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     OD REDAKCJI  EDITOR’S NOTE

Witamy czytelników naszego 53. numeru wrocław-
sko-krakowskiego czasopisma. Wydając go na progu 
2011 roku zapraszamy do przeglądnięcia jego zawar-
tości z nadzieją, że znajdzie ona uznanie u naszych 
wiernych czytelników. Jak wykazują ubiegłoroczne 
statystyki, jest ich coraz więcej. W II i w IV kwartale 
bieżącego roku planujemy powiększyć niewielki na-
kład „Antropomotoryki” w wersji angielskiej. Jest to 
konieczne. Zainteresowanie zagranicznych czytel-
ników jej treścią jest coraz większe. Wyrazem tego 
mogą być deklaracje zamieszczenia w krakowskim 
periodyku swoich materiałów przez uczestników pre-
stiżowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. 
„Present and Future Research in the Science of Human 
Movement”, którą organizuje w dniach 22–24 wrze-
śnia 2011 roku Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie w ścisłej współpracy z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Motoryki Sportowej – IASK. 

Nasza redakcja objęła nad nią patronat wespół 
z bratnimi i często mocno spokrewnionymi czasopisma-
mi, takimi jak: „Human Movement”, „Journal of Human 
Kinetics”, „Medicina Sportiva”.  Pomieściliśmy o niej 
zwiastun w 52. numerze naszego kwartalnika. Na progu 
2011 roku przypominamy o planowanym spotkaniu uczo-
nych z całego świata, którzy przez trzy dni będą rozwa-

żać nie tylko problemy ontologiczne, epistemologiczne 
i aksjologiczne działania ruchowego człowieka, lecz 
również możliwości praktycznego wykorzystania dotych-
czasowego kapitału wiedzy do celów praktycznych czło-
wieka uczestniczącego w różnych formach aktywności 
ruchowej – począwszy od habitualnej, a skończywszy na 
sportowej. Ważną i niecierpiącą zwłoki sprawą jest też 
podkreślenie tożsamości antropomotoryki, jako dyscypli-
ny nauki, która jak to świetnie określił już dawno w swo-
ich podręcznikach prof. W. Osiński: „z trudem wychodzi 
ze swojego in statu nascendi”. Wyrazem tego są nie tyl-
ko spory toczone w sprawie jej istoty, ale – co wydałoby 
się, że nie powinno mieć miejsca w dyskusjach nauko-
wych – podsycanie kontrowersji w kwestii nazwy przed-
miotu wykładanego obecnie na wszystkich uczelniach 
wychowania fizycznego w Polsce i subdyscypliny nauk 
o kulturze fizycznej. W Krakowie szanujemy tradycję. 
Nie razi nas imię „antropomotoryka”, które nadali nauce 
o ruchu człowieka nasi przodkowie. Wierzymy w to, że 
obrady w murach dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także 
w niepowtarzalnej atmosferze naukowej miasta nauki, 
kultury i sztuki, tworzonej przez wieki za sprawą Alma 
Mater Jagiellonica, przyczynią się do wzbogacenia 
i umocnienia wiedzy o działalności ruchowej człowieka. 
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Należy też żywić nadzieję, że uczestnicy konferencji 
z całego świata wywiozą z Polski, pełniącej w 2011 roku 
przewodnictwo Unii Europejskiej, przekonanie, że warto 
było przyjechać na krótki pobyt do stołeczno-królewskie-
go miasta, gdzie uprawianie nauki stawia się w rzędzie 
najważniejszych powinności, a jej efekty świadczy-
ły w przeszłości i świadczą w teraźniejszości, że nie 
można zamknąć produktów naukowych ze znakiem 
made in Poland w granicach opłotków Europy i świata. 
Ponadto duże możliwości zorganizowania sesji pane-
lowych w różnych urokliwych, zabytkowych miejscach 
centrum starego miasta, a także w komnatach kopalni 
soli w Wieliczce, znajdujących się od 1978 roku na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, może stworzyć 
niepowtarzalny klimat obrad, który zapadnie głęboko 
w serca tych, którzy stworzą krąg pokoleń ludzi ogar-
niętych pasją tworzenia nauki w miejscu, gdzie – para-
frazując słowa poety – na mapie świata przed tysiącem 
lat postawiono niewielki znak. Organizując konferencję 
tematycznie związaną z działalnością ruchową czło-
wieka, w uczelni statutowo zobowiązanej do krzewienia 
sportu w różnym jego kształcie, trudno nie wskazać na 
potencjalne możliwości uprawiania w obszarze kampu-
su AWF w Krakowie różnych form zajęć rekreacyjnych 
w godzinach porannych czy też w krótkich przerwach 
między obradami. Tradycyjnie organizatorzy konferen-
cji zapraszają do uczestnictwa w porannym joggingu, 
orienteeringu, a nade wszystko w rozgrywkach w ringo. 
Na pewno w pamięci może pozostać „walkingowanie” 
po podziemiach kopali soli w Wieliczce czy też po krę-
tych uliczkach s e r c a  K r a k o w a  albo po szerokich 
alejkach Plant, okalających w miejscu dawnych murów 
obronnych stare centrum miasta z jego cennymi zabyt-
kami. Do Krakowa warto będzie przyjechać!

