
a z drugiej – podaje zasób ćwiczeń (prób) i zadań dia-
gnozujących oraz metod rozwijających sprawność mo-
toryczną i fi zyczną. Niewątpliwie może to dać impuls do 
działalności praktycznej.

Jestem przekonany również o tym, że treść pod-
ręcznika nie zniechęci studenta do samokształcenia 
i może być właściwą drogą rozwoju naukowego po-
przez budzenie i rozwijanie zdolności poznawczych czy 
też zainteresowań badawczych oraz motywacji do stu-
diowania. Osiągnięciu celów, które łączą się z funkcją 
samokształceniową, będą sprzyjać inne cechy zawar-
tości podręcznika, takie jak: pomysłowość w doborze 
treści, umiejętność kształtowania zainteresowań, łą-
czenie teorii z praktyką i bogactwo otwartych sytuacji. 
Mogą one pobudzać do samodzielnego rozwiązywania 
problemów teoretycznych i praktycznych. Niewątpliwie 
funkcję samokształceniową w recenzowanym podręcz-
niku wspierają również wcześniej wymienione dwie 
funkcje: informacyjno-poznawcza i badawcza. 

W podsumowaniu moich rozważań nad znacze-
niem funkcji recenzowanego podręcznika, chciałbym 
zwrócić uwagę, że dominująca w nim oszczędna war-
stwa słowna aktywizuje u czytelnika procesy myśle-
nia, a elementy wizualne bardzo wyraźnie przybliżają 
symbolikę słów do rzeczywistości. Nie brak tu rów-
nież dyrektyw do poszukiwań własnych ani do działań 
praktycznych zmieniających rzeczywistość. Wszystkie 
funkcje są zatem świadectwem, że Antropomotoryka 
jest podręcznikiem akademickim, który opierając się 
przede wszystkim na warstwie słownej, przyznaje na-
leżne miejsce warstwie obrazowej. 

Struktura i treść podręcznika

Znacznie łatwiej jest ocenić wartość funkcji pod-
ręcznika (choć też w dużym przybliżeniu) niż jego 
strukturę i treść. Opierając się na znanych typologiach 
podręczników akademickich mam kłopot z zaszerego-
waniem Antropomotoryki J. Raczka do określonego ich 
rodzaju. Po uważnym, kilkakrotnym przeanalizowaniu 
kilkusetstronicowego tekstu pracy sądzę (o czym już 
wspomniałem), że istnieje rozdźwięk między tym, co 
może  studentowi przekazać Antropomotoryka, a tym, 
co sugeruje jej podtytuł: Zarys motoryczności ludzkiej. 
Uważam, że taka informacja niepotrzebnie wprowadza 
w błąd potencjalnego nabywcę podręcznika. Według 
mnie recenzowana książka jest typem podręcznika 
systematycznego, który obejmuje swym zasięgiem ca-
łokształt wiedzy z zakresu motoryczności ludzkiej wraz 
z uwagami, jakie prace studiujący powinien dodatkowo 
przeglądnąć (zamieszczona  w Bibliografi i propozycja 
obejmuje kilkaset pozycji), aby pogłębić i rozszerzyć 
swoje wiadomości. O motoryczności człowieka można 
mówić inaczej niż prof. J. Raczek, ale czy jeszcze ob-
szerniej – nie sądzę!

Przechodząc do oceny treści pragnę zaznaczyć, że 
nie będzie ona zbyt szczegółowa. Nie uważam, aby na 
poziomie recenzji kierowanej do czytelników czasopi-
sma, znających się na problematyce teorii motorycz-
ności, zachodziła konieczność dokonania naukowej 
jej ewaluacji ze względu na potrzeby dydaktyczne. 
Wiązałoby się to bowiem z koniecznością podjęcia 
m.in. żmudnych obliczeń relacji między liczbą zdań 
opisowych, wyjaśniających, oceniających i normatyw-
nych oraz analizy stosunku podręcznika do programu 
nauczania. Chociaż oceniana praca jest tego warta, 
pozostawię to zadanie innym. W zamian skoncentruję 
uwagę czytelnika tylko na uzasadnieniu postawionej już 
wcześniej przeze mnie tezy, że mamy tu do czynienia 
z wartościowym, wielostronnym (ale należy także pod-
kreślić – autorskim) ujęciem problematyki motoryczno-
ści człowieka.  Co sprawia, że wiele z proponowanych 
rozwiązań może być dyskusyjnych, ale zarazem cen-
nych? 

