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     OD REDAKCJI  FROM EDITORS

RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE!...

TOGETHER YOUNG FRIENDS!...

Z kilku powodów chcę rozpocząć w stylu mickiewiczow-
skim Ody do młodości słowo wstępne Od Redakcji. 
Piszę go do ostatniego już numeru „Antropomotoryki” 
w 2009 roku. Przed mami Święta Bożonarodzeniowe 
i Nowy Rok. Czas życzeń i prezentów. Cieszą się z nich 
najczęściej młodzi ludzie. Na Gwiazdkę, z myślą też 
o nich, przygotowany został 48. numer naszego już 
krakowsko-wrocławskiego kwartalnika.

Pracując nad nim oddychaliśmy dwoma płucami. To 
dodawało nam sił. W większości były to nowe, zdrowe, 
AWueFoskie, krakowsko-wrocławskie organy młodych 
współpracowników Redakcji. Do nich kieruję słowa 
motta: „Razem młodzi przyjaciele!...” Wyrażam w nich 
nadzieję, że z sukcesem zakończymy kolejny rok. 
Podziękowania należą się Im nie tylko za pomoc w re-
dakcji bieżącego numeru „Antropomotoryki”. Przez cały 
2009 rok, tak, jak to świetnie ujął krakowski poeta: „stru-
mień rzeczywistości kształtowaliśmy naszą dłonią”. 

W grudniu oddaliśmy do druku ostatnie „nasze małe 
budowanie”. W ten sposób wydaliśmy cztery pełne 
numery kwartalnika, z ponad pięćdziesięcioma publi-
kacjami autorów nie tylko polskich, ale… także zagra-
nicznych. Warto dodać, że jeden numer był w całości 
w języku angielskim. W większości znalazły się w nim 
artykuły autorów z Bliskiego Wschodu oraz... Iranu. 
Mamy satysfakcję, że „Antropomotorykę” czyta się już 
nie tylko w Krakowie czy we Wrocławiu, ale także na 
innych kontynentach naszego globu. 

Zainteresowanie naszym czasopismem nauko-
wym w kraju i za granicą jest bardzo duże, szczegól-
nie wśród młodych pracowników naukowych. Mówię 
też im po polsku słowami naszego wieszcza: „Razem 
młodzi przyjaciele!…”. Na pewno język angielski ułatwił 
im odbiór treści nie tylko 47. numeru „Antropomotoryki”. 
W przyszłym roku zamierzamy wydać po angielsku 

dwa kwartalniki przeznaczone głównie dla czytelnika 
zagranicznego. Jeden już mamy skompletowany. 

Charakteryzując trud codzienny tych, dzięki którym 
ukazywały się kolejne numery naszego kwartalnika na-
leży dodać, że był to zespół wyjątkowy, jak na współ-
czesne wyobrażenia zmaterializowanego świata o pracy 
i wynagrodzeniu za nią. Pracował i pracuje nadal – spo-
łecznie. Nikt jeszcze nie zapytał się, jakże na czasie, sło-
wami Pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów?
wiszących nad latarniami?

To był codzienny „trud uparty i niezmienny, nie-
ustanne kształtowanie” także Pani odpowiedzialnej 
za korektę i Panów z sekcji Koordynacji Projektów 
Wydawniczych AWF w Krakowie przygotowujących 
opracowanie grafi czne i łamanie materiałów przed ich 
drukiem. Dzięki nim mogliśmy terminowo wydać 50 
artykułów w czterech kwartalnikach. Patrząc na efekt 
pracy i współpracy do słów podziękowań chce się jesz-
cze dodać po mickiewiczowsku: „Młodości ty nad po-
ziomy wylatuj”, „Młodości tobie nektar żywota!” 

Na zakończenie krótkiego podsumowania tego, 
co zaszło w minionym roku, chcę wznieść toast no-
woroczny z Panią Profesor Zofi ą Ignasiak, Naczelną 
z Wrocławia, za pomyślność i sukces „Antropomotoryki” 
w przyszłym roku słowami, których nauczyłem się 
w czasie moich studiów uniwersyteckich: 

Oby nam się dobrze działo
A że działo to armata
Oby nam się dobrze… 
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i też redagowało oraz wydawało
kolejne numery „Antropomotoryki”! 

Z młodzieńczą fantazją, „jednością silni, rozum-
ni szałem” wkraczamy z całą krakowsko-wrocławską 
Redakcją w Nowy 2010 Rok, wierząc w to, że: „w szczę-
ściu wszystkiego są wszystkich cele”. Żywimy też na-
dzieję, że nasz „trud uparty i niezmienny, nieustanne 
kształtowanie” znajdzie uznanie także w kwartalniku, 
który kierujemy do rąk naszych czytelników.  

Zostały w nim zamieszczone w języku polskim ar-
tykuły empiryczne pochodzące z różnych ośrodków 
akademickich naszego kraju. W większości z nich 
młodzi badacze pod patronatem swoich mistrzów pre-
zentują efekty penetracji badawczej, której celem było 
poznanie w różnych okresach ontogenezy zmienności 
i uwarunkowań rozwoju sprawności fi zycznej badanej 
w konwencji zdrowia. 

Taką problematykę zapowiada tytuł pracy otwie-
rającej 48. numer czasopisma: Poziom sprawności 
ruchowej mężczyzn w wieku 60–79 lat. Jej celem jest 
ocena wybranych zdolności motorycznych badanych 
testem Fullertona. Jak wiadomo jest on uznany za 
najbardziej trafne narzędzie, wykorzystujące proste 
zadania ruchowe do pomiaru potencjału motorycznego 
ludzi w starszym wieku. Analiza zebranych materiałów 
pozwoliła Autorom zwrócić uwagę na nierównomierne 
tempo zachodzenia procesów inwolucyjnych u męż-
czyzn w rozwoju kilku komponentów sprawności fi zycz-
nej badanej w konwencji Heath-Related Fitness.   

Praca pochodząca z ośrodka poznańskiego: 
Charakterystyki różnicowania kinestetycznego po krót-
kotrwałym powtarzalnym wysiłku fi zycznym u kobiet 
w wieku 65–70 lat na tle kobiet młodych aktywnych 
fi zycznie koncentruje uwagę czytelnika na podobnym 
okresie inwolucji sprawności fi zycznej. Przedmiotem 
rozważań jest problem wpływu krótkotrwałych efektów 
obciążenia wysiłkiem na poziom zdolności koordyna-
cyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań grupy 
eksperymentalnej kobiet starszych i grupy kontrolnej, 
którą tworzyły studentki sprawne fi zycznie udowodnio-
no, że poziom ich różnicowania kinestetycznego przed 
i po wysiłku fi zycznym jest w każdym przypadku istot-
nie niższy niż u starszych kobiet. Zastosowany wysiłek 
fi zyczny nie wpłynął w żadnej z grup na obniżenie po-
ziomu różnicowania kinestetycznego, a nawet obser-
wowano statystyczną poprawę poziomu po wysiłku. 

Autorzy z Krakowa w swojej publikacji Parametry ki-
nematyczne i fi zjologiczne na poziomie progu mleczano-
wego oraz staż uprawiania joggingu przez mężczyzn po 

czterdziestym roku życia a ich taktyka biegu i efekt startu 
w maratonie podjęli się rozwiązania problemu kształtowa-
nia zdolności wytrzymałościowych w treningu sportowym 
zdrowych mężczyzn w okresie wystąpienia u nich inwolu-
cji wydolności fi zycznej. Z analizy zebranych materiałów 
wynika, że już po rocznym okresie przygotowania sporto-
wego mogli z różnym powodzeniem uczestniczyć w naj-
lepszym sprawdzianie swoich możliwości wytrzymało-
ściowych, jakim jest bieg maratoński! W celu zwiększenia 
trafności stosownego obciążenia treningowego wykorzy-
stywali w cyklu szkoleniowym wyniki ciągłego monitoro-
wania prędkości na poziomie progu anaerobowego. Taki 
pomiar przeprowadzili też w mikrocyklu bezpośredniego 
przygotowania do startu, aby opracować taktykę w bie-
gu maratońskim. Stwierdzono istnienie wysokiej korelacji 
między intensywnością przemieszczania się w teście fi -
zjologicznym i na zawodach sportowych do 35. km biegu. 
Podjęta próba wyjaśnienia zjawiska załamania się zdol-
ności do kontynuowania wysiłku z „prędkością progową” 
na ww. trasie maratonu nie dała pożądanych rezultatów. 
Ze względów poznawczych i aplikacyjnych istnieje po-
trzeba kontynuacji dalszych badań nad jego etiologią.  

W drugiej grupie prac zwrócono uwagę na znaczenie 
zwiększonej aktywności ruchowej dla poprawy spraw-
ności fi zycznej i wydolności dzieci i młodzieży uczestni-
czącej w różnych formach kultury fi zycznej. W artykule: 
Różnice w poziomie wydolności anaerobowej 8- i 11-let-
nich chłopców uprawiających piłkę nożną podjęto pró-
bę oceny skuteczności stymulacji rozwoju wydolności 
beztlenowej u ośmio- i jedenastoletnich chłopców pod 
wpływem obciążenia treningowego stosowanego przez 
młodych piłkarzy nożnych. Uzyskane wyniki badań 
pozwoliły stwierdzić jej istotnie wyższy poziom u bada-
nych jedenastolatków w porównaniu z grupą chłopców 
ośmioletnich, co wskazuje, zdaniem Autorów pracy, na 
pozytywny wpływ oddziaływania przez dłuższy czas 
bodźców obciążeniowych i osiągnięcie w ten sposób 
lepszych zdolności do wykonywania krótkotrwałych wy-
siłków o supramaksymalnej intensywności. 

W publikacji: Zależności pomiędzy wybranymi koor-
dynacyjnymi zdolnościami motorycznymi a umiejętno-
ściami technicznymi zapaśników stylu wolnego w wieku 
13–15 lat dokonano próby oceny siły związku między 
poziomem wybranych zdolności koordynacyjnych 
a umiejętnościami technicznymi młodych polskich za-
paśników w stylu wolnym. Stwierdzono wysoką korela-
cję między nimi a zdolnością równowagi dynamicznej, 
sprzężenia ruchów, różnicowania kinestetycznego oraz 
dostosowania motorycznego. Według Autorów te zdol-
ności koordynacyjne mają duże znaczenia dla rozwoju 
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mistrzostwa sportowego w zapasach. W związku z tym 
powinno się zwracać uwagę na ich kształtowanie już 
od pierwszych etapów szkolenia sportowego. 

Ze względów aplikacyjnych bardzo interesujące są 
spostrzeżenia dokonane w pracy pt. Wykorzystanie 
piłek edukacyjnych w doskonaleniu asymetrii funkcjo-
nalnej dzieci realizujących edukację wczesnoszkolną. 
Przeprowadzony trzechletni eksperyment badawczy 
pozwolił na zwrócenie uwagi na korzystny wpływ atrak-
cyjnych dla dzieci ćwiczeń – w których wykorzystywa-
no piłki edukacyjne typu Edubal – na zmianę w pożą-
danym kierunku profi li asymetrii funkcjonalnej. 

Do rzadkości należą prace, w których byłaby podej-
mowana problematyka gradientów społecznych, czyli 
różnic pod względem rozwoju fi zycznego osobników 
o odmiennym statusie społecznym, wynikającym ze 
stosunku rodziców dzieci do aktywności fi zycznej. Taką 
problematykę podjął Autor artykułu: Zróżnicowanie roz-
woju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży 
z Jedliny-Zdroju w aspekcie aktywności ruchowej ich ro-
dziców. Na podstawie przeprowadzonej analizy porów-
nawczej zebranego materiału można sądzić, że zróżni-
cowanie aktywności ruchowej rodziców – zwłaszcza 
matek – w małym mieście można uważać za ważny mo-
dyfi kator wybranych wskaźników rozwoju biologicznego 
dzieci, jednak ich zakres i kierunek jest zróżnicowany dy-
morfi cznie i międzycechowo.  Nie znaleziono dowodów 
na to, że wysoka aktywność ruchowa rodziców mogła 
w jakikolwiek sposób warunkować rozwój somatyczny 
osobników płci męskiej. W rozwoju motorycznym tylko 
w pomiarach siły eksplozywnej kończyn dolnych lepsze 
wyniki osiągali chłopcy, których matki charakteryzowały 
się wysoką aktywnością fi zyczną. W grupie dziewcząt 
ujawnił się podobny wpływ zwiększonej aktywności ro-
dziców na poziom rozwoju siły eksplozywnej ich kończyn 
dolnych jak w grupie chłopców. 

Nie tylko ze względu na wartość aplikacyjną, ale 
także implikacje metodologiczne należy polecić do 
przestudiowania pracę pt. Poziom reakcji fi zjologicznych 
u chłopców otyłych na wysiłki, różniące się formą ruchu 
i intensywnością pracy w odniesieniu do maksymalnego 
poziomu wysiłkowego. Zaprezentowano w niej wyniki 
obserwacji przeprowadzonych na grupie dziesięciolet-
nich chłopców otyłych i charakteryzujących się przecięt-
ną wielkością tkanki tłuszczowej.  Dokonano pomiaru 
poziomu reakcji fi zjologicznych, wywołanych wysiłkami 
o submaksymalnym charakterze podczas marszu, bie-
gu, a także ćwiczeń na cykloergometrze rowerowym. W 
wysiłkach na cykloergometrze intensywność pracy do-
brano proporcjonalnie do poziomu progu wentylacyjne-

go. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że w wysił-
kach lokomocyjnych wielkości minutowego poboru tlenu 
oraz wielkości wentylacji minutowej płuc były zdecydo-
wanie wyższe u chłopców otyłych, ale relatywne ujęcie 
wielkości poboru tlenu wskazuje na odwrotną tendencję. 
Częstości skurczów serca w wysiłkach marszowych 
i biegowym były też istotnie wyższe u chłopców otyłych. 
W wysiłkach wykonywanych na cykloergometrze reakcje 
wysiłkowe chłopców w obu grupach charakteryzowały 
się prawie jednakowymi globalnymi wielkościami poboru 
tlenu i wskaźnikami wentylacyjnymi – przy niższych czę-
stościach skurczów serca u otyłych. Jak z powyższego 
wynika, koszt fi zjologiczny wykonywania wysiłków mar-
szowych oraz biegowego był znamiennie niższy u chłop-
ców z przeciętnym poziomem otłuszczenia. Zdaniem 
Autorów istnieje prawdopodobieństwo, że u dzieci oty-
łych przenoszenie dodatkowej masy ciała w ćwiczeniach 
lokomocyjnych powodowało większe obciążenie względ-
ne ustroju. W ćwiczeniach na rowerze ergometrycznym 
ćwiczenie fi zyczne mogło wywoływać zbliżony poziom 
reakcji fi zjologicznych w obu porównywanych grupach, 
ponieważ w takiej formie ruchu wyraźnie zredukowany 
jest wpływ masy ciała na koszt wysiłku. Wydaje się, że 
jest to interesujące spostrzeżenie dla właściwego dobo-
ru formy obciążenia fi zycznego w testach fi zjologicznych 
osób otyłych. Wyniki badań powinny też wzbudzić re-
fl eksję ze względu na dobór właściwych ćwiczeń w celu 
redukcji tkanki tłuszczowej. W świetle omówionych wyni-
ków badań bardziej wskazane byłyby ćwiczenia w mniej-
szym stopniu obciążające kończyny dolne, a więc takie, 
jak np. jazda na rowerze.  

W dziale Polemiki i Dyskusje tradycyjnie gości już 
na naszych łamach dr Wacław Petryński. W zamiesz-
czonym artykule Nieszczęście wolnej woli rozprawia 
się w iście autorski – chciałoby się rzec: barbarzyń-
ski – sposób z fi lozofi ą „punktorobienia”, która – Jego 
zdaniem – legła u postaw ocen dorobku naukowego 
w Polsce i wyceny publikacji naukowych notowanych 
na różnych „Listach”, ze szczególnym uwzględnieniem 
„Listy Filadelfi jskiej”. Do tych niepozbawionych subiek-
tywizmu rozważań dodaje ciągle u Niego aktualne za-
wołanie: „Poza tym uważam, że należy pilnie powołać 
stały komitet zajmujący się nazewnictwem w naukach 
o kulturze fi zycznej!”

W uzasadnieniu swoich poglądów dr Wacław 
Petryński odwołuje się nie tylko do teorii „powtórzeń 
bez powtórzeń” N.A. Bernsztejna, ale także do mo-
delu drogi poznania naukowego, opracowanego przez  
ucznia i przyjaciela Bernsztejna – J.M. Fejgenberga, 
którego publikacje zamieściliśmy w poprzednim nu-
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merze „Antropomotoryki”.  Na pewno jest to lektura nie 
tylko pouczająca, ale także pobudzająca do dyskusji. 
Czytając artykuł trudno nie wzbudzić refl eksji nad po-
trzebą oparcia się w pracy naukowej na jakże mocno 
akcentowanej współczesnej epistemologii, stanowiącej 
podstawę metodologii nauki pisanej przez duże „N”, 
chociażby w rozważaniach J.M. Morawskiego w pra-
cy: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby 
sportu. Jak wiadomo, z całą stanowczością przyjmuje 
ona łączenie elementów empirii i dedukcji (teorii) w jed-
ną całość, co wynika z podstawowego już kanonu ba-
dań naukowych, opartego na tzw. „zasadzie dwoistości” 
Ferdynanda Gonsetha. Mówi ona o tym, że w każdym 
typie poznania musi istnieć połączenie elementów em-
pirycznych i pozaempirycznych. W konkretnych przy-
padkach istotne są tylko ich proporcje.

 Zachęcając do dyskusji nad poruszonymi w artyku-
le kwestiami metodologicznymi, wyrażam swój pogląd. 
Mogę zgodzić się z wnioskami Barbarzyńcy z Pałacu 
Nauki przy przyjęciu zasady F. Gonsetha za punkt od-
niesienia w polemikach i dyskusji. Uważam, że tylko pod 
warunkiem świadomości tkwiących w niej podstawowych 
założeń, naukowcy, jak czytamy w artykule: „Poznając 
otaczający nas świat i coraz dokładniej go opisując stale 
muszą czynić użytek ze swej wolnej woli i dokonywać 
wyboru drogi poznania, wytyczać nowe kursy własnej 
myśli rozświetlającej mroki niewiedzy”. Zasada dwoisto-
ści uwalnia od idealizujących „czarno-białych” schema-
tów i sporów – jak uczy nas prof. Janusz M. Morawski!  

W dziale Recenzje – nowość. Pomieściliśmy dwa 
w jednym. W miejsce dwóch recenzji na ten sam temat 
dokonaliśmy połączenia dwóch krótkich, ale bardzo 
treściwych ocen nowej książki Pana Prezydenta IASK 
Prof. dra hab. Włodzimierza Starosty: Uwarunkowania 
rozwoju koordynacji ruchowej w tańcu na podstawie 
wyników badań uczennic szkół baletowych, wydanej we 
współpracy z dr Aleksandrą Karpińską w Wydawnictwie 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej. 

Podkreślając ważność wymienionych w niej doko-
nań, jeden z recenzentów napisał: „(…)  należy stwier-
dzić, że nie byłoby to możliwe bez olbrzymiej wiedzy 
teoretycznej i praktycznego doświadczenia główne-
go Autora podręcznika, prof. dra hab. Włodzimierza 
Starosty. Przeszedł on drogę od zawodnika, instrukto-
ra, trenera aż do nauczyciela akademickiego, jak rów-
nież pełnienia wielu funkcji organizacyjnych na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Działalność Profesora 
jest kreatywna i stanowi o sile Jego wiedzy i umie-
jętności”. Jak wynika z treści recenzji, wysoko należy 
ocenić wkład Współautorki w powstanie monografi i, 
gdyż: „(…) wniosła do niej wybrane determinanty zdol-

ności motorycznych uczennic szkół baletowych, jako 
spoiwo łączące muzykę, ruch i taniec”.

Zdaniem drugiego recenzenta: „Profesor Włodzi-
mierz Starosta i dr Aleksandra Karpińska w Monografi i 
o uwarunkowaniach rozwoju koordynacji ruchowej 
w tańcu podjęli się wyjaśnić, opisać i przekazać nie-
zwykle wiele interesujących informacji związanych 
z tańcem, baletem, u osób to wykonujących, na róż-
nych etapach rozwoju fi zycznego i poziomu sportowe-
go”. W ten sposób uważa, że jej Autorzy odpowiedzieli 
na zadawane wcześniej pytania: Czym więc jest taniec, 
ale uwarunkowany jego specyfi ką, możliwościami osób 
w nim biorących udział, jak on się może rozwijać w pro-
cesie ontogenezy, a więc od dziecka, do późnej staro-
ści, czym on jest w życiu tych ludzi?

Sądzę, że recenzja może pobudzić nie tylko do re-
fl eksji nad tym, czym jest taniec w życiu człowieka, ale 
również nad sensem zakupu niezwykle cennej i warto-
ściowej z punktu widzenia poznawczego i aplikacyjne-
go książki.

W Informacjach przypominamy już od dłuższego 
czasu o konkursie publikacji naukowych z zakresu dy-
daktyki wychowania fi zycznego o nagrodę im. prof. dra 
hab. Bogdana Czabańskiego, który corocznie organi-
zuje AWF we Wrocławiu 24 kwietnia! 

Wspominamy w nich także postać, która 29 mar-
ca 2009 r. tak szybko odeszła z grona naszej Rady 
Redakcyjnej. W tym dniu bowiem zmarł prof. dr hab. Stefan 
M. Pilicz. Jak nas poinformowała małżonka zmarłego, do 
końca swych dni był czynnym nauczycielem akademic-
kim. Żołnierz dwóch frontów pełnił jakby wartę na straży 
wysokiego poziomu dydaktyki akademickiej. Ciągle też 
mówił wszystkim – na przekór kolejnym wiosnom swoje-
go życia: non omnis moriar.  W ten sposób dowodził, że 
dzięki aktywności fi zycznej, a także nienagannej zawsze 
postawie praktyka i naukowca, można dodawać życia do 
lat, a nie lat do życia. Z myślą o młodych do wspomnień 
dołączyliśmy opis bibliografi czny ¼ dorobku naukowego 
Profesora, członka naszej Rady Redakcyjnej, bo przecież 
jak mówi poeta Cyprian Kamil Nowid:

Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie, jakieś coś, gdzieś, 
Gdzie nigdy ludzie nie bywali.

Razem młodzi przyjaciele!

Redaktor Naczelny „Antropomotoryki”

Prof. dr hab. Edward Mleczko 
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NR 48 2009AN TRO PO MO TO RY KA

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 prze-

kazaniem 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. Ilustra-
cje 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 stop-

niu 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 
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POZIOM SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ MĘŻCZYZN 
W WIEKU 60–79 LAT

THE LEVEL OF MOTOR PERFORMANCE 
OF THE MEN AGED 60–79

Zofi a Ignasiak*, Jarosław Domaradzki**, 
Antonina Kaczorowska***, Aleksandra Katan***

****prof. dr hab., Katedra Biostruktury, AWF we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35
****dr, Katedra Biostruktury, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. I.J. Paderewskiego 35
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Słowa kluczowe: sprawność fizyczna osób starszych, test Fullertona
Keywords: motor performance of elderly men, Fullerton Functional Fitness Test

Cel pracy. Celem pracy jest ocena sprawności ruchowej i jej zmian wraz z wiekiem u mężczyzn seniorów.
Materiał i metody badań. Badaniami objęto 50 mężczyzn, których podzielono ze względu na wiek na dwie 

podgrupy: 60–69 lat oraz 70–79 lat. Do oceny sprawności ruchowej wykorzystano test Fullertona. Test ten po-
zwala ocenić podstawową, codzienną sprawność ruchową i spełnia istotny warunek – zapewnia bezpieczeństwo 
badanej osoby w trakcie wykonywania zadania ruchowego.

Wyniki i wnioski. Badania wskazują, że różnica wieku w analizowanym okresie życia nie wpływa na spraw-
ność ruchową. W grupie mężczyzn młodszych, w której odnotowano istotnie statystycznie większą wysokość 
ciała osobników, badani uzyskali istotnie statystycznie lepszy wynik od mężczyzn o 10 lat starszych jedynie 
w próbie uginania ramion w stawie łokciowym z obciążeniem. W pozostałych próbach ich wyniki były również 
nieco lepsze, jednak różnice te były nieistotne statystycznie.

Aim of the work. The aim of the work was estimation of the motor performance of eldery men from two 
ranges of age.

Material and methods. Two groups of men were examinated. There were 25 men aged 60–69 (mean 64,5) in 
first group and 25 men aged 70–79 (mean 74,2) in second group. Basic somatic traits such as body height, body 
weight and BMI were measured. Motor performance was estimated using Fullerton test (Senior test).

Results and conclusions. There were no statistically significant differences between both groups of men 
in most of the measured parameters. Men aged 60–69 were statistically significant higher body height what is 
related to secular trend. This group achieved slightly better results in Senior test, but statistically significant dif-
ference was only in the arm curl. 
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Kondycja biologiczna człowieka, warunkująca stopień 
sprawności ustroju, zmienia się w kolejnych etapach 
ontogenezy. Znamiennym zjawiskiem fazy regresji 
rozwoju jest pojawiająca się naturalnie inwolucja przy-

nosząca defi cyty w kondycji biologicznej. W jej wyniku 
następują ubytki zarówno w sferze morfologii (m.in. 
spadek masy mięśniowej, ubytki wody w organizmie, 
wzrost zagrożenia osteoporozą), jak również funkcji 
(obniżenie siły mięśniowej, spadek poczucia równowa-
gi, wydłużenie czasu reakcji). Konsekwencją procesów 
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inwolucyjnych jest znaczne pogorszenie sprawności 
fi zycznej, a tym samym jakości życia osób w wieku 
starszym [1–3]. Współwystępujące z nimi liczne pro-
blemy medyczne, społeczne i psychologiczne prowa-
dzą do ograniczenia niezależności i samodzielności 
seniorów. Zdaniem wielu autorów jednym z najważniej-
szych komponentów kondycji biologicznej jest wysoki 
poziom sprawności fi zycznej uwarunkowany różnymi 
czynnikami, w tym również środowiskowymi i stylem 
życia [2–8]. I chociaż wiadomo, że życie człowieka jest 
związane ze zjawiskiem starzenia się organizmu, to 
jednak dynamika tych procesów może być różna u po-
szczególnych osób i w pewnym zakresie modelowana 
przez sposób odżywiania się i optymalną aktywność 
ruchową. Prowadzenie zdrowego stylu życia, z regu-
larną aktywnością fi zyczną, wzmaga więc dobrostan 
fi zyczny, psychiczny, społeczny oraz zmniejsza ryzyko 
występowania szeregu chorób, np. sercowo-naczynio-
wych, metabolicznych, nerwowych. 

Coraz częściej podkreśla się, że ograniczenie wysił-
ku fi zycznego w pracy zawodowej i życiu codziennym, 
spowodowane rozwojem techniki, jest jedną z przyczyn 
przedwczesnego procesu starzenia, przede wszystkim 
w układzie ruchu. Pojawiają się zmiany patologiczne 
i zniekształcenia w obrębie stawów, a dojmującym pro-
blemem społecznym i zdrowotnym są bóle kręgosłupa 
(bóle krzyża), traktowane jako jedna z chorób tzw. cy-
wilizacyjnych, obok nadmiernej otyłości i chorób układu 
krążenia. Nie ulega więc wątpliwości, że systematycz-
na aktywność fi zyczna wpływa pozytywnie na kondy-
cję biologiczną osób starszych, wzmaga odporność 
organizmu, poprawia poczucie szeroko rozumianego 
zdrowia, przeciwdziała niezaradności i starczemu nie-
dołęstwu [9–12]. 

Bardzo poważnym problemem wieku podeszłego, 
wynikającym ze zmian inwolucyjnych, są również za-
burzenia poczucia równowagi i związane z tym upadki, 
dość często będące przyczyną poważnych urazów, 
które prowadzą nawet do znacznego stopnia niepełno-
sprawności, a nawet śmierci [13–15]. Jak wynika z wie-
lu badań, u osób starszych aktywnych fi zycznie nastę-
puje poprawa parametrów fi zjologicznych pracy mięśni 
i układu nerwowego, a co się z tym wiąże – zmniej-
szenie narażenia na upadki [16–19]. Obserwowany 
w ostatnich latach wzrost w populacji odsetka osób 
starszych powoduje konieczność prowadzenia badań, 
pogłębionych analiz i oceny kondycji fi zycznej senio-
rów, które stanowić mają podstawę do opracowania 
programów prozdrowotnych podnoszących jakość ży-
cia i zdrowia tej grupy społecznej. Należy także pod-

kreślić, że z punktu widzenia procesów biologicznych 
całkowicie nieuzasadnione jest obniżanie bądź unika-
nie przez osoby dorosłe wysiłków fi zycznych w miarę 
upływu lat życia.

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu podstawo-
wych cech somatycznych oraz sprawności ruchowej 
mężczyzn w wieku 60–79 lat, mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej. Podział na dwie podgrupy wieku 
umożliwi odpowiedź na pytanie: Czy istnieje i jak duża 
jest różnica w poziomie sprawności ruchowej między 
sześćdziesięcio- i siedemdziesięcioletnimi mężczyzna-
mi?

Materiał i metody badań

Badaniami byli objęci mieszkańcy Domów Pomocy 
Społecznej (DPS) w wieku powyżej 60 lat. Pensjo-
nariusze pochodzą z DPS-ów w Oławie, Namy słowie, 
Obor nikach, Miliczu, Kluczborku, Ząbkowicach, Ziębi-
cach i Nowej Rudzie. Są to Domy Pomocy Społecznej 
dla osób starszych fi nansowane przez powiaty przy 
dofi nansowaniu z budżetu państwa.

Badani zostali podzieleni na dwie grupy wieku. 
Pierwszą (n = 26) stanowili pensjonariusze od 60. do 
69. roku życia (średnia wyniosła 64,5), a druga (n = 24) 
to mężczyźni od 70. do 79. roku życia (średnia wynio-
sła 74,2).

Badanym zmierzono wysokość ciała (z dokładno-
ścią do 0,5 cm) i masę ciała (z dokładnością do 0,5 kg). 
Na podstawie tych parametrów obliczony został wskaź-
nik względnej masy ciała BMI.

Do oceny sprawności fi zycznej badanych wykorzy-
stany został test sprawności fi zycznej dla osób star-
szych (Fullerton Functional Fitness Test), oceniający 
gibkość, zwinność, równowagę, siłę mięśniową i wy-
dolność tlenową [20]. Ćwiczenia ruchowe, które obej-
muje wymieniony test, są bezpieczne dla osób star-
szych i pozwalają zdiagnozować poziom sprawności 
ruchowej. Próby zginania obciążonego przedramienia 
w stawie przez 30 sekund i „sięganie” za plecy oceniają 
siłę mięśni i zakres ruchomości kończyny górnej. Dwie 
następne – wstawanie z krzesła w ciągu 30 sekund 
i skłon tułowia w przód z pozycji siedzącej na krześle 
oceniają siłę mięśni miednicy i kończyny dolnej oraz 
gibkość dolnej części ciała. Próba „wstań i idź” ocenia 
zwinności i równowagę dynamiczną. Próba dwuminu-
towego marszu w miejscu ocenia wytrzymałość. 
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W analizie wykorzystano podstawowe statystyki 
opisowe. Obliczono średnie arytmetyczne (x–), odchy-
lenia standardowe (sd) i współczynniki zmienności (v). 
Istotność statystyczną różnic między grupami ocenia-
no testem t-Studenta dla grup niezależnych. Wszystkie 
obliczone wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki badań

Wśród mężczyzn z pierwszej grupy wiekowej przewa-
żało wykształcenie podstawowe (42,3%), wykształ-
cenie zawodowe miało 34,6% badanych, a średnie 
– 23,1%. W drugiej grupie wykształcenie podstawowe 
posiadało również najwięcej osób – 37,5%, wykształ-
cenie zawodowe – 16,7%,  a średnie – 20,8%. W 
drugiej grupie znalazła się niewielka liczba mężczyzn 
z wykształceniem wyższym – 12,5%, a także taka 
identyczna liczba mężczyzn bez żadnego wykształ-
cenia (12,5%).

Spośród obu badanych grup istotnie statystycznie 
wyżsi okazali się mężczyźni z grupy młodszej. Średnia 
wysokości mężczyzn starszych była niższa o ponad 6 
cm. Tak znaczną różnicę w wartościach przeciętnych 
tej cechy somatycznej wyjaśnić jednak można trendem 
sekularnym wysokości ciała, który najprawdopodobniej 
zaznaczył swój wpływ na przestrzeni lat dzielących obie 
badane grupy mężczyzn. Dyspersja cechy była w obu 
grupach podobna, i najniższa spośród wszystkich ana-
lizowanych parametrów: zarówno cech somatycznych, 
jak i prób motorycznych (ryc. 1). 

Masa ciała nie różnicuje istotnie statystycznie obu grup 
mężczyzn. Nieznacznie większą masą ciała charaktery-
zowali się panowie starsi. Obie grupy różniły się jednak 
wielkością zróżnicowania wewnątrzgrupowego. Dyspersja 
cechy w grupie mężczyzn młodszych była o jedną czwartą 
większa w porównaniu do mężczyzn starszych.

Proporcje obu podstawowych cech somatycznych 
znajdują swoje odbicie we wskaźniku masy ciała. 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna cech morfologicznych i wyników prób w obu grupach mężczyzn

Table. 1. Statistical description of the morphological traits and Fullerton Test results in both groups of the men

Parametr/parameter Grupa x– sd v min max t p

Wysokość ciała/body height (cm)
1 169,06 5,58 3,30 158,00 180,50

3,56 0,00
2 163,38 5,70 3,49 149,50 172,00

Masa ciała/body weight (kg)
1 74,25 14,18 19,10 51,00 104,50

–0,24 0,81
2 75,14 11,28 15,01 60,00 106,50

BMI
1 25,96 4,65 17,92 17,04 35,74

–1,73 0,09
2 28,25 4,64 16,42 20,40 42,13

Zginanie przedramienia/arm curl (no. of reps)
1 14,92 3,80 25,49 8,00 21,00

2,19 0,03
2 12,46 4,14 33,22 2,00 23,00

Sięganie za plecy/back scratch (cm)
1 –17,27 12,49 –72,35 –45,00 5,00

1,76 0,08
2 –23,60 12,96 –54,92 –46,00 –3,50

Skłon do stóp/chair sit and reach (cm)
1 –8,05 12,03 –149,27 –35,00 15,00

0,52 0,61
2 –9,63 9,01 –93,64 –28,00 2,00

Wstawanie z krzesła/chair stand (no.stands)
1 10,30 3,84 37,30 4,00 19,00

1,16 0,25
2 9,08 3,60 39,62 4,00 15,00

Przejście z krzesła/ft up and go (s)
1 11,94 6,79 56,85 4,73 32,71

–1,44 0,16
2 14,86 7,56 50,85 6,78 41,20

Marsz w miejscu/2-min. step (no. of steps)
1 77,30 22,04 28,52 35,00 121,00

1,12 0,27
2 70,08 23,52 33,57 20,00 105,00

1 – mężczyźni młodsi / younger men, 2 – mężczyźni starsi / older men
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Nieznacznie wyższymi wartościami BMI charakteryzo-
wali się mężczyźni starsi (ryc. 1). Różnica ta nie była 
jednak istotna statystycznie. 

Siła kończyny górnej jest jedyną właściwością mo-
toryczną różniącą istotnie statystycznie obie grupy ba-

danych. Wyższym jej poziomem charakteryzowali się 
mężczyźni młodsi (ryc. 2). Równocześnie stanowili oni 
bardziej jednorodną grupę.

Nieznacznie wyższy poziom gibkości – zarówno 
w próbie sięgania za plecy, jak i skłonu palcami ręki 

Ryc. 1. Charakterystyka statystyczna cech somatycznych mężczyzn młodszych (1) i starszych (2)

Fig. 1. Statistical description of the morphological traits of younger (1) and older (2) men
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Ryc. 2. Charakterystyka statystyczna prób motorycznych mężczyzn młodszych (1) i starszych (2)

Fig. 2. Statistical description of the motor trials younger (1) and older (2) men
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Ryc. 3. Charakterystyka statystyczna prób motorycznych mężczyzn młodszych (1) i starszych (2)

Fig. 3. Statistical description of the motor trials younger (1) and older (2) men
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do stóp – odnotowano u mężczyzn młodszych (ryc. 2). 
Różnice te nie były jednak istotne statystycznie. Wyniki 
obu prób charakteryzują największe współczynniki 
zmienności. Szczególnie duży rozrzut wystąpił w pró-
bie skłonu dosiężnego. 

Mężczyźni młodsi charakteryzowali się nieco lep-
szą siłą kończyn dolnych. Różnica nie była istotna sta-
tystycznie (ryc. 3). Niejednorodność obu grup jest dość 
duża i zbliżona do siebie.

Obie grupy badanych nie różnią się istotnie sta-
tystycznie pod względem dynamicznej równowagi. 
Nieznacznie lepsze wyniki uzyskali jednak mężczyźni 
młodsi (ryc. 3). Zróżnicowanie wewnątrzgrupowe było 
u nich większe w porównaniu do mężczyzn starszych.