To godne miejsce wybrano też dla tych, co tworzą 
podstawy teoretyczne rozwoju nauki o działalności ru-
chowej człowieka (men in action), a także dla uczczenia: 
1) 20. rocznicy powołania do istnienia International 

Association of Sport Kinetics;
2) niestrudzonej, ciągle młodzieńczej i owocnej pe-

netracji naukowej i organizacyjnej prof. dra hab. hc 
Włodzimierza Starosty (Oddział Biblioteczny AWF 
w Krakowie przygotowuje wystawę dokumentującą 
pasję i efekty twórcze założyciela i prezydenta or-
ganizacji międzynarodowej IASK, która jest patro-
nem naszego czasopisma). 
My z kolei rekomendujemy i będziemy relacjono-

wać przebieg obrad już w numerze 56., podsumowując 
działalność redakcyjną w 2011 roku. 

Mówimy zatem: do zobaczenia w Krakowie. Na stro-
nie internetowej konferencji (http://iask.awf.krakow.

pl) oraz w bieżącym numerze naszego kwartalnika 
można znaleźć inne potrzebne informacje o warunkach 
uczestnictwa w zapowiedzianym spotkaniu tych, co 
w dniach 22–24 września 2011 roku z dużym nakładem 
czasu i własnej inwencji twórczej będą przypominać 
światu w stołeczno-królewskim mieście o swojej ak-
tywności naukowej oraz aktualności hasła non omnis 
moriar – o licznym gronie współtworzących dziś i jutro 
nauki o działalności ruchowej człowieka.

Obecnie zachęcamy do przestudiowania oddawa-
nego do rąk czytelników 53. numeru „Antropomotoryki”. 
W wersji polskiej publikujemy prace polskich auto-
rów z różnych ośrodków akademickich naszego kraju. 
Przykładem tego mogą być dwie pierwsze prace po-
mieszczone na stronach naszego periodyku. Ich autorzy 
wywodzą się z środowiska naukowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, krakowskiej AWF oraz filii bialskopodla-
skiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 
pierwszej z nich, zatytułowanej O możliwościach wykorzy
stania  ilościowych  i  jakościowych metod, Analitycznego 
Procesu  Hierarchicznego  (AHP)  oraz  Analitycznego 
Procesu Sieciowego (ANP) w naukach o kulturze fizycznej 
jest mowa o najwartościowszych metodach wnioskowa-
nia (metody dedukcyjne, indukcyjne, analogowe), forma-
lizacji i rozwiązywania zadań (metody deterministyczne 
i oparte na rozkładzie prawdopodobieństwa), analitycz-
nych i syntetycznych ujęciach podmiotu badań (metody 
analityczne i podejście systemowe), a także o sposobach 
przeprowadzenia pomiarów (metody ilościowe, jakościo-
we i wielokryterialne). Na podstawie krytycznej oceny 
metod jakościowych oraz ilościowych zwrócono uwagę 
na dużą rolę, jaką odgrywają w badaniach naukowych 
wielokryterialne metody wspomagania decyzji, a szcze-
gólnie opracowane przez Saaty’ego, dotąd niestosowane 
w naukach o działalności ruchowej człowieka metody 
Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) oraz 
Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP). Na duże 
możliwości wykorzystania metody AHP w rozwiązywaniu 
problemów w różnych dziedzinach organizacji szkolenia 
sportowego wskazuje zaprezentowany przykład analizy 
nakładów i strat organizacji w Polsce Euro 2012 w pra-
cy pt. Propozycja  wykorzystania metody  Analitycznego 
Hierarchicznego  Procesu  (AHP)  do  oceny  korzyści 
i kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce.

Na nowe tendencje oceny działania w grach spor-
towych na przykładzie piłki siatkowej zwracają uwagę 
autorzy pracy pt. Strategie  wykorzystania  umiejętno
ści  współdziałania  w  kreowaniu  sytuacji  punktowych 
(pragmatyczne studium gry w piłkę siatkową). Jest to 
w Polsce na tyle nowatorskie spojrzenie na proble-
matykę oceny działań w grach sportowych, że może 
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być zalążkiem innego niż dotychczas kierunku badań 
naukowych w teorii sportu. Wyniki badań doprowadzi-
ły autorów do wniosków, że strategia gry badanych 
zespołów przejawia się ekwifinalnie w dynamicznym 
wymiarze stosowania umiejętności działania i współ-
działania. Wybór strategii gry opartej na efektywnym 
współdziałaniu graczy wskazuje na decydującą rolę 
w jej realizacji synchronizacji i koordynacji działań 
bezwzględnie zależnych, stanowiących różnorodne 
kombinacje i warianty. Zachęcamy autorów do dal-
szej współpracy z „Antropomotoryką” krakowsko- 
-wrocławską i sądzimy, że efekty ich badań empirycz-
nych staną się zalążkiem dyskusji nad nowym torem 
badań problemiki wyczynowego uprawiania gier spor-
towych, nie tylko w Polsce. 