Wydaje się, że nie będzie błędem, jeżeli odwołam 
się w uzasadnieniu takiej tezy do znanych kryteriów R. 
Ingardena [5], opartych na przeświadczeniu, że pod-
ręcznik, jako książka popularnonaukowa ma zawierać 
wybór najważniejszych wiadomości, czyli gotowych 
wyników badań, z tym że w chwili pisania muszą przy-
czyniać się one do udzielenia odpowiedzi na określone 
zagadnienia i są praktycznie niewątpliwe, czyli zosta-
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ły przez  ekspertów wielokrotnie przedyskutowane. 
W związku z tym, jak stwierdził wybitny fenomenolog  
„(...) ostały się wobec zarzutów i wątpliwości, jakie prze-
ciwko nim wytoczono”. 

Na pytanie, czy recenzowana książka zawiera 
wybór najważniejszych wiadomości, czyli gotowych 
wyników badań, które mogą  przyczynić do udzielenia 
odpowiedzi na określone problemy oczekujące na roz-
wiązanie w chwili pisania książki –  mogę udzielić tylko 
twierdzącej odpowiedzi. Tak!  Książka jest wartościowa 
ze względu na zawartość informacyjną i powinna zna-
leźć miejsce w szkolnej i akademickiej praktyce peda-
gogicznej. 

Trudno byłoby mi jednak udzielić tak jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie: Czy zamieszczony wybór goto-
wych wyników badań jest praktycznie niewątpliwy, czyli 
został przez ekspertów wielokrotnie przedyskutowany, 
a więc jak stwierdza R. Ingarden  „(...) ostał się wobec 
zarzutów i wątpliwości, jakie przeciwko nim wytoczo-
no”? Upatruję w tym wartości publikacji. 

Niewątpliwie natrafi  w tej książce czytelnik na kwe-
stie dyskusyjne. Miał tego świadomość również jej 
Autor, o czym świadczy kolejny fragment wypowiedzi 
zamieszczony we Wstępie: „Dokonana próba analizy 
i oceny aktualnych problemów związanych z pozna-
niem motoryczności człowieka jest z pewnością dys-
kusyjna, subiektywna i nie wyczerpuje całego zakresu 
spraw wymagających pogłębionych analiz. Wydaje 
się jednak, że ukazane problemy określają obecny 
stan i miejsce naszych dokonań, co może okazać się 
przydatne dla wytyczenia przyszłych kierunków ba-
dawczych”. I ta ostatnia konkluzja wyjaśnia też wcze-
śniejsze stwierdzenie, że w dyskusyjnych fragmentach 
książki można znaleźć inspirację do własnych penetra-
cji badawczych. 

Antropomotoryka, jako dziedzina wiedzy, wychodzi 
nadal ze swojego in statu nascendi. Ma zatem prawo 
wydać J. Raczek swoją wizję podręcznika do antropo-
motoryki. Na pewno jest on wartościowy i wzbogaca 
dotychczasowy stan wiedzy. Należałoby do tego do-
dać: nie są w nim wyrażane tak rewolucyjne poglądy, 
jak np. w krakowskim podejściu do poznania motorycz-
ności człowieka, którego byłem, jestem i będę zwolen-
nikiem. Wiem, że z trudem będą one zyskiwać obywa-
telstwo w pałacu nauki. Myślę, że zagadnienie to musi 
poczekać na nie poza granicami naszego kraju lub też 
zadowolić się prawem tymczasowego pobytu, które 
wynika z posiadania „zielonej karty”. Szkoda, że nie 
mamy siły eksportu tego, co nasze, rodzime! Profesor 
Raczek w swojej wizji podręcznika poszedł inną drogą. 