Również nieznacznie wyższym poziomem wytrzy-
małości charakteryzują się mężczyźni młodsi (ryc. 3). 
Jednak także i w tym przypadku różnice nie były istotne 
statystycznie. 

Reasumując powyższe analizy podkreślić należy, 
że istotnie statystycznie wyższemu zaawansowaniu 
somatycznemu, zwłaszcza wysokości ciała, mężczyzn 
młodszych nie towarzyszy istotnie wyższy poziom 
sprawności ruchowej w porównaniu do mężczyzn 
starszych średnio o 10 lat. Różnica dotyczy tylko siły 
mięśni kończyny górnej, której wyższym poziomem 
charakteryzowała się grupa młodsza. Uzyskane wy-
niki wskazują, że mężczyźni siedemdziesięcioletni nie 
odbiegali znacząco w pozostałych próbach sprawności 
fi zycznej od grupy sześćdziesięciolatków.

Dyskusja 

Kondycję biologiczną człowieka określa wiele parame-
trów, a wśród nich wysokość i masa ciała oraz wskaźnik 
względnej masy ciała BMI. Wysokość ciała jest podsta-
wową cechą somatyczną, w znacznym stopniu uwa-
runkowaną genetycznie. Informuje nie tylko o rozwoju 
biologicznym, ale także o odrębnościach regionalnych, 
środowiskowych i dymorfi cznych [21, 22]. Wysokość 
ciała podlega również zmianom międzypokoleniowym, 
określonym jako zjawisko trendu sekularnego [23, 24]. 
Wśród badanych mężczyzn obserwować można prze-
jawy trendu sekularnego. Mężczyźni młodsi – sześć-
dziesięcioletni – są istotnie statystycznie wyżsi od 
mężczyzn siedemdziesięcioletnich. Masa ciała jest na-
tomiast cechą bardziej labilną, w dużej mierze zależną 
od sposobu i stylu odżywiania. Wśród badanych cecha 
ta jest na zbliżonym poziomie. Obecnie najczęściej 
stosowanym wskaźnikiem wagowo-wzrostowym jest 
BMI i jest on zaliczany do wrażliwych mierników bio-

logicznych istniejących warunków społeczno-ekono-
micznych. BMI jest zalecany przez WHO do oceny pra-
widłowej masy ciała, nadwagi lub otyłości. Mężczyźni 
sześćdziesięcioletni nie wykazują się nadwagą czy 
otyłością – średnia wartość wskaźnika nieznacznie 
przekracza górną granicę normy. Wśród starszych 
mężczyzn wskaźnik ten przekracza wartość 28, wska-
zując wyraźnie na nadwagę. Zwiększona masa ciała 
może być poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia 
wielu chorób układu sercowo-naczyniowego, metabo-
licznych, patologii w układzie ruchu, w znacznym stop-
niu ogranicza także sprawność fi zyczną [25–28].

Wyniki wszystkich prób motorycznych były nie-
znacznie lepsze w grupie mężczyzn młodszych. 
Różnica istotna statystycznie dotyczyła wyłącznie siły 
mięśni kończyny górnej, a bliska istotności była różnica 
wyników w próbie gibkości kończyny górnej. Brak istot-
nych różnic w większości prób (poza wyżej wymienio-
nymi) potwierdza unifi kujący sprawność ruchową tak 
młodszych, jak i starszych mężczyzn tryb życia cha-
rakterystyczny dla Domów Opieki Społecznej, których 
mieszkańcy są mniej samodzielni, bowiem większość 
czynności dnia codziennego wykonuje personel. Stąd 
prawdopodobnie sprawność ruchowa mężczyzn młod-
szych, zamieszkujących DPS-y, nie jest tak wyraźnie 
wyższa od sprawności ruchowej mężczyzn starszych 
nawet o 10 lat. Należy zaznaczyć, że osoby zamieszku-
jące Domy Pomocy Społecznej prowadzą mniej aktywny 
tryb życia w porównaniu do rówieśników mieszkających 
samodzielnie [29]. W Polsce brak jest, jak do tej pory, 
norm przeznaczonych do oceny poziomu sprawności 
ruchowej osób starszych. Rodzi to konieczność pro-
wadzenia szerokich badań seniorów z różnych warstw 
społecznych i środowisk. Wyniki uzyskane w badaniach 
własnych odniesiono do norm opracowanych przez 
autorki testu dla społeczeństwa amerykańskiego. W 
takim porównaniu populacja polskich mężczyzn z obu 
grup wieku wypada bardzo niekorzystnie w stosunku 
do mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych. Praktycznie 
we wszystkich próbach, poza jedną, wyniki obu grup 
Polaków lokowały się znacznie poniżej dolnej granicy 
normy. Jedynie w próbie siły kończyn górnych polscy 
mężczyźni z grupy młodszej zbliżyli się do tej granicy 
dla porównywalnej grupy wiekowej Amerykanów. 

Wnioski

1. Istotnie większą wysokością ciała charakteryzowali 
się mężczyźni młodsi. Jest to rezultatem istnieją-
cego trendu sekularnego. Obie grupy nie różniły 
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się istotnie statystycznie masą ciała i wskaźnikiem 
BMI. Grupa mężczyzn starszych przekroczyła jed-
nak wartość 28 BMI, co wskazuje wyraźnie na nad-
wagę.

2. Spośród wszystkich prób motorycznych jedynie wy-
niki testu oceniającego siłę kończyn górnych róż-
nicują badanych istotnie statystycznie na korzyść 
młodszych. Brak wyraźnych różnic w pozostałych 
próbach sprawności ruchowej może wynikać z tych 

samych warunków zamieszkania, związanych z nie-
wielką aktywnością ruchową mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej.

3. Niepokój budzi bardzo niska sprawność ruchowa 
obu grup mężczyzn w porównaniu do norm ame-
rykańskich. Brak zaś norm polskich jest przesłanką 
do kontynuowania tego typu badań w Polsce i stwo-
rzenia własnego „układu odniesienia”.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               

[1] Thornby MA: Równowaga i upadki u osłabionej starszej 
osoby: przegląd literatury. Rehabilitacja Medyczna, 1997; 
4 (1): 11–18.

[2] Osiński W: Aktywność fi zyczna podejmowana przez osoby 
w starszym wieku. Antropomotoryka, 2002; 24: 3–24.

[3] MacAuley D: Potencjalne korzyści płynące z aktywności 
fi zycznej podejmowanej przez ludzi starszych. Medicina 
Sportiva, 2001; 5(4): 229–236.

[4] Charzewski J (red.): Problemy starzenia. Warszawa, AWF 
2001.

[5] Mc Ardle WD, Katch FI, Katch VL: Exercise physiology. 
Baltirmore, Williams and Wilkin, 1996.

[6] Drygas W, Bielecki W, Puška P: Ocena aktywności fi zy-
cznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt 
Bridging East-West Health Gap. Medicina Sportiva 2001; 
5 (Suppl. 2): 119. 

[7] Bouchard C, Shephard RJ: Physical activity, fi tness and 
health: the model and key concepts; in Bouchard C, 
Shephard RJ, Stephens T (ed.): Physical Activity, Fitness 
and Health. Champaign, Ill, Human Kinetics Publishers, 
1994: 77–88.

[8] Ignasiak Z, Dąbrowska G, Żurek G: Poziom otłuszczenia 
u kobiet starszych – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku aktywnych i nieaktywnych ruchowo, Antropomo-
toryka, 2007; vol.17, nr 37: 67–73

[9] Bień B, Synak B: Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi 
starszych w Polsce w roku 2000; w Charzewski J (red.): 
Problemy starzenia. Warszawa, AWF, 2001: 21–36.

[10] Blazer DG: Successful Aging. The American Journal of 
Geriatric Psychiatry. 2006; 14, 1: 3–5.

[11] Drygas W, Kwaśniewska M, Szcześniewska D, Kozakie-
wicz K, Głuszek J, Wiercińska E, Wyrzykowski B, Kurjata 
P: Ocena poziomu aktywności fi zycznej dorosłej populacji 
Polski. Wyniki Programu WOBASZ. Kardiologia Polska, 
2005; 63, 6 (supl 4): 636–640.

[12] Garrow JS: Effect of exercise on obesity. Acta Med. 
Scand., 1986; 711: 67–73.

[13] Aroma A: Postural balance in random sample of 7,979 
subjects aged 30 years and over. Gerontology, 2006; 52: 
204–213.

[14] Gatts SK, Woolacott MH: Neural mechanisms underlay-
ing balance improvement with short term Tai Chi training. 
Aging Clinical and Experimental Research, 2006; 18: 
7–19.

[15] Judge JO, Lindsey C, Underwood M, Winsemius D: Bal-
ance improvements in older women: Effects of exercise 
training. Physical Therapy, 1993; 73, 254–262.

[16] Judge JO, Whipple RH, Wolfson LI: Effects of resistive 
and balance exercises on isokinetic strength in older 
persons. Journal of the American Geriatrics Society, 1994; 
42, 937–946.

[17] Lord SR, Dayhew J: Visual risk factors for falls in older 
people. Journal of the American Geriatics Society, 2001; 
49: 508–515.

[18] Madureira MM, Takayama L, Gallinaro AL, Caparbo VF, 
Costa RA, Pereira RM: Balance training program is highly 
effective in improving functional status and reducing the 
risk of falls in elderly woman with osteoporosis: A random-
ized controlled trial. Osteoporosis International, 2007; 18: 
419–425.

[19] Maki BE, Cheng KC, Mansfi eld A, Scovil CY, Perry SD, 
Peters AL: Preventing falls in older adults: New interven-
tions to promote more effective change-in-support balance 
reactions. Journal of the American Geriatrics Society, 
2008; 38: 1–9.

[20] Rikli RE, Jones CJ: Assessing physical performance in 
independent older adults: issues and guidelines. Journal 
of Aging and Physical Activity; 1997, 5, 244–261.

[21] Bielicki T, Szklarska A, Welon Z, Brajczewski Cz: Nie-
równości społeczne w Polsce: antropologiczne badania 
poborowych w trzydziestoleciu 1965–1995. Monografi e 
Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 1997.

[22] Malina, RM, Bouchard C, Bar-Or O: Growth, Maturation, 
and Physical Activity. 2nd ed. Champaign, IL, Human 
Kinetics, 2004.

[23] Bielicki T, Welon Z, Waliszko A: Zmiany w rozwoju fi zycz-
nym młodzieży w Polsce w okresie 1955–1978. Wrocław, 
PAN, 1981.

[24] Ziółkowska-Łajp E: Studia tendencji przemian cech mor-
fologicznych. Uwarunkowania i skutki w świetle badań 
wieloletnich. Poznań, AWF, 1999.

[25] Bielicki T, Szklarska A, Kozieł S, Welon Z: Transformacja 
ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 
19-letnich mężczyzn. Monografi e Zakładu Antropologii 
PAN, 2001; 23.

[26] Janssen JA, Poldermans D, Hofl and LJ: There are no 
acute cardiac effects of a single iv dose of human ghrelin 



Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki, Antonina Kaczorowska, Aleksandra Katan

– 24 –

in severe growth hormone defi cient patients. J. Endocrinol. 
Invest. 2004; 27: 659–664

[27] Kopelman PG, Caterson ID, Dietz WH (ed.): Clinical 
obesity in adults and children. Blackwell Pub. 2005: 
363–379.

[28] Welon Z, Szklarska A, Bielicki T: Nadwaga i otyłość w po-

pulacji wielkomiejskiej w latach 1983 – 1999. Monografi e 
Zakładu Antropologii PAN, 2001; 21.

[29] Lis M: Ocena poziomu sprawności ruchowej osób w wieku 
podeszłym w aspekcie jakości życia. Rozprawa doktorska, 
Wrocław, AWF 2007.



– 25 –

CHARAKTERYSTYKI RÓŻNICOWANIA 
KINESTETYCZNEGO PO KRÓTKOTRWAŁYM 

POWTARZANYM WYSIŁKU FIZYCZNYM
U KOBIET W WIEKU 65–70 LAT NA TLE KOBIET 

MŁODYCH AKTYWNYCH FIZYCZNIE

CHARACTERISTICS OF KINESTHETIC DIFFERENTIATION 
INDUCED BY A SHORT REPEATED PHYSICAL EFFORT 
IN WOMEN AGED 65–70 IN COMPARISON TO YOUNG 

AND PHYSICALLY ACTIVE WOMEN
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Cel pracy. Ocena wielkości i kierunków zmian różnicowania kinestetycznego po krótkotrwałych oraz 
umiarkowanie intensywnych wysiłkach fizycznych u kobiet w wieku starszym na tle zmian u kobiet młodych 
i aktywnych fizycznie. 

Materiał i metody. Badaniom poddano 30 kobiet w wieku 65–70 lat (grupa eksperymentalna) oraz 30 studentek 
wychowania fizycznego w wieku 20–23 lat (grupa kontrolna). Do oceny poziomu różnicowania kinestetycznego 
zastosowano MLS (Motorische Leisstung Serie). Następnie każda z badanych osób wykonywała pięciokrotnie 
trzydziestosekundowy wysiłek fizyczny, polegający na unoszeniu maksymalną liczbę razy kończyną górną 
ciężarka o masie 2,27 kg (jak w teście Rikli i Jones, 2001). 

Wnioski. Poziom przed i po wysiłku fizycznym charakterystyk różnicowania kinestetycznego jest w każdym 
przypadku istotnie niższy u starszych kobiet. Zastosowany wysiłek fizyczny nie wpłynął w żadnej z grup na 
obniżenie poziomu różnicowania kinestetycznego, a nawet obserwowano statystyczną poprawę poziomu po 
wysiłku. 

Aim of the work. Aim of this study was to estimate the size and direction of movement precision after short and 
moderately intensive physical effort in elderly women in comparison to young and physically active women.

Material and methods. The study involved 30 women aged 65–70 years, comprising the experimental 
group and 30 physical education students aged 20–23 years, in the control group. Kinesthetic differentiation 
was measured by MLS (Motorische Leisstung Serie). Then each of the participants performed a specific exercise 
5 times – lifting a 2.27 kg, weight (also applied by Rikli Jones 2001).

Conclusions. The basal and effort levels of kinesthetic differentiation were always lower in elderly women. 
The applied physical effort did not lower the level of kinesthetic differentiation in either group. 
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Wstęp

Starzenie się powoduje wiele zakłóceń w strukturze 
i czynności ustroju. Pojawiają się m.in. typowe zmia-
ny w postawie ciała oraz w sposobie poruszania się, 
widoczny jest zanik mięśni, powodujący obniżanie się 
siły mięśniowej. Powstają zaburzenia równowagi kwa-
sowo-zasadowej i wodno-elektrolitycznej, obniża się 
wydolność fi zyczna ustroju oraz sprawność funkcjonal-
na [1, 2].

Elementem dodatkowym wyjątkowo silnie i spe-
cyfi cznie u osób starszych wpływającym na procesy 
sterowania ruchami może być zmęczenie wywołane 
wysiłkiem fi zycznym. Takich badań prowadzono jednak 
dotąd niewiele. Spirduso [3] analizie poddała czas wy-
konywania 25-sekundowego tappingu palcem u osób 
sześćdziesięcio- i siedemdziesięcioletnich. Badania wy-
kazały pięć obszarów zmienności wyników. Pierwsze 5 
sekund wysiłku wskazywało na stałą poprawę wyników, 
kolejne 5 sekund charakteryzowało się maksymalną 
szybkością wykonania zadania, w trzech pozostałych 
pięciosekundowych obszarach stwierdzano zaś obni-
żenie poziomu wyników, spowodowane prawdopodob-
nie narastającym zmęczeniem. Z kolei Adams i wsp. [4] 
obserwowali, iż u kobiet w wieku 44–68 lat pojedyncze 
wysiłki wykonywane z maksymalną siłą, oceniane były 
jako trudniejsze i bardziej męczące, niż dłużej trwające 
serie wysiłków złożone z kilkunastu powtórzeń, wyko-
nywane przy obciążeniach o 50% mniejszych.

Celem prowadzonych badań była ocena wielkości 
i kierunku zmian różnicowania kinestetycznego (pre-
cyzji ruchów) po pięciu krótkotrwałych i umiarkowanie 
intensywnych wysiłkach fi zycznych u kobiet w wieku 
starszym na tle zmian u kobiet młodych i aktywnych 
fi zycznie. Obserwowane w późniejszym okresie życia 
procesy fi zjologiczne, charakteryzujące się m.in. zwol-
nieniem przemiany materii, zmniejszeniem uwodnienia 
i napięcia tkanek, zmniejszeniem ogólnej ilości białka, 
zmniejszeniem ilości hemoglobiny i wielu zmianami 
narządowymi, dawały podstawy do przypuszczeń, że 
krótkotrwałe wysiłki fi zyczne mogą wywołać u osób 
starszych poważniejsze i o odmiennej strukturze zakłó-
cenia w zakresie koordynacji ruchów [5], aniżeli obser-
wowane u osób w młodszym wieku. 

Materiał i metoda

Badaniom poddano grupę 30 kobiet w wieku 65–70 lat 
(x– = 68,3 ± 3,34 lat) – grupa eksperymentalna „E” oraz 
30 studentek II roku wychowania fi zycznego w wieku 

20–23 lat (x– = 21,02 ± 0,92 lat) – grupa kontrolna „K”. Za 
dolną granicę, kwalifi kującą osoby do badań w grupie 
eksperymentalnej, przyjęto 65 lat, czyli początkowy wiek 
graniczny tzw. kategorii „młodzi starzy” [wg 1]. Wszystkie 
badane kobiety określały swój stan zdrowia jako do-
bry. Były one aktywnymi słuchaczkami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Lesznie oraz brały udział w orga-
nizowanych tam zajęciach (wykłady, rehabilitacja, gim-
nastyka, pływanie, wycieczki itp.). Uzasadniając dobór 
studentek wychowania fi zycznego jako grupy kontrolnej, 
przyjęto, że studentki te są zbiorowością specyfi cznie 
wyselekcjonowaną, charakteryzującą się dużą aktyw-
nością fi zyczną oraz ukształtowanym i wysokim pozio-
mem zdolności wysiłkowych i koordynacyjnych. Przy 
czym badaniami objęto wyłącznie studentki nieuprawia-
jące aktualnie sportu wyczynowego. 

Do oceny różnicowania kinestetycznego zasto-
sowano MLS (Motorische Leisstung Serie) seria 
020669/01 – test do pomiaru motoryki precyzyjnej ręki 
[6]. Urządzenie MLS składa się z płyty roboczej (mo-
siężno-aluminiowej) o wymiarach 300 × 300 × 15 mm, 
na której umieszczono specjalne powierzchnie kon-
taktowe. W badaniach prowadzono test różnicowania 
kinestetycznego (precyzji ruchów). Zadaniem osoby 
badanej było precyzyjne i jak najszybsze dotykanie 
piórem 20 sensorów znajdujących się w rzędzie na 
płycie urządzenia. Miarą oceny poziomu różnicowania 
kinestetycznego był stosunek liczby celnych trafi eń do 
czasu wykonywania testu (n/s). 

Każda z uczestniczek badań z grupy „E” oraz „K” 
została przygotowana do wykonania zadania główne-
go poprzez udział w testach próbnych celem zapozna-
nia się z urządzeniem i możliwie pełnego opanowania 
techniki wykonania testu. Zmierzano w ten sposób do 
wykluczenia wpływu na wyniki tzw. trendu uczenia 
się, a zapoznawanie się z techniką wykonywania testu 
w przypadku każdej badanej osoby trwało ok. 30 minut. 
W procedurze prowadzenia eksperymentu zwrócono 
szczególną uwagę na element wcześniejszego przygo-
towania ćwiczących. 

Po określeniu poziomu wyjściowego w stanie spo-
czynku (Test 0) każda badana osoba z grupy „E” i „K” 
wykonywała przez 30 sekund wysiłek fi zyczny, siedząc 
na krześle ze stopami ułożonymi płasko na podłodze 
i miała za zadanie unieść możliwie jak największą licz-
bę razy trzymany w dłoni odważnik o masie 2,27 kg 
(taki sam dla każdej badanej osoby). Ruch odbywał się 
poprzez zginanie kończyny górnej w stawie łokciowym, 
według procedury szczegółowo opisanej przez Rikli 
i Jones [7]. Każda badana osoba łącznie 5 razy z kolei 
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W analizie związków między poziomem wyjścio-
wym różnicowania kinestetycznego (przed wysiłkiem) 
a kolejnymi wynikami pięciu pomiarów testu obliczony 
został współczynnik korelacji Spearmana (Rs). W celu 
analizy zmienności wyników przeprowadzona została 
analiza wariancji z klasyfi kacją dwukrotną dla powta-
rzanych pomiarów. Do oszacowania różnic w wynikach 
pomiarów wewnątrzgrupowych wykorzystano testy 
post hoc Bonferroniego.

Wyniki

Wartości średnich arytmetycznych i odchyleń standar-
dowych testu różnicowania kinestetycznego (celowa-
nie) przed eksperymentem (Test 0) oraz po kolejnych 
wysiłkach (T1, ... T5) w obu badanych grupach „E” i „K” 
ukazano w  tabeli 1.

Z przeprowadzonej dla tych wyników testu róż-
nicowania kinestetycznego analizy wariancji (tabela 
2) wynika, że zarówno wiek badanych (F = 127,17; 
p ≤ 0,01), jak i podejmowanie kolejnych testów wy-
siłkowych (F = 24,46; p ≤ 0,01) są wysoce istotnymi 
czynnikami, różnicującymi badane grupy pod wzglę-
dem liczby celnych trafi eń w czasie (s), w kolejnych 
pomiarach testu różnicowania kinestetycznego. Rów-
nież wspólna interakcja dwóch analizowanych czynni-
ków – wieku i wysiłku (1 × 2) – wskazuje na ich wysoce 
istotny statystycznie wpływ na zmienność wyników 
(F  =  3,49; p ≤ 0,01).

Na rycinie 2 przedstawiono kształtowanie się po-
ziomu wyników testu różnicowania kinestetycznego 
w grupie „E” oraz „K” przed wysiłkiem fi zycznym (T0) 
oraz po kolejnych pięciu wysiłkach fi zycznych (T1, T2...

T5). Grupa kobiet starszych „E” w każdym przypadku 
statystycznie istotnie ustępuje grupie „K”, przy czym 
przed wysiłkiem fi zycznym (Test 0) oraz po czterech 
pierwszych wysiłkach różnice te były statystycznie 

Ryc.1. Schemat przyjętej procedury postępowania badawczego

Fig. 1. The applied research procedure

Tabela 1. Wartości wyników (x– ± SD) testu różnicowania kinestetycznego [n/s] w spoczynku i po kolejnych pięciu wysiłkach (x–1, x
–

2..., 
x–5) w badanych grupach „E” (n = 30) i „K” (n = 30)

Table 1. Results of the kinesthetic differentiation tests (x– ± SD) during rest and after five subsequent (x–1, x
–

2..., x
–

5) efforts in the ex-
amined groups E (n = 30) and K (n = 30)

Grupa
Test 0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5

x–0 ± SD x–1 ± SD x–2 ± SD x–3 ± SD x–4 ± SD x–5 ± SD

„E” 2,07±0,65 2,37±0,53 2,61±0,50 2,68±0,52 2,67±0,59 2,81±0,53

„K” 3,70±0,77 3,94±0,59 4,07±0,48 4,09±0,51 4,01±0,61 4,01±0,58

wykonywała, możliwie jak najintensywniej, trzydziesto-
sekundowy wysiłek fi zyczny, po czym odrębnie po każ-
dym wysiłku następował pomiar poziomu różnicowania 
kinestetycznego (odpowiednio: Test 1, Test 2, Test 3, 
Test 4 oraz Test 5). Schemat przyjętej procedury po-
stępowania badawczego przedstawiono na rycinie 1. 
Wszystkie próby wysiłkowe wykonywano kończyną do-
minującą, przyjętą wg uznania badanej. 
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**p ≤ 0,01 – wysoce istotne statystycznie; *p ≤ 0,05– istotne statystycznie

Ryc. 2. Kształtowanie się poziomu wyników w grupie „E” i „K” testu różnicowania kinestetycznego przed wysiłkiem i w kolejnych pięciu 
powtórzeniach po wysiłku fizycznym wraz z oceną różnic między grupami

Fig. 2. Results of kinesthetic differentiation tests in the groups E and C before effort and 5 subsequent tests, and the significance of 
differences between the groups 

Tabela 2. Analiza wariancji z klasyfikacją dwukrotną w badanych grupach „E” (n = 30) i „K” (n = 30)

Table 2. Two-way analysis of variance in the examined groups E (n = 30) and C (n = 30)

Czynnik df
Efekt

MS
Efekt F p

wiek „E” i „K” (1) 1 185,13 127,17 **

wysiłek  (2) 5 2,49 24,46 **

(1) x (2) 5 0,35 3,49 **

**p ≤ 0,01  wysoce istotne statystycznie

istotne na poziomie p ≤ 0,01, a po piątym wysiłku (T5) 
były istotne przy p ≤ 0,05. 

Z kolei na rycinie 3 ukazano porównanie zmian 
wyników testu różnicowania kinestetycznego, jakie ob-
serwowano po kolejnych pięciu krótkotrwałych powta-
rzanych wysiłkach fi zycznych. W każdym przypadku 
kolejny wynik testu różnicowania (T1, ... T5) odnoszono do 
poziomu wyjściowego, tj. przed wysiłkiem fi zycznym 
(T0), odpowiednio w grupie „E” lub „K”. Obserwowano 
w każdym przypadku, że pozytywne zmiany wyników 
różnicowania kinestetycznego (większa liczba trafi eń 
w czasie) były istotnie statystycznie większe (p ≤ 0,05 

lub p ≤ 0,01) w grupie kobiet starszych („E”) aniżeli 
w grupie kontrolnej („K”).

W tabeli 3 przedstawiono wartości współczynników 
korelacji Spearmana (R) między poziomem wyników 
testowania różnicowania kinestetycznego przed wy-
siłkiem fi zycznym (Test 0) a indywidualnymi zmianami 
wyników tego samego testu po kolejnych pięciu wysił-
kach fi zycznych.

W grupie „E” oraz „K” wszystkie wartości współ-
czynników korelacji przyjmują wartości ujemne i są wy-
soce istotne statystycznie (p ≤ 0,01). Wartość uzyska-
nych współczynników korelacji w grupie „E” mieści się 
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w granicy od –0,608 do –0,764.  W grupie „K” uzyska-
ne współczynniki korelacji są również ujemne i wysoce 
istotne statystycznie (p ≤ 0,01), a ich wartości wynoszą 
od  –0,595 do  –0,810. Wyniki wskazują, że im niższy 
był poziom różnicowania kinestetycznego przed wysił-
kiem fi zycznym, tym większe pozytywne zmiany obser-
wowano w kolejnych pomiarach – i odwrotnie. 

Dyskusja

Dotychczasowe badania nad wpływem wysiłku fi zycz-
nego i zmęczenia na procesy informacyjne oraz stero-
wania i regulacji ruchów u osób starszych nie upoważ-
niają do  jednoznacznych stwierdzeń. Tomporowski [8] 
wskazuje, że trudność w interpretacji wyników badań 

**p ≤ 0,01wysoce istotne statystycznie ; *p ≤ 0,05  istotne statystycznie

Ryc. 3. Porównanie zmian wyników testu różnicowania kinestetycznego w kolejnych pięciu wysiłkach fizycznych (T1, T2...T5) na tle 
poziomu wyjściowego (T0) między grupą „E” i „K”

Fig. 3. Comparison of the results of kinesthetic differentiation tests (groups E and C) after five subsequent efforts (T1, T2...T5) as compared 
to the initial level (T0) 

Tabela 3. Wartości współczynników korelacji Spearmana (Rs) między poziomem wyników w teście różnicowania kinestetycznego 
przed wysiłkiem fizycznym a indywidualnymi zmianami w tym samym teście po kolejnych wysiłkach fizycznych (Test 0 –1, ... T 0-5) 
w grupach „E” (n = 30) i „K” (n = 30)

Table. 3. Spearman’s rank correlation coefficients (Rs) between the basal results of kinesthetic differentiation and individual changes 
in the same test after subsequent physical efforts (Test 0 –1, ... T 0-5) in groups E (n = 30) and C (n = 30).

Test
„E” „K”

Rs p Rs p

Test  0–1 – 0,608 ** – 0,652 **

Test  0–2 – 0,755 ** – 0,810 **

Test  0–3 – 0,747 ** – 0,737 **

Test  0–4 – 0,669 ** – 0,595 **

Test  0–5 – 0,764 ** – 0,734 **

** p ≤ 0,01 – wysoce istotne statystycznie
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naukowych, w zakresie wpływu wysiłku na procesy 
informacyjne i kognitywne, wynika z dalekiego zróż-
nicowania indywidualnych możliwości badanych osób, 
które są determinowane przez takie czynniki, jak typ 
zadania, wcześniejsze doświadczenia w danym za-
kresie zadań oraz poziom sprawności fi zycznej. W 
wypadku badań własnych obserwowano wyraźnie niż-
szy poziom różnicowania kinestetycznego u starszych 
kobiet niż u młodych aktywnych fi zycznie – zarówno 
przed, jak i po wysiłku fi zycznym. Wiek badanych ko-
biet w sposób statystycznie istotny (p ≤ 0,01) określał 
jednak wpływ kolejnych wysiłków fi zycznych na zmiany 
poziomu różnicowania kinestetycznego. 

Po kolejnych wysiłkach fi zycznych obserwowano – 
wbrew pierwotnym przewidywaniom – systematyczną 
poprawę wyników w obu grupach oraz większą po-
prawę poziomu różnicowania kinestetycznego (liczba 
celnych trafi eń w czasie) w grupie kobiet starszych 
aniżeli w grupie młodych aktywnych fi zycznie kobiet 
(T1

 – p ≤ 0,05, a w przypadku T2, T3, T4, T5 – p ≤ 0,01).
Chmura i wsp. [8] w badaniach sprawności psy-

chomotorycznej 22 piłkarzy nożnych stwierdzali, że 
w trakcie intensywnego wysiłku fi zycznego zmiana 
czasu reakcji z wyborem oraz liczba właściwych reakcji 
są ściśle związane z poziomem wartości progu mle-
czanowego oraz progu katecholamin. Podczas wysiłku 
o wzrastającym progresywnie obciążeniu obserwo-
wano skrócenie czasu reakcji z wyborem oraz wzrost 
reakcji prawidłowych w pierwszej fazie wysiłku. W dru-
giej fazie wysiłku obserwowano natomiast tendencję 
odwrotną. Najkrótszy czas reakcji oraz najwyższą 
wartość prawidłowych reakcji stwierdzono przy obcią-
żeniu przekraczającym próg przemian beztlenowych 
oraz progi adrenaliny i noradrenaliny. Tamte badania 
dotyczyły jednak młodych i bardzo sprawnych fi zycz-
nie osób, a wysiłek fi zyczny był z pewnością znacznie 
większy.

Nie bez znaczenia dla polepszenia się wyników 
w kolejnych zadaniach testowych różnicowania kine-
stetycznego, szczególnie u badanych starszych kobiet, 
wydaje się możliwość zwiększenia w efekcie wysiłku 
fi zycznego prędkości skracania i relaksacji mięśni 
szkieletowych oraz zwiększenia szybkości przewodze-
nia nerwowego i przepływu krwi przez aktywne tkanki. 
Słowem, wysiłek fi zyczny mógł tu powodować zmiany 
w funkcjonowaniu organizmu, podobne jak obserwo-
wano po rozgrzewce [10]. W badaniach Zwierki i wsp. 
[11], prowadzonych nad zmianami postrzegania pery-
feryjnego po powtarzanych wysiłkach anaerobowych 
(test biegowy 10 × 30 m) u piłkarzy ręcznych, stwier-

dzono polepszenie wyników w większości badanych 
zmiennych, tj. m.in.: kąta widzenia, liczby poprawnych 
reakcji, median czasów reakcji. Jednym z czynników 
mogących mieć wpływ na obserwowane pozytywne 
zmiany u badanych kobiet w starszym wieku mogło być 
uaktywnienie się procesów kompensacyjnych u osób 
o niższym wyjściowym (spoczynkowym) poziomie tych 
właściwości. Na takie mechanizmy kształtowania się 
poziomu różnicowania kinestetycznego może wskazy-
wać równolegle notowane zjawisko związku pomiędzy 
niższym indywidualnie poziomem wyjściowym a więk-
szą poprawą poziomu tych charakterystyk po kolejnych 
wysiłkach fi zycznych (w grupie „E” odpowiednio: Rs od 
– 0,608 do – 0,764, p ≤ 0,01; oraz w grupie „K” odpo-
wiednio: Rs od – 0,595 do – 0,810, p ≤ 0,01). Wydaje 
się możliwe, że w przypadku osób, u których wystąpiły 
duże pozytywne powysiłkowe zmiany, istotne znacze-
nie mogły mieć też procesy dalszego trendu uczenia 
się czynności, którego wpływu, mimo wszelkich starań, 
nie udało się w przyjętej procedurze badawczej całko-
wicie wykluczyć.

W niektórych wcześniej prowadzonych badaniach 
również wskazywano na pozytywny wpływ maksy-
malnych wysiłków fi zycznych na poziom badanych 
właściwości psychomotorycznych w porównaniu ze 
stanem wyjściowym. McMorris i Graydon [12], badając 
wpływ maksymalnych wysiłków fi zycznych na procesy 
postrzegania u piłkarzy nożnych, stwierdzili poprawę 
szybkości postrzegania i podejmowania decyzji tak-
tycznych. Pozytywny wpływ długotrwałych wysiłków 
fi zycznych o umiarkowanej intensywności (wysiłek 
ciągły o intensywności nadprogowej i podprogowej) 
na przebieg sprawności psychomotorycznej obserwo-
wali również Chmura i wsp. [13]. Starosta i wsp. [14], 
analizując wpływ obciążenia lokalnego (uginanie i pro-
stowanie ramion w podporze w narzuconym tempie) 
na zmiany koordynacji u piłkarzy ręcznych, stwierdzili 
po wysiłku znaczącą poprawę wyników zdolności róż-
nicowania siły dla ręki lewej i nieco mniejszą dla ręki 
prawej. Z kolei Aks [15] analizie poddał wpływ dziesię-
ciominutowego wysiłku fi zycznego na cykloergometrze 
o niskiej intensywności i o wysokiej intensywności na 
zdolność orientacji przestrzennej (test wyszukiwania 
wzrokowego). Wyniki testów orientacji przestrzennej 
systematycznie polepszały się po kolejnych testach 
wysiłkowych. Co zaskakujące, najlepsze wyniki w za-
kresie szybkości wyszukiwania wzrokowego stwierdzo-
no po wysiłkach o wysokiej intensywności. Podobne 
zależności obserwowano w badaniach prowadzonych 
przez Arcelin i wsp. [16]. Po wysiłku na cykloergome-
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trze, przy obciążeniu 60% VO2max, wśród 22 uczest-
ników badań przeprowadzono pomiary czasu reakcji 
z wyborem po trzeciej oraz po  ósmej minucie wysił-
ku. Czas reakcji był tu istotnie statystycznie krótszy 
(p ≤ 0,05) w obu przypadkach w porównaniu do stanu 
początkowego.

Zróżnicowane efekty wpływu wysiłku fi zycznego 
na procesy informacyjne i kognitywne odnieść można 
także do znanej teorii psychologicznej, opartej na efek-
cie odwróconego U (the inverted – U hypothesis), we-
dług której wraz ze wzrostem pobudzenia (motywacji, 
lęku) poziom wykonywanej czynności wzrasta do tzw. 
punktu krytycznego, po którym jednak następuje wy-
raźny spadek efektywności [17]. Teoria ta została po-
twierdzona między innymi w badaniach prowadzonych 
przez Brisswaltera i wsp. [18], w których analizowano 
wpływ zmęczenia wywołanego pracą na cykloergome-
trze o wzrastającej progresywnie częstotliwości na wy-
niki testu reakcji prostej. Badania prowadzono wśród 18 
mężczyzn (x– = 28,2 + 2,5 lat). Czas reakcji mierzono 
po wysiłkach o intensywności 50% mocy maksymalnej, 
przy różnych częstotliwościach obrotów (30, 40, 50, 60, 
70, 80 rpm). Obserwowano, że wyniki czasu reakcji sys-
tematycznie polepszały się do osiągnięcia pewnego, 
optymalnego poziomu wysiłku fi zycznego, a w tym wy-
padku był to wysiłek osiągany przy intensywności ob-
rotów 50 rpm/min. Natomiast później obserwowano już 
coraz gorsze wyniki czasu reakcji, przy czym  najsłab-
sze wyniki rejestrowano przy intensywności obrotów 80 
rpm/min., a więc już przy intensywności bardzo dużej.