W trzech kolejnych pracach empirycznych po-
dejmowany jest problem uwarunkowań efektywności 
uczenia i nauczania techniki różnych czynności rucho-
wych.  Z wyników badań zamieszczonych w pracy pt. 
Efekty  nauczania  biegu  przez  płotki  w  aspekcie  tre
ningu motorycznego i technicznego wynika, że lepsze 
efekty w nauczaniu techniki tej bardzo trudnej konku-
rencji lekkoatletycznej można osiągnąć stosując różny 
wariant rozstawu płotów niż wtedy, gdy zmienia się 
ich wysokość. W pracy Jeszcze  raz o morfologiczno-
funkcjonalnych  determinantach  nauki  pływania  młod
szych dzieci został natomiast podjęty ważny problem 
uwarunkowań somatycznych efektywności nauczania 
elementarnych ruchów pływackich kilkuletnich dzieci. 
Wbrew powszechniej opinii, głoszonej dotąd w teorii 
nauczania pływania, o dużym znaczeniu cech soma-
tycznych i funkcjonalnych w opanowywaniu podstawo-
wych umiejętności pływackich przez dzieci, autor pracy 
dowodzi w sposób empiryczny braku podstaw do przy-
jęcia takiego poglądu. Zastosowana przez niego meto-
da statystyczna opracowywania zebranych materiałów 
prowadzi do wniosku, że przyczyn szybkości uczenia 
pływania dzieci należałoby szukać w ich zdolnościach 
motorycznych, cechach psychicznych oraz w uwarun-
kowaniach pedagogicznych, a nie – somatycznych. 
Z kolei w pracy Znajomość  zasad  bezpieczeństwa 
narciarstwa  zjazdowego  wśród  studentów  Akademii 
Wychowania  Fizycznego  uczestniczących  w  progra
mowym obozie zimowym. Część I wskazano na błędy 
w nauczaniu nauki jazdy na nartach. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że znaczna część uczestniczą-
cych w kursie nauki jazdy na nartach wykazywała brak 
odpowiedniej wiedzy pozwalającej na minimalizację 
ryzyka wypadków oraz na pełnienie w przyszłości roli 
pozytywnych wzorców osobowych na stokach.

Na dość niepokojące zjawisko, które towarzyszy 
uprawianiu sportu wyczynowego, wskazano w pracy pt. 
Postawa  ciała  dzieci  wczesnej  specjalizacji  sportowej. 
Badania przeprowadzone wśród dzieci z klas sporto-
wych umożliwiły stwierdzenie, że częstość występowa-
nia postaw prawidłowych u chłopców i dziewcząt między 
11. a 15. rokiem życia w grupie sportowej i niesportowej 
jest podobna. U chłopców wśród postaw nieprawidło-
wych istotnie częściej występowały postawy kifotyczne, 
a u dziewcząt – lordotyczne. Do jeszcze bardziej szo-
kujących spostrzeżeń doszli autorzy pracy Ocena nie
dożywienia  dziewcząt  w  wieku  pokwitania  w  aspekcie 
wskaźników  antropometrycznych. Z badań 226 dziew-
cząt, mieszkanek kilku podpoznańskich wsi, z których 
136 zbadano w 2002 roku, a pozostałe 87 – w roku 2007, 
wynika, że niedożywienie przeważało wśród szesnasto-
latek badanych w roku 2002, sięgając aż 40%. Trudno 
uznać za pocieszający fakt, że w grupie nastolatek ba-
danych w 2007 roku pojawiła się tendencja obniżenia 
odsetka dziewcząt niedożywionych, wraz z wiekiem. 
Wydaje się, że jest to problem typowy dla krajów postko-
munistycznych i tak samo ważny jak zagadnienie otyłości 
i nadwagi w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. 
Rzadko na niego zwraca się w Polsce uwagę. Do takie-
go wniosku można dojść czytając pracę przeglądową 
Nadwagi  i  otyłości  problem metodologiczny. Diagnoza 
epidemii na świecie. W zaprezentowanym opracowaniu 
wskazano na dyskusyjny aspekt metodologiczny badań 
screeningowych i trudny do interpretacji aspekt poznaw-
czy, odnoszący się do określenia skali epidemii otyłości 
na przełomie XX i XXI wieku. W pracy zaprezentowa-
no najnowszy dorobek badawczy z przełomu XX i XXI 
wieku, obejmujący zagadnienia metodologiczne i efekty 
diagnostyczne problematyki nadmiaru masy ciała u ludzi 
żyjących w różnych kręgach kulturowych. Zwrócono też 
uwagę na niektóre przyczyny analizowanego zjawiska. 

Numer 53. „Antropomotoryki” zamykamy rekomen-
dacją podręcznika Podstawy diagnostyki  i rehabilitacji 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wydanego w AWF 
w Krakowie oraz wspomnianej już konferencji IASK. 

Kończąc krótkie słowo wstępne naszej redakcji 
mówię: do zobaczenia nie tylko na wrześniowej konfe-
rencji w Krakowie, ale wcześniej zachęcam do przestu-
diowania kolejnego 55. numeru naszego krakowsko- 
-wrocławskiego kwartalnika, który jest już w przygoto-
wywaniu do wydania i znaleźć w nim można równie 
ciekawe doniesienia. 