Odwołuje się w większości przypadków do najnow-
szych poglądów badaczy zagranicznych. Czy jednak 
do końca bezdyskusyjnych?  

Na pewno można mieć inny pogląd na temat iden-
tyfi kacji istoty i struktury motoryczności człowieka, niż 
zaproponowany w recenzowanym podręczniku. Warto 
jednak podkreślić kolejny raz, że podręcznik ten ma 
duże znamiona oryginalności i pomieszczono w nim 
nie tylko autorskie podejście do interpretacji istoty mo-
toryczności człowieka, ale także  krytyczny wybór i ko-
mentarz innych poglądów i wyników badań. Wydaje się, 
że był to zabieg świadomy. W końcowych fragmentach 
książki znalazłem próbę uzasadnienia takiego postę-
powania: 

W polskiej praktyce badań antropometrycznych wykorzystanie 
nowoczesnych metod i technik jest nadal niewielkie. Przyczyny tego 
stanu są bez wątpienia wielorakie. Nie miejsce tu na dokonanie ich 
analizy i oceny. Z ukazanym faktem wiąże się najprawdopodobniej 
także niewielka liczba prac podejmujących próby weryfi kacji współ-
czesnych teorii motorycznych. Poza badaniami nad zasadnością 
teoretycznych koncepcji znamion i kompetencji motorycznych oraz 
rozwoju i uczenia się motorycznego, nie dokonano żadnych poważ-
niejszych analiz w tym zakresie. Defi cyty dotyczą tu zwłaszcza teo-
rii i modeli opisu kontroli motorycznej. Pojawiają się natomiast regu-
larnie rodzime próby ich modyfi kacji i „ulepszania”. Zabiegi modyfi -
kacyjne „teorii schematów” Schmidta, teorii „poziomów budowy ru-
chów” Bernsteina czy „wzorca MOSAIC” Haruno, Wolperta, Kawato 
nie wychodzą jednak poza krąg „zabawy w klocki”. Sprowadzają się 
bowiem do dodawania do oryginalnych modeli – kółek, prostokątów 
i strzałek. To są działania niewystarczające, nawet jeśli okraszone 
fantazyjnymi efektownymi wywodami, bystrością myślenia, kwieci-
stym stylem pisania oraz nazwiskami Wielkich. O wartości modyfi -
kacji musi przesądzać empiryczna weryfi kacja. Tej jednak zabra-
kło. Na tle spekulacyjnych działań, abstrakcyjnych „przekształceń” 
i „ulepszeń” teorii nasuwają się uwagi ogólniejszej natury2. Rzetelny 
udział w rozwijaniu nauki wymaga przede wszystkim własnych do-
konań – prac empirycznych, wyników doświadczeń, rezultatów obli-
czeń. One dopiero upoważniają do wkroczenia na „wyższy poziom 
tworzenia nauki, budowania teorii naukowych”. Ale i tu należy pa-
miętać, że wartościowa teoria musi być empirycznie sprawdzalna, 
musi wytrzymać próbę doświadczenia. Lekceważenie doświadcze-
nia, odrzucenie badań empirycznych stanowiłoby zmierzch antro-
pomotoryki jako samodzielnej dyscypliny naukowej.