W tej pracy podjęto próbę oceny wpływu powtarza-
nego krótkotrwałego, umiarkowanie intensywnego wy-
siłku fi zycznego na procesy koordynacyjne w obszarze 
różnicowania kinestetycznego wśród kobiet w starszym 

wieku i o przeciętnej sprawności fi zycznej. Porównanie 
wyników w zakresie charakterystyk różnicowania kine-
stetycznego po wysiłkach fi zycznych kobiet w starszym 
wieku z osobami młodymi i bardzo aktywnymi fi zycznie 
pozwoliło zwrócić uwagę na złożoność zjawisk zacho-
dzących w procesach różnicowania kinestetycznego 
u kobiet w starszym wieku. W kolejnych badaniach 
niezbędne jest lepsze wystandaryzowanie wszelkich 
warunków pomiaru charakterystyk różnicowania kine-
stetycznego oraz opisanie poziomu wysiłku fi zycznego 
w kategoriach fi zjologicznych.

Wnioski

1. Poziom przed i po krótkotrwałym powtarzanym wy-
siłku fi zycznym charakterystyk różnicowania kine-
stetycznego jest istotnie niższy u kobiet starszych 
aniżeli u kobiet młodych aktywnych fi zycznie.    

2. Zastosowany w grupie starszych kobiet (podobnie 
jak u kobiet młodych aktywnych fi zycznie) powta-
rzany umiarkowanie intensywny trzydziestosekun-
dowy wysiłek fi zyczny nie wpłynął na obniżanie się 
poziomu różnicowania kinestetycznego, co można 
wiązać ze zbyt małą intensywnością i objętością 
tego wysiłku.

3. Po kolejnych wysiłkach fi zycznych obserwowano 
u starszych kobiet nawet większą poprawę pozio-
mu różnicowania kinestetycznego, aniżeli u kobiet 
młodych i aktywnych fi zycznie. Mechanizm tego 
zjawiska zdaje się wynikać przede wszystkim stąd, 
że niski poziom wyjściowy (spoczynkowy) różnico-
wania kinestetycznego determinuje w sposób istot-
ny większe zmiany, po intensywnym wysiłku fi zycz-
nym. 
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Cel badań. Ocena możliwości wykorzystania przez mężczyzn uprawiających jogging po czterdziestym roku 
życia parametrów kinematycznych i fizjologicznych, określonych na poziomie progu mleczanowego oraz stażu 
treningowego do prognozy wyników i ustalania taktyki w biegu maratońskim. 

Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 12 mężczyzn po czterdziestym roku życia (w wieku 40–49 lat), 
którzy uprawiali jogging.  Ich staż treningowy w sporcie amatorskim wahał się od 1 roku do 11 lat. Tydzień przed 
startem każdy z nich wykonał test progu mleczanowego podczas sześciominutowego biegu interwałowego na 
bieżni stadionu [1] w celu określenia prędkości biegu na swoim poziomie oraz dynamiki przyrostu zakwaszenia 
po przekroczeniu progu mleczanowego. Przyjęto założenie, że ww. parametry będą punktami odniesienia do 
ustalenia taktyki rozgrywania biegu maratońskiego.  Podczas badań w sposób ciągły rejestrowano na sport-
-testerze reakcje układu krążenia oraz czas pokonania kolejnych pięciokilometrowych etapów trasy o długości 
42 195 m. Brano również pod uwagę wyniki sportowe uzyskane w danym dniu. 

W opracowaniu zebranego materiału dokonano porównania ilościowego: rekordowych wyników badanych, 
którzy uczestniczyli wcześniej w startach w maratonie, a także rezultatów uzyskanych przez nich w czasie kontrol-
nych zawodów oraz ich stażu treningowego, jak również tempa biegu na kolejnych pięciokilometrowych etapach 
biegu maratońskiego – w relacji do prędkości ustalonej na poziomie progu anaerobowego w przeprowadzonym 
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tydzień wcześniej teście. Wykorzystując współczynnik korelacji prostej Pearsona oraz równanie regresji obliczono 
siłę związków i zależność między: prędkością biegu ustaloną przed zawodami w teście progu mleczanowego 
a średnią prędkością rozgrywania maratonu przez badanych oraz największym zakresem różnicy od narzuconej 
prędkości na początkowych etapach rozgrywania maratonu (tempo narzucone przez taktykę) a przyrostem 
mleczanu po przekroczeniu progu mleczanowego w przeprowadzonym teście do jego wyznaczania.

Wyniki. W kontrolowanym starcie w maratonie lepsze wyniki uzyskiwali zawodnicy, którzy uczestniczyli 
kolejny raz w zawodach oraz legitymowali się dłuższym stażem treningowym (r = –0,81). Poprawa rekordów 
życiowych mogła być skutkiem przede wszystkim krótkotrwałych i długotrwałych efektów treningowych. 
U wszystkich badanych stwierdzono dużą zbieżność między prędkością ustaloną na poziomie progu mleczano-
wego a prędkością narzuconą (taktyczną) rozgrywania maratonu. Potwierdził to wysoki współczynnik korelacji 
między ww. zmiennymi (r = 0,97). Z analizy tempa biegu na kolejnych pięciokilometrowych odcinkach wynika, 
że tylko u dobrze przygotowanych zawodników wystąpiły niewielkie oscylacje między narzuconą „prędkością 
progową” do 35. km biegu, po czym następował charakterystyczny moment jej spadku. Nie stwierdzono 
wysokiej korelacji między jego zakresem a dynamiką przyrostu kwasu mlekowego po przekroczeniu progu 
mleczanowego, określoną w przeprowadzonym przed zawodami teście Żołądzia (r = 0,45). 

Wnioski. Poziom sportowy w biegu maratońskim mężczyzn uprawiających jogging po czterdziestym roku 
życia jest pochodną stażu treningowego, a poprawa rekordów życiowych może być skutkiem stanu wytreno-
wania pod wpływem oddziaływania krótkotrwałych i długotrwałych bodźców treningowych. Istnieje możliwość 
wykorzystania parametrów kinematycznych i fizjologicznych, określonych w badaniach fizjologicznych pozio-
mu progu mleczanowego, do ustalania przez mężczyzn uprawiających amatorsko maraton taktyki biegu oraz 
prognozowania wyników w maratonie. Należałoby podjąć dalsze badania nad wyjaśnieniem zauważonego 
w badanej grupie maratończyków zjawiska braku zdolności do utrzymania narzuconej „prędkości progowej” 
biegu po 35. km. 

The aim of the study. Evaluation of the possibilities of using kinematic and physiological parameters, estab-
lished on the level of the lactate threshold, as well as the training practice by men over forty to predict results 
and to prepare tactics in a marathon.

Material and methods. The study covered 12 men over forty (40–49 years) practicing jogging. Their train-
ing practice in amateur sport lasted from 1 to 11 years. One week before the start each of the men underwent 
a lactate threshold test during a 6-minute interval run on a running track [1] in order to evaluate their personal 
running speed and the dynamics of the acidity increase after exceeding the lactate threshold. It was assumed that 
the above-mentioned parameters would be points of reference for preparing tactics of the marathon run. During 
the research, cardiovascular system reactions and the time of covering every 5 km leg of the 42 195 m distance 
were registered in a constant way on the sport-tester. Sport results achieved every day were also considered. In 
the analysis of the collected material quantitative comparison covered: the record results of the subjects who 
had participated in marathons before and the results achieved during test competitions and training practice, as 
well as the running pace at every 5 km leg of the marathon in relation to the speed established on the anaerobic 
threshold during the test conducted a week before. Using the Pearson’s correlation coefficient and the regression 
equation the strength of relations and the relation between: the running speed established before the competition 
in the anaerobic threshold test, the average marathon speed of the subjects, the highest difference level from 
the imposed speed at the early legs of the marathon (pace imposed by tactics) and the lactate increase after 
exceeding the lactate threshold in the lactate threshold test were calculated.

Results. In the marathon test start, better results were achieved by the competitors for whom it was not 
the first start in the competition and who had a longer training practice (r =–0,81). The improvement of personal 
best achievements could result in short-term and long-term training effects. All subjects presented a high con-
vergence of the speed established on the lactate threshold level and the imposed (tactical) marathon speed. It 
was confirmed by the correlation coefficient between the above-mentioned variables (r = 0,97). The analysis of 
the running pace on every 5 km leg shows that only well-prepared competitors exhibited slight oscillations in the 
imposed “threshold speed” until the 35th km of the marathon, after which came the typical moment of speed 
decrease. A high correlation between the pace range and the dynamics of the increase of the lactic acid after 
exceeding the lactate threshold established in the pre-competition test by Zoladz (r = 0,45).

Conclusions. The sport level in the marathon presented by men over 40 practicing jogging is derived from 
the training practice and the improvement of personal best results may result from the training state influenced 
by short-term and long-term training stimuli. There is a possibility of using kinematic and physiological parameters 
in physiological tests of the anaerobic threshold in order for the men practicing marathon runs as amateurs to 
prepare running tactics and to predict results in the marathon. Further studies leading to the explanation of the 
incapacity of to maintain the imposed “threshold speed” of running after the 35th km observed in the studied 
group of marathoners should be carried out.
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Wstęp

Zgodnie z rozpowszechnioną opinią, potencjalne moż-
liwości osiągnięcia wyników w wytrzymałościowych 
konkurencjach sportowych wyznacza poziom maksy-
malnego poboru tlenu. Od szeregu lat wymieniano go 
jako ważny determinant wysiłków długotrwałych, które 
występują niewątpliwie w biegu na dystansie 42 195 km 
[2, 3]. Opinię tę starano się też z różnym skutkiem udo-
wodnić w pracach empirycznych [2]. Nie zawsze przy-
nosiło to oczekiwane rezultaty w sporcie wyczynowym. 
Interpretując zasygnalizowane zjawisko należałoby brać 
pod uwagę pogląd znanego amerykańskiego teoretyka 
i praktyka sportu z lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, zgodnie z którym oprócz potencjalnych możli-
wości w biegach długich, ważne jest także ich ekono-
miczne wykorzystanie przez dłuższy czas [4]. Odnosi 
się to zarówno do osobników o wysokich, jak i stosun-
kowo niskich predyspozycjach. Warto też zauważyć, 
że intensywność obciążenia w biegu maratońskim jest 
niższa niż występująca na poziomie maksymalnego mi-
nutowego poboru tlenu [5]. Poza tym w każdym biegu 
jego wynik końcowy jest pochodną rozwijanej przez 
człowieka prędkości [6]. Istnieje zatem problem doboru 
optymalnej, indywidualnej jej wartości. Zgodnie z prze-
słankami teoretycznymi i doświadczeniami praktyczny-
mi w wysiłkach długotrwałych, podobnych jak w biegu 
maratońskim, jest nią taka, która umożliwi zawodnikowi 
pracę ciągłą w jednostajnym równomiernym tempie na 
całym dystansie 42 195 m.

Zasygnalizowany problem rozwiązywano w różny 
sposób. W starszych koncepcjach treningowych pro-
gnozowany wynik w maratonie był pochodną średniej 
prędkości uzyskanej w rekordowym biegu na krótszym 
dystansie (najczęściej na 10 km), z uwzględnieniem 
dość arbitralnie ustalonych tzw. narzutów czasowych. Ze 
względu na ich populacyjny charakter oraz często dość 
odległy w czasie termin ustanawiania rekordów życio-
wych, zasygnalizowaną metodę uważa się już za bardzo 
„grubą” miarę ustalania taktyki biegu oraz prognozy wy-
niku sportowego w biegach średnich i długich [7–9].  

W ostatnich dekadach XX wieku na popularności 
zyskały bardziej wymierne sposoby określania prędko-
ści startowej i treningowej długodystansowców i mara-
tończyków. W tym celu wykorzystywano relacje między 
nią a odsetkową wartością maksymalnej częstotliwości 
skurczów serca (też ustalaną arbitralnie). Podejmowano 
próby ustalenia „prędkości progowej” z wykorzysta-
niem wyników pomiaru progów metabolicznych, które 
wyznaczano różnymi metodami [5, 10]. W tym przy-

padku z różnymi skutkami udawało się przenosić wy-
niki badań laboratoryjnych do praktyki treningowej czy 
warunków startowych [5].

Na przełomie XX i XXI wieku dużą popularność 
zyskał sposób ustalenia parametrów kinematycznych 
biegu na poziomie progu mleczanowego. Jak wiado-
mo, długodystansowiec powinien osiągać jak najwięk-
szą efektywność przemieszczania się kosztem jak naj-
mniejszego zużycia energii. W niektórych przypadkach 
dochodzi jednak do przekroczenia granic skutkujących 
wyjściem ponad progi określonych reakcji, m.in. powo-
dującej kompensację kwasicy metabolicznej. Pociąga 
to za sobą odkładanie się w sposób wyraźny kwasu 
mlekowego. Okazało się, że pomiar jego stężenia 
w osoczu krwi może być przydatny do określenia ob-
ciążenia treningowego [11, 12]. Coraz częściej ozna-
cza się próg mleczanowy, czyli granicę wysiłku, po 
przekroczeniu której koncentracja mleczanu w osoczu 
przekracza poziom spoczynkowy i w pewnym momen-
cie dynamicznie wzrasta. 

W dużym stopniu takie postępowanie ułatwił nie-
ograniczony dostęp do podręcznych, łatwych w użyciu 
analizatorów poziomu zakwaszenia we krwi pobranej 
w warunkach treningowych. Nie bez znaczenia było tak-
że oferowanie przez fi zjologów trafnych testów. W na-
szym kraju uwaga zawodników i trenerów została skiero-
wana na takie, które można przeprowadzić w warunkach 
treningowych. Należy do nich zaliczyć coraz bardziej 
popularny test progu mleczanowego opracowany przez 
Żołądzia i wsp. [1, 10]. W badaniach empirycznych po-
twierdzono jego przydatność w praktyce treningowej 
i w prognozowaniu wyników sportowych w lekkoatletycz-
nych konkurencjach wytrzymałościowych  [13, 14].

Jakby marginesie głównego nurtu scharakteryzo-
wanych wyżej problemów doskonalenia naukowych 
podstaw treningu oraz prognozowania wyników spor-
towych w sporcie wyczynowym pozostaje zagadnienie 
uprawiania joggingu i opracowanie naukowych pod-
staw przygotowania się do startu osób w okresie inwo-
lucji, ich wydolności i sprawności fi zycznej.  Najczęściej 
w popularnych podręcznikach i naukowych monogra-
fi ach autorzy skupiają się na aspekcie zdrowotnym 
uprawiania sportu i powielają programy treningowe za-
wodników uprawiających sport wyczynowo [15–17].

Cel badań własnych 

W badaniach własnych postanowiono zwrócić uwagę 
na znaczenie stażu treningowego oraz parametrów ki-
nematycznych i fi zjologicznych, ustalonych na poziomie 
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progu mleczanowego, w prognozowaniu wyników oraz 
opracowywaniu taktyki w biegu maratońskim przez 
uprawiających jogging mężczyzn po czterdziestym 
roku życia. 

Pytania badawcze

1. Czy staż treningowy zawodników uprawiających 
jogging po czterdziestym roku życia może rzutować 
na poziom wyników sportowych, taktykę i poprawę 
rekordów życiowych w biegu maratońskim? 

2. W jaki sposób zawodnicy uprawiający amatorsko 
sport realizują taktykę biegu maratońskiego opra-
cowaną na podstawie wyników pomiaru parame-
trów kinematycznych biegu w teście progu mlecza-
nowego? 

3. Czy istnieje możliwość wykorzystania przez męż-
czyzn uprawiających jogging po czterdziestym roku 
życia parametrów kinematycznych i fi zjologicznych, 
określonych w teście progu mleczanowego do pro-
gnozowania wyników oraz ustalania taktyki w biegu 
maratońskim?

Organizacja badań

Badania przeprowadzono w dwóch etapach: 
1. Tydzień przed startem na bieżni stadionu lekkoatle-

tycznego wykonano u wszystkich badanych pomiar 
prędkości biegu i częstości skurczów serca w prze-
prowadzonym teście progu mleczanowego [1]. 
Metodą wywiadu pozyskano informacje dotyczące 
ich stażu treningowego, wieku oraz rekordów życio-
wych w maratonie. 

2. Podczas badań każdy zawodnik za pomocą sport-
testera rejestrował w sposób ciągły częstotliwość 
skurczów serca oraz czas pokonania kolejnych pię-
ciokilometrowych odcinków trasy biegu maratoń-
skiego. Na podstawie protokołu zawodów uzyska-
no informacje o wynikach sportowych uzyskanych 
przez wszystkich badanych.   

Materiał metody 

Charakterystyka badanych zawodników 

Do badań zakwalifi kowano 12 mężczyzn, którzy ukoń-
czyli 40  lat i  uprawiali od roku  co najmniej trzy razy 
w tygodniu jogging.  Ich średni wiek wynosił  44 lat (min 
40 – max 49 lat). Staż treningowy badanych w sporcie 

amatorskim wahał się od 1 roku do 11 lat. Rozkład licz-
bowy wymienionych cech oraz charakterystykę ich po-
ziomu sportowego przedstawiono na rycinie 1. 

Metody i techniki badań

W pierwszym etapie badań przeprowadzono test po-
miaru progu mleczanowego [1] oraz wywiad otwarty, 
zgodnie z pytaniami zamieszczonymi na karcie kwe-
stionariusza (wiek, rekord życiowy w biegu maratoń-
skim, staż treningowy). 

Metodyka testu

Zgodnie z metodyką testu badani wykonywali pięć 
sześciominutowych wysiłków biegowych na bież-
ni lekkoatletycznej, z dwuminutowymi przerwami, 
w czasie których mierzono stężenie mleczanu we 
krwi. Intensywność wysiłku była wymuszona reakcją 
układu krążenia na wysiłek. Częstość skurczów serca 
(HR) podczas każdej próby utrzymywana była na sta-
łym poziomie i w pierwszym wysiłku wynosiła o 50 sk/
min mniej niż wartość maksymalna (HRmax). W ko-
lejnych interwałach biegu częstość skurczów serca 
wzrastała o 10 ud./min. Ostatni wysiłek, po którym za-
obserwowano przyrost koncentracji mleczanu we krwi 
o co najmniej 0,5 mmol/l, uważany był za próg mle-
czanowy (LT z ang. lactate threshold). Rejestrowano 
długość pokonanego dystansu w czasie kolejnych 
sześciominutowtch etapów biegu. Prędkości wyli-
czono na podstawie pokonanych dystansów [1]. Do 
pomiaru częstości skurczów serca wykorzystano mo-
nitor pracy serca fi rmy Polar S610i. Poziom mlecza-
nu we krwi mierzono za pomocą urządzenia Lactate 
Scout fi rmy Senslab, które analizowało próbkę krwi 
pobraną z opuszki palca.

W drugim etapie odczytano wyniki biegu maratoń-
skiego z protokołów zawodów i obliczono średnie pręd-
kości dla każdego z badanych osiągane na kolejnych 
etapach pokonywania maratonu.

Metody opracowania wyników 

Z danych zebranych w warunkach treningowych i za-
wodów sportowych obliczono: 
• wskaźnik prędkości (m/s) na podstawie długości dy-

stansu pokonanego w kolejnych interwałach biegu 
w czasie 6 min,

• prędkość biegu z czasu pokonywania kolejnych od-
cinków biegu maratońskiego,
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• średnie arytmetyczne (x–), zasięg zmienności (min-
max), średni zasięg zmienności (R), 

• procentowe różnice między prędkością uzyskaną 
na zawodach sportowych oraz w teście progu mle-
czanowego, z uwzględnieniem podziału zawodni-
ków ze względu na ich:
– staż treningowy,
– poziom zaawansowania sportowego,

• określono siłę związku między prędkością uzyska-
ną przez każdego zawodnika w teście i średniej 
prędkości pokonania dystansu na zawodach oraz 
ustalono zależność między ww. zmiennymi na pod-
stawie równania regresji,

• grafi cznie zaprezentowano współwystępowanie 
u każdego badanego rozkładu prędkości biegu na 
każdych 5 km odcinkach biegu,

• obliczono siłę związku z wykorzystaniem współ-
czynnika korelacji prostej Pearsona (r) między za-
kresem spadku prędkości po 35. km biegu  u każ-
dego zawodnika a wynikiem w maratonie, wielko-
ścią różnicy między średnią prędkością do 35. km 
a prędkością progową, przyrostem mleczanu po 
przekroczeniu progu mleczanowego oraz stażem 
treningowym a wynikiem w maratonie oraz różnicą 

między średnią prędkością do 35. km a prędkością 
progową.

Wyniki badań

Poziom wyników sportowych w biegu maratońskim 
a staż treningowy badanych 

P o z i o m  s p o r t o w y  b a d a n y c h 
Na rycinie 1 przedstawiono w formie grafi cznej poziom 
wyników sportowych badanych zawodników w biegu 
maratońskim, uwzględniając wyniki osiągnięte przed 
i na zawodach. W obu analizowanych przypadkach 
wystąpił duży rozrzut rekordów. W grupie przystępu-
jącej do badań było 9 zawodników, którzy uczestniczyli 
już w biegu maratońskim. Ich poziom sportowy był ni-
ski.  Średnio pokonywali oni trasę maratonu w 3:21:14 
godz., przy dużym zasięgu zmienności: R = 1:33:32 
godz. (min 4:06:40 – max 2:33:48 godz). Na zawodach, 
z uwzględnieniem debiutantów (n = 12), efektywność 
startowa była jeszcze mniejsza (x– = 3:26:03) i ujawniło 
większe zróżnicowanie poziomu sportowego badanych: 
R = 1:39:22 godz (min 4:17:02 – max 2:38:22 godz.). 

         * rekord życiowy

Ryc. 1. Wynik w maratonie oraz staż treningowy 

Fig. 1. Results in the marathon and training practice
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Prawdopodobnie zasygnalizowane zjawisko mogło 
być wynikiem słabego przygotowania treningowego 
większości biegaczy do startu, zwłaszcza grupy najlep-
szych maratończyków (żaden z nich nie poprawił re-
kordu życiowego). W grupie zawodników osiągających 
gorsze wyniki, którą tworzyli debiutanci i maratończycy 
o niskim stażu treningowym, większość z badanych po-
prawiła swoje rekordy, a dwóch debiutantów osiągnęło 
nawet lepsze rezultaty od biegaczy posiadających już 
doświadczenie w biegu maratońskim (ryc. 1). 

P o z i o m  s p o r t o w y  a  s t a ż  t r e n i n g o w y 
b a d a n y c h 
Z dotychczasowych rozważań oraz z analizy danych 
zamieszczonych na rycinie 1 wynika, że staż treningo-
wy był czynnikiem wpływającym w największym stop-
niu na poziom sportowy zawodników uprawiających 
biegi po czterdziestym roku życia. Jest to kryterium, 
które pozwoliło dokonać podziału wszystkich analizo-
wanych wyników w biegu maratońskim na dwie grupy: 
słabszą (n = 8) i mocniejszą (n = 4). W słabszej z nich 
znaleźli się maratończycy o krótkim stażu treningo-
wym (1–3 lat). Pokonywali oni trasę maratonu ponad 3 
godz.  (x– = 3:50:00). Ku zaskoczeniu, u początkujących 

(1 rok treningu) zakres zmienności wyników na zawo-
dach kontrolowanych był duży,  R = 1:24:20 godz. (min 
4:17:02 – max 3:32:50 godz.), ale mniejszy niż u bar-
dziej zawansowanych treningowo (staż 2–3 lat):  R = 
1:31:0 min (min 4:06:40 – max 3:35:40 godz.). Może 
to potwierdzać wcześniej zasugerowaną hipotezę, że 
oprócz stażu treningowego na poziom wyników spor-
towych w zawodach wpływa także efekt treningowy 
przed zawodami. Kolejnym dowodem na to może być 
duże zróżnicowanie wyników uzyskanych przez zawod-
ników na zawodach kontrolnych w stosunku do rekordu 
życiowego. Średnie różnice (d) kształtowały się na po-
ziomie  17,25 min,  przy znacznym zasięgu zmienności  
R =  32,7 min (min 34,9 – max 2,2 min)

Drugą grupę tworzyli zawodnicy o dłuższym stażu 
treningowym (6–11 lat). Uzyskiwali oni czasy w biegu 
maratońskim poniżej 3 godzin (x– = 2:40:12 godz.) przy 
stosunkowo małej dyspersji wyników: R = 25:34 min 
(min 2:57:22 – max 2: 33:48). Zwraca uwagę fakt, że 
nie poprawili oni rekordów życiowych w biegu kontrolo-
wanym. Średnia arytmetyczna różnic między rekordem 
życiowym i wynikiem w zawodach kontrolnych była 
niewielka (d = 4:04 min), ale przy stosunkowo dużej 
zmienności wyników R = 14:13 min (min 15:02 – max 

Ryc. 2. Porównanie prędkości progowej z testu do prędkości średniej z maratonu

Fig. 2. Comparison lactate threshold speed measured in the test and mean marathon speed
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1:09  min ), co może świadczyć o indywidualnym róż-
nym poziomie przygotowania sportowego do biegu ma-
ratońskiego. 

Trafność prognozy wyniku sportowego w biegu 
maratońskim w świetle wyników badań progu 
mleczanowego tydzień przed zawodami

A.  Prędkość na poziomie progu mleczanowego a śred-
nia prędkość pokonania trasy maratonu przez ba-
danych zawodników

Zgodnie z przyjętymi celami badań własnych podjęto 
się zbadania trafności prognozowania wyniki w mara-
tonie mężczyzn w wieku po czterdziestym roku życia 
o różnym stażu treningowym na podstawie wyników te-
stu progu anaerobowego. Jak wynika z analizy danych 
zamieszczonych na rycinie 2, średnia różnica dla całej 
grupy (n = 12) biegaczy między prędkością określoną 
w przeprowadzonym teście tydzień przed zawodami 
a stwierdzoną na podczas rozgrywania maratonu wy-
nosiła tylko 3,5% (min 0 – max 10,7%). W przelicze-
niu na wartości kinematyczne należy przyjąć, że jest 
to wartość 0,11 m/s. Jak z powyższego wynika, nie 
są to duże różnice i można uważać wyniki przepro-
wadzonego testu nie tylko za rzetelne, ale i za trafne. 
Odzwierciedlały bowiem aktualne, potencjalne możli-
wości osiągnięcia z wyniku sportowego w biegu ma-
ratońskim zawodników o różnym stażu treningowym, 
poziomie przygotowania sportowego i doświadczeń 
w uprawianiu maratonu.  

Między innymi takie stwierdzenie potwierdza ana-
liza danych zamieszczonych w tabeli 1. Z porównania 
stażu treningowego oraz wielkości różnic między pręd-
kością ustalaną na poziomie progu mleczajowego oraz 
osiągniętą przez zawodników na zawodach wynika, że 
różnice między planowaną a realizowaną prędkością 
u zawodników z dłuższym stażem wynosiły 2,4% (min 
0 – max 6,5%), a z krótkim  (1–3 lat) – 4,6% (min 0,7 
– max 10,7%). W ujęciu fi zycznym prędkości takie róż-
nice kształtowały się w pierwszych relacjach na pozio-
mie 0,08 m/s, a w drugich 0,14 m/s.

Powyższe spostrzeżenia potwierdzają wysokie 
wartości współczynnika korelacji prostej (r = 0,97), 
określającego siłę związku między średnią prędkością 
na zawodach i prędkością określoną w teście. Z analizy 
danych dotyczących rangowego rozkładu indywidual-
nych pomiarów prędkości wynika, że wraz z jej wzro-
stem następuje poprawa prędkości maratonu. Takie 
spostrzeżenia potwierdzają wartości liczbowe przed-
stawione grafi cznie na rycinie 3. Z wykresu wynika, 
że punkty rozkładają się w otoczeniu prostej, bardzo 
blisko od niej, co wskazuje na istnienie zależności li-
niowej wzrostu prędkości na zawodach od prędkości 
testowej. Pozwoliło to na obliczenie równania regresji 
liniowej, która jest funkcją liniową postaci: y = a + bx. 
W naszym przypadku miała ona następujące wartości: 
y = 1,11x – 0,45. Może to oznaczać, że wzrost prędko-
ści progowej (testowej) o 1 m/s dawał przyrost prędko-
ści na zawodach o 1,11 m/s pomniejszoną o 0,45.

B.  Rozkład „prędkości progowej” przez badanych za-
wodników na trasie biegu maratońskiego 
Pomiar czasu pokonania przez każdego zawodnika 

kolejnych pięciokilometrowych odcinków trasy marato-
nu pozwolił stwierdzić, z jaką konsekwencją był realizo-
wany na zawodach plan  rozkładu „prędkości narzuco-
nej” poprzez zastosowany test progu mleczanowego. 
Z przedstawionych danych w tabeli 1 oraz na rycinie 
2 wynika, że w większości przypadków wystąpiły nie-
wielkie różnice między założeniami taktycznymi a ich 
realizacją. Odnosząc problem zasygnalizowanej zgod-
ności do stażu i zawansowania sportowego biegaczy 
można stwierdzić, że wystąpiła duża wprost propor-
cjonalna zależność między ww. zmiennymi. Podczas 
startu w maratonie lepsze wyniki uzyskiwali zawodnicy, 
którzy uczestniczyli kolejny raz w zawodach oraz po-
siadali dłuższy staż treningowy. Jak wynika z wartości 
współczynnika korelacji siła związku pomiędzy stażem 
treningowym a wynikiem w maratonie była wysoka (r= 
–0,81). Wydaje się, że poprawa rekordów życiowych 
mogła być skutkiem przede wszystkim krótkotrwałych 
i długotrwałych efektów treningowych. Z analizy danych 

Tabela 1. Różnice pomiędzy prędkością średnią biegu maratońskiego a prędkością progową biegu uzyskaną podczas testu boiskowego

Table 1. Differences between mean marathon running speed and lactate threshold running speed reached during the field test

Badany M.R. G.C. M.T. W.M. A.D. M.B. B.M. R.Z. S.L. J.Ś. A.P. R.P.

[m/s] 0 0,27 0,02 –0,10 –0,06 –0,15 0,05 0,09 –0,37 –0,02 –0,22 –0,20

[%] 0 6,47 0,48 –2,46 –1,79 –4,36 1,55 2,94 –10,69 –0,67 –6,94 –6,80
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przedstawionych na rycinie 4 wynika, że u zawodników 
mniej zawansowanych treningowo i prezentujących 
niższy poziom sportowy (RP, SL, AP, RZ) wystąpiła 
większa labilność w tempie biegu na zawodach. Z ko-
lei u maratończyków z dłuższym stażem treningowym 
daje się zauważyć bardzo duża stabilność prędkości 
startowej przy nieznacznym odchyleniu się jej od „pręd-
kości narzuconej”, ale – co należy podkreślić – tylko do 
35. km!  Jest to bardzo charakterystyczne zjawisko dla 
większości badanych. Po 35. km trasy maratonu na-
stępowało wyraźne załamanie się zdolności do utrzy-
mania intensywności biegu na określonym poziomie. 
Niestety, jak dotąd nie została wyjaśniona przyczyna 
zauważonego zjawiska. Wcześniej mówiono tylko 
wśród zawodników, że „maraton zaczyna się po trzy-
dziestym kilometrze”, ze względu na narastające zmę-
czenie i niekiedy konieczność przerwania biegu. 

Z własnych badań wynikało, że w analizowanej 
grupie mężczyzn po czterdziestym roku życia nie za-
uważono związku między zakresem spadku prędkości 
a wynikiem uzyskanym na zawodach (tab. 2). Wskazuje 

na to obliczony współczynnik korelacji (r=0,08). Własne 
próby poszukiwania zmiennej niezależnej zjawiska 
zmniejszania się efektywności biegu po 35. km trasy 
biegu nie dały oczekiwanych rezultatów.

Jak wynika z analizy danych przedstawionych w ta-
beli 2, nie stwierdzono korelacji między omawianym zja-
wiskiem a konsekwencją w realizacji założeń taktycz-
nych do ww. 35. km trasy biegu (r = 0,17). Nieco wyższa 
siła związku ujawniła się w przypadku uwzględnienia 
stażu treningowego (r = 0,39) oraz dynamiki przyrostu 
zakwaszenia po przekroczeniu prędkości na pozio-
mie progu mleczanowego (r = 0,45). Jak się wydaje, 
zarówno jeden, jak i drugi czynnik wskazuje na duże 
znaczenie poziomu wytrenowania i sposobu przygoto-
wania się do zawodów w wyjaśnianiu przyczyn spadku 
prędkości w końcowych etapach rozgrywania marato-
nu. Chociaż wyniki własnych obserwacji wskazywały, 
że zasygnalizowane zjawisko nie wiązało się bezpo-
średnio z doraźnymi efektami na zawodach, wydaje 
się jednak, że jest ono ważne i zachęca do podjęcia 
dalszych badań w celu poznania jego etiologii, przede 

 *** α = 0,001

Ryc. 3. Zależność pomiędzy prędkością średnią biegu maratońskiego a prędkością progową biegu

Fig. 3. Correlation between mean marathon running speed and lactate threshold running speed
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wszystkim ze względów poznawczych w odniesieniu 
do sposobów rozwoju zdolności wytrzymałościowych 
maratończyków nie tylko w okresie inwolucji zdolności 
wytrzymałościowych po czterdziestym roku życia.

Należy też podkreślić, że spadek prędkości po 35. 
km u większości badanych nie miał większego wpływu 
na poziom wyników sportowych w biegu maratońskim, 
duże znaczenie miał natomiast w wyjaśnianiu przyczyn 

Ryc. 4. Prędkość średnia na dystansie maratonu w relacji do prędkości progowej wyznaczonej w teście

Fig. 4. Mean running speed during the marathon in relation to lactate threshold running speed measured in test
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spadku prędkości w końcowych etapach rozgrywania 
maratonu: poziomu wytrenowania i sposobu przygoto-
wania się do zawodów. Chociaż wyniki własnych ob-
serwacji wskazywały, że zasygnalizowane zjawisko nie 
wiązało się bezpośredniego z doraźnymi efektami na 
zawodach, to wydaje się, że jest ono ważne i zachęca 
do podjęcia dalszych badań w celu poznania jego etio-
logii, przede wszystkim do celów poznawczych sposo-
bów rozwoju zdolności wytrzymałościowych maratoń-
czyków znajdujących się nie tylko w okresie inwolucji 
zdolności wytrzymałościowych po czterdziestym roku 
życia. 

Dyskusja

W konkurencjach wytrzymałościowych o długim czasie 
trwania jednym z najważniejszych elementów jest wy-
dolność fi zyczna aerobowa, rozumiana jako zdolność 
do wykonywania długotrwałych wysiłków fi zycznych 
przy udziale dużych grup mięśniowych bez szybko na-
rastającego zmęczenia oraz warunkujących jego rozwój 
zmian w środowisku wewnętrznym organizmu [26]. 

Wydolność fi zyczna obniża się w wyniku procesów 
starzenia [1]. Sprawność funkcji zaopatrzenia tlenowe-
go po 25. roku życia stopniowo zmniejsza się [23, 26]. 
Wykonywanie identycznego, pod względem kosztu 
energetycznego, wysiłku w przypadku człowieka star-
szego stanowi większe obciążenie fi zjologiczne orga-
nizmu niż ma to miejsce u osób młodych. Postępujące 
z wiekiem pogorszenie koordynacji ruchów zwiększa 
wydatek energetyczny wysiłku [21]. 

Od szeregu lat pojawiają się już doniesienia doku-
mentujące pozytywny wpływ wysiłków fi zycznych na 

Tabela. 2. Współczynniki korelacji 

Table. 2. Correlation coefficients

Zmienne Wartość współczynnika 
korelacji

Spadek prędkości Wynik w maratonie 0,08

Staż treningowy Wynik w maratonie –0,81

Spadek prędkości Staż treningowy 0,08

Spadek prędkości Różnica pomiędzy prędkością do 35. km 
i prędkością progową

0,17

Różnica pomiędzy prędkością do 35. km 
i prędkością progową

Staż treningowy 0,39

Spadek prędkości Przyrost mleczanu po przekroczeniu progu 
mleczanowego

0,45

zahamowanie tempa procesów starzenia się [21, 22, 
24]. Wśród wielu metod jego stosowania wymienia 
się wysiłek o niezbyt dużej intensywności, występu-
jący w prostej formie ruchu, do jakiej zalicza się bieg 
[15, 16, 23, 24, 25]. W niektórych koncepcjach jego 
taksonomii nazywa się go joggingiem [27]. Za punkt 
do określenia jego intensywności przyjmuje się różne 
wskaźniki intensywności. Do najbardziej popularnych 
zaliczano dotąd odsetkową w stosunku do wartości 
maksymalnych częstotliwość skurczów serca [1, 4, 5, 
8, 16, 17]. Badania fi zjologiczne oraz duża dostępność 
prostej w użyciu aparatury diagnostycznej pozwoliły 
zwrócić uwagę na bardziej wymierny jego zamiennik 
w sporcie wyczynowym, jakim jest stężenie mleczanu 
we krwi (la)b [3, 5, 10–14, 20, 22, 24, 25].  Dowiedziono, 
że po przekroczeniu pewnego poziomu intensywności 
pracy (nawet odległego od maksymalnego), zwiększa 
się udział procesów beztlenowych w wysiłkowej prze-
mianie materii, mimo iż równowaga czynnościowa jest 
zachowana. Procesy te prowadzą do wzrostu stężenia 
mleczanu w komórkach mięśniowych i we krwi, który 
bezpośrednio nie powoduje utraty zdolności do konty-
nuacji generowania zamierzonej wielkości mocy, lecz 
raczej stanowi odzwierciedlenie zaburzenia home-
ostazy wewnątrzmięśniowej [18]. Fakt ten wskazuje na 
ważną rolę progu mleczanowego w określaniu zakre-
sów intensywności biegu. 