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

2.  Materiały przeznaczone do druku (jeden egzemplarz 
wydruku komputerowego) należy przesłać łącznie z płytą 
CD na adres: Redakcja „Antropomotoryki”, Akademia Wy-
chowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, 
tel. 12 683 12 78, tel./fax 12 683 10 76 lub na adres poczty 
elektronicznej e-mail: antropomotoryka@awf.krakow.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) monografie:
• 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 fotografie należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra ficz nym. Na od wro cie fo to gra fii 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 

2007, Open Office, w for ma cie DOC lub RTF. Ilu stra cje, 
ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne w osobnych 
plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie za zna czo ne 
ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy na le ży wy ko nać 
w kolorze czar nym. Moż na stosować tin ty szare o różnym 
na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze względów es te tycz-
nych, prosimy stosować czcionkę jed no ele men to wą (np. 
arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień (bold, ita lic). Przy 
ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość musi wy no sić co 
najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe (line art.) po win ny 
być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) w for ma cie TIFF lub 
JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 10%). Wszystkie pli ki 
mogą być spa ko wa ne RAR-em lub ZIP-em. Po sko pio wa niu 
na CD należy spraw dzić, czy wszyst kie pliki się kopiują. 

 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 fizjologii wysiłku i treningu spor to-
we go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of  phy sio lo gi cal 
fit 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 fizycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monograficzne, 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 Autora pocztą 

elektroniczną jako plik PDF. Po niezbędnej korekcie i 
akceptacji pracy do druku należy ją odesłać w terminie 
do 10 dni na adres e-mail Redakcji „Antropomotoryki”. 
Przetrzymywanie korekty może spowodować przesunięcie 
artykułu do następnego numeru. 

• Redakcja „Antropomotoryki” zastrzega sobie prawo adiu-
stacji, dokonywania poprawek  w zakresie ujednolicania 
nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów. 

• Przysyłane do druku artykuły (wraz z oświadczeniem – 
patrz: Warunki ogólne) powinny być kierowane do Redak-
cji pismem przewodnim podpisanym przez samodzielnego 
pracownika nauki, równocześnie odpowiadającego za 
merytoryczną stronę opracowania. 

• Autor otrzymuje bezpłatnie plik PDF z zawartością nu-
meru „Antropomotoryki”, w którym zamieszczono jego 
pracę. Czasopismo w formie książkowej można zamówić 
odpłatnie przy zwrocie korekty autorskiej pod adresem: 
joanna.stepien@awf.krakow.pl. 

• Pełne numery bieżące i archiwalne „An tro po mo to ry ki” 
moż na zamówić odpłatnie w Krakowskiej Księ gar ni Kultury 
Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kra ków, tel/fax 
(012) 681 36 22.

• Streszczenia w języku polskim i angielskim są zamiesz-
czone na stronie internetowej: www.awf.krakow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka oraz www.
journals.indexcopernicus.com. 
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 INFORMATION  FOR  THE  AUTHORS

1. “Kinesiology” (“Antropomotoryka”) is an official scientific 
quarterly of the International Association of Sport Kinetics 
– IASK, pub lished at the University School of Physical Edu-
cation, Cracow, Poland  under the auspices of the Committee 
Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the 
Polish Acad emy of Sciences.

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

2. Materials for publication (one copy of computer printouts) 
should be sent together with the compact disc at the following 
address: Redakcja “Antropomotoryki”, Akademia Wychowa-
nia Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 
12 683 12 78, tel/fax 12 683 10 76 or at the e-mail address: 
antropomotoryka@awf.krakow.pl.

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

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

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

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

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

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

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

office addresses and the information at which address to 
send the correspondence. 

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

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

material, methods, results and con clusions.
• The first page should contain the information in the 

following order: title, name(s) of the author(s), scientific 
degree(s) of the author(s) and the pro fessional affiliation, 
including the address, key words, brief summary in Polish 
and in English. The summary should not contain less than 
200 and no more than 250 words.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  The article can be written using the editor of MS Word 
6.0 to 2007 or Open Office, preferably DOC or RTF for-
mat. Illustrations and tables should be packed in sepa rate 
files and, on the printouts, the place where they are to be 
included should be marked in pencil. The graphs made in 
black. It is permissible to use gray tints with various shades 
of intensity and texture. While typing the descriptions uni-
form char ac ter we kindly ask used due to  esthetic reasons, 
e.g., arial. Bold print, italics, etc., should be limited to the 
nec essary mini mum. While scanning the illus trations, the 
dis tri bution should be at least 300 dpi. Black and white 
illustrations (line art) should be sent in TIFF for mat and 
pictures (gray) – in TIFF or JPEG format (at the low degree 
of com pression, up to 10%). All the files should be packed 
using RAR or ZIP. After copying them on CD it is necessary 
to check if all the files are copied. 

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

jako czynniki rozwoju człowieka w Wo lań ski N (red.): 
Czynniki rozwoju człowieka. War sza wa, PWN, 1987, 
68–88.

[2]  Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.
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Autorzy zwrócili uwagę na dominujące znaczenie interdyscyplinarnego kontekstu w badaniach naukowych 
przedstawicieli nauk o kulturze. Według nich w taki sposób powinna być pozyskiwana wiedza o przedmiocie 
badań. Obecnie w badaniach naukowych można uzyskać wartościowe wyniki stosując najwłaściwszą metodę 
lub kombinację metod. Często wyniki uzyskane jedną metodą wymagają weryfikacji przy zastosowaniu innej. 