Jak z powyższego cytatu wynika, zdania uczonych 
na motoryczność człowieka mogą być i są podzielone. 
Recenzowany podręcznik, zgodnie z przeznaczeniem, 
ma być książką dla studenta konkretnej szkoły wyż-
szej. Ma uczyć go krytycznego spojrzenia na dorobek 
badawczy i kształtować naukowy pogląd na warsztat 
pracy naukowej. Wiele zaproponowanych rozwiązań 
interpretacyjnych w książce ma wybitnie autorski cha-
rakter. Cóż można w takiej sytuacji począć?  Sądzę, że 
za publikowaną treść cytatów lub przytaczanych poglą-
dów musi wziąć odpowiedzialność Autor podręcznika. 

2 Patrz także – uwagi w części 10.1. niniejszego podręcznika!
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Należy też zaznaczyć, że ich formuła była podda-
na ongiś szerokiej dyskusji, m.in. w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku na łamach czasopisma 
naukowego „Antropomotoryka”. Szkoda, że jej wynik, 
tak samo jak niektóre poglądy prezentowane w re-
cenzowanym podręczniku, nie „ostały się bez zarzu-
tów i wątpliwości”. No cóż , jak to stwierdzono wcze-
śniej,  antropomotoryka,  jako młoda dyscyplina na-
ukowa i przedmiot nauczania na studiach wyższych, 
powoli wychodzi ze swojego in statu nascendi. Czy 
książka J. Raczka w sposób znaczący to ułatwia?  
Nie można tak powiedzieć. Pełni ona przede wszyst-
kim funkcję dydaktyczną. Jestem jednak przekonany 
(wierzę w to, że moją opinię podzielą też czytelnicy), 
iż nie brak w niej informacji na temat, skąd się wzięła 
antropomotoryka w pałacu nauki i sugestii odnośnie 
do kierunku, w którym powinna zdążać w XXI wie-
ku. Takim problemom zastał poświęcony (o czym już 
wspomniałem) rozdział  Problemy badawcze w an-
tropomotoryce,  z trzema podrozdziałami: Poznanie 
naukowe w antropomotoryce – ustalenia metodolo-
giczne;  Aktualne trendy w badaniach antropomo-
torycznych; Problemy związane z wykorzystaniem 
metod i narzędzi w badaniach antropomotorycznych. 
Obiektywność zawartego w nich przekazu w dużym 
stopniu uwiarygodniają takie jego cechy, jak: dokład-
ność, systematyczność, związek z życiem, aktual-
ność, przystępność.

Należy także zauważyć, że w dużym stopniu wła-
ściwa Autorowi podręcznika świetna znajomość świa-
towego dorobku naukowego, a zwłaszcza osiągnięć 
w zakresie penetracji problematyki motoryczności 
ludzkiej przez niemieckie ośrodki badawcze, zawa-
żyła zarówno na sposobie prezentacji proponowanej 
w książce koncepcji badawczej, jak i interpretacyjnej 
istoty motoryczności człowieka.  W poglądach prof. J. 
Raczka na czynność i koordynację ruchową, kontrolę 
motoryczną czy na motoryczne uczenie się odzwiercie-
dla się również wpływ amerykańskiego podejścia do 
poznania tychże zjawisk i w pewnym sensie również 
stanowiska pewnych kręgów badaczy wywodzących 
się z dawnego ZSSR. Dzięki temu oryginalna kon-
cepcja ujęcia istoty motoryczności prof. J. Raczka, jak 
i propozycji poznania naukowego różnych aspektów 
motoryczności ludzkiej została osadzona na tle dorob-
ku światowego.

Interesująca wydaje mi się przede wszystkim pro-
pozycja włączenia w krąg zainteresowań antropomo-
toryki kompetencji motorycznych. Nie jest to jednak 
rzecz nowa. W Stanach Zjednoczonych już dawno 