Praktyka dowiodła, że obciążenie fi zyczne odpo-
wiadające progowi mleczanowemu jest najbardziej 
optymalne do pokonania wysiłków trwających kilka go-
dzin, jakie występują m.in. w biegu maratońskim [23]. 
Zalicza się je do wysiłków submaksymalnych o długim 
czasie trwania (ponad 2 godziny). Zapotrzebowanie 
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energetyczne pracy tego rodzaju prawie w całości po-
krywane jest przez procesy tlenowe [1, 20, 21,]. Lepsze 
możliwości transportu i utylizacji tlenu sprzyjają tole-
rancji wysiłków długotrwałych [1, 19]. Duże prędkości 
progowe uzyskane w teście mogą świadczyć o korzyst-
nym wpływie treningu na sprawność mechanizmów tle-
nowych. Pożądany efekt w postaci znakomitego wyniku 
w konkurencjach wytrzymałościowych można uzyskać 
dzięki podniesieniu wydolności aerobowej na wysoki 
poziom oraz bardzo ważnej ekonomice biegu i prze-
mian energetycznych w pracujących mięśniach [3]. 
Trening fi zyczny w zależności od czasu trwania oraz 
jego intensywności może wpływać na poprawę produk-
cji mleczanu lub jego utylizacji. W sporcie wyczynowym 
prowadzi się badania mające na celu określenie zakre-
sów (min-max) intensywności treningu poprawiającego 
skuteczność pracy na poziomie progu mleczanowego  
[22]. Obecnie omawiany wskaźnik fi zjologiczny jest za-
tem postrzegany jako najlepszy, a zarazem najpewniej-
szy punkt odniesienia określający granice skutecznego 
obciążenia stymulującego rozwój wydolności w pożą-
danym kierunku, a tym samym zwiększającego szanse 
na powodzenie w rywalizacji sportowej w konkuren-
cjach wytrzymałościowych [12, 18].

Jak dotąd jego przydatność była w małym stopniu 
weryfi kowana podczas treningu osób uprawiających 
sport, a znajdujących się w okresie inwolucji wydol-
ności fi zycznej. Zadania tego podjęto się w badaniach 
własnych mężczyzn po czterdziestym roku życia, upra-
wiających amatorsko maraton. Pomijając cele zdrowot-
ne treningu rekreacyjnego osób starszych, obiektywna 
i skuteczna ocena stanu wytrenowania, poziomu przy-
gotowania sportowca do udziału we współzawodnic-
twie wydawała się w obecnych czasach ważna nie tylko 
w sporcie kwalifi kowanym, ale także w sporcie amator-
skim. Zastosowanie w tym celu testu diagnostycznego 
okazało się doskonałym rozwiązaniem. Badania wła-
sne potwierdziły zjawisko obserwowane w sporcie wy-
czynowym [1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23], że obciąże-
nie fi zyczne oraz intensywność wysiłku odpowiadające 
progowi mleczanowemu są najlepszymi wskaźnikami 
skuteczności rozkładu wysiłku trwającego kilka godzin, 
jaki występuje w biegu maratońskim.

W branej pod uwagę grupie 12 mężczyzn, amato-
rów biegania, poziom progu mleczanowego stwierdzo-
no przy prędkościach biegu mieszczących się w gra-
nicach 2,94–4,44m/s (5’40”/km – 3’45”/km). Powyższe 
wartości odbiegały znacząco od prędkości 5,5 m/s (3 
min/km), odnotowywanych u maratończyków najwyż-
szego poziomu [1, 2, 19]. Stwierdzono mino to bardzo 

wysoką korelację (r = 0,97) między średnią prędko-
ścią badanych w biegu maratońskim i w teście progu 
mleczanowego, przy dość dużym jej zróżnicowaniu 
w zależności od stażu treningowego i poziomu spor-
towego badanych. W przypadku zawodników, którzy 
pokonali dystans maratonu poniżej 3 godzin, różnice 
w analizowanych prędkościach nie były duże i wynio-
sły średnio 0,05 m/s na korzyść prędkości startowej, co 
stanowiło 1%. U pozostałych badanych zmiany te były 
nieco większe i poza dwoma wyjątkami średnie pręd-
kości z maratonu były mniejsze od progowej o średnio 
0,11 m/s, co dało różnicę 3%. Podobny wynik uzyskano 
w pracy Mirka i wsp. [13, 14], gdzie zawodnik w niespeł-
na czterogodzinnym wysiłku uzyskał średnią prędkość 
z całego dystansu 4% mniejszą niż wartość progowa. 

Interesujące wydaje się odnotowane we własnych 
obserwacjach zjawisko obniżania się zdolności do utrzy-
mania przez dłuższy czas intensywności wysiłku na okre-
ślonym poziomie. Zauważono, iż w miarę upływu czasu 
biegu i pokonywania trasy maratonu zwiększa się różnica 
pomiędzy prędkością wyznaczoną w teście na poziomie 
progu mleczanowego a średnią prędkością startową, co 
przypomina, jak ważny oprócz intensywności wysiłku jest 
również czas jego trwania. W interpretacji tego zjawiska 
nie znaleziono dowodów na wyjaśnienie jego etiologii. 
Wydaje się, że w kolejnych pracach należałoby skupić 
uwagę na istotnym problemie utrzymania danego pozio-
mu mocy, a w przypadku maratończyków – prędkości 
biegu, przy zachowanej równowadze kwasowo-zasado-
wej, która wskazuje na odpowiedni w wysiłkach długo-
trwałych metabolizm pracujących mięśni [21]. 

 Pomijając powyższą kwestię należy podkreślić, 
że uzyskane rezultaty badań potwierdziły możliwość 
oszacowania na podstawie prostego testu boiskowe-
go, wykonanego na kilka dni przed startem, wyniku 
biegu maratońskiego mężczyzn uprawiających sport 
amatorski po czterdziestym roku życia. Wysiłki z gru-
py progowych zapewniły im odpowiedni metabolizm 
mięśniowy na trasie biegu, niezależnie od stażu tre-
ningowego i możliwości osiągania rezultatów sporto-
wych na zawodach. Na tej podstawie można sądzić, 
że określona intensywność biegu na poziomie progu 
mleczanowego może być też przesłanką do ustalenia 
zakresów intensywności treningu. W takim przypadku 
wydaje się zasadne stosowanie prędkości kilka procent 
niższej od wartości progowej, co może dać im komfort 
biegu na dystansie docelowym, a także przyczynić się 
do poprawy rekordu życiowego. 

Warto też podkreślić to, że badania własne dowiodły 
ważnej roli stażu treningowego w uzyskaniu wyższego 
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poziomu sportowego i tym samym ważnego wskaźnika 
potencjalnych możliwości wydolnościowych. Wynika 
z tego, że tylko systematycznie stosowane bodźce 
obciążeniowe dadzą odpowiedni efekt adaptacyjny. 
Należy brać pod uwagę jednak to, że efekt oddziaływań 
treningowych może być zróżnicowany w zależności od 
okresu ontogenezy i uwarunkowań genetycznych za-
wodnika oraz wskaźnika odziedziczalności zdolności 
motorycznych, które są  kształtowane  [26]. 

Wnioski

1. Badania własne wykazały istnienie bardzo pewnej 
zależności (r=0,97) pomiędzy takimi parametrami 
kinematycznymi, jak progowa prędkość biegu oraz 
prędkość średnia z biegu na dystansie maratonu 
w grupie biegaczy uprawiających amatorsko sport 
po czterdziestym roku życia. 

2. Prędkość progową mierzoną w teście boiskowym 
u biegaczy amatorów można wykorzystać do pro-
gnozy osiągnięcia wyniku w maratonie.

3. Należy podjąć badania nad wyjaśnianiem zjawi-
ska wzrostu różnicy pomiędzy wartością progową 
i średnią startową prędkością biegu po pokonaniu 
przez biegaczy 35. km trasy maratonu. 

4. Prędkości biegu ustalone w teście na poziomie pro-
gu mleczanowego mogą być przydatne przy okre-
śleniu wskaźników intensywności treningu mara-
tończyków uprawiających sport w okresie inwolucji 
ich wydolności fi zycznej. 

5. Staż treningowy należy uważać za ważny czynnik 
sprzyjający osiąganiu pożądanych wskaźników 
zdolności wytrzymałościowych (ważnego elementu 
struktury sprawności fi zycznej ujętej w konwencji 
zdrowia) oraz wyników sportowych osób uprawia-
jących jogging po czterdziestym roku życia.
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Cel pracy. Ocena współzależności wybranych wskaźników KZM i umiejętności technicznych zapaśników 
stylu wolnego.

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 20 zawodników w wieku 13–15 lat, trenujących zapasy 
w stylu wolnym w Klubie Sportowym ,,Radomka”, których staż treningowy wynosił  2–3,5 lat. Przeanalizowa-
no współzależności 12 wskaźników, charakteryzujących 7 KZM, z 10 elementami techniki walki zapaśniczej, 
stosowanymi w pozycji niskiej i wysokiej. Poziom umiejętności technicznych badanych oceniło pięciu wysoko 
kwalifikowanych trenerów zapasów.

Wyniki. U ocenianych zapaśników stwierdzono istotne zależności pomiędzy umiejętnościami technicznymi 
a większością badanych KZM. Z elementami techniki zapaśniczej najsilniej korelowały: zdolność sprzężenia 
ruchów, równowagi dynamicznej, różnicowania kinestetycznego oraz częściowo – dostosowania motorycz-
nego. Najwięcej istotnych zależności z KZM odnotowano natomiast w przypadku następujących elementów 
technicznych: rzut wózkiem uchwytem tułowia, rzut wygięciem uchwytem tułowia z tyłu oraz rzut odwrotnym 
uchwytem tułowia. Większą siłą zależności z KZM charakteryzowały się elementy techniczne wykonywane 
w pozycji niskiej niż wysokiej.

Wnioski. Silne zależności pomiędzy umiejętnościami technicznymi a zdolnością równowagi dynamicznej, 
sprzężenia ruchów, różnicowania kinestetycznego oraz dostosowania motorycznego dowodzą ich dużego 
znaczenia w procesie treningowym początkujących zapaśników, dlatego też powinno się zwracać uwagę na 
ich kształtowanie szczególnie w trakcie pierwszych etapów szkolenia sportowego.  

Aim of the work. To evaluate the correlations of selected indices of coordination motor abilities (CMA) and 
technical skills of freestyle wrestlers.

Material and methods. Twenty freestyle wrestlers representing the sports club “Radomka” took part in the 
research. The age of the examined was 13–15, and their sports  experience was between 2 and 3.5 years long. The 
correlations between 12 indices (describing 7 CMA) and 10 technical elements of wrestling used in a vertical and 
horizontal posture were analyzed. Technical skills were evaluated by five highly qualified wrestling coaches. 
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Results. It was confirmed that there occurred significant correlations between technical skills and most CMA 
examined in wrestlers. The strongest correlations were observed between elements of wrestling technique and 
movement combining, dynamic balance, kinesthetic differentiation and partly motor adjustment. In turn, the larg-
est amounts of significant correlations with CMA were noticed in the following technical elements: trunk grip 
gut wrench throw, curve back trunk grip throw and reverse trunk grip throw. Technical elements performed in 
a vertical posture revealed stronger correlations with CMA than those done in a horizontal posture.

Conclusions. Strong correlations between technical skills and dynamic balance, movement combining, 
kinesthetic differentiation and motor adjustment prove that these CMA are extremely important in a training 
process of beginning wrestlers. Therefore, we should pay attention to their development particularly at the earli-
est stages of training.   

Wstęp

Zapasy – ze względu na złożoność czynności rucho-
wych oraz zmienność warunków ich stosowania – uzna-
wane są za jedną z trudniejszych dyscyplin sportowych 
[1–5]. W zespole czynników decydujących o wysokiej 
efektywności sportowej w zapasach ważną rolę odgry-
wają umiejętności techniczne [2, 6, 7]. Defi niuje się je 
jako nawyki czuciowo-ruchowe, które przez synchroni-
zację wielu czynników w czasie i przestrzeni umożli-
wiają osiąganie celów sportowych [8]. 

Przygotowanie techniczne w zapasach, szczególnie 
w stylu wolnym, cechuje się wyjątkowo skomplikowaną 
strukturą. Technika walki zapaśniczej odznacza się 
dużą ilością prostych i złożonych działań – chwytów, 
obron, kontrchwytów wykonywanych za pomocą koń-
czyn górnych oraz dolnych. Kształtowanie umiejętności 
technicznych wymaga długich lat szkolenia i żmudnych 
treningów. 

W przygotowaniu technicznym zapaśników szcze-
gólne miejsce zajmuje kształtowanie koordynacyjnych 
zdolności motorycznych (KZM) [4, 9–13]. Stanowią one 
fundament umożliwiający zawodnikom szybkie i efek-
tywne przyswajanie sobie nowych umiejętności rucho-
wych, a także wyznaczają możliwości ich zastosowania 
w warunkach działalności startowej [3, 10, 14, 15]. Na 
obecność istotnych współzależności pomiędzy KZM 
i umiejętnościami technicznymi zwraca uwagę wielu 
badaczy [3, 7, 14, 16]. Uzyskanie wysokiego poziomu 
przygotowania technicznego, któremu nie towarzyszy 
ukierunkowane rozwijanie KZM – w tym nauczanie no-
wych czynności ruchowych – będzie zatem utrudnione 
[10, 17]. Słusznie uważa się bowiem, że im więcej dany 
zawodnik opanował wielostronnych i zróżnicowanych 
umiejętności ruchowych, tym bogatsze jest jego do-
świadczenie ruchowe, a co za tym idzie – tym wyższy 
poziom KZM reprezentuje [3, 4, 15, 16].

Większość specjalistów ze sportów walki, w tym 
również zapasów [1, 3, 6, 16, 19], jest zgodna, że 
między KZM a poziomem umiejętności technicznych 

występują istotne zależności. Jednak opinie na temat 
ich charakteru nie są jednoznaczne [1, 3, 5, 6, 19, 20]. 
Podczas gdy jedni autorzy uważają, że wraz ze wzro-
stem techniki zawodnika wzrasta znaczenie KZM [18, 
19], inni nie podzielają tego poglądu [5, 20].

Celem badań była ocena współzależności wybra-
nych KZM i umiejętności technicznych zapaśników sty-
lu wolnego w wieku 13–15 lat.

Materiał i metody badań

W badaniach uczestniczyło 20 zawodników trenu-
jących zapasy w stylu wolnym w Klubie Sportowym 
,,Radomka”. Wiek badanych wynosił 13–15 lat 
( = 14,2 ± 0,59), a ich staż treningowy wahał się od 2 do 
3,5 lat ( = 2,8 ± 0,73). 

Analizowano współzależności 12 wskaźników (cha-
rakteryzujących 7 KZM) z 10 elementami techniki walki 
zapaśniczej. Zastosowano testy motoryczne opisane 
w literaturze [15] z modyfi kacją własną [21]. Testy te 
zostały sprawdzone pod względem rzetelności i trafno-
ści [21].

Zdolność różnicowania kinestetycznego oceniono 
na podstawie wyniku ,,skoku w dal na 50% maksymal-
nych możliwości”, zdolność rytmizacji – za pomocą 
próby odtworzenia i różnicowania rytmu ,,ćwiczenia 5 
cykli”, zdolność orientacji czasowo-przestrzennej oce-
niano testem ,,podskoki do celu” i na podstawie czasu 
,,biegu do kolorowych piłek”, zdolność sprzężenia ru-
chów również mierzono czasem uzyskanego w próbie 
,,przekładanie laski gimnastycznej” i wynikiem ,,skoku 
w dal z miejsca z zamachem i bez”, zdolność szybkiej 
reakcji określono korzystając z testu ,,chwyt pałeczki 
Ditricha”, zdolność dostosowania motorycznego na 
podstawie stosunku wyniku ,,skoku w dal z miejsca 
przodem i tyłem” oraz stosunku czasu ,,biegu przodem 
i tyłem 3×10 m”. Równowagę statyczną określono na 
podstawie wyniku próby ,,stanie we wspięciu na pal-
cach obunóż”, zaś dynamiczną wykorzystując test ,,ob-
roty na listwie ławeczki gimnastycznej” [15, 21].
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Ocenie poddano także po pięć podstawowych ele-
mentów techniki walki zapaśniczej stylu klasycznego 
stosowanych w pozycji wysokiej i niskiej:
a)  w pozycji niskiej (w parterze): wózek uchwytem tu-

łowia – prawa strona, wózek uchwytem tułowia – 
lewa strona, rzut wózkiem uchwytem tułowia, rzut 
wygięciem uchwytem tułowia z tyłu, rzut odwrot-
nym uchwytem tułowia, 

b)  w pozycji wysokiej (w stójce): wywrotka uchwytem 
ręki, rzut przez biodro uchwytem ręki i szyi, rzut 
wygięciem uchwytem tułowia z ręką, wejście w pas 
z powaleniem, rzut przez plecy uchwytem ręki.

Szczegółowy opis prób mierzących KZM i elemen-
tów technicznych można odnaleźć w literaturze przed-
miotu [2 za 1].

Oceny poziomu umiejętności technicznych dokona-
ło pięciu wysoko kwalifi kowanych trenerów zapasów. 
Jako kryterium przyjęto średnią z trzech ocen – po 
uprzednim odrzuceniu dwu skrajnych not: najwyższej 
i najniższej. Ocenę – w skali 1–5 punktów – przepro-
wadzono uwzględniając: pozycję wyjściową i końcową, 
poprawność uchwytu (tzw. trzymanie), płynność i har-
monię ruchów oraz amplitudę ruchów (w przypadku 
rzutów). Zgodność ocen ekspertów ustalono na pod-
stawie współczynnika konkordacji (r = 0,78). 

Siłę zależności ustalono na podstawie wielkości 
współczynnika korelacji za pomocą programu kompu-
terowego Statistica 6.0.

Wyniki badań 

Z danych dotyczących współzależności wybranych 
KZM z umiejętnościami technicznymi zapaśników sty-
lu wolnego, które zestawiono w tabeli 1, wynika, że 
w większości przypadków występują istotne korelacje. 
Na 120 związków 62 (51,7%)  – to istotne statystycznie 
związki o różnej sile. 

Najwyższe współczynniki korelacji wystąpiły mię-
dzy wskaźnikiem E2, oceniającym zdolność równo-
wagi dynamicznej z następującymi umiejętnościami 
technicznymi: T10 – rzut przez plecy uchwytem za 
rękę, gdzie r = 0,84 (p < 0,01), T5 – ocena techniki 
zapaśniczej poprzez rzut odwrotnym uchwytem tuło-
wia z tyłu, gdzie r = 0,80 (p < 0,01), T3 – rzut wózkiem 
uchwytem tułowia, gdzie r = 0,79 (p < 0,01), T4 – rzut 
wygięciem uchwytem tułowia z tylu, gdzie r = 0,78 
(p < 0,01) oraz T7 – rzut przez biodro uchwytem ręki 
i szyi, gdzie r = 0,75 (p < 0,01) i T8 – rzut wygięciem 
uchwytem tułowia z ręką, gdzie r = 0,72 (p < 0,01). 
Ponadto wysokie współczynniki wystąpiły między 
wskaźnikiem D1 oceniającym zdolność sprzężenia ru-
chów z T3, gdzie r = –0,74 (p < 0,01) i T4, gdzie r = –0,70 
(p < 0,01) oraz A2 mierzącym zdolność dostosowania 
motorycznego z T3, gdzie r = 0,75 (p < 0,01) i T5, gdzie 
r = 0,70 (p < 0,01). 

 Najsłabsze zależności stwierdzono natomiast 
między próbą E1 mierzącą równowagę statyczną i T2 
oceniającą wózek uchwytem tułowia (lewa strona), 

Ryc. 1. Siła zależności KZM i umiejętności technicznych zapaśników stylu wolnego w wieku 13–15 lat

Fig. 1. The strength of correlations between CMA and technical skills of freestyle wrestlers aged 13–15
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r  =  0,02 (p > 0,05) oraz T1 tj. wózkiem uchwytem tu-
łowia wykonywanym w prawą stronę, gdzie r  =  0,04 
(p > 0,05) (tab. 1.).

Najwięcej zależności odnotowano o słabej sile 
związku przy r < 0,49 (56,7%). Najmniej korelacji zauwa-
żono o silnej sile związku przy r = 0,70 – 0,99 (8,3%). W 
przypadku zależności przy r = 0,50 – 0,69 ilość otrzy-
manych współczynników stanowiła 35% wszystkich 
analizowanych (ryc. 1). 

Najsilniej skorelowanymi KZM z ocenianymi ele-
mentami technicznymi okazały się sprzężenie ruchów 
(90%), równowaga dynamiczna (90%), różnicowanie 
kinestetyczne (70%) oraz częściowo dostosowanie 
motoryczne (60%), choć w przypadku tej zdolności 
silne zależności wystąpiły jedynie ze wskaźnikiem 
A2. W zdolności równowagi statycznej rytmizacji oraz 
orientacji czasowo-przestrzennej analizowane powią-
zania okazały się w większości nieistotne statystycznie 
(p > 0,05). 

Analizując zależności pomiędzy umiejętnościami 
technicznymi a badanymi KZM, najwyższe współczyn-
niki korelacji odnotowano w rzucie wózkiem uchwytem 
tułowia (wskaźnik T3; 66,7%), w rzucie wygięciem 
uchwytem tułowia z tyłu (wskaźnik T4; 66,7%) oraz 
rzucie odwrotnym uchwytem tułowia (wskaźnik T5; 
66,7%). Najsłabsze powiązania z KZM odnotowano 

natomiast w przypadku rzutu przez biodro uchwytem 
ręki i szyi (wskaźnik T7; 33,3%), wejścia w pas z powa-
leniem (wskaźnik T9; 33,3%) oraz w rzucie przez plecy 
uchwytem za rękę (wskaźnik 10; 41,7%).  

Na uwagę zasługuje fakt, że siła zależności KZM 
z elementami techniki zapaśniczej wykonywanej w po-
zycji niskiej, jak i wysokiej okazała się zróżnicowana. 
Umiejętności techniczne stosowane przez zapaśników 
w tzw. „parterze” korelowały z KZM istotnie statystycznie 
w 37, a w pozycji wysokiej – w 25 przypadkach (ryc. 2).  

Największe różnice w sile korelacji umiejętności 
technicznych z KZM zauważono w odniesieniu do: 
zdolności orientacji czasowo-przestrzennej, dostoso-
wania motorycznego i sprzężenia ruchów. W przypadku 
zdolności równowagi, różnicowania kinestetycznego, 
rytmizacji i szybkiej reakcji nie odnotowano większych 
różnic w zależnościach z umiejętnościami techniczny-
mi przy podziale na elementy techniczne wykonywane 
w pozycji niskiej i wysokiej (ryc. 2).

Dyskusja i wnioski

Badania przeprowadzone na zapaśnikach stylu wolne-
go w wieku 13–15 lat potwierdziły opinię wielu specjali-
stów zajmujących się sportami walki, że pomiędzy KZM 
i umiejętnościami technicznymi wystąpiły wzajemne 
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Fig. 2. Differences in the number of significant correlations between CMA and technical skills of wrestlers in horizontal and vertical 
posture
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zależności [1, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16]. Stanowią one za-
tem integralne elementy struktury rzeczowej treningu 
sportowego (przygotowania technicznego) [3]. 

Stwierdzono istotne zależności między umiejętno-
ściami technicznymi a większością badanych KZM. 
Największą siłę związków z umiejętnościami technicz-
nymi miały: sprzężenie ruchów, równowaga dynamicz-
na, różnicowanie kinestetyczne oraz częściowo dosto-
sowanie motoryczne. Dowodzi to ich istotnego znacze-
nia w tej tak złożonej dyscyplinie sportu. Uzyskane dane 
sugerują również, że podczas szkolenia sportowego 
początkujących zapaśników szczególną uwagę powin-
no zwracać się na kształtowanie tych KZM. Zdolność 
szybkiej reakcji (reakcja prosta), równowagi statycznej, 
rytmizacji oraz orientacji czasowo-przestrzennej nie 
wykazują tak silnych zależności z badanymi elemen-
tami technicznymi. Może to świadczyć o ich mniejszym 
znaczeniu. W przypadku szybkiej reakcji panuje pogląd, 
że stanowi ona jedną z wiodących KZM w zapasach [3, 
5, 6]. Najprawdopodobniej jednak dotyczy to jedynie re-
akcji złożonej. Uzyskane dane zbliżone są do wyników 
badań zapaśników stylu klasycznego [7].

Na uwagę zasługuje fakt, iż większą siłą zależno-
ści z poszczególnymi wskaźnikami KZM charakteryzo-
wały się elementy techniki zapaśniczej wykonywane 
w pozycji niskiej. Dotyczy to szczególnie zdolności 
sprzężenia ruchów, równowagi dynamicznej, różnico-
wania kinestetycznego i dostosowania motorycznego. 
Najprawdopodobniej związane jest to z występowa-
niem w zapasach w stylu wolnym większej różnorodno-
ści działań technicznych wykonywanych w pozycji ni-
skiej niż wysokiej. Również trudniejsze warunki zasto-
sowania danej techniki wymagają od zawodnika odpo-
wiedniego poziomu KZM. Badane elementy techniczne 
stosowane w tzw. parterze charakteryzują się wyższą 
złożonością koordynacyjną i trudnością wykonania, np. 
przez wykonywanie chwytów (działań w ataku i obro-

nie) dodatkowo kończynami dolnymi. Wpływa to rów-
nież na dominację pozycji średniej i niskiej względem 
pozycji wysokiej podczas walki zapaśniczej. 

Biorąc pod uwagę siłę zależności z podstawowymi 
umiejętnościami technicznymi takich KZM, jak sprzę-
żenie ruchów, równowaga dynamiczna, dostosowanie 
motoryczne, różnicowanie kinestetyczne, można przy-
puszczać, że należą one do wiodących dla zapasów 
na tym etapie szkolenia sportowego. Jak pokazały ba-
dania [11, 22, 23], celowe akcentowanie kształtowania 
wybranych KZM w treningu zapaśniczym zwiększa 
efektywność nauczania i doskonalenia umiejętności 
technicznych głównie na etapie szkolenia wszechstron-
nego i ukierunkowanego. Dane dotyczące wiodących 
KZM można wykorzystać jako cenne wskazówki pod-
czas naboru i selekcji w pracy szkoleniowej.

Uzyskane wyniki pozwoliły na wysunięcie następu-
jących wniosków:
1. U zapaśników stylu wolnego w wieku 13–15 lat 

w większości ocenianych współczynników korelacji 
między KZM a poziomem umiejętności technicz-
nych stwierdzono istotne statystycznie zależności. 

2. Najsilniej korelowały z elementami techniki zapa-
śniczej: zdolność sprzężenia ruchów, równowagi 
dynamicznej, różnicowania kinestetycznego oraz 
częściowo dostosowania motorycznego. Natomiast 
największe ilości istotnych zależności z KZM mia-
ły następujące elementy techniczne: rzut wózkiem 
uchwytem tułowia, rzut wygięciem uchwytem tuło-
wia z tyłu oraz rzut odwrotnym uchwytem tułowia. 

3. Większą siłą zależności z KZM charakteryzowały 
się elementy techniczne wykonywane w pozycji ni-
skiej niż wysokiej.

4. Praktycy zapaśniczego treningu sportowego, 
szczególnie podczas pierwszych etapów szkolenia, 
powinni zwracać uwagę na kształtowanie wiodą-
cych KZM. 
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Cel badań. Ocena różnic w poziomie wydolności beztlenowej między ośmio- i jedenastoletnimi chłopcami 
trenującymi piłkę nożną. 

Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 39 osób, w tym 20 chłopców w wieku 8 lat i 19 chłopców 
w wieku 11 lat. Wszyscy badani regularnie uczęszczali na treningi piłki nożnej. W celu dokonania oceny wielko-
ści maksymalnej mocy anaerobowej zastosowano zmodyfikowaną 20-sekundową wersję testu Wingate. Przed 
testem wysiłkowym wykonano pomiary wskaźników antropometrycznych. 

Wyniki badań. Wielkość całkowitej pracy (Wglob.) wykonanej w czasie testu kształtowała się na poziomie 3,59 
kJ w grupie ośmiolatków i 5,62 kJ w grupie chłopców jedenastoletnich. Maksymalna moc anaerobowa (MAP) 
wyniosła u jedenastolatków 337,2 W i była wyższa o 119,4 W od wyniku uzyskanego przez grupę młodszych 
chłopców (217,7 W). Średnia wielkość mocy (Pśr.) również istotnie różnicowała obie grupy. W grupie badanych 
ośmiolatków Pśr. była równa 192,7 W, podczas gdy w grupie chłopców w wieku jedenastu lat wynosiła średnio 
300,2 W. Pozostałe analizowane parametry, tj. przeliczone na kilogram masy ciała wielkości MAP i Pśr., spadek 
mocy oraz czas osiągnięcia maksymalnej mocy anaerobowej, wykazały także statystycznie istotne różnice między 
badanymi grupami – na korzyść chłopców starszych. Znamiennych różnic międzygrupowych nie odnotowano 
jedynie w przypadku czasu utrzymania MAP (tu). 

Wnioski. Na podstawie wyników badań stwierdzono istotnie wyższy poziom wydolności anaerobowej 
u badanych jedenastolatków w porównaniu z grupą chłopców ośmioletnich, co wskazuje, że mają oni większe 
predyspozycje do wykonywania krótkotrwałych wysiłków o supramaksymalnej intensywności.

Aim of the work. To examine differences in anaerobic capacity between 8- and 11-year-old soccer players. 
Material and methods. 39 subjects participated in the study, including 20 boys aged 8 years and 19 boys 

aged 11 years. All participants regularly attended soccer training. Anaerobic capacity was evaluated by a modi-
fied 20-seconds Wingate test, which allowed to determine the ability to perform physical activities with maximal 
intensity. Before the test, anthropometric indicators were measured. 

Results. The value of the total work performed during the test (Wglob.) reached the level of 3.59 kJ in the 8-year -
-olds, and 5.62 kJ in the 11-year-old boys. Maximal anaerobic power (MAP) reached significantly higher values in 
11-year-old boys (337.2 W) in relation to the results obtained by the group of 8-years old soccer players (217.7 W). 
The value of mean power (Pmean) also differentiated significantly the examined groups. In 8-year-old boys mean 
power was equal 192.7 W, while in a group of boys aged 11 years – 300.2 W. The other analyzed parameters: 
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the relative value of  MAP and Pmean., the power drop, the time to achieve maximal anaerobic power also showed 
statistically significant differences between the groups. There were no significant differences in the time to 
maintenance maximal anaerobic power.

Conclusions. Test results show a significantly higher level of anaerobic capacity in 11-year-old soccer players 
compared with a group of 8-year-old boys. This means that they have much higher predispositions to perform 
short-term efforts with supramaximal intensity.

Wstęp

Najważniejszym parametrem wskazującym na po-
ziom wydolności beztlenowej jest maksymalna moc 
anaerobowa (MAP). Przydatne do oceny zdolności do 
wykonywania supramaksymalnych wysiłków o krótkim 
czasie trwania są również: wielkość pracy całkowitej 
wykonanej podczas wysiłku, wartość mocy średniej, 
czas uzyskania i utrzymania MAP oraz tempo spadku 
maksymalnej mocy anaerobowej.

Zdolność generowania maksymalnej mocy w krót-
kim czasie odgrywa zasadniczą rolę w takich dyscy-
plinach sportowych, jak biegi i pływanie na krótkich 
dystansach, skoki, pchnięcia, rzuty czy podnoszenie 
ciężarów [1]. Oprócz konkurencji, w których wydolność 
anaerobowa w decydujący sposób wpływa na osiąga-
ne wyniki, odgrywa ona również istotną rolę w dyscypli-
nach, w których wymagany jest równocześnie wysoki 
poziom wydolności tlenowej. Należą do nich przede 
wszystkim gry zespołowe, w tym również piłka nożna. 
Podczas meczu zawodnicy pokonują średnio 10–11,5 
km, z czego na marsz i bieg o niskiej intensywności 
przypada około 8–9 km, a pozostałe 1,5–2,5 km – to 
bieg o maksymalnej lub supramaksymalnej intensyw-
ności [2]. Oznacza to, że piłkarze wykorzystują prawie 
wszystkie źródła zaopatrzenia energetycznego mięśni: 
tlenowe, tlenowo-beztlenowe, beztlenowo-glikolityczne 
i beztlenowo-fosfagenowe [3].

We współczesnym futbolu coraz większą uwagę 
zwraca się na przygotowanie fi zyczne zawodników. 
Dobrymi wynikami sportowymi na arenie międzynaro-
dowej legitymują się bowiem ci zawodnicy, którzy po-
cząwszy od wieku wczesnoszkolnego byli poddawani 
długoletnim treningom piłkarskim. A zatem trening, pro-
wadzony w młodym wieku, odgrywa znaczącą – jeśli 
nie najważniejszą – rolę w rozwoju kariery sportowej. 

Celem badań była ocena różnic w poziomie wydol-
ności beztlenowej ośmio- i jedenastoletnich chłopców 
trenujących piłkę nożną w kontekście zmian zdolno-
ści ustroju do wykonywania wysiłków krótkotrwałych 
o maksymalnej i supramaksymalnej mocy, jakie zacho-
dzą u młodych piłkarzy wskutek przemian rozwojowych 
oraz systematycznego treningu piłkarskiego.

Materiał i metody

Do badań zakwalifi kowano łącznie 39 chłopców, zawodni-
ków szkółki piłkarskiej klubu TS Wisła Kraków. Badanych 
podzielono na dwie grupy, w zależności od wieku. 
Pierwszą 20-osobową grupę stanowili chłopcy w wieku 
8 lat, którzy od roku uczęszczali na treningi, a w skład 
drugiej 19-osobowej grupy weszli chłopcy w wieku 11 lat, 
którzy systematycznie trenowali piłkę nożną od czterech 
lat. Chłopcy ośmioletni trenowali 2 razy w tygodniu po 70 
minut, natomiast chłopcy jedenastoletni odbywali 3 trenin-
gi tygodniowo, po 90 minut każdy.  

W celu dokonania oceny poziomu maksymalnej 
mocy anaerobowej przeprowadzono skrócony, 20-se-
kundowy test Wingate. Obciążenie wysiłkowe, wylicza-
ne indywidualnie w stosunku do masy ciała każdego 
badanego, wynosiło 7,5% masy ciała.

Test wysiłkowy poprzedzał pomiar wskaźników an-
tropometrycznych: wysokości ciała (BH), masy ciała 
(BM), procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (%F), 
masy tkanki tłuszczowej (FM) i masy ciała szczupłego 
(LBM). Pomiary te pozwoliły określić udział komponen-
ty aktywnej i biernej w ogólnej masie ciała badanych.

Przed każdym testem maksymalnej mocy ana-
erobowej (MAP) przeprowadzano czterominutową 
rozgrzewkę na cykloergometrze, którą wykonywano 
w rytmie 60 obr./min z obciążeniem wynoszącym 40% 
maksymalnej mocy tlenowej, wyznaczonej wcześniej 
podczas wysiłku stopniowanego. W połowie rozgrzew-
ki zastosowano pięciosekundowe przyspieszenie rytmu 
pedałowania do szybkości zbliżonej do maksymalnej.

Do oceny składu ciała (BM, LBM, %F, FM) wykorzy-
stano wagę elektroniczną „Tanita” Body Composition 
Analyzer, model TBF-300. Wysokość ciała (BH) mie-
rzono za pomocą antropometru. Wszystkie próby wy-
siłkowe przeprowadzono na ergometrze rowerowym 
Monark 818 E. Wbudowany precyzyjny miernik czasu 
każdego obrotu na cykloergometrze, w połączeniu ze 
specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, 
pozwolił na wyliczenie wielkości mocy mięśni kończyn 
dolnych w czasie testu. Analizie poddano: globalną 
wielkość wykonanej pracy (Wglob.), maksymalną moc 
anaerobową (MAP), średnią wielkość mocy (Pśr.), tem-
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po spadku mocy (spadek P) oraz czas osiągnięcia (to) 
i utrzymania (tu) mocy maksymalnej. 

Otrzymane wyniki poddano podstawowej analizie 
statystycznej (średnia arytmetyczna – x– i odchylenie 
standardowe – SD). W celu stwierdzenia istotności 
różnic międzygrupowych w zakresie poszczególnych 
parametrów zastosowano analizę statystyczną testem 
t-Studenta. Poziom prawdopodobieństwa (p), wyno-
szący 0,05, uznano za granicę statystycznej istotności 
(różnice istotne przy p<0,05).

Wyniki

Wysokość ciała (BH) chłopców w wieku 8 lat wynosiła 
średnio 135 cm, natomiast jedenastolatków – 148,7 cm 
(tab. 1). Przeciętna masa ciała (BM) ośmiolatków – to 
28,9 kg, natomiast chłopców jedenastoletnich – 37,1 kg.