W dokonanym przeglądzie metod za najwartościowsze uznano takie, które można wyróżnić ze względu na: 
sposób wnioskowania (metody dedukcyjne, indukcyjne, analogowe), formalizację i rozwiązywanie zadań (metody 
deterministyczne i oparte na rozkładzie prawdopodobieństwa), analityczne i syntetyczne ujęcia podmiotu badań 
(metody analityczne i podejście systemowe), a także sposób przeprowadzenia pomiarów (metody ilościowe, 
jakościowe i wielokryterialne). Na podstawie krytycznej oceny metod jakościowych, ilościowych, zwrócono 
uwagę na dużą rolę, jaką odgrywają w badaniach naukowych wielokryterialne metody wspomagania decyzji, 
a szczególnie opracowane przez Saaty’ego [1, 2, 3, 4] metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) 
oraz Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP).

The authors have drawn attention to the dominant significance, which representatives of cultural sciences 
have attached to interdisciplinary context of research work in conviction that this is the best way to gain the 
knowledge about their study subjects. Currently, valuable data can be collected by applying the most appropriate 
method or combination of methods. Very often, the data, which has been obtained with the help of one method, 
needs to be verified by another one. 

NR 53 2011ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   
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The review has given proof that most valuable methods are distinguished due to: the way of inference (deduc-
tive, inductive, analog methods), formalization and problem solving (deterministic methods based on probability 
distribution), analytical and synthetic approach to the subject of research (analytical methods and systems approach) 
as well as the way of measurements (quantitative, qualitative and multicriteria methods). The authors, basing on 
a critical evaluation of all above mentioned qualitative, quantitative methods, have underlined the importance of 
multicriteria decision support method, especially developed by Saaty  [1, 2, 3, 4] in scientific research, highlighting 
the importance of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytical Process Network (ANP).

Wprowadzenie

Analiza publikacji przedstawicieli należących do krę - 
gu nauk o kulturze fizycznej, zamieszczonych 
w „Antropomotoryce” i w polskich czasopismach po-
krewnych, prowadzi do wniosku, że ich twórcy wywodzą 
się z różnych środowisk naukowych, w których obowią-
zywały różne paradygmaty i punkty widzenia. Nic też 
dziwnego, że w tak uformowanym zespole pojawiać 
się mogą polemiki i dyskusje osobowości reprezentu-
jących różne specjalności naukowe, ukształtowanych 
w ośrodkach kultywujących określone tradycje pozna-
nia naukowego. Takie różnice zdań, niekiedy jakże 
płodne, znajdują wyraz w kontrowersjach interpretacyj-
nych zjawisk, metodologicznych czy też terminologicz-
nych. Często są również urozmaicone indywidualnym 
punktem widzenia. 

Wszystko to sprawia, że w takim forum zdobywania 
wiedzy o nowym obiekcie można upatrywać platformy 
do integracji zarówno podejścia empirycznego, bazu-
jącego na wnioskowaniu indukcyjnym (uogólniającym 
wyniki płynące z obserwacji i eksperymentów), jak 
i  ujęcia teoretycznego (poszukującego pola zastoso-
wań i weryfikacji metod oraz uogólnień wynikających 
z wnioskowania dedukcyjnego). Jest to jednak proces 
powolny. Najczęściej w samoświadomości autorów 
publikowanych nie tylko w „Antropomotoryce” prac, de-
klarujących przynależność do nauk o kulturze fizycznej 
oraz w efektach ich penetracji badawczej w pozyskiwa-
niu informacji o obiekcie zainteresowania – tej nazywa-
nej off line (typu historycznego, przydatnej do wzboga-
cenia wiedzy), ale i takiej, którą określa się jako on line 
(czyli niezbędnej do natychmiastowego wykorzystania 
i podjęcia decyzji) – tkwi tendencja do akcentowania 
tego, że są albo empirykami, albo teoretykami. 

Trudno takie stanowiska zaakceptować. Współ-
czesna epistemologia nie tylko ciąży, ale jednoznacznie 
i z całą stanowczością kieruje podejście empiryczne 
i teoretyczne (dedukcyjne) aktu badawczego do wspól-
nego strumienia poznania naukowego. Należy przyjąć, 
że począwszy od Ferdynanda Gonsetha (badacza 
z przełomu XIX i XX wieku) i jego „zasady dwoistości” 

został rozwiązany, przynajmniej w założeniach dok-
trynalnych, problem dwoistości dróg poznania nauko-
wego, których źródeł doszukuje się w dwóch różnych 
tradycjach uprawiania nauki: greckiej (nazywanej ak-
sjologiczną, teoretyczną lub racjonalistyczną) i staro-
żytnego Wschodu (opartej na doświadczeniu, indukcji 
empirycznej) [5]. Świadomość jedności teorii i empirii 
w badaniach naukowych towarzyszyła działalności na-
ukowej minionej epoki i utorowała jedyną z możliwych 
do zaakceptowania dróg badań naukowych. Nic też 
dziwnego, że J.M. Morawski, w wypowiedzi na temat 
znaczenia empirii i teorii powołał się na stwierdzenie 
Wielkiego Alberta Einsteina, iż „teoria bez doświad-
czenia jest kulawa, zaś doświadczenie bez teorii – 
ślepe” i dał taką wykładnię problemu: „teoria bogatsza 
o doświadczenie i doświadczenie oparte na teorii jest 
z pewnością tym, co wyznacza drogi poznania nauko-
wego” [6]. 