poświęcano temu zagadnieniu dużo uwagi. Świadczą 
o tym prace Maliny i Boucharda. W Polsce dużo się 
o tym mówiło kilka lat temu, w kontekście opracowywa-
nia kompetencji szkolnych, m.in. pod kierunkiem prof. 
B. Woynarowskiej. Ostatnio w badaniach kompetencji 
dzieci na progu edukacji szkolnej bierze udział zespół 
z Gdańska pod przewodnictwem prof. J. Drabika. 
W ogólnopolskich badaniach takich właśnie kompeten-
cji, w tym również motorycznych, miałem swój skromny 
udział. Opublikowano z nich nawet kilkanaście tomów 
raportów (w 2007 roku!). Bardzo ciekawa jest propozy-
cja badania kompetencji motorycznych autorstwa prof. 
P. Hitza, zaprezentowana w recenzowanej książce. Po 
zapoznaniu się z nimi nasunęły mi się dwa pytania: 
Czy istnieje już jakiś punkt odniesienia do dalszych 
badań w proponowanym kierunku? Czy możemy mó-
wić o rozwoju kompetencji w tak szerokim ujęciu, jaki 
proponuje nam prof. Hirtz , a pośrednio także prof. J. 
Raczek?  

Nie miejsce tu na wykład czy dyskusję. Przypomnę 
tylko założenie, które legło u podstaw naszej koncepcji 
rozwoju motorycznego i jego badania, jakie przedstawi-
liśmy w książce Podstawy antropomotoryki [1]. O uwa-
runkowaniach genetycznych i rozwoju, w tym także mo-
torycznego i ontogenetycznego (rozwoju osobnika od 
zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do śmier-
ci), możemy mówić tylko w odniesieniu do cech bio-
logicznych, które są uwarunkowane genetycznie. Czy 
kompetencje są uwarunkowane genetycznie? Myślę, 
że tylko ich składowa biologiczna. Zatem uważam, że 
możemy mówić o ich kształtowaniu zgodnie z potrze-
bami i wzorcami, a nie o ich rozwoju.

 I jeszcze jedno. Jak mówili starożytni: „wszystko 
płynie”, czy też inaczej: „dwa razy nie wchodzi się do 
tej samej rzeki”. Jestem przekonany, że od zarania 
dziejów każda zmiana jest odznaką rozwoju. Podlega 
mu zarówno przyroda ożywiona, jak i nieożywiona. 
W związku z tym trudno zgodzić się, że cechy rozwo-
ju ma tylko pewna klasa zmian u człowieka, w wyniku 
której powstaje nowa jakość, dostrzegalna naszymi 
zmysłami. Wychodząc z zaprezentowanych wcze-
śniej założeń uważam, że nie do zaakceptowania jest 
stwierdzenie Autora: „Nie każda jednak zmiana ozna-
cza rozwój. Zmiany przejściowe odwracalne i cykliczne 
nie mogą być uznawane za rozwojowe, nie prowadzą 
bowiem do trwałych przekształceń danego układu ani 
jego funkcji”.

Treść książki pobudza zatem do dyskusji. Nie moż-
na zgodzić się z wszystkim, co dzisiaj w swym baga-
żu posiada szkoła antropomotoryki, którą stworzył 
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prof. Raczek. I w tym upatruję jej wartości. Jest ona 
inspirująca – podobnie jak recenzowana książka – do 
podjęcia wysiłku intelektualnego i do odnowienia przez 
każdego, kto w rzędzie swoich najważniejszych po-
winności ma naukę, wiary w sens przysięgi Kolumba 
wypływającego na wyprawę Indii: „Nie zasnę, aż doże-
gluję do końca”. 

Forma podręcznika

Forma recenzowanego podręcznika ma duży wpływ na 
jego walory informacyjne. To ona w znacznym stopniu 
będzie wpływać na pożądany przez każdego wydawcę 
efekt, jakim jest chęć podjęcia decyzji o jego zakupie 
przez potencjalnego użytkownika czy też – jak mówią 
pedagodzy – nawiązywanie z książką bardziej lub mniej 
bliskiego kontaktu. Formy recenzowanego podręcznika 
nie sprowadzam tylko do jego szaty grafi cznej. Mówiąc 
o formie książki J. Raczka mam na myśli napotkaną 
w niej troskę o estetykę języka. Świadczy o tym: har-
monia treści i formy, żywy i bogaty język, przemawiają-
cy do wyobraźni i zmuszający do wysiłku umysłowego, 
działające na wyobraźnię przykłady, argumenty służą-
ce do logicznego uzasadnienia hipotez, przedstawia-
nie trudnych i złożonych problemów w możliwie prosty 
i zrozumiały sposób.