Analiza procentowej zawartości tkanki tłuszczowej 
w organizmie (%F) wykazała, że u chłopców ośmio-

letnich wyniosła ona 14,8%, a więc znacznie więcej 
niż u jedenastolatków (11,2%). U chłopców w wieku 
11 lat przeciętna wielkość beztłuszczowej masy ciała 
(LBM) kształtowała się na poziomie 32,8 kg, natomiast 
u ośmiolatków była istotnie niższa i wynosiła 24,6 kg.

Spośród parametrów antropometrycznych jedynie 
masa tkanki tłuszczowej nie wykazała statystycznie 
istotnych różnic między grupami. Pozostałe parametry 
istotnie różnicowały obie badane grupy wiekowe.     

Wyniki uzyskane przez badanych w zakresie całkowi-
tej pracy wykonanej podczas wysiłku wykazały najwięk-
sze zróżnicowanie międzygrupowe. W grupie ośmiolat-
ków średni poziom Wglob. wyniósł 3,59 kJ, a starsi chłopcy 
uzyskiwali wyniki średnio o 2,03 kJ lepsze. Oznacza to, 
że całkowita praca wykonana przez ośmiolatków sta-
nowiła zaledwie 63,9% pracy wykonanej w tym samym 
czasie przez chłopców jedenastoletnich (tab. 2).

U chłopców w wieku 8 lat średnia wielkość mak-
symalnej mocy anaerobowej (MAP) wyniosła 217,7 W 

Tabela 1. Charakterystyka antropometryczna badanych chłopców (* – różnice istotne)

Table 1. Anthropometric characteristic of examined boys (* – significant differences)

BH
[cm]

BM
[kg]

%F
[%]

FM
[kg]

LBM
[kg]

CH8

x– 134,95 28,90 14,77 4,35 24,55

SD 4,83 2,95 3,89 1,59 1,97

CH11

x– 148,68 37,07 11,17 4,23 32,84

SD 4,84 3,93 3,27 1,62 2,80

d (CH11–CH8) 13,73* 8,17* –3,60* –0,12 8,29*

CH8 [%] (CH11 = 100%) 90,8 78,0 132,2 102,8 74,8

Tabela 2. Różnice między grupami 8- i 11-letnich chłopców w zakresie parametrów charakteryzujących poziom wydolności beztlenowej 
(* – różnice istotne)

Table 2. Differences between 8- and 11-year-old boys in indicators of anaerobic capacity (* – significant differences)

Wglob.

[kJ]
MAP
[W]

MAP
[W · kg 1]

Pśr.

[W]
Pśr.

[W · kg 1]
Spadek P

[W · kg 1 · s 1]
to

[s]
tu

[s]

CH8

x–   3,59   217,72     7,53   192,67     6,65        0,08  13,88 4,20

SD   0,56     28,55     0,55    28,86     0,58        0,05   2,90 1,83

CH11

x–   5,62    337,16     9,14   300,19     8,15        0,12  10,98 4,77

SD   0,67     43,25     0,72    35,99     0,63        0,05   2,30 1,41

d (CH11–CH8) 2,03* 119,44* 1,61* 107,52*  1,50* 0,04* –2,90* 0,57

CH8 [%] (CH11=100%) 63,9 64,6 82,4 64,2 81,6 66,7 126,4 88,1
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i była niższa o 119,4 W w porównaniu z grupą jede-
nastolatków. Średnia wartość MAP chłopców w wieku 
11 lat wyniosła 337,2 W. Wielkości maksymalnej mocy 
anaerobowej po przeliczeniu na kilogram masy cia-
ła również istotnie różnicowały obie grupy badanych 
chłopców. W młodszej grupie wiekowej MAP – po zre-
latywizowaniu do masy ciała – była równa 7,5 W ∙ kg−1. 
U jedenastolatków średnia arytmetyczna tego parame-
tru wyniosła natomiast 9,1 W ∙ kg−1 (d = 1,61 W ∙ kg−1).

Analizując wartości średniej mocy przypadającej na 
jeden obrót podczas próby wysiłkowej również stwier-
dzono występowanie istotnych różnic. Badani w wieku 
8 lat uzyskiwali bowiem wyniki średnio na poziomie 
192,7 W, a w przypadku chłopców jedenastoletnich 
analogiczne wartości były wyższe o 107,5 W – średnia 
arytmetyczna dla grupy starszych chłopców przekro-
czyła 300 W na jeden obrót (tab. 2). Po przeliczeniu 
wartości mocy średniej na kilogram masy ciała bada-
nych stwierdzono, iż różnice były nieco mniejsze, lecz 
nadal statystycznie istotne. Starsi chłopcy uzyskiwali 
przeciętnie 8,2 W ∙ kg−1, a wyniki młodszych chłopców 
były niższe o 1,5 W ∙ kg−1 i wynosiły 6,7 W ∙ kg−1.

Analiza współczynnika spadku mocy w trakcie pró-
by na cykloergometrze wykazała znaczące różnice 
pomiędzy obu badanymi grupami. W grupie osobników 
młodszych spadek mocy wyniósł 0,08 W ∙ kg−1 ∙ s−1 i był 
mniejszy o 0,04 W ∙ kg−1 ∙ s−1 od wyników odnotowanych 
u chłopców jedenastoletnich. Średni czas osiągnięcia 
maksymalnej mocy beztlenowej wyniósł u ośmiolatków 
13,9 s i był o 2,9 s dłuższy niż u chłopców w wieku 
jedenastu lat.

Jedynym parametrem, który nie wykazał staty-
stycznie istotnych różnic międzygrupowych był czas 
utrzymania maksymalnej mocy anaerobowej. W grupie 
chłopców ośmioletnich tu wyniósł średnio 4,2 s i był 
o zaledwie 0,57 s krótszy niż u  starszych badanych.

Dyskusja

Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających 
kształtowanie poziomu wydolności fi zycznej organizmu 
w każdym okresie życia jest regularny trening spor-
towy. Wielu badaczy potwierdziło korzystny wpływ 
treningu na poziom wydolności anaerobowej dzieci [1, 
4–8]. Systematyczny trening sportowy skutkuje zwięk-
szeniem tolerancji organizmu na wzrost koncentracji 
mleczanu, a to z kolei przekłada się na wzrost zdolno-
ści wysiłkowych ustroju [1, 8].

Z literatury przedmiotu wynika, że zrelatywizowane 
do masy ciała wartości maksymalnej mocy anaerobo-

wej w okresie od ósmego do trzynastego roku życia 
wykazują zbliżony poziom [9]. Opinii tej nie potwierdza-
ją natomiast rezultaty badań własnych, ponieważ mię-
dzy badanymi chłopcami w wieku 8 i 11 lat stwierdzono 
istotne statystycznie różnice w wielkościach wszystkich 
opisywanych parametrów (z wyjątkiem czasu utrzyma-
nia MAP). Należy jednak pamiętać, iż w badaniach wła-
snych wzięli udział chłopcy trenujący piłkę nożną, co 
niewątpliwie w sposób znaczący wpłynęło na roczne 
przyrosty MAP.

Zestawiając wyniki badań własnych z przeprowa-
dzonymi przez Falgairette i wsp. [10] można stwierdzić, 
iż badani chłopcy ośmioletni osiągnęli zdecydowanie 
wyższe wartości relatywne MAP i Pśr. (odpowiednio 
7,53 W ∙ kg−1 i 6,65 W ∙ kg−1) od uzyskanych przez 
swoich nietrenujących rówieśników (6,2 W ∙ kg−1 i 4,7 
W ∙ kg−1). Oznacza to, że już niespełna rok systema-
tycznego treningu piłkarskiego może znacząco wpły-
nąć na poziom wydolności anaerobowej chłopców. Do 
podobnych wniosków prowadzi porównanie wyników 
badań własnych z rezultatami uzyskanymi przez in-
nych autorów [11]. Nietrenujący chłopcy dziewięciolet-
ni osiągnęli w tych badaniach średnią wielkość mocy 
na poziomie 180,7 W. Wartość ta jest znacznie niższa 
od stwierdzonej u badanych ośmiolatków (192,7 W). 
Podobne różnice odnotowano w przypadku chłopców 
jedenastoletnich. We wspomnianych badaniach [11] 
jedenastoletni piłkarze osiągnęli moc średnią równą 
207,8 W, natomiast MAP wyniosła 267,0 W. W bada-
niach własnych chłopcy w wieku 11 lat uzyskali rezulta-
ty Pśr. równe 300,2 W oraz MAP na poziomie 337,2 W. 
Porównanie otrzymanych wyników z badaniami Klimka 
[12], w których wzięły udział dzieci dziesięcioletnie, rów-
nież wykazuje wyższość młodych piłkarzy. Zarówno 
wartości bezwzględne, jak i zrelatywizowane do masy 
ciała takich parametrów, jak maksymalna moc anaero-
bowa, średnia wielkość mocy oraz globalna ilość wyko-
nanej pracy, okazały się znacznie wyższe u badanych 
jedenastolatków niż u porównywanych z nimi chłopców 
w wieku 10 lat. Wielkości tych różnic są na tyle duże, 
że wydaje się mało prawdopodobne, aby wynikały je-
dynie z różnicy wieku. Ponadto jedenastoletni piłkarze 
uzyskali względne wyniki MAP wyższe o 0,6 W ∙ kg−1, 
a w przypadku Pśr. większe o 0,8 W ∙ kg−1 niż chłopcy 
dwunastoletni trenujący pływanie [1]. 

Maksymalna moc anaerobowa oraz moc średnia – 
to dwa najważniejsze parametry fi zjologiczne, których 
pomiaru dokonuje się podczas testu Wingate. Wielkość 
MAP jest wskaźnikiem efektywności mechanizmu 
fosfagenowego, natomiast Pśr. jest silnie powiązana 
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z procesem glikolizy beztlenowej [13]. We własnych 
badaniach wskaźnik  Pśr. ∙ MAP−1 był wyższy u jede-
nastolatków i wyniósł 89,2%, w porównaniu do 88,3% 
u chłopców ośmioletnich. Wyniki obu grup okazały się 
wyższe od osiągniętych przez dwunastolatków w ba-
daniach Cempli i Klimka [13], które wynosiły 85,8%. 

W innych badaniach [7], przeprowadzonych na licz-
nej grupie młodych piłkarzy czołowych klubów krakow-
skich (w wieku 12–18 lat), potwierdzono wpływ treningu 
piłkarskiego na wzrost uzyskiwanych wartości MAP, Pśr. 
i Wglob. (w wielkościach bezwzględnych i relatywnych). 
Wykazano również, że u osób trenujących wraz z wie-
kiem skraca się czas osiągnięcia MAP. We własnych 
badaniach wielkość ta istotnie różnicowała chłopców 
ośmio- i jedenastoletnich (różnica 26,4%), co potwier-
dza występowanie tej tendencji.          

Badania innych autorów wskazują na pozytywny 
wpływ treningu sportowego na rozwijanie zdolności 
dzieci do wykonywania wysiłków o charakterze anaero-
bowym, także w innych niż piłka nożna dyscyplinach, 
jak np. pływanie [5,8] czy wioślarstwo [4]. Interesujące 
okazują się zwłaszcza wyniki badań przeprowadzo-
nych na grupie chłopców saudyjskich [14]. Wykazano 
w nich, że osiągane wartości Pśr. i MAP nie różnicowały 
istotnie trenujących i nietrenujących czternastoatków, 
a co za tym idzie – wpływ treningu na wydolność ana-
erobową młodych piłkarzy był umiarkowany. 

Reasumując, wartość maksymalnej mocy anaero-
bowej, będącej głównym wskaźnikiem poziomu wy-
dolności beztlenowej, okazała się u jedenastoletnich 
chłopców istotnie wyższa od odnotowanej u chłopców 
w wieku 8 lat. Oznacza to, że grupa starszych chłop-
ców charakteryzowała się znacznie większymi predys-
pozycjami do wykonywania krótkotrwałych wysiłków 
o supramaksymalnej intensywności, co znajduje swoje 
potwierdzenie w literaturze przedmiotu [9, 12, 15].   

Wnioski

1. Chłopcy w wieku 11 lat, trenujący piłkę nożną, cha-
rakteryzowali się wyższym poziomem wydolności 
anaerobowej w porównaniu do ośmiolatków, co 
świadczy o większych zdolnościach do wykony-
wania supramaksymalnych wysiłków fi zycznych 
o krótkim czasie trwania. 

2. Wielkości maksymalnej mocy anaerobowej, a także 
innych ściśle z nią powiązanych parametrów, przy-
datnych do oceny poziomu wydolności beztleno-
wej, były istotnie wyższe w grupie jedenastoletnich 
chłopców – zarówno w wartościach bezwzględ-
nych, jak i relatywnych do masy ciała.

3. Czas utrzymania maksymalnej mocy anaerobowej, 
jako jedyny z badanych parametrów, nie wykazał 
istotnych różnic między badanymi grupami. 
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Cel pracy. Jednym z elementów osiągania dojrzałości szkolnej przez dzieci jest aktywność motoryczna, 
która obejmuje proces lateralizacji zintegrowany z asymetrią ciała. Celem pracy była ocena zmian asymetrii 
funkcjonalnej w okresie trzech lat. 

Materiał i metody. Do określenia lateralizacji wykorzystano test kierunku asymetrii funkcjonalnej (Koszczyc, 
Sekita 1998), który składa się z 10 prób. Dwie próby testu, pierwsza i ostatnia, odnoszą się do czynności podlega-
jących kontroli społecznej, pozostałe dotyczą kierunku stronności ręki nogi oraz oka badanych. Materiał badawczy 
zebrano w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych 2PO5D O5826 nt. Kształcenie zintegrowane z wykorzysta-
niem piłek edukacyjnych Edubal, prowadzonego metodą eksperymentu pedagogicznego w latach 2004–2007. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 we Wrocławiu wybrano losowo dwie klasy zerowe i dwie klasy 
pierwsze, wyróżniono dwie grupy eksperymentalne i dwie kontrolne (siedmio- i ośmiolatków). W grupach eks-
perymentalnych, realizując cele dydaktyczne, nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego wykorzystywał podczas 
zajęć (dwa razy w tygodniu – do 45 minut) piłki edukacyjne Edubal. Szczegółowe treści tych zajęć nauczyciele 
opracowywali w autorskich scenariuszach dla poszczególnych obszarów tematycznych, ujętych zgodnie z mi-
nimum programowym i planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W przeprowadzonym eksperymencie 
pedagogicznym zmienną niezależną było wykorzystanie w procesie dydaktycznym piłek edukacyjnych, które 
miały ułatwić zmiany w asymetrii funkcjonalnej (zmienna zależna). 

Wyniki i wnioski. Analiza zebranego materiału badawczego wykazała korzystne tendencje w grupach 
eksperymentalnych w odniesieniu do kierunku i rodzaju profili badanych zmiennych zależnych. Istnieje atrak-
cyjny sposób łączenia aktywności ruchowej z realizacją celów dydaktycznych w doskonaleniu profili asymetrii 
funkcjonalnej.

Aim of the work. One of the elements of attaining school maturity by children is the motor activity, which 
involves the process of lateralisation integrated with the asymmetry of the body. The aim of this paper was the 
assessment of changes with respect to the functional asymmetry within a period of three years. 
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Material and methods. In order to determine lateralisation, we used the test of direction of functional asym-
metry (Koszczyc, Sekita 1998), which consists of ten trials. Two trials of the test, the first and the last one, refer 
to activities which undergo social control, while the remaining ones refer to the direction of sidedness of the 
hand, leg and eye of the informants. 

The research material was collected as part of the grant awarded by the State Committee for Scientific Research 
No. 2PO5D O5826 entitled Integrated Education with the Usage of Edubal Educational Balls and it was carried 
out using the method of pedagogic experiment in the years 2004–2007. In the School Kindergarten Complex No. 
8 in Wrocław two zero classes and two first classes were selected at random, in which two experimental and 
two control groups (of seven- and eight-year-olds) were distinguished. In the experimental groups, while attain-
ing the didactic goals, the early school education teacher made use of the Edubal educational balls in classes, 
two classes per week, each of them lasting no longer than 45 minutes. Detailed syllabi of these classes were 
developed in the original scenarios of teachers for individual thematic fields, included in accordance with the 
programme minimum and the didactic-upbringing schedule of the school. In the control groups the didactic proc-
ess was conducted in the traditional way. In the conducted pedagogic experiment the independent variable was 
the usage of educational balls in the didactic process, which were supposed to facilitate changes with regard to 
the functional asymmetry (dependent variable). 

Results and conclusions. The analysis of results of the collected research material indicated favourable 
tendencies in the experimental groups both with respect to the direction and the kind of profiles of the examined 
dependent variables. There is an attractive method of combining motor activity with the attainment of didactic 
goals in improving the profiles of functional asymmetry.

Wprowadzenie

W ontogenezie rozwój ruchowy dziecka w okresie 
przedszkolnym stanowi ważne ogniwo motoryki ze 
względu na uzewnętrznienie się symptomów rozwoju 
umysłowego, emocjonalnego, a także społecznego. 
Rozwój motoryczny dzieci przedszkolnych ocenia się 
na podstawie różnych kryteriów, które odnoszą się do 
określonego wieku. W pierwszych trzech latach doty-
czy to przede wszystkim nowych dla dziecka czynności 
lokomocyjnych i chwytnych [1].

Dziecko przedszkolne wraz z rozwojem jego motory-
ki oceniane jest przede wszystkim przez swoje reakcje 
ruchowe. Przykładem testu służącego do oceny spraw-
ności ruchowej i fi zycznej dzieci przedszkolnych jest test 
Krausa-Webera. W okresie tym wykorzystuje się jeszcze 
inne sposoby oceny rozwoju ruchowego, które obejmują 
wyróżnione cechy motoryczne, ich mierzalność – siłę, 
szybkość, wytrzymałość. Badania w tym zakresie pro-
wadzili Gniewkowski, Wlaźnik, Tuziemek, Sekita [2].

Kolejnymi przejawami rozwoju motorycznego dzie-
ci przedszkolnych są celowość i sensowność działań, 
wyrażane zachowaniami ruchowymi ujawnianymi pod-
czas czynności związanych z samoobsługą (ubieranie 
się, jedzenie itp.). Uczestnictwo w grupie rówieśniczej 
warunkuje nabywanie przez dziecko sprawności zaba-
wowych i społecznych. Najmniejsze znaczenie mają 
w tym przypadku sprawności szkolne, jako mało istotne 
przed rozpoczęciem nauki szkolnej [3].

W harmonijnym rozwoju motoryczności dzieci 
przedszkolnych cztero- do pięcioletnich dostrzega się 

umiejętność tworzenia kombinacji ruchowych, łączą-
cych skok z biegiem, rzut z podskokiem, kopnięciem 
piłki nogą itp.

Właściwe rozumienie aktywności motorycznej 
i prawidłowe wykorzystanie jej przez nauczycieli 
w przedszkolu na rzecz dzieci powinno gwarantować 
wszechstronny rozwój ruchowy, a sama aktywność 
motoryczna powinna stać się podstawą osiągania doj-
rzałości szkolnej.

Rozwój ruchowy dziecka w okresie przedszkolnym 
obejmuje bardzo istotny proces lateralizacji, związany 
z symetrią i asymetrią funkcji ciała [3, 4]. W badaniu 
procesu lateralizacji ocenie podlegają stany asymetrii 
funkcjonalnej i dynamicznej. Koszczyc [5] defi niuje 
asymetrię funkcjonalną jako uprzywilejowanie rucho-
we kończyny prawej na niekorzyść lewej (względnie 
odwrotnie) przy wykonywaniu codziennych czynności 
(częstość używania danej kończyny). Asymetrię dyna-
miczną określa się natomiast jako stopień różnicy, jaka 
występuje między kończynami czy narządami znajdu-
jącymi się po przeciwnych stronach ciała ludzkiego, 
wyrażanymi np. różnicą siły czy szybkości kończyn 
górnych i dolnych, różnicą w czasie reakcji między pra-
wą a lewą kończyną, a także przez różnice dotyczące 
narządów sfery zmysłowej, wyrażonej np. ostrością 
widzenia okiem prawym i lewym. Wyróżniono podsta-
wowe modele boczności – PP – prawoboczność, LL 
– lewoboczność, LP lub PL – boczność skrzyżowana 
(przewaga ręki lewej lub prawej).

Nieokreślony typ boczności, zwany ambidekstrią, 
odnosi się do dziecka oburęcznego lub obuocznego. 
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Wyróżnione w nim profi le to AA, AP, AL, LA czy PA. 
Podobne modele powstają w układzie oko – ręka, gdzie 
PL oznacza funkcjonalną przewagę prawego oka i le-
wej ręki [5].

Badania Spionek (1961, 1969, 1985) i Bogdanowicz 
(1992) dowodzą, że większość dzieci po dwunastym 
roku życia ma już ustaloną lateralizację w zakresie koń-
czyny górnej, dolnej i oka. Zazzo (1974) podaje, że wy-
kształcenie się ostatecznie jednostronnej lateralizacji 
przypada na wiek 12–14 lat. Są jednak dzieci, u których 
dojrzewanie w zakresie lateralizacji czynności rucho-
wych nie kończy się w wieku szkolnym [4, 6–9].

Nieprawidłowa lateralizacja współistnieje często 
z zaburzeniami funkcji percepcyjnych, z obniżeniem 
sprawności motoryki rąk i nieprawidłowym wykształce-
niem się orientacji w schemacie ciała i przestrzeni [8]. 
Opóźnienie procesu lateralizowania prowadzi u dzieci 
do zaburzeń sprawności ruchowej i umysłowej, okre-
ślony poziom zlateralizowania decyduje natomiast 
o sprawnym działaniu dziecka. Zaburzenia procesu 
lateralizacji nie są jednoznacznie określone, a odno-
szą się także do nauki pisania i czytania. Do zaburzeń 
procesu lateralizacji nie włącza się przypadków osób 
leworęcznych, lewoocznych czy lewonożnych, mimo 
to w ocenie tego procesu należy uwzględnić strukturę 
i dynamikę pisania, posługiwanie się sztućcami, wi-

tanie, taniec, budowę systemów i urządzeń oraz inne 
czynności zdominowane przez praworęcznych, które 
wymagają przystosowania się i dodatkowego wysiłku 
leworęcznych [8, 10]. 

Jako nieprawidłowość – zaburzenie przebiegu pro-
cesu lateralizacji – uznaje się natomiast lateralizację 
skrzyżowaną, czyli taką, w której nie stwierdza się 
dominacji jednorodnej, leworęczność występuje z pra-
woocznością i prawonożnością oraz mają miejsce 
wszelkie inne kombinacje w tym zakresie. Badania 
procesu lateralizacji wykazały, że dzieci o laterali-
zacji skrzyżowanej – pomimo normalnej sprawności 
intelektualnej – mają zazwyczaj trudności w czytaniu 
(dysleksja), pisaniu (nieprawidłowy zapis, czyli dysor-
tografi a), a ich pismo cechuje niski poziom grafi czny 
(dysgrafi a) [8].

Spionek (1969) określa charakterystyczne zabu-
rzenia lateralizacji, obejmujące umiejętność czytania 
i pisania, do których zalicza:
• statyczne odwracanie liter – mieszanie ze sobą liter 

o podobnych kształtach, innym położeniu i kierunku 
(b, d, p, b, u, n, w, m itp.),

• dynamiczne odwracanie liter – przestawienie liter, 
zmiana kolejności,

• uporczywe opuszczanie lub dodawanie liter, a na-
wet całych sylab i wyrazów,

Ryc. 1. Profile stronności występujące w procesie lateralizacji

Fig. 1. Profiles of sidedness found in the process of lateralisation
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• błędne odtwarzanie liter – niedokładne odczyty-
wanie, pisanie niektórych samogłosek i spółgłosek 
[4].

Za opóźnienie procesu lateralizacji uznaje się także 
oburęczność, czyli brak przewagi czynnościowej jed-
nej ręki nad drugą, czego konsekwencją jest trudność 
w opanowaniu rozróżniania kierunku „lewa strona”, „na 
prawo”. W badaniach lateralizacji udowodniono, że do-
minacja jednej z rąk jest zjawiskiem korzystnym, gdyż 
wraz z jej ustaleniem powstają warunki do rozwoju 
sprawności na wyższym poziomie. Ów rozwój nie jest 
aż tak znaczący, gdy mamy do czynienia z jednocze-
snym posługiwaniem się obu rękami i daje się zaobser-
wować brak „uprzywilejowania” jednej z kończyn gór-
nych. Jeśli bowiem dziecko uczy się wykonywać więk-
szość czynności dominującą ręką, wówczas następuje 
współdziałanie ręki pomocniczej, co skutkuje większą 
wydajnością rąk. Ruchy większości dzieci o nieusta-
lonej lateralizacji są natomiast słabsze, wykonywane 
mniej dokładnie i wolniej od ruchów dzieci prawo- lub 
leworęcznych [3]. 

Tak istotnego znaczenia nabiera zatem poszukiwa-
nie rozwiązań usprawniających przebieg procesu late-
ralizacji, gdyż to właśnie one pozwolą przeciwdziałać 
opóźnieniom czy zaburzeniom gotowości do podjęcia 
nauki szkolnej. Jak się wydaje, korzystne zmiany przy-
nosi tutaj łączenie aktywności ruchowej z realizacją ce-
lów dydaktycznych (zabawy, ćwiczenia i gry z piłkami 
edukacyjnymi). W przypadku naszych badań korzysta-
nie z piłek edukacyjnych w kształceniu wczesnoszkol-
nym (eksperyment pedagogiczny) miało na celu m.in. 
zmniejszenie defi cytu ruchu przy jednoczesnym realizo-
waniu treści dydaktycznych. Aktywność ruchowa obej-
mowała takie formy, w których znajdowało się oddziały-
wanie ukierunkowane na asymetrię funkcjonalną.

Materiał i metody badań

Celem poznawczym jest ocena zmian asymetrii funk-
cjonalnej dzieci w wieku 6–10 lat, dokonywana w cza-
sie rozłożonej na trzy lata realizacji eksperymentu pe-
dagogicznego z wykorzystaniem piłek edukacyjnych 
Edubal. Założono, że asymetria funkcjonalna zmienia 
się wraz z wiekiem dziecka, a zmiany te może ułatwić 
wykorzystanie piłek edukacyjnych w procesie dydak-
tycznym. Weryfi kację przyjętych założeń mają ułatwić 
odpowiedzi na pytania badawcze:
1. Jak kształtuje się asymetria funkcjonalna w czasie 

trwania eksperymentu pedagogicznego w aspekcie 

wieku, płci i przynależności do grupy eksperymen-
talnej lub kontrolnej?

2. Jakie nastąpiły zmiany w kierunku asymetrii funk-
cjonalnej w badanej populacji w okresie trzech 
lat?

3. Jak kształtują się profi le lateralizacji w badanej po-
pulacji w okresie trzech lat?

4. Jakie zmiany adaptacyjne następowały w procesie 
lateralizacji w grupie eksperymentalnej i kontrolnej 
w okresie obejmującym badania (trzy lata)?

Materiał badawczy zebrano w ramach gran-
tu Komitetu Badań Naukowych 2PO5D O5826 nt. 
Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edu-
kacyjnych Edubal, prowadzonego metodą eksperymen-
tu pedagogicznego w latach 2004–2007. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 8 we Wrocławiu wybrano 
losowo dwie klasy zerowe i dwie klasy pierwsze, wy-
różniono dwie grupy eksperymentalne i dwie kontrolne 
(siedmio- i ośmiolatków). 

W grupach eksperymentalnych, realizując cele 
dydaktyczne, nauczyciel kształcenia wczesnoszkolne-
go wykorzystywał w trakcie zajęć (które odbywały się 
dwa razy w tygodniu i trwały nie dłużej niż 45 minut) 
piłki edukacyjne Edubal. Szczegółowe treści tych za-
jęć nauczyciele opracowywali w autorskich scenariu-
szach dla poszczególnych obszarów tematycznych, 
ujmowanych zgodnie z minimum programowym i pla-
nem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W grupach 
kontrolnych proces dydaktyczny przebiegał w sposób 
tradycyjny. Do badań przystąpić miało 105 uczniów, 
w tym w klasie zero (grupa młodsza) eksperymentalnej 
– 24 uczniów, w klasie zero kontrolnej – 22 uczniów, 
w klasie pierwszej (grupa starsza) eksperymentalnej – 
31 uczniów i w klasie pierwszej kontrolnej – 28 uczniów. 
W analizie statystycznej uwzględniono grupę 89-oso-
bową, braki w wynikach badanych spowodowane były 
przyczynami niezależnymi, takimi jak choroby, absen-
cje, zwolnienia.

Do określenia lateralizacji wykorzystano test kie-
runku asymetrii funkcjonalnej (Koszczyc, Sekita 1998), 
który składa się z 10 prób. Dwie próby testu, pierwsza 
i ostatnia, odnoszą się do czynności podlegających 
kontroli społecznej, pozostałe dotyczą zaś kierunku 
stronności ręki nogi oraz oka badanych.

Ze względu na wielkość populacji analizy wyników 
badań dokonano za pomocą wartości procentowych, 
co pozwoliło wskazać jedynie pewne tendencje zmian 
w zakresie asymetrii funkcjonalnej badanych dzieci. 
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Omówienie wyników badań

Grupa młodsza (rozpoczynająca eksperyment w klasie 0)

W ocenie kierunku stronności badanych dziewcząt 
w zakresie ręki, nogi i oka wykazano jednoznacznie 
dominację prawej strony (tab. 3). Przewaga prawo-
stronności najwyraźniej zaznaczyła się w odniesieniu 
do kończyn górnych, w grupie kontrolnej, w pierwszym 
badaniu wystąpił nieustalony kierunek. W mniejszym 
stopniu prawostronny kierunek dostrzeżono w badaniu 
kończyn dolnych; średnio 4,4% badanych dziewcząt 
w grupie eksperymentalnej wykazywało dominację le-
wej nogi (zawsze w badaniach na końcu roku szkolne-
go; por. tab. 1). W obu grupach wystąpiła ambidekstria 
w zakresie kończyny dolnej, jednak jej wyższy wskaź-
nik procentowy zanotowano w grupie kontrolnej. W od-
niesieniu do badania stronności oka dziewcząt prawo-
oczność przeważała w grupie eksperymentalnej (86%), 
podczas gdy w grupie kontrolnej wskaźnik procentowy 
prawooczności wyniósł 59,3%. Nieustalony kierunek 
stronności oka zanotowano u prawie 2% badanych 
dziewcząt z obu grup (tab. 3).

Na podstawie przeprowadzonej analizy profi li asy-
metrii funkcjonalnej w zakresie kończyny górnej i oka 
dziewcząt stwierdzono przewagę profi li ustalonych 
jednorodnych – w grupie eksperymentalnej – 87,6%, 
natomiast w grupie kontrolnej 57,1%. Badane o profi -
lu skrzyżowanym stanowiły w grupie kontrolnej 39%, 
a w eksperymentalnej 10,5%. W obu grupach wykaza-
no nieustalone profi le asymetrii funkcjonalnej (tab. 4).

W grupie chłopców również wykazano jednoznacz-
ną dominację prawej strony ciała, w obu grupach w od-
niesieniu do ręki i nogi (tab. 3). Najwyraźniej tendencja 
ta ujawnia się w przypadku kończyny górnej. W gru-
pie kontrolnej przewaga lewej ręki wystąpiła średnio 
u 12,6% badanych, nie było chłopców leworęcznych 
w grupie eksperymentalnej przez trzy lata realizacji eks-
perymentu. Nieustalony kierunek stronności badanych 
stwierdzono w tym czasie w grupie kontrolnej u 7% 
chłopców, w eksperymentalnej u 1,85% (tylko w drugim 
badaniu – tab. 2). Analizując dane dotyczące laterali-
zacji kończyny dolnej, należy stwierdzić, iż w obu gru-
pach: eksperymentalnej i kontrolnej dominował również 
kierunek prawostronny. Słabiej zaznaczył się kierunek 
lewostronny – u około 5% badanych z obu grup. Więcej 
nieustalonych kierunków stronności podczas ekspery-
mentu stwierdzono w grupie kontrolnej – 29,8% (tab. 
3). Wyniki lateralizacji oka różnią się w obu grupach, 
eksperymentalnej i kontrolnej. Stronną przewagę pra-

wego oka wykazano u ponad połowy badanych z grupy 
eksperymentalnej, podczas gdy pozostali chłopcy z tej 
grupy stanowili 44,55% i byli lewostronnie zlateralizo-
wani. W grupie kontrolnej większość, tj. 69,4%, stano-
wili badani o stronnej przewadze lewego oka. Chłopcy 
o nieustalonym kierunku stronności oka – to natomiast 
3,3% grupy kontrolnej.

W zakresie kończyny górnej i oka stwierdzono 
u chłopców przewagę profi li ustalonych jednorodnych 
w grupie eksperymentalnej, natomiast w grupie kon-
trolnej – ustalonych niejednorodnych (skrzyżowanych). 
W trakcie eksperymentu, od badania pierwszego do 
szóstego, w grupie eksperymentalnej następował 
wzrost ustalonych profi li asymetrii (inaczej niż w grupie 
kontrolnej). W grupie eksperymentalnej wykazano wię-
cej, tj. 12,8%, profi li nieustalonych w zakresie asymetrii 
funkcjonalnej (tab. 5).

Grupa starsza (rozpoczynająca eksperyment w klasie 1)

W badaniu kierunków stronności dziewcząt i chłopców 
realizujących eksperyment wykazano prawostronne 
zlateralizowanie w obu grupach w zakresie ręki i nogi 
(tab. 8). Znacznie mniejszy procent badanych o kierun-
ku lewostronnym i nieustalonym wykazano w grupie 
dziewcząt i chłopców, wyniki w obu grupach są zbliżo-
ne. W analizie zlateralizowania oka w grupie dziewcząt 
kierunek prawostronny stanowił 50,5%, lewostronny 
– 49,5%. W kontrolnej kierunki te stanowiły średnio 
60,8% (prawa strona) i 39,2% (lewa strona) podczas 
realizacji badań. Wyniki badania wskazują na większe 
zróżnicowanie lewostronne chłopców w grupie ekspe-
rymentalnej niż w grupie kontrolnej (tab. 8).

Dokonano, podobnie jak w przypadku młodszej gru-
py, analizy profi li ręka–oko w obu grupach dziewcząt, tj. 
eksperymentalnej i kontrolnej (tab. 9). W obu wykazano 
przewagę profi li ustalonych jednorodnych w stosunku 
do profi li niejednorodnych. W grupie eksperymentalnej 
nastąpił wzrost liczby ustalonych jednorodnych profi li 
od badania pierwszego do ostatniego (w grupie kontro-
lnej zanotowano tendencję odwrotną). Profi le nieusta-
lone odnotowano tylko w piątym badaniu (po przerwie 
wakacyjnej) w grupie eksperymentalnej (tab. 9).

W analizie profi li asymetrii funkcjonalnej w zakresie 
kończyny górnej i oka chłopców stwierdzono przewa-
gę profi li ustalonych jednorodnych w grupie kontrolnej, 
w grupie eksperymentalnej przeważały natomiast profi -
le skrzyżowane (50,8%) w porównaniu do grupy kontro-
lnej (31,1%). W grupie eksperymentalnej nie stwierdzo-
no nieustalonych profi li asymetrii (tab. 10). 
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Wnioski

1. Analiza wyników prób określających asymetrię 
funkcjonalną kończyn i oka badanych dzieci w wie-
ku 6–10 lat dostarcza informacji na temat prawi-
dłowości przebiegu procesu lateralizacji, czynnik 
eksperymentalny może różnicować tempo tego 
procesu.

2. W badanej populacji w zakresie kończyn domino-
wał kierunek prawostronny (wyższy odsetek prawo-
ręcznych dziewcząt i chłopców wystąpił w grupach 
eksperymentalnych).

3. Stronność funkcjonalna kończyn dolnych wykazała 
mniejszą niż w przypadku kończyn górnych prze-
wagę prawej strony ciała u wszystkich badanych 
(w grupie młodszej nieustalony kierunek stronno-
ści wstępował znacznie częściej wśród dziewcząt 
i chłopców z grupy kontrolnej w porównaniu z ich 
rówieśnikami z grupy eksperymentalnej).

4. W stronności w obrębie oka wykazano, że prawa 
strona była, choć w niewielkim stopniu, główną 
w grupie kontrolnej. W grupie starszej tylko u chłop-

ców korzystających z piłek edukacyjnych nieznacz-
nie przeważał kierunek lewostronny w procesie 
lateralnego zróżnicowania oka.

5. W badanej populacji stwierdzono dominację usta-
lonego jednorodnego profi lu lateralizacji (wyjątek 
stanowili chłopcy z grupy kontrolnej, u których do-
minowały profi le skrzyżowane).