Trudno byłoby sobie dzisiaj wyobrazić, że można 
przestawić w pracy naukowej „czyste fakty”, wolne od 
teorii. W zależności od niej zmienia się bowiem rady-
kalnie charakter „danych empirycznych”. Warto również 
podkreślić, że na podstawie dobrze zorganizowanych 
i uogólnionych badań empirycznych (a nie opisu indy-
widualnych przypadków) dokonuje się weryfikacji teorii. 
Zgodnie ze współczesną koncepcją falsyfikacji Karla 
Poppera powinno się wyżej cenić testy negatywne, 
które zmierzają do obalenia istniejących teorii [7]. 
W związku z tym, biorąc pod uwagę wszystkie cechy 
teorii naukowej, a więc jej spójność, eksplanatywność, 
prognostyczność, względną prostotę, weryfikowalność 
[8, 9], należałoby uważać za lepszą tę podatną na 
falsyfikację, przynoszącą więcej następstw empirycz-
nych, które mogłyby doprowadzić do jej obalenia, cho-
ciaż do tego nie prowadzą. 

Niewątpliwie wyniki badań nad działalnością ru-
chową człowieka (men in action), ujęte w interdyscy-
plinarnej perspektywie, w dużym stopniu zależą od 
zastosowanej metody. Niekiedy można stwierdzić, że 
uzyskanie rzetelnych i praktycznie użytecznych efektów 
badawczych wymaga zastosowania kombinacji metod 
dla określonego przypadku. Rygorystyczne przestrze-
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ganie reguł statystycznych często przesłania teleolo-
giczny sens badanego obiektu. Szukając celowości 
i efektywności ruchu człowieka, w tym przede wszyst-
kim uprawiającego sport, należy uwzględnić jego wy-
miar w ujęciu interdyscyplinarnym: biomechanicznym, 
psychomotorycznym, fizycznym, cybernetycznym etc. 

Takie podejście badawcze nie oznacza, że można 
rozpatrywać przedmiot poznania naukowego analitycz-
nie, w myśl kartezjańskiego rozłożenia go na części. 
Obecnie stało się oczywiste, że organizm człowieka 
w ruchu stanowi całość w myśl arystotelesowskiego 
stwierdzenia: „całość jest czymś więcej niż sumą czę-
ści”. W związku z tym podejście interpretacyjne do jego 
produktu w postaci np. wyniku sportowego wymaga 
specyficznego połączenia wielu elementów w całość, 
aby powstał efekt systemowy. W tym przypadku przez 
system należy za J.M. Morawskim rozumieć „odpowied-
nio złożony zbiór lub układ obiektów tak powiązanych 
lub zrelatywizowanych, że tworzą jedność lub całość 
i przez to wykazują nowe właściwości” [10].  Myśląc 
systemowo, dostrzegamy problem (zjawisko, proces) 
w warstwach, poziomach, zróżnicowanych pod wzglę-
dem perspektywy, skali [11]. Tak widziane warstwy two-
rzą hierarchię. 

Myślenie systemowe otwarło przed kulturą fizyczną 
nowe koncepcje i punkty widzenia, nade wszystko 
w szkoleniu sportowym. Przykładem tego mogą być 
pierwsze próby stworzenia przez Z. Ważnego [12],  
L. Kozioła [13], J.M. Morawskiego [14] koncepcji systemu 
szkolenia sportowego w sporcie wyczynowym, a także  
późniejsze udane próby wdrożenia myślenia systemo-
wego do praktyki sportowej [15–22]. W sposób twórczy 
systemowe podejście do badań problematyki sportowej 
nadal rozwija I. Ryguła [22–24]. Warto podkreślić, że bo-
gaty dorobek tego polskiego naukowca [23–34] przynosi 
nowe, autorskie podejście badawcze w nauce o sporcie, 
które jest oparte głównie na wykorzystaniu możliwości 
metod ilościowych. Umożliwia ono kompleksowe rozwią-
zanie pewnej klasy zadań, charakteryzujące się jedno-
znacznością i zarazem szczegółowością opisu. W sferze 
koncepcyjnej polega ono na tworzeniu modeli matema-
tycznych lub metamodeli, służących do podejmowania 
optymalnych decyzji w sporcie. Pozwalają one również 
na opracowanie wartościowych algorytmicznych rozwią-
zań problemów, z jakimi mamy do czynienia w szkoleniu. 
Eliminuje się w ten sposób przypadkowość, obniżającą 
skuteczność wszelkich działań. 

W poszukiwaniu coraz doskonalszych i efektyw-
nych metod badawczych w naukach o  ruchu człowieka 
w szeroko pojętej kulturze fizycznej zwraca się uwagę 