W recenzowanym podręczniku narrację cechuje 
najczęściej poprawność językowa,  ale i  „akademic-
ki spokój”. Nie można stwierdzić w niej „gadulstwa”. 
Jest ona zgodna z kanonami języka literackiego 
i terminologią naukową. Żywy i formalnie doskonały 
język cechuje poprawność naukowa. Dzięki temu 
czytelnik może wzbogacać zasób swojego słownic-
twa i swój język wypowiedzi podnieść na wyższy 
poziom.

Czytelność ilustracji

Na koniec jeszcze kilka słów o stronie grafi cznej. 
Wcześniej podkreślałem wielokrotnie znaczenie sło-
wa i obrazu w nowoczesnej dydaktyce akademickiej. 
Pragnę zaznaczyć, że zauważyłem właściwe ich pro-
porcje w recenzowanym podręczniku.  Wydaje się, iż 
słusznie zrezygnowano w nim z nadmiernego przeła-
dowania treści informacjami tabelarycznymi na rzecz 
ilustracji grafi cznej. Analiza treści tabel i rycin pozwala 
mi na wyrażenie następującej o nich opinii: pozostają 
w zgodności z tekstem podręcznika, posiadają wartość 
dokumentu. 

Uwagi końcowe

Na tym kończę moje rozważania o niezwykle intere-
sującym podręczniku, jaki wydał Państwowy Zakład 
Wydawnictw Lekarskich. Gratuluję. Na zakończenie 
krótkiej recenzji może ostatnia refl eksja. Jak to zazna-
czyłem na wstępie, liczne przykłady z Polski i z zagra-
nicy świadczą, że istniejąca od wielu lat w przekazie 
informacji „cywilizacja słowa” nie ustępuje miejsca „cy-
wilizacji obrazu”. Wydaje się zatem nierealna perspek-
tywa odwrócenia uwagi od tradycyjnego podręcznika 
szkolnego czy też akademickiego. Obserwując nasze 
polskie podwórko kształcenia studentów, trudno od-
nieść wrażenie, że cywilizacja słowa przegra z cywili-
zacją obrazu. Liczne ośrodki uczelniane nadal z dużą 
siłą publikują podręczniki i inne książki. Do tych tradycji 
może nawiązał też Państwowy Zakład Wydawnictw 
Medycznych.

Polecam zatem czytelnikom naszego czasopisma 
Antropomotorykę. Zarys wiedzy o motoryczności czło-
wieka, autorstwa Profesora Joachima Raczka.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 „Physical Education and Sport in Research”

oraz „Aging and Physical Activity”

Rydzyna, 11–12 września 2009 r. 

Organizatorzy konferencji: 
• Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej (IASK)

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
• prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Lesznie 
• prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w Poznaniu
• prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, rektor AWF we Wrocławiu
• prof. dr hab. Włodzimierz Starosta, przewodniczący IASK

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
• prof. dr hab. Wiesław Osiński

W trakcie konferencji wykłady wygłoszą: 
• prof. dr Wojtek Chodzko Zajko (USA) 
• prof dr hab. Anita Hökelmann (Niemcy) 
• prof. dr Robert Malina (USA)
• prof. dr Peter O’Donoghue (Wielka Brytania)
• prof. dr hab. Włodzimierz Starosta (Polska)
• prof. dr hab. Wiesław Osiński (Polska)
• odbędą się prezentacje ustne i plakatowe pozostałych uczestników konferencji