Konkluzja

Realizacja eksperymentu nie zaburzyła przebiegu 
procesu lateralizacji w badanej populacji. Analiza ze-
branego materiału wskazuje na pewne tendencje na 
korzyść grup eksperymentalnych zarówno w kierunku, 
jak i rodzaju profi li asymetrii i są zbliżone do wyników 
uzyskanych przez badaczy tej problematyki. Wydaje 
się pożądane poszukiwanie takich rozwiązań w pro-
cesie edukacyjnym, aby w atrakcyjny sposób łączyć 
aktywność ruchową z realizacją celów dydaktycznych, 
w których uwzględniane będą oddziaływania na profi le 
asymetrii.
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POZIOM REAKCJI FIZJOLOGICZNYCH 
U CHŁOPCÓW OTYŁYCH NA WYSIŁKI, RÓŻNIĄCE SIĘ 

FORMĄ RUCHU I INTENSYWNOŚCIĄ PRACY
W ODNIESIENIU DO MAKSYMALNEGO POZIOMU 

WYSIŁKOWEGO

THE LEVEL OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS DURING 
SUBMAXIMAL EFFORTS EXPRESSED AS PERCENTAGE 

OF MAXIMAL VALUES IN OBESE BOYS

Joanna Gradek*, Jerzy Cempla**, Jadwiga Szymura***

****dr, Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78
****prof. dr hab., Instytut Fizjologii Człowieka, AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78
****dr, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, AWF w Krakowie, al. Jana Pawła II 78

Słowa kluczowe: wydolność tlenowa, wysiłki submaksymalne, otyłość, chłopcy, dzieci, 
przedpokwitaniowa faza rozwoju

Key words: aerobic capacity, submaximal efforts, (walk, run, cycling), obesity, children, 
prepubertal boys 

Cel pracy. Określenie u 10-letnich chłopców otyłych poziomu reakcji fizjologicznych, wywołanych wysiłkami 
lokomocyjnymi o submaksymalnym charakterze w formie marszu oraz biegu o różnej intensywności, a także 
notowanymi w wysiłkach na cykloergometrze o intensywności dobranej proporcjonalnie do poziomu progu 
wentylacyjnego.

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 19 chłopców otyłych i 19 chłopców o przeciętnym poziomie 
otłuszczenia, którzy wykonywali dwa 6-minutowe wysiłki marszowe o intensywności 3,6 km · h–1 i 4,8 km · h–1 
oraz 6-minutowy wysiłek biegowy o intensywności 7,5 km · h–1. Ponadto badani wykonali dwa 6-minutowe 
wysiłki o intensywności poniżej i powyżej progowej na cykloergometrze. Dokładnej analizie poddano poziom 
wybranych reakcji fizjologicznych w okresie względnej równowagi czynnościowej we wszystkich stosowanych 
wysiłkach.

Wyniki badań. Uzyskane wyniki wskazują, że w wysiłkach lokomocyjnych w formie marszu oraz biegu 
globalne wielkości minutowego poboru tlenu oraz wielkości wentylacji minutowej płuc były zdecydowanie 
wyższe u chłopców otyłych. Relatywne ujęcie wielkości poboru tlenu wskazuje na odwrotną tendencję. 
Częstości skurczów serca w wysiłkach marszowych i biegowym były istotnie wyższe u chłopców otyłych. W 
wysiłkach wykonywanych na cykloergometrze reakcje wysiłkowe chłopców otyłych charakteryzowały się prawie 
jednakowymi globalnymi wielkościami poboru tlenu i wskaźnikami wentylacyjnymi, a jednocześnie niższymi 
częstościami skurczów serca niż w grupie porównawczej.

Wnioski. Koszt fizjologiczny wykonywania wysiłków marszowych oraz biegowego był znamiennie wyższy 
u chłopców otyłych. Wyniki badań wskazują, że u dzieci otyłych, być może z racji przenoszenia dodatkowej 
masy ciała, wysiłki lokomocyjne stanowią większe obciążenie względne ustroju. W wysiłkach na rowerze er-
gometrycznym, kiedy wpływ masy ciała na koszt wysiłku jest wyraźnie zredukowany, wykonywanie wysiłków, 
wywołuje zbliżony poziom reakcji fizjologicznych w obu porównywanych grupach. 
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Aim of the work. The aim of the study was to estimate the level of physiological reactions, during submaximal 
efforts (walking, running and cycling) in obese boys aged about 10 years. 

Material and methods. The study was conducted on 38 boys (19 obese boys and 19 non obese). Subjects 
walked for six minutes on a treadmill (3,6 km · h–1 and 4,8 km · h–1), ran (7,5 km · h–1) and performed two cycloer-
gometer tests at below and above – TDMA threshold intensities. Selected physiological reactions were analyzed 
during relative steady state period. 

Results. During the treadmill tests, the level of total values of VO2 and pulmonary ventilation were higher in 
obese boys. The opposite results were noted for VO2 · kg–1. The heart rate was significantly higher in obese boys. 
During the cycloergometer tests, total values of VO2 and VE were similar in both groups. The obese boys had 
significantly lower heart rate. 

Conclusions. The form of effort changes the values of differences in physiological cost between the groups. 
It was higher during walking and running, when surplus body weight carried by obese boys yields a higher load 
on their bodies. During cycling efforts the level of physiological reactions were similar in both groups. 

Wstęp

Spontaniczna aktywność ruchowa dziecka w młodszym 
wieku szkolnym jest jednym z głównych czynników 
stymulujących prawidłowy rozwój organizmu. Wysiłek 
fi zyczny jest bodźcem, który oddziałuje wszechstron-
nie, korzystnie wpływając na rozwój nie tylko układu 
nerwowo-mięśniowego, lecz również wielu narządów 
wewnętrznych [1]. Rola aktywności fi zycznej nabiera 
jeszcze większego znaczenia, gdy w grę wchodzi oty-
łość, która stanowi znaczący problem współczesnej 
cywilizacji.

W okresie dziecięcym i młodzieńczym najczęściej 
mamy do czynienia z otyłością prostą, wynikającą 
w znacznym stopniu z ograniczonej aktywności fi zycz-
nej połączonej z niewłaściwym sposobem odżywiania 
[2]. Ten typ otyłości obejmuje około 90% przypadków 
[3, 4].

Obserwacje wielu badaczy [5, 6] wskazują, że dzie-
ci otyłe mniej chętnie podejmują aktywność fi zyczną. 
Z kolei zmniejszenie aktywności ruchowej, wynikające 
z upośledzenia tolerancji wysiłków i zdolności wysił-
kowej z powodu już istniejącej otyłości, prowadzi do 
zmniejszenia dobowego wydatku energii, a tym samym 
przyczynia się do dalszego rozwoju otyłości [7]. 

Warto zastanowić się nad tym, jakie formy ruchu 
zaproponować dzieciom otyłym. Chodzi bowiem o to, 
aby po pierwsze przyniosły one pożądany efekt, czyli 
odpowiednio wysoki wydatek energetyczny, po drugie 
zaś – były tak dostosowane do możliwości otyłych 
dzieci, by ich wykonywanie mogło im również sprawiać 
przyjemność.

Niektórzy autorzy [8] uważają, że koszt energe-
tyczny umiarkowanego wysiłku wydaje się zmniejszo-
ny u niektórych osób otyłych. Mimo że więcej ważą, 
wykonanie określonego zadania ruchowego nie wiąże 
się u nich ze zwiększonym wydatkiem energetycznym 

w porównaniu do osób z prawidłową masą ciała. Inni 
badacze [9, 10] zauważyli natomiast, że dzieci otyłe, 
obarczone większą masą ciała, które wykazują niższą 
sprawność fi zyczną i gorsze umiejętności ruchowe, 
są bardziej obciążone wysiłkiem, a wydatek energe-
tyczny jest u nich wyższy ze względu na pogorszenie 
ekonomiki ruchu [11]. Jak wynika z przeglądu litera-
tury przedmiotu, wciąż niewiele jest informacji na te-
mat możliwości wysiłkowych dzieci z otyłością prostą 
w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Problem ten jest 
o tyle ważny, że w licznych pracach badacze wskazują 
na ewidentną tendencję do narastania stopnia otłusz-
czenia wraz z wiekiem [12, 13].

O intensywności wysiłku informuje poziom wyma-
gań metabolicznych (pobór tlenu) oraz poziom mobiliza-
cji układu sercowo-naczyniowego (częstość skurczów 
serca). Ćwiczenia fi zyczne nie przyniosą efektu, jeśli 
wielkość dozowanego wysiłku (wyrażonego jego inten-
sywnością, czasem trwania lub częstotliwością pracy) 
będzie się lokować poniżej pewnego minimum. Według 
niektórych autorów próg skutecznego oddziaływania 
ćwiczeń fi zycznych na organizm u dzieci i młodzieży 
znajduje się na poziomie około 65% VO2max lub nawet 
około 75% HRmax [14, 15]. Po to, by program ćwiczeń 
fi zycznych stanowił odpowiednie obciążenie dla organi-
zmu dzieci, w tym również dzieci otyłych, musi on mieć 
charakter progresywny. Jak wynika z badań Rowlanda 
[16] i Zahorskiej-Markiewicz [17], z istotną poprawą wy-
dolności tlenowej u dzieci przed okresem pokwitania 
oraz u osób dorosłych mamy do czynienia wtedy, gdy 
ćwiczenia fi zyczne prowadzone są z częstotliwością 
około 3–5 razy w tygodniu, o objętości 15–60 minut 
dziennie oraz o intensywności 60–90% maksymalnej 
częstości skurczów serca.

Celem opracowania było określenie u chłopców 
otyłych w wieku około 10 lat poziomu reakcji fi zjologicz-
nych, wywołanych wysiłkami lokomocyjnymi o zróżni-
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cowanej, submaksymalnej intensywności w formie mar-
szu oraz biegu, a także wysiłkami na cykloergometrze 
o intensywności dobranej proporcjonalnie do poziomu 
progu wentylacyjnego. Było nim także odniesienie po-
ziomu wybranych parametrów fi zjologicznych w oma-
wianych wysiłkach do maksymalnego poziomu reakcji 
fi zjologicznych. 

W niniejszym opracowaniu starano się uzyskać od-
powiedzi na następujące pytania badawcze:
• W jakim stopniu koszt fi zjologiczny wysiłków loko-

mocyjnych, wykonywanych na bieżni mechanicznej, 
różni się w grupach chłopców o zróżnicowanym po-
ziomie otłuszczenia?

• W jakim stopniu koszt fi zjologiczny wysiłków stan-
dardowych wykonywanych na ergometrze rowero-
wym różni się w grupach chłopców otyłych i bez 
nadwagi?

• Czy poziom reakcji fi zjologicznych u chłopców oty-
łych i nieotyłych można uznać za porównywalny, 
gdy obciążenia wysiłkowe są dobierane w sposób 
relatywny, a punktem odniesienia do ich wielkości 
są takie wskaźniki fi zjologiczne, jak próg niekom-
pensowanej kwasicy metabolicznej, poziom mak-
symalnego obciążenia wysiłkowego o charakterze 
tlenowym? 

Materiał i metody badań

W badaniach uczestniczyło 19 chłopców otyłych i 19 
chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia, którzy 
tworzyli tak dobrane pary, by nie różniły się wiekiem ka-

lendarzowym i wysokością ciała, natomiast najbardziej 
różnicująca cechą była masa ciała i odsetek tkanki 
tłuszczowej (tab. 1). Porównywane grupy charaktery-
zowały się prawie jednakowym wiekiem kalendarzo-
wym (chłopcy otyli: 9,96 ± 0,67 lat, grupa kontrolna: 
10,09 ± 0,67 lat) oraz zbliżoną wysokością ciała (chłop-
cy otyli: 145,8 ± 4,6 cm, pozostali chłopcy: 144,6 ± 4,2 
cm). Masa ciała chłopców otyłych wynosiła 53,3 ± 8,3 
kg, natomiast w grupie porównawczej: 35,2 ± 4,5 kg. 
Cechą najbardziej różnicującą grupy była odsetkowa 
zawartość tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała 
(%F), która u chłopców otyłych wynosiła 31,4 ± 6,2% 
i przewyższała wynik chłopców z grupy porównawczej 
o 143%. Dla tej grupy średnia %F kształtowała się na 
poziomie 12,9±3,1%.

Badane osoby wykonywały dwa 6-minutowe wysiłki 
marszowe o intensywności 3,6 km · h–1 i 4,8 km · h–1 
oraz 6-minutowy wysiłek biegowy o intensywności 
7,5 km · h–1. W kilka dni później badani wykonali dwa 
6-minutowe wysiłki na cykloergometrze. Założono, że 
pierwszy z wymienionych wysiłków testowych będzie 
miał charakter podprogowy – jego intensywność sza-
cowano na poziomie 80% TDMA, drugi natomiast – 
charakter ponadprogowy. Intensywność tego wysiłku 
przekroczyła poziom progowy o około 20–30% ∆Pmax 

– TDMA. Przed przystąpieniem do omawianych w tym 
opracowaniu serii badań uczestnicy eksperymentu 
wykonywali test wysiłkowy na ergometrze rowerowym 
o stopniowo narastającym obciążeniu, który trwał aż do 
subiektywnego odczucia niemożności kontynuowania 
wysiłku („do odmowy”), pozwalający na wyznaczenie 

Tabela 1. Charakterystyka wieku kalendarzowego i parametrów somatycznych badanych chłopców 

Table 1. The subject’s anthropological characteristics

Parametr
Parameter

Grupa/ Group O
x– ±  SD

Grupa/Group N
x– ±  SD dO-N

x–O/x
–

N 
[%]

N 19 19

Wiek
Age

[lata]
[years] 9,96 ± 0,67 10,09 ± 0,67 –0,13 98,7

BH [cm] 145,8 ± 4,60 144,6 ± 4,2 1,2 100,8

BM [kg] 53,3 ± 8,3 35,2 ± 4,4 18,1* 151,4

FFM [kg] 36,3 ± 5,1 30,5 ± 3,2 5,8* 119,0

F-BIA [%] 31,4 ± 6,2 12,9 ± 3,1 18,5* 243,4

BSA [m2] 1,47 ± 0,13 1,19 ± 0,28 0,28* 123,5

Grupa / Group O – chłopcy otyli / obese boys; Grupa / Group N – grupa chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia / non-obese boys; x– – średnia 
arytmetyczna / mean value; SD – odchylenie standardowe / standard deviation; BH – wysokość ciała / body height; BM – masa ciała / body mass; FFM 
– beztłuszczowa masa ciała / fat free mass, F-BIA – tkanka tłuszczowa zmierzona metodą Bioelektrycznej Impedancji / fat measured Bioelectrical Imped-
ance Analyse; BSA – powierzchnia ciała / body surface area, 
* p < 0,05
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wielkości VO2max oraz wielkości progów wentylacyjnych 
– zgodnie z koncepcją Reinharda i wsp. [18] Skinnera 
i McLellana [19] oraz Bhambhaniego i Singha [20]. 

Pomiaru parametrów fi zjologicznych dokonano na 
podstawie analizy powietrza wydechowego za pomocą 
aparatu Medicro 919 Ergospirometr. Częstość skur-
czów serca rejestrowano wykorzystując monitory pracy 
serca Polar®. Pomiaru masy ciała oraz oszacowania 
składu ciała dokonano za pomocą wagi typu Tanita® 
Body Composition Analyzer TBF-300. Testy wysiłkowe 
wykonywane były na ergometrze rowerowym (o oporze 
mechanicznym) fi rmy Monark, model 818 ε (pozwala-
jącym na płynną regulację obciążeń). Natomiast test 
marszowo-biegowy przeprowadzono na bieżni mecha-
nicznej typu 2113 szwedzkiej fi rmy Cardionics, z możli-
wością regulacji prędkości i kąta nachylenia platformy.

Dokładnej analizie poddano poziom wybranych 
reakcji fi zjologicznych w okresie względnej równowagi 
czynnościowej we wszystkich stosowanych wysiłkach.

Obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne, 
a także średnią różnicę oraz sprawdzono istotność róż-
nic międzygrupowych testem t-Studenta dla prób nieza-
leżnych. Przy przeprowadzaniu testu sprawdzano rów-
ność wariancji za pomocą testu Browna-Forsythe’a oraz 
normalność rozkładu testem Shapiro-Wilka. 

Wszystkie badania wysiłkowe przeprowadzono 
w godzinach przedpołudniowych, po uprzednim bada-
niu lekarskim. Projekt badań uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Krakowie.

Wyniki badań

Chłopcy otyli wysiłki lokomocyjne, szczególnie bieg, 
wykonali ze znamiennie wyższym obciążeniem fi zjolo-
gicznym ustroju w porównaniu do chłopców o przecięt-
nym poziomie otłuszczenia. Na rycinie 1 przedstawiono 
poziom minutowego poboru tlenu, w ujęciu relatywnym 
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Ryc. 1. Poziom VO2 · kg–1 w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości 
VO2max · kg–1 w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)

Fig. 1. The amount of chosen relative to body mass values of VO2 noted during submaximal efforts with different intensity expressed 
as percentage of maximal values in obese boys (group O) and control group (N) 

A) marsz 3,6 km · h–1; B) marsz  4,8 km · h–1; C) bieg 7,5 km · h–1; D) intensywność podprogowa; E) intensywność ponad-
progowa 

A) walking 3,6 km · h–1; B) walking 4,8 km · h–1; C) running 7,5 km · h–1; D) cycling below – TDMA threshold intensities; 
E) cycling above – TDMA threshold intensities
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do masy ciała, zanotowany w ostatnich minutach wy-
siłków testowych, przedstawiony w relacji wielkości 
VO2max · kg–1. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obcią-
żenie względne podczas pierwszego wysiłku marszo-
wego było u chłopców otyłych na tym samym poziomie 
jak u chłopców z grupy kontrolnej w drugim wysiłku 
marszowym. W pierwszym wysiłku marszowym obcią-
żenie względne było wyższe u chłopców otyłych o oko-
ło 5,8% VO2max, natomiast w drugim wysiłku wskaźnik 
ten był już wyższy o około 9%. Zanotowane różnice 
były znamienne statystycznie.

Podczas biegu testowego minutowy pobór tlenu 
u chłopców otyłych zbliżał się do wartości maksymal-
nych tego parametru (notowanych na cykloergometrze): 
96,5% VO2max.

 W przypadku wysiłków wykonywanych na cykloer-
gometrze, międzygrupowe różnice okazały się nieistot-
ne statystycznie. Co ciekawe, w wysiłku o intensyw-
ności ponadprogowej u chłopców otyłych zanotowano 
niższy odsetek maksymalnego poboru tlenu, tj. 73,5% 
VO2max, natomiast w grupie porównawczej: 79,19% 
VO2max.

Odniesienie wielkości wentylacji minutowej płuc 
(VE) uzyskanych w ostatnich minutach trwania wysiłków 
testowych do wielkości maksymalnych tego parametru 
(ryc. 2) wskazuje, że %VEmax był również wyższy w wy-
siłkach lokomocyjnych u chłopców otyłych, ale tylko 
w szybszym marszu i podczas biegu różnica między-
grupowa była istotna statystycznie. Zaobserwowano 
natomiast niższy poziom %VEmax u chłopców otyłych 
w wysiłkach na cykloergometrze, a międzygrupowa 
różnica była znamienna statystycznie w wysiłku o wyż-
szej intensywności.

We wszystkich formach ruchu odnotowano wyższy 
odsetek maksymalnej głębokości oddechów (%VTmax) 
u chłopców otyłych, przy czym znamienna różnica wy-
stępowała w wysiłkach lokomocyjnych (ryc. 3).

W przypadku wskaźnika pokazującego relację 
pomiędzy rytmem oddechowym w wysiłkach testo-
wych a maksymalną częstością oddechów (%fRmax) 
międzygrupowe różnice nie były istotne statystycznie. 
Wyjątkiem był wysiłek na cykloergometrze o intensyw-
ności ponadprogowej, w czasie którego odnotowano 
w grupie chłopców otyłych niższy o około 11% odsetek 
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Ryc. 2. Poziom VE w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości VEmax 

w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)

Fig. 2. The amount of chosen VE  noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values 
in obese boys (group O) and control group (N)

A, B, C, D, E  – opis jak do ryc. 1
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Ryc. 3. Poziom VT w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości 
VTmax w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)

Fig. 3. The amount of chosen VT noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values 
in obese boys (group O) and control group (N)

Ryc. 4. Poziom fR w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości 
fRmax w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)

Fig. 4. The amount of chosen fR noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values 
in obese boys (group O) and control group (N)

A, B, C, D, E  – opis jak do ryc. 1

A, B, C, D, E  – opis jak do ryc. 1
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maksymalnej częstości oddechów w porównaniu do 
grupy chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia 
(ryc. 4).

W wysiłkach lokomocyjnych zanotowano zna-
mienną różnicę międzygrupową w przypadku wskaź-
nika %HRmax. Wyższy odsetek maksymalnej częstości 
skurczów serca notowano u chłopców otyłych (ryc. 5). 
Odwrotną tendencję zaobserwowano podczas wysił-
ków na cylkoergometrze, w których intensywność była 
dobrana do poziomu progu wentylacyjnego. W obu wy-
siłkach odnotowano niższe wielkości wskaźnika %HRmax 

u chłopców otyłych w stosunku do grupy kontrolnej, 
przy czym różnice nie były istotne statystycznie.

Dyskusja  

Pozytywnym efektem zwiększonej aktywności jest po-
prawa sprawności fi zycznej, czyli całokształtu zdolno-
ści i umiejętności człowieka umożliwiających efektywne 
wykonywanie wszelkich zadań ruchowych [21]. W przy-
padku dzieci otyłych zachęcanie ich do systematycznej 
aktywności fi zycznej może być trudne. Zazwyczaj dzie-
ci te bywają mniej sprawne, ich wydolność jest niższa, 
a wzmożony wysiłek fi zyczny powoduje u nich szybsze 

narastanie zmęczenia niż u dzieci o przeciętnym pozio-
mie otłuszczenia [10, 3, 22]. Zachodzi więc pytanie: jak 
pomóc dzieciom otyłym, aby poprawiać ich zdolność 
do tolerowania wysiłków fi zycznych o różnej intensyw-
ności?

Nieliczne badania, dotyczące oceny możliwości 
wysiłkowych dzieci otyłych do wykonywania wysiłków 
lokomocyjnych, skłoniły autorów do podjęcia takiej 
próby. Kryterium doboru form aktywności fi zycznej 
z punktu widzenia profi laktyki i leczenia otyłości jest 
ogólny koszt energetyczny wykonywanych wysiłków. 
Powszechnie zalecane są formy aktywności ruchowej 
– marsz lub bieg o niskiej lub umiarkowanej intensyw-
ności, trwające stosunkowo długo. Umiarkowana in-
tensywność ćwiczeń przyczynia się do zwiększonego 
wykorzystania wolnych kwasów tłuszczowych przez 
pracujące mięśnie [23]. Z kolei na skutek wzrostu inten-
sywności wysiłku maleje zużycie tłuszczów, a głównym 
substratem energetycznym stają się łatwo dostępne 
węglowodany.

Maffeis i wsp. [24] przeprowadzili badania u dzieci 
w przedpokwitaniowej fazie rozwoju, ukierunkowane 
na określenie wielkości wydatku energetycznego w za-
leżności od prędkości wysiłków lokomocyjnych u dzieci 
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Ryc. 5. Poziom HR w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości 
HRmax w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)

Fig. 5. The amount of chosen HR noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values 
in obese boys (group O) and control group (N)

A, B, C, D, E  – opis jak do ryc. 1
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otyłych w porównaniu do notowanego u dzieci nieoty-
łych. W badaniach tych zastosowano wysiłki marszowe 
i biegowe o zróżnicowanej prędkości, wykonywane na 
płaskiej bieżni mechanicznej. Autorzy zanotowali mię-
dzy innymi, że koszt wysiłku biegowego o prędkości 7 
km · h–1 był wyższy niż marszu o tej samej intensywno-
ści zarówno w grupie dzieci otyłych, jak i u nieotyłych 
osobników. Manifestowało się to wyraźnym wzrostem 
częstości skurczów serca.

Autorzy wielu wcześniej opublikowanych opraco-
wań podkreślali, że u osób dorosłych przy prędkości 
około 7–8 km · h–1 koszt energetyczny marszu zrównuje 
się, a nawet przewyższa koszt biegu [25–27]. Wynika 
to z faktu, iż w przypadku biegu zależność pomiędzy 
prędkością przemieszczania się a poborem tlenu jest 
liniowa, natomiast w przypadku marszu mamy do czy-
nienia z zależnością krzywoliniową [25, 26, 28]. Zatem 
przy wyższych prędkościach bieg jest bardziej ekono-
miczną formą wysiłku. 

Sygnalizowane wcześniej spostrzeżenie Maffeisa 
i wsp. [24] wydaje się szczególnie zaskakujące, jeśli się 
weźmie pod uwagę fakt, że w badaniach tych dzieci 
w wieku 9–10 lat, których wysokość ciała kształtowała 
się w granicach 130–145 cm, poruszając się z prędko-
ścią 7 km · h–1 musiały wykonywać marsz w sposób 
nienaturalny, łączący się z bardzo wysokim rytmem 
kroków. Odnosząc się do wysiłków biegowych wielu 
autorów wskazuje, że właśnie wysoki rytm kroków jest 
podstawowym czynnikiem wpływającym na znacznie 
wyższy koszt energetyczny takich wysiłków u dzieci 
w porównaniu z osobami dorosłymi [29].

 Ciekawym spostrzeżeniem Maffeisa i wsp. [24] jest 
również konstatacja, że w trakcie marszu z prędkością 
5 km · h-1 dzieci otyłe wydatkowały w ujęciu całkowitym 
o blisko 50% więcej energii niż dzieci z grupy kontrol-
nej. Z kolei różnice międzygrupowe zacierały się, kiedy 
wydatek energetyczny przeliczony został na jednostkę 
masy ciała lub na beztłuszczową masę ciała.

Nowsze badania DeJaeger i wsp. [30] wskazują, 
że u dzieci wraz z wiekiem koszt energetyczny chodu 
obniża się. Z kolei prędkość, przy której występuje naj-
niższy poziom kosztu (wyrażonego w relacji do poko-
nanego dystansu), stopniowo wzrasta z wiekiem z 1,2 
do 1,5 m · s–1, czyli z 4,3 do 5,4 km · h–1. 

W badaniach własnych zastosowano jedynie dwie 
prędkości marszu, które jednak obejmowały prze-
dział typowych prędkości dla tej formy lokomocji (3,6 
i 4,8 km · h–1). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 
że – jak wcześniej zaznaczono – zależność pomiędzy 
prędkością marszu a poborem tlenu nie jest liniowa jak 

w przypadku biegu. Zatem istnieje pewna optymalna 
prędkość marszu, przy której wysiłek wykonywany jest 
najbardziej ekonomicznie. Malarecki [31] podaje, że 
taka naturalna prędkość chodu, stanowiąca optimum 
energetyczne, wynosi około 4,4 km · h–1. 

W badaniach własnych marsz o niższej intensyw-
ności stanowił istotnie wyższe wyrażone %VO2max ob-
ciążenie względne u chłopców otyłych, które wynosiło 
w tej grupie 38%, natomiast w grupie porównawczej 
32% wielkości maksymalnego poboru tlenu. Z ko-
lei w szybszym marszu wskaźnik %VO2max wynosił 
dokładnie 47% i był istotnie wyższy w grupie otyłych 
chłopców.

Innym, często wykorzystywanym wykładnikiem 
obciążenia organizmu jest %HRmax. W badaniach wła-
snych był on istotnie wyższy u chłopców otyłych w obu 
wysiłkach marszowych i wynosił kolejno 62 i 67% 
HRmax. Natomiast bieg z prędkością 7,5 km · h–1 wywo-
łał znaczne obciążenie organizmu u chłopców otyłych. 
Manifestowało się to wysokimi wskaźnikami %VO2max 
i %HRmax, których wartości zbliżały się do wielkości 
maksymalnych.

Według Maffeisa i wsp. [24], różnicę w wydatkowa-
niu energii podczas marszu i biegu między chłopcami 
otyłymi i nieotyłymi może spowodować wiele czynni-
ków (innych niż otyłość), szczególnie przy wyższych 
prędkościach lokomocji. Wspomniani autorzy nazwali 
je czynnikami mechanicznymi wpływającymi na wy-
datek energetyczny podczas wysiłków lokomocyjnych. 
Zwrócili uwagę na pochylanie ciała do przodu w celu 
utrzymania równowagi podczas szybszego marszu 
oraz pionowe oscylacje środka ciężkości, które mogą 
podnosić wydatek energetyczny podczas biegu u dzie-
ci otyłych. Za ciekawe spostrzeżenie można także 
uznać to, że spoczynkowa przemiana materii jest wyż-
sza u chłopców otyłych, ze względu na wyższe u tych 
osobników wartości beztłuszczowej masy ciała (FFM).

W badaniach własnych we wszystkich wysiłkach 
lokomocyjnych wielkości minutowego poboru tlenu, 
stanowiące wykładnik poziomu metabolizmu wysiłko-
wego, były wyższe u chłopców otyłych. A zatem koszt 
energetyczny wykonywania tych wysiłków był w tej gru-
pie ewidentnie wyższy. Wspomniane wysiłki stanowiły 
dla dzieci otyłych większe obciążenie, gdyż odpowie-
dzią na nie były znacząco wyższe częstości skurczów 
serca, a także wyższe wielkości wentylacji minutowej 
płuc. 

Badania własne potwierdzają obserwacje innych 
autorów, że dodatkowy koszt energetyczny wysiłku 
u dzieci otyłych podnosi się wraz ze wzrostem pręd-
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kości wysiłku lokomocyjnego. Według wielu autorów 
[32] istnieje być może szereg czynników wpływających 
na wyższy koszt energetyczny biegu u dzieci w ogó-
le. Najpowszechniej przytaczany to wyższy u dzieci 
rytm kroków przy danej prędkości biegu w porównaniu 
z osobami dorosłymi [26]. Ponadto zwiększone tempo 
wydatku energetycznego u otyłych dzieci można tłuma-
czyć nie tyle zaburzeniami metabolicznymi w ustroju, 
ile występowaniem nadwagi. Nadmierna masa ciała – 
to bowiem nadmierne obciążenie, wskutek którego ge-
nerowana jest dodatkowa energia potrzebna do utrzy-
mania prędkości lokomocyjnej. Do tego stanu rzeczy 
przyczynia się również obniżona ekonomia wysiłków 
submaksymalnych. To z kolei prowadzi do przyspie-
szonego narastania zmęczenia, a w konsekwencji – do 
przerwania wysiłku. Tam natomiast, gdzie występuje 
redukcja wpływu masy ciała, a więc w wysiłkach na ro-
werze ergometrycznym, przy zwiększonej beztłuszczo-
wej masie ciała (w tym masy mięśniowej nóg) u dzieci 
otyłych wykonywanie wysiłków zarówno submaksy-
malnych, jak i supramaksymalnych o porównywalnym 
obciążeniu wywołuje zbliżone reakcje ze strony układu 
krążenia do tych, które notowano w grupie chłopców 
o przeciętnym poziomie otłuszczenia [33]. 

Badania własne wskazują, że w wysiłkach sub-
maksymalnych, wykonywanych na cykloergometrze, 
gdzie obciążenie zewnętrzne wyznaczono indywidual-
nie w relacji do progu TDMA, w wysiłku poniżej progu 
wielkość większości parametrów po okresie 1,5 minuty 
pracy stabilizowała się i pozostawała do końca wysiłku 
na względnie stałym poziomie. Dotyczyło to zwłaszcza 
minutowego poboru tlenu i głębokości oddechów. W 
przypadku wysiłku o intensywności powyżej progu nie-
kompensowanej kwasicy metabolicznej globalny pobór 
tlenu tylko nieznacznie narastał w dalszych minutach 
wysiłku. O zwiększonym udziale procesów beztle-
nowych w wysiłku ponadprogowym może świadczyć 
stopniowe narastanie wentylacji minutowej płuc, jak 
również rytmu oddechowego. Należy przy tym podkre-

ślić, że zmiany te w większym stopniu manifestowały 
się w grupie chłopców o przeciętnym poziomie otłusz-
czenia. 

Chłopcy otyli zarówno pod koniec wysiłku podpro-
gowego, jak i ponadprogowego uzyskali niższe warto-
ści ekwiwalentu oddechowego. Nieco obniżona wenty-
lacja minutowa w wysiłku ponadprogowym, w stosunku 
do grupy kontrolnej sugeruje natomiast, że podczas 
tych wysiłków sposób oddychania u chłopców otyłych 
był bardziej ekonomiczny. Potwierdza to fakt, że oddy-
chali oni głębiej przy zmniejszonej częstości oddechów 
w porównaniu do swoich rówieśników. 

Z kolei niższe wartości wskaźnika %HRmax u chłop-
ców otyłych, które odnotowano w wysiłkach odniesio-
nych do progu wentylacyjnego i wcześniej omawianych 
wskaźników wentylacyjnych, mogły wynikać z tego, że 
obciążenie zastosowane w tych wysiłkach, a szczegól-
nie w wysiłku o intensywności ponadprogowej, było niż-
sze u osobników otyłych, ponieważ próg wentylacyjny 
został osiągnięty w tej grupie przy niższym obciąże-
niu.

Wnioski

1. Koszt fi zjologiczny wykonywania wysiłków mar-
szowych oraz biegowego był znamiennie wyższy 
u chłopców otyłych. Wyniki badań wskazują, że 
u dzieci otyłych, być może z racji przenoszenia 
dodatkowej masy ciała, wysiłki lokomocyjne o okre-
ślonej intensywności stanowią większe obciążenie 
względne ustroju.

2. W wysiłkach na rowerze ergometrycznym, kiedy 
wpływ masy ciała na koszt wysiłku jest wyraźnie 
zredukowany, wykonywanie wysiłków submaksy-
malnych o porównywalnym w relacji do poziomu 
progowego obciążeniu, wywołuje zbliżony poziom 
reakcji fi zjologicznych zarówno u chłopców otyłych, 
jak i o przeciętnym poziomie otłuszczenia.

[1] Ignasiak Z: Uwarunkowania w rozwoju cech morfologicz-
nych i motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 
w świetle zróżnicowania wieku biologicznego. Studia 
i Monografi e, Wrocław, AWF, 1988;19.

[2] Schonfeld-Warden N,  Warden CH: Pediatric obesity. An 
Overview of Etiology and Treament.  Pediatric Endocrinol-
ogy, 1997; 44 (2): 339–361.

[3] Owczarek S: O otyłości i odchudzaniu. Warszawa, 
AWF,1989.

[4] Czyżewska K: Patofi zjologiczne podstawy wybranych chorób. 
Część III. Otyłość. Poznań, Akademia Medyczna, 2000.

[5] Kenrick M, Ball MF, Canary JJ: Exercise and weight reduc-
tion in obesity. Archives of Physical Medicine and Rehabili-
tation, 1972; 53: 323–340.

[6] Danielczuk J, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M, 
Chabros E: Związek cech somatycznych z żywieniem 
i aktywnością fi zyczną uczniów szkół warszawskich. Wy-
chowanie Fizyczne i Sport, 1987; 27(3): 51–61.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               



Joanna Gradek, Jerzy Cempla, Jadwiga Szymura

– 82 –

[7] Kozłowski S, Nazar K: Wprowadzenie do fi zjologii klinicz-
nej. Warszawa, PZWL, 1995. 

[8] Basdevant A, Le Barzic M, Guy-Grand B: Otyłość. Medy-
cyna Praktyczna, Kraków, 1996.

[9] Woynarowska B: Rozwój motoryczny i wydolność fi zycz-
na dzieci z otyłością prostą; w Pamiętnik II Sympozjum 
Wielkopolsko-Lubuskiego Endokrynologii Pediatrycznej 
nt. Otyłość u dzieci i młodzieży, Zielona Góra, 1980; 
60.

[10]  Woynarowska B, Kozłowski S, Kamińska K, Brzeziński M: 
Obciążenie wysiłkiem fi zycznym na lekcjach wychowania 
fi zycznego chłopców otyłych i bez nadwagi. Wychowanie 
Fizyczne i Sport, 1982; 3: 35–40.

[11] Pařizkowa J: Body fat and physical fi tness. The Hague, 
Martinus Nijhoff, B.V. Medical Division, 1977.

[12] Koehler B, Drzewiecka B: Otyłość prosta u dzieci. Cz. 
I. Wyniki leczenia w warunkach klinicznych. Przegląd 
Pediatryczny, 1979; (9) 4: 295.

[13] Chrzanowska M: Wpływ otłuszczenia ciała w dzieciństwie 
na występowanie otyłości we wczesnym wieku dorosłym 
(12-letnie badania longitudinalne). Pediatria Polska, 1999; 
LXXIV, 3: 239–245.

[14] Kemper HCG: Aktywność fizyczna i trening dzieci 
młodzieży. Sport Wyczynowy, 1992; 5–6: 41–47.

[15] Mleczko E: Efektywność doskonalenia ekonomiki biegu 
ciągłego dzieci na lekcjach szkolnych z wykorzystaniem 
zabaw bieżnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Lekkoatletyka w Teorii i Praktyce”, Gdańsk, AWF, 2001: 
87–94.

[16] Rowland WT: Aerobic response to endurance training in 
prepubescent children: a critical review. Med. Sci. Sports 
Exerc., 1985; 17: 493–497.

[17] Zahorska-Markiewicz B: Zasady postępowania w otyłości. 
Kraków, 2004.