(w tym także w szkole naukowej I. Ryguły) na wyko-
rzystywanie alternatywy w stosunku do eksperymentu 
bezpośredniego, jakim jest tworzenie i badanie modelu. 
Polega ono na wyobrażaniu sobie prostszych struktur 
(modeli), podobnych do oryginału i ich badanie w eks-
perymencie modelowym jako substytutu oryginału [35]. 
Dzięki określonemu  podobieństwu możemy wyniki 
badań substytutu przenieść na oryginał. Model (sub-
stytut oryginału), modelowanie (czynności tworzenia 
modelu), symulacja (eksperymentowanie na modelu, 
jego wykorzystywanie w celu wywołania odpowiednich 
reakcji organizmu u osobnika badanego lub podda-
nego treningowi na symulatorach lub inaczej trena-
żerach) stanowią elementy modelu lub eksperymentu 
modelowego (symulacyjnego) [10]. Z praktyki wynika, 
że model odgrywa dużą rolę w identyfikacji (ujawnieniu 
zachowania i funkcjonowania danego obiektu), optyma-
lizacji (procedura przybliżania modelu optymalnego, 
np. obciążenia treningowego, techniki ruchu, doboru 
sprzętu itp. do określonego obiektu), jak również bu-
dowy modelu treningu sportowego [23, 28, 29, 36, 37]. 
Warto podkreślić, że toczono spory na temat zakresu 
możliwości odwzorowania świata rzeczywistego przez 
modele, a zarazem wartości poznawczej ekspery-
mentu modelowego. Współcześnie zaleca się pewną 
ostrożność w ich wykorzystywaniu. W nauce metodę 
modeli traktuje się nadal na równi z innymi metodami, 
takimi jak hipotezy matematyczne lub eksperyment 
bezpośredni [10, 35].

W tak zarysowanej drodze do zdobycia informacji 
niezbędnych do działania (podejmowania decyzji), jak 
również jej wykorzystywania w celach praktycznych 
ujawnia się potrzeba doskonalenia metod badawczych. 
Ich wartość w dużym stopniu przesądza o wyniku ba-
dań. Trudno jednak nie wspomnieć o tym, że u podstaw 
badań naukowych stoi pomiar. Znana jest wypowiedź 
twórcy układu okresowego pierwiastków, Dmitrija 
Mendelejewa, że „nauka zaczyna się tam, gdzie poja-
wia się pomiar”. Jak twierdzi J.M. Morawski [38], pomiar 
„jest dzisiaj  tak powszechny, że traktuje się go jako 
coś wystarczająco naturalnego, nie wymagającego 
dodatkowych wyjaśnień”. W najprostszym rozumieniu 
„pomiar stanowi uzupełnienie zmysłów człowieka” [38]. 
W rzeczywistości jest tak wtedy, gdy w stworzonym 
świecie  liczb znajdziemy przewodnika w postaci mate-
matyki i nauczymy się rozróżniać przedmioty i odczyty-
wać ich fizyczne właściwości [46]. 

W innym ujęciu pomiar można uważać za podsta-
wowy czynnik naukowego poznania świata poprzez 
proces empiryczny, w którym występuje obiektywne 
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przyporządkowanie liczb właściwościom obiektów 
i zdarzeń świata realnego w sposób umożliwiający ich 
ocenę i opisanie [39]. Od czasów przyjęcia progra-
mowego hasła działalności naukowej Galileo Galilei: 
„Policz to, co można policzyć, zmierz to, co można 
zmierzyć, a to, co niemierzalne, uczyń mierzalnym” 
uważa się, że celem nauki jest opisanie całej dziedziny 
wiedzy przy wykorzystaniu danych otrzymanych z po-
miaru i wyrażonych w kategoriach matematycznych. W 
takim ujęciu tylko matematyczny (ilościowy) opis wie-
dzy jest probierzem prawdziwości nauki, gdyż umoż-
liwia wyłożenie praw i teorii naukowych precyzyjnym 
zwięzłym językiem nauki [40].

Takie nieco odchodzące w przeszłość przeświadcze-
nie znajduje uzasadnienie w poglądach znanego fizyka 
pochodzenia irlandzkiego Williama Thomsona (występo-
wał pod pseudonimem Lord Kelvin). Jest on twórcą nie 
tylko drugiej zasady termodynamiki, ale także cieszy się 
popularnością jako autor „definicji rozumienia w fizyce”, 
która mówi, że: „dopóty jestem niezadowolony, dopóki 
nie potrafię zbudować modelu mechanicznego bada-
nego zjawiska. Jeśli mi się to udaje – zjawisko rozumiem, 
jeżeli zaś nie – zjawisko pozostaje niezrozumiałym”. Do 
historii przeszedł również dzięki śmiałemu wypowiedze-
niu swojego credo w sprawie znaczenia pomiaru w po-
stępowaniu badawczym, które mogłoby być mottem do 
niniejszego opracowania: „Często powtarzam, że kiedy 
możesz zmierzyć to, o czym  mówisz i kiedy możesz 
wyrazić to liczbami, to już wiesz cokolwiek o tym, ale 
jeżeli nie możesz zmierzyć tego, jeżeli nie możesz tego 
wyrazić liczbami, to twoja wiedza jest uboga i niewystar-
czająca: to może być dopiero początek wiedzy, uczyniłeś 
zaledwie mały krok w kierunku nauki,  bez względu na to, 
co jest przedmiotem twoich rozważań” [39]. 

Metody ilościowe 

Metody ilościowe koncentrują się na badaniach, w któ-
rych liczby odzwierciedlają zmienne ilościowe i jako-
ściowe w naukach ekonomicznych, organizacyjnych, 
menedżerskich, społecznych, a także w naukach 
o kulturze fizycznej. Szczególnie w społeczeństwie 
informacyjnym wymagają one ciągłego doskonalenia 
sposobów pomiaru zjawisk, procesów i zdarzeń za-
chodzących w otaczającym nas świecie. Wynika to ze 
wzrostu stopnia złożoności procesów i zjawisk stoją-
cych przed człowiekiem do rozwiązania oraz z gąszczu 
liczb i informacji, które powinny być przetworzone.