Publikacje prac w czasopismach: 
• “Studies of Physical Culture and Tourism”
• “Human Movement”
• “Journal of Human Kinetics”
• “Antropomotoryka” 

http://www.rydzyna2009.pwsz.edu.pl
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INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 

ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową

Rozwój człowieka jako 

przedmiot naukowego 

poznania

19–20 listopada 2009 r.
Szczegółowa tematyka:
• Wpływy kulturowe na rozwój motoryczny człowieka – problemy teoretyczne i metodologiczne 

związane z rozwojem motorycznym.
• Wielokierunkowość rozwoju motorycznego.
• Zagadnienia zmienności i stabilności rozwoju motorycznego.
• Rozwój motoryczny jako zmiana kompetencji i jej zasobów.

Celem konferencji będzie: 
• Analiza szeroko pojętego rozwoju człowieka w jego fizycznych, motorycznych oraz społecznych 

przejawach.
• Wymiana doświadczeń oraz próba ujednolicenia treści realizowanych w ramach antropo-

motoryki na zajęciach w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Komitet naukowy: Joachim Raczek (przewodniczący); Józef Bergier, Vojtech Gajda, Grzegorz 
Juras, Edward Mleczko, Wiesław Osiński, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy, Zbigniew Waśkiewicz, 
Józef Wojnar (członkowie)

Komitet organizacyjny: Marek Kunicki (przewodniczący); Natalia Rzepka (sekretarz); Anna 
Kocoń-Śliwa, Agnieszka Kosmol, Sebastian Pierchała (członkowie)

Pełne  teksty poddane zostaną recenzji i po zakwalifikowaniu do druku wydane w formie 
monograficznej. Forma wystąpień – plakaty. Język konferencji – polski
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł za dwa dni z noclegiem i pełnym wyżywieniem lub 200 zł bez 
wyżywienia i noclegu. Po upływie terminu wypłat koszt wzrasta o 50 zł

Ważne daty: 
• termin nadsyłania streszczeń – 20 sierpnia 2009 r.
• termin dokonania opłaty konferencyjnej – 30 września 2009 r.
• termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów – 20 października 2009 r.

Kontakt: Sekretariat Instytutu Kultury Fizycznej nr tel. +48 32 414 71 81, ul. Łąkowa 31 A p. 101; 
e-mail  natalia.rzepka@pwsz.raciborz.edu.pl; marcin.kunicki@pwsz.raciborz.edu.pl. Zapraszamy 
również na stronę naszej uczelni: http://www.pwsz.raciborz.edu.pl  
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KONKURS
PUBLIKACJI NAUKOWYCH

z zakresu

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O NAGRODĘ IM. PROF. DR HAB. BOGDANA CZABAŃSKIEGO

Warunki uczestnictwa:
• Do konkursu mogą być zgłoszone prace opu bli ko wa ne w roku po prze dza jącym 

datę Kon kur su.
• Prace (w formie nadbitek) należy nadsyłać do końca marca 2010 roku na adres 

or ga ni za to ra Konkursu:

Akademia Wychowania Fizycznego
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław
tel. 0 (prefiks) 71 347-31-69, fax 348-25-27

www.awf.wroc.pl/czabanski
e-mail: olepio@awf.wroc.pl

• W Konkursie nie mogą brać udziału samodzielni pracownicy nauki.
• Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić sa mo dziel ny 

pra cow nik nauki.

Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca musi mieć charakter badawczy.
• Temat pracy musi jednoznacznie dotyczyć dy dak ty ki wychowania fi zycz ne go.

Jury Konkursu:
tworzy trzech samodzielnych pracowników AWF we Wro cła wiu, tj.
• Prorektor ds. Nauki,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Katedry Pływania.

Posiedzenie jury odbędzie się 24 kwietnia 2010 roku, a wyniki konkursu zo sta-
ną podane do wia do mo ści wszyst kich uczestników Konkursu.

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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