[18] Reinhard U, Müller PH, Schmulling RM:  Determination 
of anaerobic threshold by the ventilatory equivalent in 
normal individuals. Respiration, 1979;  38: 36.

[19] Skinner JS, McLellan TH: The transition from aerobic to 
anaerobic metabolism. Reserarch Quarterly, 1980; 51: 
234.

[20] Bhambhani Y, Singh M.  Ventilatory thresholds during 
a graded exercise test.  Respiration, 1985; 47: 120.

[21] Szopa J, Mleczko E, Żak S: Podstawy antropomoto ryki. 
Warszawa – Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

[22] Mięsowicz I: Uczeń z otyłością prostą. Auksologia a pro-
mocja zdrowia, Kielce, 2000; 2: 109–122.

[23] Żołądź JA: Wydolność fi zyczna człowieka; w Górski 
J (red): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. 
Warszawa, PZWL, 2006; 456–523.

[24] Maffeis C, Schutz Y, Schena F, Zaffanello M, Puinelli L: 
Energy expenditure during walking and running in obese 
and nonobese prepubertal children. The Jour. of Pediat-
rics, 1993; 2: 123, 193–199.

[25] Margaria R, Cerretelli P, Aghemo P, Sassi G:  Energy cost 
of running.  J Appl Physiol, 1963; 18: 367–370.

[26] Falls HG, Humphrey LD: Energy cost of running and walk-
ing in young women. Med Sci Sports,  1976;  8: 9–13.

[27] Greiwe JS, Kohrt WM:  Energy expenditure during walk-
ing and jogging.  J Sports Med Phys Fitness, 2000; 40: 
297–302.

[28] Walker JL, Murray TD, Jackson AS, Morrow JR Jr, 
Michaud TJ: The energy cost of horizontal walking and 
running in adolescents.  Med Sci Sports Exerc, 1999; 
31(2): 311–322.

[29] Rowland TW, Auchinachie JH, Keenan TJ, Green GM: 
Submaximal aerobic running economy and treadmill 
performance in prepubertal boys. Int J Sports Med, 1988; 
9: 201–206.

[30] DeJaeger D, Willems PA, Heglund NC:  The energy cost of 
walking in children.  Pfl ügers Arch – Eur J Physiol,  2001; 
441: 538–543.

[31] Malarecki I: Zarys fi zjologii wysiłku i treningu sportowego. 
Warszawa, Sport i Turystyka, 1981.

[32] McMiken DF, Daniels JT: Aerobic requirements and maxi-
mum aerobic power in treadmill and track running.  Med 
Sci Sports, 1976;  8: 14–17.

[33] Gradek J: Wydolność fizyczna i koszt energetyczny 
standardowych wysiłków u chłopców otyłych w przedpok-
witaniowej fazie rozwoju. Praca doktorska. Kraków, AWF, 
2002.



– 83 –

NR 48 2009AN TRO PO MO TO RY KA

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU SOMATYCZNEGO 
I MOTORYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Z JEDLINY-ZDROJU W ASPEKCIE AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ ICH RODZICÓW

DIFFERENTIATION OF SOMATIC AND MOTOR GROWTH 
OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

 FROM JEDLINA-ZDRÓJ WITH RESPECT TO PHYSICAL 
ACTIVITY OF THEIR PARENTS

Daniel Puciato*

**dr, Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki, Politechnika Opolska, Opole, ul. Prószkowska 76

Słowa kluczowe: rozwój somatyczny, rozwój motoryczny, dzieci, młodzież, aktywność 
ruchowa, rodzice

Key words: somatic growth, motor growth, children, young people, physical activity, 
parents

Cel pracy. Celem pracy jest określenie związków między budową somatyczną i sprawno ścią motoryczną 
dzieci i młodzieży z Jedliny-Zdroju a poziomem aktywności ruchowej ich rodziców.

Materiał i metody. Badaniami objęto 524 uczniów (277 chłopców i 247 dziewcząt) w wieku 8–16 lat, 
uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Jedlinie-Zdroju. U dzieci tych zmierzono wysokość 
i masę ciała oraz trzy fałdy skórno-tłuszczowe. Obliczono także wskaźnik względnej masy ciała oraz masę ciała 
szczupłego. Przeprowadzono również testy sprawności fizycznej: stukanie w krążki ręką, bieg wahadłowy 10×5 
metrów, skok w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem, rzut 1-kilogramową piłką lekarską oraz skłon dosiężny 
w przód w siadzie, wyliczono także maksymalną pracę anaerobową. Badania rozwojowe dzieci uzupełniono 
badaniem ankietowym rodziców, dotyczącym jakości życia, w tym aktywności ruchowej ich rodzin.

Wyniki i wnioski. W badanej populacji chłopców, w grupach wydzielonych ze względu na poziom aktywności 
ruchowej ich rodziców, różnice cech somatycznych nie są istotne statystycznie. W przypadku komponentów 
motorycznych znamienne statystycznie różnice odnotowano tylko w przypadku siły eksplozywnej kończyn 
dolnych. Najlepszymi rezultatami w teście mierzącym ten przejaw ludzkiej motoryczności wykazali się chłopcy, 
których matki najczęściej podejmują wysiłki fizyczne. Badane przedstawicielki płci żeńskiej, których ojcowie 
są najbardziej aktywni fizycznie, cechują się znamiennie statystycznie większą masą ciała, sumą trzech fałdów 
skórno-tłuszczowych oraz wyższą wartością wskaźnika BMI w porównaniu do córek mniej aktywnych ojców. 
Podobne różnice wskaźnika BMI oraz siły funkcjonalnej kończyn górnych odnotowano również w przypadku 
grup wydzielonych ze względu na aktywność ruchową matek.

Aim of the work. The purpose of the thesis is to define relations between somatic build and motor ability of 
children and young people from Jedlina-Zdrój and physical activity level of their parents.

Material and methods. There have been examined totally 524 pupils (277 boys and 247 girls) aged from 8 
to 16 attending the primary school and the junior high school in Jedlina-Zdrój. Height, weight and three skin-fat 
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folds have been measured in the children. Relative body mass index and lean body mass have been also calcu-
lated. Physical ability tests have been carried out as well: plate hand tapping, 10×5 m shuttle run, standing broad 
jump, sit-ups, 1kg medical ball throw and sit and forward reach as well as maximum anaerobic power has been 
calculated. Children growth examination was completed with survey research of the parents about quality of life 
of their families, including physical activity.

Results and conclusions. In the examined population of boys the differences of somatic features, in groups 
distinguished with regard to physical activity of their parents, are statistically unimportant. In case of motor compo-
nents the statistically important differences were noted only for the lower limb explosive strength. The best results 
in a test measuring the above aspect of human motor abilities were obtained by boys whose mothers take up 
physical activity most frequently. The examined female representatives whose fathers are physically active most 
of all, feature the statistically important greater body mass, higher sum of three skin-fat folds and higher BMI, than 
daughters of less active fathers. Similar differences of BMI and upper limb functional strength were noted in case 
of groups distinguished with regard to mothers’ physical activity.

Wstęp

Proces rozwoju biologicznego człowieka jest zja-
wiskiem niezwykle złożonym, na którego przebieg 
wpływa szereg uwarunkowań. Obok czynników en-
dogennych (genetycznych i paragenetycznych) oraz 
trybu życia, niezwykle istotną rolę odgrywają również, 
pochodzące z otaczającego człowieka środowiska, 
czynniki egzogenne.

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu 
rozwoju ontogenetycznego dziecka ma środowisko 
rodzinne. Rodzina, jako podstawowa komórka spo-
łeczna oraz najważniejszy czynnik socjalizujący, od-
działuje na procesy jego rozwoju biologicznego w spo-
sób po średni. W przypadku rozwoju somatycznego 
bardzo ważne jest zapewnienie młodemu pokoleniu 
właściwych warunków socjalno-bytowych, dzięki któ-
rym dzieci mogą się prawi dłowo odżywiać, korzystać 
ze specjalistycznej opieki medycznej czy uczestniczyć 
w różnych formach wypoczynku. Istotne jest także 
kształtowanie przez rodziców odpowiednich postaw 
u potomstwa, związanych z dbałością o stan zdro-
wia. Ogromne znaczenie warunków życia dla proce-
sów rozwoju morfologicznego znajduje potwierdzenie 
w badaniach licznych autorów [1–5]. Główną determi-
nantą rozwoju motorycznego dzieci i mło dzieży jest 
natomiast aktywność ruchowa. Oprócz sfery moto-
rycznej wpływa ona bardzo korzystnie na procesy roz-
woju somatycznego, psychicznego oraz społecznego 
młodego pokolenia. Odpowiednio zaprogramowane 
i realizowane wysiłki fi zyczne korzystnie oddziałują 
także na stan zdrowia dzieci i młodzieży oraz stwa-
rzają szansę na kontynuowa nie aktywności fi zycznej 
w przyszłości [6–8]. Rola rodziny sprowadza się w tym 
przypadku przede wszystkim do przekazywania odpo-

wiednich wzorców dotyczących aktywnego stylu życia. 
Jak pokazują badania empiryczne, dzieci pochodzące 
z rodzin aktyw nych ruchowo podejmują wysiłki fi zycz-
ne znacznie częściej od swoich rówieśników z rodzin 
preferujących bierny styl życia [9–11]. Dawanie przy-
kładu osobistego jest najważniej szym, ale nie jedynym 
źródłem wpływu rodziców na aktywność ruchową 
dzieci. Według Sasa-Nowosielskiego [12], znaczące 
jest również udzielenie odpowiedniego wsparcia psy-
chologicznego, służenie pomocą w przełamywaniu 
barier oraz zaopatrzenie dziecka w niezbędny sprzęt 
sportowy.

Choć we wcześniejszych pracach poszukiwano 
rodzinnych uwarunkowań rozwoju morfofunkcjonalne-
go dzieci i młodzieży, niewiele jest opracowań, w któ-
rych podjęto próbę określenia roli aktywności ruchowej 
obojga rodziców w tym procesie.

Celem pracy jest określenie związków między bu-
dową somatyczną i sprawnością moto ryczną dzieci 
i młodzieży z Jedliny-Zdroju a poziomem aktywności 
ruchowej ich rodziców. W pracy zostaną zweryfi kowa-
ne następujące założenia badawcze:
1. Poziom aktywności ruchowej rodziców różnicuje 

wybrane komponenty somatyczne ich dzieci.
2. Aktywny styl życia rodziców wiąże się z poziomem 

rozwoju motorycznego ich potom stwa.

Materiał i metody

Materiał do niniejszej pracy stanowią dane uzyskane 
w wyniku badań uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju, przeprowa-
dzonych w okre sie od września do grudnia 2004 roku. 
Ogółem przebadano 524 osoby w wieku 8–16 lat, 
w tym 277 chłopców i 247 dziewcząt (tab. 1). Badania 
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o charakterze przekrojowym objęły wszystkich uczniów 
obecnych w szkole, czyli około 95% dzieci i młodzieży 
z obu typów szkół. Wszystkie pomiary odbywały się 
o tej samej porze dnia, w godzinach przedpołudnio-
wych, w obiektach szkolnych. Badani ubrani byli w strój 
sportowy i zostali wcześniej poinformowani o celu 
i przebiegu eksperymentu.

U dzieci i młodzieży zmierzono wysokość i masę 
ciała oraz trzy fałdy skórno-tłuszczowe (na brzuchu, ple-
cach i tylnej powierzchni ramienia). Korzystając z doko-
nanych pomiarów obliczono wskaźnik względnej masy 
ciała oraz masę ciała szczupłego. Przeprowadzono 
rów nież następujące testy sprawności fi zycznej: stuka-
nie w krążki ręką, bieg wahadłowy 10×5 metrów, skok 
w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem, rzut 1-kilogramo-
wą piłką lekarską oraz skłon dosiężny w przód w sia-
dzie. Wyliczono także maksymalną pracę anaerobo-
wą. Badania rozwojowe dzieci uzupełniono badaniem 
ankietowym rodziców, dotyczącym jakości życia ich 
rodzin. Zastosowano zmodyfi kowaną ankietę jakości 
życia studentów [13], w której jedno z pytań dotyczyło 
objętości tygodniowej aktywności ruchowej, realizo-
wanej w czasie wolnym przez oboje rodziców. Ankieta 
została poddana badaniom pilotażowym wśród osób 
z populacji, na której zostały później przeprowadzone 
badania zasadnicze. Współczynnik rzetelności ankiety 
wyniósł 0,884.

Do przeprowadzenia analizy statystycznych wyni-
ków badań posłużono się programem Stati stica w wer-
sji 6.0 pakietu StatSoft w Pracowni Badań Biokinetyki 
i Statystyki Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Indywidualne wartości parametrów soma-
tycznych i wyniki prób motorycznych zostały znorma-
lizowane na średnią i odchylenie standardowe w gru-
pach wieku. Istotność różnic między średnimi określo-
no za pomocą testu t-Studenta. Różnice uznano za 

statystycznie istotne na poziomie p<0,05 i w tabelach 
oznaczono je gwiazdką.

Wyniki badań

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje 
na niezbyt silne związki między ce chami somatycznymi 
oraz zdolnościami motorycznymi badanych dzieci a ob-
jętością tygodniowej aktywności ruchowej, realizowanej 
w wolnym czasie przez ich rodziców.  W przypadku cech 
somatycznych chłopców różnice między grupami wy-
dzielonymi ze względu na aktywność fi zyczną ojców 
i matek nie są istotne statystycznie. Wśród wszystkich 
analizowanych w tej pracy komponentów motorycznych 
istotne różnice między grupami wydzielonymi ze względu 
na aktywność ruchową matek odnotowano tylko w przy-
padku siły eksplozywnej kończyn dolnych. Zależność ma 
charakter jednokierunkowy, co oznacza, że synowie ma-
tek charakteryzujących się wyższą aktywnością rucho-
wą cechują się lepszym poziomem rozwoju omawianej 
zdolności motorycznej (tab. 2 i 3).

Badane przedstawicielki płci żeńskiej, których 
ojcowie podejmują wysiłki fi zyczne trwa jące dłużej 
niż dwie godziny w tygodniu, cechują się znamiennie 
statystycznie większą masą ciała, sumą trzech fałdów 
skórno-tłuszczowych oraz wyższą wartością wskaźni-
ka BMI od swoich koleżanek, których ojcowie są mniej 
aktywni. Podobne różnice wskaźnika BMI zauważono 
również w przypadku grup wydzielonych ze względu na 
aktywność ruchową ma tek. Aktywność ruchowa matek 
istotnie różnicuje także siłę eksplozywną kończyn gór-
nych badanych dziewcząt. Przedstawicielki płci żeń-
skiej, pochodzące z rodzin, w których matki są bardziej 
aktywne ruchowo, charakteryzują się wyższym pozio-
mem rozwoju tego przejawu ludzkiej motoryczności 
(tab. 4 i 5).

Tabela 1. Liczebność badanych według płci i wieku

Table 1. Number of subjects according to their sex and age

Płeć
(Sex)

Wiek [lata]
(Age [In years])

8 9 10 11 12 13 14 15 16

chłopcy
(boys) 29 32 41 20 32 31 37 29 26

dziewczęta
(girls) 35 36 28 22 29 25 23 27 22

razem
(total) 64 68 69 42 61 56 60 56 48
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Tabela 2. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób moto rycznych chłopców między grupami wydzielonymi 
ze względu na aktywność fi zyczną ojca

Table 2. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of boys motor tests between groups distinguished with regard to father’s 
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fi zyczna ojca
(Physical activity of father)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours) t p

wiek (age) –0,063 –0,176 0,77 0,441

wysokość ciała (height) 0,177 –0,080 1,83 0,068

masa ciała (body mass) 0,105 0,024 0,56 0,578

BMI –0,001 0,115 –0,77 0,445
∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds) –0,011 0,012 –0,14 0,886

LBM 0,131 –0,022 0,99 0,325

stukanie w krążki (plate tapping) 0,000 –0,014 0,09 0,927

bieg wahadłowy 10 × 5 m (shuttle run) –0,009 –0,128 0,79 0,431

skok w dal z miejsca (standing broad jump) 0,090 –0,024 0,73 0,467

siady z leżenia tyłem (sit-ups) –0,003 –0,023 0,13 0,894

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw) 0,081 0,060 0,14 0,892

MPA 0,126 0,003 0,83 0,409

skłon dosiężny (sit and reach) –0,010 0,130 –0,91 0,366
* p < 0,05

Tabela 3. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób moto rycznych chłopców między grupami wydzielonymi 
ze względu na aktywność fi zyczną matki

Table 3. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of boys motor tests between groups distinguished with regard to mother’s 
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fi zyczna matki
(Physical activity of mather)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours) t p

wiek (age) –0,104 –0,033 –0,51 0,614

wysokość ciała (height) 0,157 –0,010 1,30 0,197

masa ciała (body mass) 0,118 0,065 0,39 0,700

BMI 0,041 0,120 –0,56 0,578

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds) –0,002 0,075 –0,52 0,602

LBM 0,103 0,044 0,42 0,678

stukanie w krążki (plate tapping) –0,117 0,045 –1,18 0,240

bieg wahadłowy 10×5 m (shuttle run) –0,062 –0,079 0,12 0,902

skok w dal z miejsca (standing broad jump) –0,126 0,187 –2,23 0,027*

siady z leżenia tyłem (sit-ups) 0,087 –0,060 1,06 0,292

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw) 0,168 –0,020 1,31 0,190

MPA 0,197 –0,022 1,60 0,112

skłon dosiężny (sit and reach) 0,025 0,126 –0,72 0,470
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Tabela 4. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób moto rycznych dziewcząt między grupami wydzielonymi 
ze względu na aktywność fi zyczną ojca
Table 4. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of girls motor tests between groups distinguished with regard to father’s 
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fi zyczna ojca
(Physical activity of father)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours) t p

wiek (age) –0,194 0,114 –2,07 0,040*

wysokość ciała (height) –0,071 0,030 –0,66 0,509

masa ciała (body mass) –0,193 0,118 –2,07 0,040*

BMI –0,217 0,141 –2,44 0,016*

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds) –0,230 0,115 –2,33 0,021*

LBM –0,101 0,025 –0,79 0,430

stukanie w krążki (plate tapping) –0,035 0,119 –1,02 0,311

bieg wahadłowy 10 × 5 m (shuttle run) –0,092 0,073 –1,08 0,282

skok w dal z miejsca (standing broad jump) –0,019 –0,020 0,00 0,999

siady z leżenia tyłem (sit-ups) –0,035 0,071 –0,70 0,486

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw) –0,132 0,112 –1,67 0,096

MPA –0,159 0,081 –1,63 0,105

skłon dosiężny (sit and reach) –0,056 0,093 –1,02 0,310

Tabela 5. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób moto rycznych dziewcząt między grupami wydzielonymi 
ze względu na aktywność fi zyczną matki

Table 5. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of girls motor tests between groups distinguished with regard to mother’s 
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fi zyczna matki
(Physical activity of mather)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours) t p

wiek (age) –0,092 0,033 –0,87 0,386

wysokość ciała (height) –0,074 0,059 –0,91 0,363

masa ciała (body mass) –0,157 0,123 –1,96 0,051

BMI –0,158 0,128 –2,03 0,043*

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds) –0,111 0,055 –1,15 0,251

LBM –0,125 0,089 –1,43 0,155

stukanie w krążki (plate tapping) –0,004 0,021 –0,18 0,860

bieg wahadłowy 10 × 5 m (shuttle run) 0,013 –0,110 0,85 0,395

skok w dal z miejsca (standing broad jump) –0,016 0,017 –0,24 0,813

siady z leżenia tyłem (sit-ups) –0,008 0,001 –0,06 0,954

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw) –0,143 0,166 –2,19 0,030*

MPA –0,126 0,101 –1,60 0,111

skłon dosiężny (sit and reach) 0,091 –0,024 0,81 0,417
*p < 0,05
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Dyskusja

Niezwykle istotna rola rodziny w procesach rozwoju 
młodego pokolenia wynika z faktu, iż jej członkowie 
mogą nieomal od pierwszych chwil życia potomka roz-
począć wywieranie na niego wpływów socjalizujących, 
istotne znaczenie ma także długi czas ich oddziaływa-
nia oraz niezwykle silny charakter więzi rodzinnych. 
Podejmowane przez rodzinę działania wychowawcze 
powinny bez wątpienia dotyczyć również troski dziecka 
o własne ciało i stan zdrowia [12].

W badanej populacji aktywność ruchowa rodziców 
nie różnicuje zbyt mocno rozwoju somatycznego ich 
dzieci. Istotne statystycznie związki odnotowano tylko 
w przypadku masy ciała, otłuszczenia podskórnego 
oraz wskaźnika BMI u badanych dziewcząt. Różnice 
te mogą być jednak spowodowane faktem, iż do grupy 
aktywnych ruchowo ojców i matek trafi ły dziewczęta 
starsze, a więc bardziej zaawansowane rozwojowo.

W niniejszej pracy nie odnotowano również zbyt 
silnych pośrednich związków sprawno ści motorycznej 
dzieci z aktywnością ruchową ich rodziców. Do analo-
gicznych wniosków doszła w swojej pracy Sławińska-
-Ochla [13]. Z badań tej autorki wynika, że procesy roz-
woju motorycznego młodego pokolenia są w większym 
stopniu zdeterminowane statusem społeczno-ekono-
micznym rodziny, niż częstotliwością podejmowania 
przez dzieci oraz ich rodzi ców wysiłków fi zycznych. 
Przyczyną tego stanu może być bardzo niska aktyw-
ność ruchowa polskiego społeczeństwa, która ma-
leje jeszcze wraz z wiekiem [14, 15]. Ważny wydaje 
się również, odnotowany w piśmiennictwie, silniejszy 
wpływ negatywnego modelowania ze strony rodziców. 
Oznacza to, że na dzieci i młodzież mocniej oddziałuje 
brak aktywności ruchowej rodziców, niż podejmowa-
nie przez nich co najmniej umiarkowanych wysiłków 
fi zycznych [11]. Rola rodziny w stymulowaniu rozwoju 
funkcjonalnego maleje również wraz z wiekiem dziec-
ka, a w kolejnych etapach jego życia coraz większe 
znaczenie odgrywa grupa rówieśnicza [9]. 

Na poziom rozwoju motorycznego badanych dzie-
ci i młodzieży z Jedliny-Zdroju w większym stopniu 

wpływała aktywność ruchowa matki niż ojca. Istotne 
statystycz nie różnice między grupami wydzielonymi 
ze względu na poziom aktywności ruchowej matek 
odnotowano w przypadku siły funkcjonalnej kończyn 
dolnych u chłopców oraz siły funkcjonalnej kończyn 
górnych u dziewcząt. Dzieci matek bardziej aktyw-
nych ruchowo uzy skały lepsze rezultaty w testach 
mierzących te przejawy ludzkiej motoryczności. Jak 
wskazują wyniki badań, aktywność ruchowa wpływa 
najkorzystniej na zdolności motoryczne o charakterze 
kondycyjnym, szczególnie zaś na te, które są najsła-
biej kontrolowane genetycz nie. Do takich komponen-
tów motorycznych zaliczyć można zdolności siłowe 
[16–18].

Rodzina odgrywa bez wątpienia niezwykle istotną 
rolę w życiu dzieci i młodzieży. Jednak ogromna ilość 
czynników zewnętrznych oraz ich wzajemne interakcje 
są powodem, że kwestią niezwykle trudną jest określe-
nie znaczenia środowiska rodzinnego w procesach roz-
woju biologicznego młodego pokolenia. Bardzo ważne 
zatem wydaje się prowadzenie dal szych pogłębionych 
badań w tym zakresie.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników ba-
dań pokusić się można o sformułowa nie następujących 
wniosków:
1. Poziom aktywności ruchowej rodziców nie różni-

cuje żadnej z analizowanych cech somatycznych 
u badanych chłopców. Dziewczęta, których ojcowie 
są bardziej aktywni ruchowo, cechują się większą 
masą ciała oraz grubością otłuszczenia podskórne-
go od córek ojców mniej aktywnych. Podobne za-
leżności odnotowano również w przypadku wskaź-
nika względnej masy ciała a aktywnością ruchową 
obojga rodziców.

2. Podejmowanie aktywności ruchowej przez matki 
wiąże się z wyższym poziomem roz woju siły eks-
plozywnej kończyn dolnych u ich synów oraz siły 
eksplozywnej kończyn górnych u ich córek.
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Wolna wola jest bodaj najwspanialszym darem otrzymanym od Stwórcy. Ma jednak dwa oblicza: podobnie 
jak inteligencja może równie dobrze służyć mądrości, jak i głupocie, umożliwiać dokonywanie lepszych lub 
gorszych wyborów – także w świecie nauki.

Free will is perhaps the greatest gift from the Creator. However, it has two faces: like intelligence free will can 
be a servant to wisdom or to stupidity, allowing for better or worse choices – even in the world of science.

„Nauka to wiara w ignorancję ekspertów”.
Richard Feynman

NR 48 2009AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Nie ulega wątpliwości, że wolna wola jest bodaj 
najwspanialszym darem, jaki człowiek otrzymał od 
Stwórcy. W skali rozwoju cywilizacyjnego właśnie 
dzięki wolnej woli człowiek stworzył naukę i kulturę 
(zwłaszcza klasy określane w polskim nazewnictwie 
socjologicznym mianem „próżniaczych”, czyli kler 
i arystokracja). W skali pojedynczej czynności wolna 
wola, również w obszarze podświadomości, stanowi 
podstawę „powtórzeń bez powtórzeń”. W teorii Nikołaja 
Aleksandrowicza Bernsztejna jest to zjawisko polega-
jące na wykonywaniu tej samej czynności za każdym 
razem nieco inaczej, co można postrzegać jako pod-
stawowy mechanizm i uczenia się, i ewolucji [1].

Wolna wola ma jednak dwa oblicza. Podobnie jak 
inteligencja, która równie dobrze może służyć mądrości 
i głupocie, również wolna wola umożliwia dokonywania 
lepszych lub gorszych wyborów. Trafnie ujął to jeden 
z najwybitniejszych współczesnych myślicieli, Karl 
Popper, stwierdzając:

„Postęp nie ma (...) charakteru nieuchronnego, 
jakiejś historycznej konieczności. Nic nie gwarantuje 
nam lepszego jutra” [2].

Szczególna odpowiedzialność za owo „lepsze jutro” 
całej ludzkości spoczywa na uczonych. Poznając otacza-
jący nas świat i coraz dokładniej go opisując stale muszą 
czynić użytek ze swej wolnej woli i dokonywać wyboru 
drogi poznania, wytyczać nowe kursy własnej myśli 
rozświetlającej mroki niewiedzy. Znakomicie opisał ów 
proces uczeń i przyjaciel Bernsztejna, Josif Moisiejewicz 
Fejgenberg [3]. Porównał mianowicie naukę do ogrom-
nego ogniska płonącego na wielkiej, ciemnej, lodowej 
pustyni. W bezpośrednim sąsiedztwie ogniska lód stajał, 
panuje miłe ciepło i pokrzepiająca jasność. Jest to strefa 
wiedzy, którą człowiek dobrze poznał i opisał.

Poza strefą wiedzy rozciąga się obszar, w którym 
lód jeszcze nie stajał, ale już jest rozświetlony blaskiem 
ognia. Jest to strefa poszukiwań, w której pojawiają 
się już jakieś pytania, ale jeszcze nie ma odpowiedzi.
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Każde odkrycie rodzi nowe pytania. Innymi słowy, 
gdy coraz silniej gorejące ognisko nauki roztapia jakiś 
obszar lodu i rozszerza strefę wiedzy, to równocześnie 
rozświetla znacznie większy obszar strefy poszukiwań. 
Fejgenberg zilustrował to zjawisko następującym wier-
szykiem Samuiła Jakowlewicza Marszaka:

Był głęboką ciemnością nauki świat zasnuty,
Gdy wtem: Niech będzie światło! – zakrzyknął Izaak

Newton,
Ale rewanżu żądzą dyszało wprost diablisko,
Więc przyszedł Albert Einstein – i jest jak dawniej

 wszystko!1

Poza strefą poszukiwań rozciąga się obszar chłodu 
i ciemności, którą Fejgenberg określa mianem strefy 
mitów bądź strefy wiary. Wydaje się, że właściwe by-
łyby także inne określenia tego obszaru: strefa marzeń 
lub strefa fantazji. Niektórzy uczeni, ci najśmielsi, wy-
ciągają z ogniska płonącą żagiew i wyruszają w głąb 
ciemnej, chłodnej strefy marzeń. Żagiew światła daje 
niewiele, więc łatwo potknąć się o jakiś serak czy wpaść 
w lodową szczelinę. Większość woli więc grzać się 
spokojnie w cieple ogniska. W strefi e wiedzy życie jest 
bowiem uporządkowane, reguły jasne, przyszłość bez-
pieczna. Jeśli „rozsądnie” wyznaczy się cele, to osią-
gnie się je bez większego wysiłku i wchodzi się do grona 
tych, którzy zasiadają najbliżej ogniska nauki i ustalają 
reguły jego podsycania. Niestety, świat wygląda inaczej 
w strefi e wiedzy, inaczej zaś w strefi e marzeń. Zasady 
postępowania w tej pierwszej są mało przydatne w stre-
fi e poszukiwań, a niemal zupełnie nieprzydatne – w stre-
fi e marzeń. Jak to działa w praktyce?

W samym jądrze strefy wiedzy, czyli tuż przy ogni-
sku nauki, ustala się zasady oceny dokonań uczonych. 
By z jednej strony zobiektywizować jakoś te oceny, 
z drugiej zaś zabezpieczyć się przed ocenami nie-
właściwymi, zbudowano system punktowy oceny pra-
cy uczonego. Ma on zapewne jakieś zalety, ale rolą 
Barbarzyńcy jest wyszukiwanie wad. A te są bardzo 
poważne. Przede wszystkim uwalniają decydentów od 
konieczności faktycznego oceniania wyników pracy in-
nych uczonych, gdyż do tego wystarczy im jedynie me-
chanicznie podliczyć punkty. Po wtóre, system ten jest 
dostosowany do potrzeb „punktorobów” i nie uwzględ-
nia dokonań wybitnych. Dziś nie ulega wątpliwości, że 
jedno równanie E = mc2, które da się zapisać na kar-
teczce wielkości wizytówki, ma w nauce większą wagę 

1 Przekład W. Petryńskiego.

niż wiele ton naukowej makulatury wyprodukowanej 
przez „punktorobów”. Gdyby jednak dziś przed komisją 
uprawnioną do oceny dorobku naukowego pojawił się 
jakiś rozczochrany, pełen fantazji osobnik z karteczką 
papieru zawierającą podobne równanie, z drugiej zaś 
poważny, solidny okularnik z grubą teczką prac miał-
kich, to po podliczeniu punktów okazałoby się, że pro-
fesorem zostanie ten drugi. By zakończyć ten temat 
przypomnijmy, że Albert Einstein otrzymał Nagrodę 
Nobla nie za teorię względności, lecz za znacznie 
mniej ważkie wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. To 
drugie osiągnięcie było bowiem łatwiej widoczne w bla-
sku ogniska nauki, pełgającego w strefi e poszukiwań, 
to pierwsze zaś znajdowało się znacznie głębiej w stre-
fi e marzeń. By je móc ocenić, trzeba by było wstać od 
ogniska, wziąć w rękę żagiew, udać się poza zasięg 
ciepła, podjąć jakiś wysiłek... Męczące by to było, ba, 
może by się nawet w ogóle nie udało2!

Filozofi a „punktorobienia” ma dzisiaj również drugie 
dno. Punkty bowiem bywają różne – nasze, krajowe 
i amerykańskie, fi ladelfi jskie. Wprawdzie w życiu codzien-
nym dawno już odczarowaliśmy dolara i dziś nie budzi on 
większego pożądania niż złotówka, ale w nauce punkty 
amerykańskie nadal pachną „Pewexem”: są jakieś jak-
by lepsze. I byłoby to jedynie malowniczym składnikiem 
naukowej liturgii (która, jak wiadomo, nie jest kwestią 
rozumu, lecz wiary), gdyby nie to, że chcąc zdobyć fi la-
delfi jskie punkty trzeba napisać pracę zgodną w fi ladelfi j-
skimi normami. Czyli – myśleć po fi ladelfi jsku. Kiedy zaś 
przyjrzymy się dokonaniom nauki o ruchach człowieka 
rozwijanej według norm fi ladelfi jskich, to dostrzeżemy, że 
od kilkudziesięciu lat nie wydarzyło się w niej nic znaczą-
cego. Okazuje się, że impact factor nie jest ani uniwersal-
nym, ani niezawodnym narzędziem do tworzenia nauki. 
Rodzi się więc podejrzenie, że być może Amerykanie 
brną w ślepy zaułek? Aż myśleć strach! Ale spróbujmy, 
po barbarzyńsku, uprawdopodobnić taką heretycką tezę.

Wybitny francuski matematyk René Thom stwierdził 
niegdyś, że w nauce mniej więcej do połowy XVII wie-
ku doświadczenie wyprzedzało teorię, potem jednak na 
czoło wysunęła się teoria. Dziś postęp wynika nie tyle 
z odkrywania nowych faktów, co z przeglądu i innego 
objaśnienia już znanych. Niestety, nie we wszystkich 
dziedzinach nauki: w obszarze kultury fi zycznej nadal 
jesteśmy skłaniani do produkcji danych doświadczal-
nych, nie zaś do ich porządkowania i tworzenia teorii. 
By mieć znaczące publikacje, również „fi ladelfi jskie”, 

2 Spośród współczesnych uczonych teorię względności rozumieją po-
dobno Stephen Hawking i Roger Penrose.
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wystarczy więc stosowanie odpowiedniej metodyki 
badań i sprawne wykorzystanie kosztownej aparatury, 
choć w nauce naprawdę potrzebne jest twórcze myśle-
nie. Zauważmy też, że – jak słusznie stwierdził Robert 
Stiller – bez wielojęzyczności nie ma porządnego 
myślenia, zaś uczeni zza Atlantyku rzadko władają 
mową inną niż własna3. Ujednolicenie mowy oznacza 
zaś ujednolicenie myślenia, a bogactwo nauki bierze 
się przecież nie z jednolitości, lecz z różnorodności. 
Choćby tylko z tego powodu powinniśmy z większym 
krytycyzmem przyjrzeć się fi lozofi i „fi ladelfi jskiej” i po-
ważniej, bez kompleksów, potraktować nasze własne, 
niekoniecznie „fi ladelfi jskie” dokonania.

Od powstania teorii Bernsztejna (czyli od 60 lat) 
nie mamy zaś żadnej nowej, która mogłaby się z nią 
równać4. Jak sarkastycznie stwierdził wspomniany już 
René Thom:

Biologowie zadowalają się opisywaniem faktów będąc nie-
zdolni do ich zrozumienia. Gromadzą informacje nic nie rozumiejąc 
i nie udaje im się stworzyć spójnego obrazu mechanizmów, które 
odkrywają. Ich wiedza stała się „cmentarzyskiem faktów” nie pod-
dających się jakiejkolwiek syntezie. A to dlatego, że biologowie są 
zafascynowani jak dzieci swymi przyrządami obserwacyjnymi [2].

Bardzo bym chciał, aby Thom nie miał racji. Bo 
jeżeli ma, to znaczy, że dla całej światowej nauki roz-
maite punkty, „fi ladelfi jskich” nie wyłączając, są nie wi-
taminą, lecz – jak mawia Młoda Lekarka – „pacaneum”. 
Amerykańskie naukowe młyny, chędogie i wspaniale 
wyposażone, ochoczo mielą owe śliczne punkty, napę-

dzając rozwój nauki, gdyż przyznaje się je głównie za 
„nowe, oryginalne prace badawcze5”. Wstydliwie prze-
milcza się jednak to, że – niestety – nie widać postę-
pu. Sytuacja przywodzi więc na myśl polski tytuł pew-
nego amerykańskiego fi lmu: „Czy leci z nami pilot?”

Kiedy niedawno na pewnej międzynarodowej kon-
ferencji, gdzieś daleko w Europie, zadałem w dyskusji 
okrągłego stołu pytanie, dlaczego mamy naszej euro-
pejskiej myśli naukowej narzucać amerykańskie więzy, 
zapadło niezręczne milczenie. Gdybym był kimś innym, 
pewnie bym pomyślał, że zachowałem się niestosow-
nie, wszelako Barbarzyńcom obce są takie skrupuły. 
Kiedy więc prowadzącym tę dyskusję profesorom wró-
ciła mowa, zaczęli mi tłumaczyć, jak dziecku, że od 
tego są zależne przydziały funduszy (nawet owe przy-
działy określa się amerykańskim słowem grant), a żyć 
z czegoś trzeba. Racja, ale – niestety – tego argumentu 
żadną miarą za rzeczowy uznać nie można. Czy bo-
wiem nadrzędnym celem uczonych ma być prawdziwy 
postęp nauki, czy też jedynie możliwości uzyskiwania 
pieniędzy na jej rozwój? Innymi słowy, czy mamy pra-
cować po to, by solidnie porządkować coraz większe 
obszary wiedzy, czy też po to, by jak najskuteczniej ko-
kietować szafarzy funduszy na naukę? Przypomnijmy, 
że przed dwoma tysiącami lat pewien młody Żyd wypę-
dził przekupniów ze świątyni...

Poza tym uważam, że należy pilnie powołać sta-
ły komitet zajmujący się nazewnictwem w naukach 
o kulturze fi zycznej!

[1] Petryński W: Zarys teorii budowy ruchów Nikołaja Aleksan-
drowicza Bernsztejna. Katowice, Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa, 2007: 62.

[2] Sorman G: Prawdziwi myśliciele naszych czasów. War-
szawa, Czytelnik, 1993: 336, 60–61.

[3] Fejgenberg JM: Aktywność i wypełnianie luk informacyj-
nych. Antropomotoryka, 2006; 35: 17–25.

[4] Schmidt R, Lee T: Motor Control and Learning. A Behav-
ioral Emphasis. Champaign, Human Kinetics, 2005.

[5] Bernstein NA: O postroyenii dvizheniyi [in Russian: On 
construction of movements]. Moskva, Medgiz, 1947.
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3 W czwartym wydaniu słynnego dzieła Richarda Schmidta (którego 
współautorem jest Timothy Lee) Motor Control and Learning. A Behavioral 
Emphasis (Human Kinetics, 2005) piśmiennictwo obejmuje 1684 pozycje, 
w tym 7 francuskich, 2 niemieckie i 1 polską; reszta to pozycje angielsko-
języczne.

4 W dodatku mało kto tę teorię zna. Najwybitniejsze dzieło Rosjanina 
(O postrojenii dwiżenij) ukazało się w ZSRR w 1947 roku, w angielskim prze-
kładzie – w 1967 roku i od tamtej pory nie było wznawiane. Ja, choć mojej 
fascynacji Bernsztejnem nie sposób ukryć, nigdy nie miałem tego dzieła 

w ręce. Dziwi mnie więc ogromnie, że wielu uczonych (i to na całym świecie) 
powołuje się w swoich publikacjach na tę niedostępną od 40 lat pozycję. Musi 
to cud jakiś, albo co...

5 Niektóre z kinezjologicznych pism „fi ladelfi jskich” (niekoniecznie ame-
rykańskich) dopuszczają jeszcze, jako prace drugiej kategorii, artykuły prze-
glądowe. Jedynie nieliczne w ogóle dostrzegają prace teoretyczne – cenione 
najniżej, choć w istocie będące wszak najszlachetniejszym wytworem 
pracy naukowej!
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NR 48 2009AN TRO PO MO TO RY KA

Prof. dr hab. Sławomir Drozdowski

Taniec dostarczał i dostarcza życiu człowieka 
wielu emocji oraz wrażeń estetycznych, towarzy-
szy niezliczonym obrzędom, ceremoniom, uro-
czystościom, a także zwyczajom ludowym. Pojęcie 
tańca zawsze kojarzy się z tańcem klasycznym, ale 
uwarunkowanym specyfi cznymi koordynacjami rucho-
wymi. Taniec taki uznawany jest za podstawę kształ-
cenia profesjonalnych tancerzy – już od najmłodszych 
lat rozwoju dziecka, a potem młodzieży i osób doro-
słych. Taniec może być nie tylko przejawem ruchowej 
działalności człowieka, ale także niezwykle istotnym 
elementem wspierającym wychowywanie dzieci i mło-
dzieży, kształtującym rozwój ich osobowości, sprawno-
ści psychofi zycznej, umiejętności ruchowych. Taniec 
i różnorodność jego form pozwala pracować z różny-
mi zespołami, dziećmi i młodzieżą, a także osobami 
starszymi na każdym etapie kształcenia, stosownie do 
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ich możliwości sprawnościowych. Wykazano już, że 
w tańcu dziecko w swoisty sposób reaguje na muzykę, 
wykazując takt ruchem, krokami, zwrotami, obrotami, 
włączając się całym sobą w rytm słuchanych nut. Osób 
dorosłych taniec uczy natomiast uprzejmości, zasad to-
warzyskiego obcowania, skłania ich także do nawiązy-
wania przyjaznych kontaktów międzyludzkich. 

Czym więc jest taniec, postrzegany z perspektywy 
jego specyfi ki oraz  możliwości osób biorących w nim 
udział? Jak może się on rozwijać w procesie ontoge-
nezy, a więc od wczesnego dzieciństwa do późnej 
starości?  Czym jest on w życiu zafascynowanych nim 
ludzi?

Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra 
Karpińska w monografi i o uwarunkowaniach rozwo-
ju koordynacji ruchowej w tańcu podjęli się wyjaśnić, 
opisać i przekazać wiele niezwykle interesujących in-
formacji związanych z tańcem, baletem, u osób upra-
wiających tę formę aktywności, znajdujących się na 
różnych etapach rozwoju fi zycznego i poziomu sporto-
wego. Sport bowiem, rozumiany jako umiejętność ru-
chowa doprowadzona do poziomu sztuki, mistrzostwa 
sportowego, rozwijany jest we wszystkich dyscyplinach 
sportowych – zarówno indywidualnych, jak i zespoło-
wych. Uczestnictwo w nim jest konsekwencją wolnego 
wyboru, chęci i predyspozycji somatyczno-motorycz-
nych, ale często także i psychofi zycznych. Sport dla 
zawodnika to indywidualne uczestnictwo, elitarność, 
wybiórczość i selektywność, najwyższa technika 
i specjalizacja, perfekcjonizm i fi nezja ruchu, a przede 
wszystkim współzawodnictwo i rywalizacja, dla innych 
natomiast – to sposób na wyżycie się czy samozreali-
zowanie. Proces dojścia do mistrzostwa sportowego 
jest długofalowy i wymaga dużego nakładu pracy. 

Taniec, który jest zjawiskiem powszechnym, towa-
rzyszącym człowiekowi niemal od pierwszych chwil 
jego istnienia, wyewoluował jednak, stając się jedną 
z form sportu. Współczesny taniec – sportowy czy to-
warzyski – różni się bowiem zasadniczo od tego tańca 
jeszcze plemiennego. Początek wchodzenia w sferę 
tańca – to wytężona nauka w szkołach baletowych, 
dająca podstawę i ukierunkowanie dla późniejszego 
sportu tanecznego. Tutaj ruch jest biologiczną potrzebą 
organizmu ludzkiego, jest uniwersalnym przejawem eg-
zystencji każdego żywego organizmu. On bowiem nie 
tylko stymuluje rozwój fi zyczny i motoryczny, ale także 
ma istotny wpływ na żywotne funkcje organizmu i stan 
psychiczny człowieka. 

Profesor W. Starosta pisze, że „…w nauce o ruchu 
w ogóle (kinezjologia), czy też szczegółowiej – ruchu 

człowieka (antropokinezjologia, antropomotoryka), 
podobnie jak w każdej dyscyplinie naukowej, są pro-
blemy niezwykle ważne i marginalne, złożone i proste. 
Najczęściej podejmowane są te prostsze, należące do 
mniej ważnych. Trzeba odwagi i dużego bagażu wie-
dzy, by podejmować te najważniejsze i najbardziej zło-
żone (najtrudniejsze). Do takich należy m.in. problem 
ruchów, o charakterze lokalnym i globalnym”. 

Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra 
Karpińska podjęli w swojej pracy problem niezwy-
kle trudny, a zarazem ciekawy, dotyczący określe-
nia wielkości, zmienności oraz uwarunkowań wy-
branych zdolności motorycznych uczennic szkół 
baletowych, przysposabiających się do przyszłego 
zawodu – do tańca. Szczególnie ukierunkowane są 
one na określenie zdolności kondycyjnych i koordyna-
cyjnych, a także pokrewnych, które wywierają istotny 
wpływ na ostateczny wynik pracy treningowej dla tego 
sportu. 

W monografi i dokonano określenia poziomu 
wybranych motorycznych zdolności koordyna-
cyjnych i skoczności oraz ich zmienności w rocz-
nym cyklu nauki u uczennic szkół baletowych, jak 
również ustalenia ich poziomu, jako niezwykle 
istotnego elementu w tym zawodzie. Określono 
również typy budowy ciała uczennic szkół baletowych 
i poszukiwano współzależności między wybranymi 
zdolnościami motorycznymi, gibkością i cechami mor-
fologicznymi. Autorzy podjęli też próbę ustalenia uwa-
runkowań rozwoju wybranych motorycznych zdolności 
koordynacyjnych i skoczności u baletnic oraz porównali 
je z poziomem motorycznych zdolności koordynacyj-
nych i skoczności uczennic szkół baletowych, a także 
dziewcząt niezajmujących się tańcem. Wskazano też 
na kryteria przyjęć kandydatów do szkół baletowych 
i podjęto temat skuteczności stosowanego w nich sys-
temu rozwijania wybranych zdolności motorycznych. 

W tej części monografi i Autorzy wskazali, jak nauka 
w szkołach baletowych kształtuje umiejętności zawo-
dowe tancerzy od najwcześniejszego okresu naucza-
nia, jakie można uzyskać wyniki, a jednocześnie podali 
zalecenia metodyczne. Niezwykle cenna jest tutaj indy-
widualizacja analizy uzyskanych wyników, możliwości 
każdej uczennicy w zakresie niezbędnych zdolności 
motorycznych, przy równoczesnym uwzględnieniu pro-
gramu nauczania danej techniki tanecznej. 

Trzeba podkreślić, że Autorzy po raz pierwszy 
wskazali, jakie są uwarunkowania rozwoju koor-
dynacji ruchowej dzieci i młodzieży, szczególnie 
uczennic szkół baletowych, dla tańca. 
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W drugiej części monografi i Autorzy dotykają 
zagadnienia niezwykle istotnego dla tańca, a miano-
wicie stronnego zróżnicowania ruchów. Jest to obec-
nie zagadnienie niezwykle istotne w sporcie, jak również 
w życiu człowieka. Dla sportu, tańca, baletu, stronność 
ruchów może mieć i ma znaczenie niezwykle istotne. 
Autorzy w metodyce nauczania techniki tańca kla-
sycznego za pomocą współczesnej teorii nauczania 
ruchu problem ten próbują rozwiązać w sposób 
nowatorski. Pokazują, czym jest stronność ruchów, 
czucie ciała i ruchu, jakie formy i treści technik ćwi-
czeń można stosować w procesie nauczania. 

Autorzy pokusili się, aby zgromadzić niezwykle cen-
ny materiał związany z wpływem tańca klasycznego na 
różne dyscypliny sportu. Profesor W. Starosta, znany 
ze swego ogromnego doświadczenia sportowego, 
dotarł do wybitnych sportowców, dla których mu-
zyka, taniec, w różnej konfi guracji (gimnastyka, 
gimnastyka artystyczna, łyżwiarstwo i inne dyscy-
pliny) był często drogą życia. Te informacje, tę wie-
dzę, przelano na papier w omawianym opracowaniu. 

Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra 
Karpińska stworzyli piękną monografi ę, wskazując na 
uwarunkowania rozwoju podstawowej cechy, jaką jest 
koordynacja ruchowa w tańcu, począwszy od począt-
kujących adeptów, na mistrzach tej sztuki kończąc. 

Powtarzam raz jeszcze, że Profesor W. Starosta 
stworzył „własną polską szkołę motoryczności”, 
która wspiera się na jego ogromnej wiedzy, pogłę-
bionej żmudnymi badaniami, ogromną pracowito-
ścią. Jest na pewno światowym znawcą tego pro-
blemu i potrafi ł skupić wokół siebie duży zespół 
współpracujących badaczy, dla których dociekania 
nad motorycznością ludzką są pierwszoplanowe. 
Efektem tego jest m.in. świetna monografi a, tutaj 
przedstawiona, która powstała we współpracy z p. 
dr Aleksandrą Karpińską.

Z książką tą zapoznałem się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Winna się ona stać lekturą dla osób zaj-
mujących się motorycznością, a w szczególności 
koordynacją ruchową tej w przepięknej dyscypliny, 
jaką jest taniec, który wyzwala w człowieku wie-
le uczuć, zachowań i przyjemności. GRATULUJĘ 
AUTOROM. 

Prof. dr hab. Zbigniew Szot
Monografi a „Uwarunkowania rozwoju koordyna-

cji ruchowej w tańcu (na podstawie wyników badań 
uczennic szkół baletowych)” jest kolejną znaczącą 

publikacją szczególnie prof. dra hab. Włodzimierza 
Starosty. Współautorką tej rozprawy jest dr Aleksandra 
Karpińska, która wniosła do niej wybrane determinan-
ty zdolności motorycznych uczennic szkół baletowych, 
jako spoiwo łączące muzykę, ruch i taniec.

Nie jest to opracowanie banalne, lecz próba przybli-
żenia związku przyczynowo-skutkowego muzyki, ruchu 
i wpływu, jaki wywierają one na koordynację ruchową 
w tańcu. Cechą znamienną tej książki jest spojrzenie 
na zagadnienie koordynacji ruchowej z perspektywy 
wielu pokrewnych dyscyplin sportowych i przeniesie-
nie uogólnień teoretycznych na grunt praktyki, jak to 
bowiem stwierdził Albert Einstein:  „Jeden przykład 
znaczy więcej niż sto uogólnień”. I to jest główną 
zaletą książki. Podkreślę także, iż w omawianej tu mo-
nografi i:
1. Autorzy po raz pierwszy ustosunkowali się kry-

tycznie do programów nauczania realizowanych 
w szkołach baletowych, dokumentując swoje sta-
nowisko pięcioma wyznacznikami konieczności 
zmiany stosowanej w nich metodyki w procesie na-
uczania ruchu (s. 189–190).

2. Mamy do czynienia z doskonałym przeniesieniem 
wiedzy teoretycznej na grunt praktyki sportowej 
w postaci wielu porównań na poziomie światowym, 
np. kunsztu jazdy na łyżwach znakomitej pary 
L. Biełousowa – O. Protopopow, jako uzasadnie-
nie wcześniej poczynionych spostrzeżeń teoretycz-
nych.

3. Znakomity jest rozdział ósmy, stanowiący syntezę 
procesu treningowego, wskazujący na edukacyjną 
funkcję nowych ćwiczeń w kształtowaniu ko-
ordynacji ruchowej. Edukacyjny – bowiem Autor 
(prof. W. Starosta) podsumowuje w nim swoją bo-
gatą wiedzę teoretyczną, przenosząc ją do praktyki. 
Jest to bardzo cenne. To samo można powiedzieć 
o rozdziale dziewiątym, w którym Autorzy uzasad-
niają wpływ tańca klasycznego na różne dyscypliny 
sportowe.

4. Dedykując opracowanie szerokiemu ogółowi czy-
telników, Autorzy zwracają uwagę na to, iż taniec 
może być antidotum na liczne zagrożenia cy-
wilizacyjne związane m.in. z coraz większym 
ograniczeniem aktywności ruchowej współcze-
snego człowieka, niezależnym od jego wieku.

5. Opracowanie to wychodzi naprzeciw stosunkowo 
nowej, pozytywnej modzie, którą lansują szcze-
gólnie stacje telewizyjne, realizujące programy pn. 
„Taniec z gwiazdami”,  „Jak oni tańczą”, „Jak 
oni śpiewają” itp. Być może, jeśli nie spadną 
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wskaźniki oglądalności tych programów, można 
będzie mówić o modzie na taniec – a to byłoby 
wielkim sukcesem teorii i praktyki.

Podkreślając ważność wymienionych dokonań na-
leży stwierdzić, że powstanie omawianej monografi i 
nie byłoby możliwe bez olbrzymiej wiedzy teoretycz-
nej i praktycznego doświadczenia głównego Autora 
podręcznika prof. dra hab. Włodzimierza Starosty. 
Przeszedł on drogę od zawodnika, instruktora, trenera 
aż do nauczyciela akademickiego, pełniąc również wie-

le funkcji organizacyjnych na arenie krajowej i między-
narodowej. Działalność Profesora jest kreatywna 
i stanowi o sile Jego wiedzy i umiejętności.

Słynny fi lozof niemiecki Artur Schopenhauer 
powiedział, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa 
powoli” i właśnie z takim opracowaniem mamy tu do 
czynienia. Dlatego zatem monografi a jest godna pole-
cenia nie tylko specjalistom z wszystkich rodzajów tań-
ca, ale także dyscyplin sportowych, w których czołowe 
znaczenie mają: jakość ruchów, ich estetyka i wy-
razistość.
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NR 48 2009AN TRO PO MO TO RY KA

Minął już rok od mojego ostatniego spotkania 
z Profesorem Stefanem M. Piliczem w Warszawie, 
w murach Akademii Wychowania Fizycznego. Było 
to w grudniu 2008 roku z okazji rozdania odznaczeń 
państwowych. Nie rozmawialiśmy jednak z Profesorem 
o zasługach tych wszystkich, którzy na swój sposób 
polską kulturę fi zyczną tworzyli i w jakiejś cząstce 
wspierali dorobek historii warszawskiej AWF (spadko-
bierczyni przedwojennego CIWF-u), ale o sprawach 
redakcyjnych „Antropomotoryki”. Profesor był przecież 
członkiem jej Rady Redakcyjnej. Zaproponowałem Mu 
wówczas zrecenzowanie kilku prac nadesłanych do 
druku, tematycznie związanych z problematyką, na 
której się znał najlepiej w Polsce i która była główną 
specjalnością jego kariery naukowej – a więc dotyczą-
cych przebiegu oraz uwarunkowań rozwoju sprawności 
fi zycznej polskich studentów. 

Kto znał profesora (i stosuje jego test sprawno-
ści fi zycznej), ten wie, że był ekspertem w dziedzinie 
uwarunkowań środowiskowych szeroko pojętego roz-
woju biologicznego grupy społecznej, którą lokuje się 
strukturze społecznej między warstwą społeczną po-

chodzenia a warstwą, do której aspiruje. Odnosi się to 
zwłaszcza do studentów, którzy w przyszłości zasilą 
polską inteligencję z tytułu uzyskanego poziomu wy-
kształcenia, a nie pochodzenia. W powszechnej opi-
nii będą więc reprezentować najbardziej wartościowe 
i pożądane społecznie cechy oraz systemy wartości. 
Młodzież akademicka stanowi zatem ważną kategorię 
społeczną, która godna jest, aby być przedmiotem ba-
dań naukowych. Profesor w swoich pracach dowodził, 
że wyróżniające ją cechy można znaleźć także w sze-
roko pojętej kondycji biologicznej. Taka penetracja ba-
dawcza była nie tylko Jego pasją, ale również wizytów-
ką, znamieniem, po którym rozpoznaje się naukowca.

Na pożegnanie Profesor podając mi rękę powie-
dział: „Dobrze, ale proszę się śpieszyć, proszę się 
śpieszyć!”. Jakże mało wiedziałem, co kryje się w tych 
proroczych słowach mojego rozmówcy. Nie zdążyłem. 
Przepraszam, Panie Profesorze. Jakże bliskie są mi 
teraz słowa księdza J. Twardowskiego: „śpieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 

W naszej skromnej krakowskiej redakcji szanowali-
śmy Profesora. Na pewno nie byliśmy w tym osamotnie-
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ni. Wiem, że nikt nie zamknął drzwi przed tym emeryto-
wanym nauczycielem akademickim w Warszawie. Miał 
swój pokój, odwiedzał często wychowanków, następ-
ców i wiernych do końca przyjaciół, których miał wielu 
w warszawskiej AWF. Postrzegany jako nieprzeciętna 
osobowość, jak magnes przyciągał do siebie ludzi, któ-
rym ofi arowywał to wszystko, co miał najcenniejszego: 
swój czas, życzliwe zainteresowanie i pomoc. Służył 
bowiem pomocą wszystkim, którzy tego potrzebowali.

Wracam teraz myślą do początków mojej pracy na-
ukowej i pobytu na konferencji w Warszawie. Zgodnie 
z programem, mieliśmy z profesorem zaplanowane 
wystąpienia w tej samej sesji. Kiedy wraz z kolegą 
przygotowywaliśmy materiały do prezentacji, skiero-
wał się ku nam jeden z naukowców, nieco starszy od 
nas, i z uwagą zaczął przysłuchiwać się dyskusji. Nie 
znaliśmy wtedy osobiście Pana Profesora Stefana M. 
Pilicza. On jednak dostrzegł nasz brak doświadczenia 
i pragnął służyć radą. „Panowie, według mnie nie po-
winniście włączać tabeli, postarajcie się o rycinę” – po-
lecił. Zastosowaliśmy się do rady, jak się później oka-
zało ówczesnego doc. dra Stefana M. Pilicza. Udało 
się. Prezentacja spodobała się wszystkim. Profesor był 
bardzo życzliwym człowiekiem, chociaż bardzo wyma-
gającym. 

Nigdy też nie zapomniał o regionie, z którego po-
chodził. Starał się też na miarę swoich możliwości mu 
służyć. Z bardzo obszernej notki biografi cznej zamiesz-
czonej w Encyklopedii Mielca można się dowiedzieć 
czegoś więcej o tym warszawskim naukowcu, o jego 
jakże trudnej drodze do sławy profesorskiej per aspera 
ad astra.    

Pilicz Stefan Michał, urodził się 26 sierpnia 
1920 r. w Sobowie, powiat tarnobrzeski. Był synem 
Stefana i Michaliny z domu Dul. Tuż przed wybuchem 
wojny, w 1938 r., zdał maturę w słynnym Liceum im. 
S. Konarskiego w Mielcu. W rok później, w 1939 r., 
ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 
6. Dywizji Piechoty w Krakowie i w stopniu plutonowe-
go podchorążego zdobył praktykę w kilku jednostkach, 
między innymi w 16. pułku piechoty w Tarnowie.

W wojnie obronnej w 1939 r. brał udział w kam-
panii wrześniowej jako zastępca dowódcy plutonu. 
Uczestniczył w pierwszych tygodniach walk z Niemcami 
pod Pszczyną i Ćwiklicami. Cofając się w kierunku 
Lwowa, Jego jednostka – po okrążeniu przez Niemców 
– rozproszyła się na rozkaz dowódcy. 

Jako żołnierz, a nie dezerter, powrócił w rodzinne 
strony i w czasie okupacji hitlerowskiej, pracując w nie-

mieckich fi rmach w Mielcu i Rudniku, działał w konspi-
racji. Jesienią 1944 r. został powołany do tworzącej się 
w Rzeszowie Armii Wojska Polskiego i szkolił żołnierzy 
w 2. zapasowym pułku piechoty. Szybko, bo 15 stycz-
nia 1945 r. został przydzielony do 25. pułku piechoty 
w Rzeszowie i skierowany na front. Uczestniczył w ca-
łym szlaku bojowym 2. Armii, między innymi w walkach 
nad Nysą Łużycką i Sprewą oraz Budziszynem. Szlak 
bojowy zakończył pod Pragą. Można zatem uważać 
Profesora za żołnierza-kombatanta dwóch frontów 
wojennych. „Przeżycia wojenne ukształtowały w Nim 
postawę patriotyczną na resztę życia” – jak stwierdził 
w przemówieniu pogrzebowym Jego przyjaciel i wy-
chowanek, prof. Maszczak. Wojsku nie został wierny. 
W cywilu był w radze kapitana rezerwy. 

Po wojnie studiował w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu i w 1951 r. uzyskał tytuł ma-
gistra wychowania fi zycznego za pracę magisterską 
napisaną pod kierunkiem znanego antropologa Adama 
Wankego.  Wcześniej, bo od 1948 r., pracował jako 
nauczyciel wychowania fi zycznego w II Gimnazjum 
i Liceum we Wrocławiu. W 1950 r. podjął dodatkowo 
pracę we wrocławskim Pafawagu, a od 1951 r. pra-
cował w szkole średniej w Otwocku. W 1952 r. został 
zatrudniony w Politechnice Warszawskiej. Wkrótce 
zorganizował pierwsze w Polsce Studium Wychowania 
Fizycznego, które szybko stało się wzorem naślado-
wanym przez inne polskie wyższe uczelnie. Od 1954 
r. pełnił w nim funkcję kierownika. W tym czasie roz-
począł współpracę naukowo-badawczą z Instytutem 
Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie. W 1960 
r. został jego pracownikiem. Przez pewien czas peł-
nił funkcję kierownika pracowni, a następnie zakładu. 
W 1963 r. uzyskał doktorat w warszawskiej AWF na 
podstawie rozprawy Rozwój fi zyczny i sprawność fi -
zyczna studentów Politechniki Wrocławskiej. 

Od 1972 roku, czyli od daty włączenia INKF do 
struktury AWF w Warszawie, aż do przejścia na eme-
ryturę w 1990 r. był jej pracownikiem naukowo-badaw-
czym, w Zakładzie Teorii Wychowania Fizycznego 
i kierownikiem stworzonego przez siebie Laboratorium 
Motoryczności. W latach 1973–1981 piastował stanowi-
sko wicedyrektora ds. naukowych i dyrektora Instytutu 
Wychowania Fizycznego i Rekreacji Ruchowej AWF 
Warszawa, pełnił także funkcję prorektora ds. na-
uki AWF (1987–1990). Z chwilą utworzenia Punktu 
Konsultacyjnego AWF w Mielcu (1981–1987), w po-
wstaniu którego miał znaczny udział, został jego kie-
rownikiem. Po uzyskaniu w 1978 roku stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego za całokształt dorobku 
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naukowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy 
habilitacyjnej Wychowanie fi zyczne młodzieży akade-
mickiej, został mianowany w 1980 roku profesorem 
nadzwyczajnym, a po zdobyciu w 1981 roku tytułu na-
ukowego profesora objął stanowisko profesora w AWF 
Warszawa.

 Prof. dr hab. Stefan Michał Pilicz był kierownikiem 
wielu badań naukowych związanych z problemami 
kultury fi zycznej, a zwłaszcza z problematyką rozwo-
ju sprawności fi zycznej studentów. Drukiem ukazało 
się 160 jego prac naukowych, w tym siedem książek. 
Część ich tytułów zawiera dołączony do wspomnie-
nia opis bibliografi czny najbardziej znanych publikacji 
zmarłego członka Rady Redakcyjnej krakowskiego 
kwartalnika naukowego. Spośród Jego wychowanków 
– 11 uzyskało doktoraty.

W środowisku warszawskim prof. Stefan M. Pilicz 
był znany jako niestrudzony działacz. Spośród szeregu 
pełnionych funkcji społecznych można wymienić na-
stępujące: przewodniczący Rady Środowiskowej AZS 
Warszawa, wiceprzewodniczący Komisji Wychowania 
Fizycznego Sekcji Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
ZNP, prezes Ogniska TKKF „Politechnika”, członek 
Plenum i przewodniczący Komisji TKKF, prezes Ogniska 
ZNP w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej, prezes 
Klubu Ofi cerów Rezerwy AWF, skarbnik i wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej (1973–1983), 
członek Zarządu i skarbnik International Association 
of Sports Kinetics, a także członek Rady Redakcyjnej 
„Antropomotoryki”.

Wyróżniony został między innymi: Krzyżem 
Ofi cerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz licznymi odznaczeniami bojowymi, wojskowymi 
i resortowymi. 

Do końca nauczyciel akademicki, żołnierz dwóch 
frontów, pełnił Profesor Pilicz wartę na straży wysokiego 
poziomu dydaktyki akademickiej i ciągle mówił wszyst-
kim – na przekór kolejnym wiosnom swojego życia: non 
omnis moriar.  Dowodził też, dzięki swojej aktywności 
fi zycznej, a także nienagannej zawsze postawie prak-
tyka i naukowca, że można dodawać życia do lat, a nie 
lat do życia. Po przejściu na emeryturę do 2000 r. pra-
cował w niepełnym wymiarze godzin w swojej ukocha-
nej AWF, a od 2002 r. w Wyższej Szkole Gastronomii, 
Hotelarstwa i Turystyki oraz w Uniwersytecie Kardynała 
Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo aktywnie współ-
pracował z naszą redakcją. 

Przykra była dla mnie i całej Redakcji wiadomość 
otrzymana od małżonki Profesora o jego śmierci w dniu 
29 marca 2009 r. Nie pośpieszyłem się i nie zdążyłem 
przesłać na czas materiałów do recenzji. Musieli to zro-
bić inni. W naszej pamięci nie umarł prof. dr hab. Stefan 
M. Pilicz  – jak mówi wiersz ks. Jana Twardowskiego 
Ludziom odlatującym:

Nie przeminie wszystko – nie przeminie
kwiaty nie pogasną
choćby przyszło oczy wam złożyć 
choćby przyszło na zawsze zasnąć
 
odblask murów na rękach zostanie
smutna cisza świętojańskich ulic
po odlocie będziecie Warszawę 
w snach dalekich do ust tulić…   

 Bez wątpienia nie przeminie wszystko, a na pewno 
nie przeminie i pozostanie na zawsze w naszej pamięci 
Profesor Pilicz: żołnierz dwóch frontów, patriota, bardzo 
uczciwy oraz dobry człowiek, nauczyciel i naukowiec. 
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NR 48 2009AN TRO PO MO TO RY KA

UCHWAŁA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:

„WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 
W BADANIACH NAUKOWYCH”

„STARZENIE SIĘ A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA”

Rydzyna, Polska, 10–12 września 2009 r.

W zorganizowanej w dniach 10–12 września 
w Rydzynie koło Leszna konferencji naukowej wzięło 
udział ponad 140 uczestników z 18 krajów. Uczestnicy 
konferencji przyjęli niniejszą Uchwałę z głębokim prze-
konaniem, że wychowanie fi zyczne i sport stanowią 
ważną część tradycji i dziedzictwa kulturowego każ-
dego kraju. Medycznym, ekonomicznym i społecznym 
wyzwaniem lat ostatnich oraz nadchodzącej przyszło-
ści są również potrzeby związane z promocją i tworze-
niem warunków do podejmowania aktywności fi zycznej 
przez osoby w wieku starszym i podeszłym. Ludzie nie 
tylko chcą żyć dłużej, ale również chcą utrzymać nieza-
leżność i wysoką jakość życia. 

Mimo uznania przez UNESCO, już wiele lat temu 
(1978 rok), wychowania fi zycznego za podstawowe 
prawo człowieka, w niektórych krajach systematycznie 
zmniejsza się jego rola w szkolnych programach. Z nie-
pokojem odnotowujemy fakt, że proponuje się niekiedy 
nawet usunięcie lub znaczne zredukowanie liczby go-
dzin z wychowania fi zycznego. Niska jest też ranga za-
wodu nauczyciela wychowania fi zycznego oraz brakuje 
obiektów i sprzętu sportowego. Powszechnie – w tym 
i w Polsce – słaba jest świadomość roli wychowania 
fi zycznego dla rozwoju fi zycznego, emocjonalnego, 
społecznego oraz poznawczego dzieci i młodzieży. Jak 
dowodzą badania naukowe, uczestnictwo w aktywno-
ści fi zycznej jest też silnie skorelowane z innymi ele-
mentami zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

Zjawiska niepokojące dostrzega się w funkcjonowa-
niu sportu wyczynowego. Sport w swojej humanistycz-
nej doktrynie opiera się na szlachetnych wartościach 
– równej, uczciwej i sprawiedliwej rywalizacji, posza-
nowaniu dla praw człowieka, pokojowej współpracy 
między ludźmi różnych krajów, ras i religii. Obecnie 
zbyt często w sporcie dostrzega się zjawiska łamania 
tradycyjnych wartości moralnych, reżyserii zwycięstw 

i porażek, korzystania ze środków niedozwolonych, 
szowinizmu tłumów, braku troski o zdrowie, przyzwole-
nia dla brutalności itd. Wierzymy, że sport może i powi-
nien pielęgnować najwyższe wartości moralne oraz być 
szkołą dobrego obyczaju i poszanowania dla drugiego 
człowieka. 

Dramatycznie narastają w świecie choroby, których 
bezpośrednią przyczyną jest sedenteria trybu życia. 
Wiele badań naukowych wskazuje na znaczenie, jakie 
odgrywa aktywność fi zyczna w prewencji chorób i za-
chowaniu funkcjonalnej niezależności. Istnieją dowody, 
że regularna aktywność fi zyczna może przyczyniać się 
do wydłużenia długości życia. Tymczasem fi zyczna 
nieaktywność i sedenteryjny tryb życia znajdują swoje 
konsekwencje w dramatycznym wzroście liczby osób 
z nadwagą oraz otyłych. Aktywność fi zyczna jest zwią-
zana z redukcją chorób serca, otyłości, nadciśnienia, 
cukrzycy, osteoporozy, depresji, upadków i różnych 
kontuzji. Aktywność fi zyczna poprawia siłę mięśniową 
i wytrzymałość, co ma wyjątkowe znaczenie dla osób 
starszych, u których ograniczenia w wykonywaniu 
codziennych czynności wynikają ze spadku poziomu 
sprawności fi zycznej. Dodatkowo, aktywność fi zyczna 
wpływa na liczne czynniki determinujące jakość życia, 
takie jak funkcje poznawcze i emocjonalne, zadowo-
lenie z życia i uczucie dobrostanu, funkcje seksualne, 
funkcje społeczne, rekreację i status ekonomiczny. 

Zwiększona aktywność fi zyczna osób starszych 
wiąże się ze znacznymi korzyściami społecznymi. 
Osoby starsze wnoszą w efekcie o wiele więcej do 
społeczeństwa. Aktywny fi zycznie styl życia pomaga 
im w utrzymaniu niezależności i zwiększa możliwość 
uczestnictwa w pracy i życiu społecznym. Promowanie 
zdrowego i aktywnego stylu życia umożliwia społeczeń-
stwu w większym zakresie korzystanie z bogactwa do-
świadczenia i wiedzy posiadanej przez seniorów.
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1. Wychowanie fi zyczne stanowi podstawowe prawo 
człowieka. Winno być prowadzone z uwzględnie-
niem potrzeb, i możliwie zainteresowań, wszystkich 
dzieci. Przyjmować się winno za cel główny przygo-
towanie wszystkich dzieci do aktywności fi zycznej, 
zdrowego stylu życia, jak i do rozwoju umiejętności 
ruchowych również w wieku dojrzałym i starszym.

2. Jakość wychowania fi zycznego zależy w pierwszej 
kolejności od poziomu kwalifi kacji oraz wiedzy, 
umiejętności i zdolności nauczycieli wychowania 
fi zycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
przygotowanie nauczycieli prowadzących zajęcia 
ruchowe z dziećmi w pierwszych klasach szkół 
podstawowych.

3. Konieczne jest zagwarantowanie stosownego miej-
sca dla wychowania fi zycznego w programach 
szkolnych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
szerszego dostępu do sprzętu i obiektów sporto-
wych poza szkołą. W ten sposób rządy i społecz-
ności lokalne winny ukazać swoje zrozumienie 
dla potrzeby troski o sferę sprawności, kondycji 
fi zycznej i zdrowia oraz podkreślić wychowawczą 
rolą uczestnictwa w aktywności fi zycznej w samej 
szkole, jak i poza szkołą.

4. Rozwój współczesnego wyczynu sportowego, 
intensywny trening i presja związana z oczekiwa-
niem podnoszenia na coraz wyższy poziom wyni-
ków sportowych wymagają stałego korzystania ze 
współczesnych zdobyczy nauk społecznych oraz 
biologiczno-medycznych, w celu przede wszystkim 

WNIOSKI I ZALECENIA

podniesienia poziomu opieki sportowo-lekarskiej 
oraz zabezpieczenia fi zycznego, psychicznego, 
społecznego i duchowego zdrowia sportowca.

5. Popularność sportu winna być wykorzystywana 
dla kształtowania wzorców pożądanych zacho-
wań społecznych oraz ukazywania rzeczywistych 
autorytetów i wartości moralnych. Należy podjąć 
największe wysiłki celem eliminowania ze sportu 
wyczynowego takich zjawisk, jak: korzystanie ze 
środków zabronionych, nieprzestrzeganie zasad 
fair play, obniżanie wartości integracyjnej, estetycz-
nej i duchowej widowiska sportowego. Sport zdehu-
manizowany osłabia jego moralną i społeczną siłę 
oddziaływania. 

6. Rządy i władze lokalne winny wspierać edukację 
zdrowotną, akcentując w niej istotną rolę aktywno-
ści fi zycznej w utrzymaniu zdrowia, kondycji fi zycz-
nej i w poprawie jakości życia w każdym wieku. Mają 
one też odpowiedzialność za tworzenie warunków 
ułatwiających uczestnictwo oraz bezpośrednio za 
poziom aktywności, zarówno wśród dzieci i mło-
dzieży, jak i wśród osób dorosłych oraz w wieku 
starszym.

7. Uniwersytety i inne uczelnie wyższe powinny w edu-
kacji studentów zwrócić większą uwagę na znaczenie 
aktywności fi zycznej dla osób starszych. Należy też 
położyć nacisk na przygotowanie przyszłych badaczy 
i pracowników opieki zdrowotnej na podejmowanie 
problemów zaspokajania potrzeb aktywności fi zycz-
nej ludzi w starszym wieku.
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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.
• W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci jego wcześniejszych edycji.
• 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 i Współpracy z Zagranicą,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Zakładu 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 net-
to).

Nagroda zostanie wręczona na inauguracji roku akademickiego Akademii Wy cho-
wa nia Fizycznego we Wrocławiu.