Metody ilościowe zostały najpierw wprowadzone do 
nauk przyrodniczych, a później znalazły zastosowanie 

w różnych dziedzinach nauk społecznych, przy czym 
najwcześniej – w naukach ekonomicznych. Początki 
stosowania metod ilościowych do rozwiązania proble-
mów aktywności ruchowej człowieka, w tym uprawia-
jącego sport, sięgają czasu II wojny światowej. W USA 
powołano zespoły naukowców, które miały pomagać 
armii w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów 
ludzkich. Oparto je na modelach matematycznych. 
W przeciwieństwie do metod jakościowych, informa-
cje uzyskane z zastosowaniem metod ilościowych są 
przedstawione w formie wielkości numerycznych, ta-
kich jak pomiary lub obliczenia. G. Lisowski [41] podaje 
następującą ich definicję: „Metody ilościowe kojarzy się 
powszechnie z takimi badaniami, w których liczby są 
używane do charakteryzowania właściwości jednostek 
obserwacji i/lub przedstawiania wyników badania. Są 
w nich jednak wykorzystywane także inne, nie liczbowe 
obiekty formalne (np. grafy, relacje)”.

W podejściu do sposobu wykorzystania metod 
ilościowych w naukach o kulturze fizycznym można 
rozróżnić dwie gałęzie: po pierwsze, i l o ś c i o w e 
t e o r i e , dzięki którym można opracować modele 
matematyczne, bo są uproszczonym przedstawieniem 
(odzwierciedleniem) jakiegoś procesu, systemu bądź 
relacji, po drugie, m e t o d y  o p e r a c y j n e  – są to 
metody wspomagania m.in. sportowców w efektywnym 
treningu. Ta gałąź podejścia ilościowego jest nieco 
mniej zmatematyzowana, jej metody można stosować 
bezpośrednio w sytuacjach związanych ze sportem. 
Do metod operacyjnych należą m.in. programowanie 
liniowe, teoria kolejek, sztuczne sieci neuronowe, sy-
mulacja.

Metody ilościowe utożsamia się z metodami sta-
tystycznymi. Jest to uzasadnione dominującą pozy-
cją metod statystycznych wśród metod ilościowych. 
Strukturę metodologiczną zróżnicowanej klasy metod 
opatrywanych mianem „ilościowe” najlepiej można scha-
rakteryzować za pomocą tzw. schematu macierzowego, 
w którym dane o m właściwościach zbioru n równoważ-
nych jednostek obserwacji są przedstawione w postaci 
macierzy o wymiarach n × m, nazwanej macierzą da-
nych. Metody ilościowe dobrze zadomowiły się w nauce 
o sporcie, czego wyrazem są publikacje w poświęconych 
im specjalistycznych czasopismach, np. w „Journal of 
Quantitative Analysis in Sports” wydawanym przez The 
Berkeley Electronic Press od 1999 r. oraz w „Journal of 
Sport Sciences” wydawanym przez British Association 
of Sport and Exercise Sciences. W Polsce, o czym już 
wspomniano wcześniej, znalazły zastosowanie na szer-
szą skalę w pracach I. Ryguły [23–34]. 
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Z przeglądu dostępnych artykułów zamieszczonych 
w wymienionych wcześniej czasopismach („Journal of 
Quantitative Analysis in Sports” oraz „Journal of Sport 
Science”) wynika jednoznacznie, że metody ilościowe 
zastosowane w badaniach naukowych sportowców 
dały trenerom i naukowcom dodatkowe narzędzia 
i techniki, które mogą być przydatne w analizie treningu 
sportowego, systemach szkolenia, opracowaniu dzia-
łań taktycznych, strategii, planach szkolenia i innych. 
Warto jednak podkreślić, że stosowanie ww. metod 

jest obarczone pewnym ryzykiem, gdyż, po pierwsze, 
modele matematyczne nie wyjaśniają dostatecznie 
indywidualnych zachowań ludzkich oraz ich postaw, 
które cechuje indeterminizm, po drugie, założenia 
przyjmowane w modelach nie zawsze są realistyczne 
i zasadne, stąd mogą one odbiegać od rzeczywistości. 
W związku z tym ich uzupełnieniem powinny być bada-
nia wykorzystujące metody jakościowe.

Niezależnie od wymienionych zastrzeżeń, w każ-
dym przypadku kluczem do wykorzystywania metod ilo-

Tabela 1. Wybrane metody ilościowe w sporcie

Table 1. Chosen quantitative methods in sport

Nazwa metody Zalety Wady

Metody 
statystyki 
matematycznej

Estymacje przedziałowe, weryfikacja hipotez. Twierdzenia mogą być prawdziwe przy nieskończonej 
liczbie obserwacji.
Rzadko spełnione założenia jej stosowania w sporcie.

Metody
ekonometryczne

Weryfikacja empiryczna modeli ekonomicznych. Przenoszenie historii w przyszłość.
Modele z wieloma zmiennymi objaśniającymi oraz 
wielorównaniowe z założenia liniowe.
Niedostępność realnych danych.

Prognozowanie Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do progno-
zowania.

Błędy obserwacji, pomiaru.
Pomiar zjawisk niedokładny i niedoskonały.
Relatywnie mała dokładność prognoz.

Symulacja Symulacja taktyk sportowych i strategii. Błędy obserwacji, pomiaru.
Relatywnie mała dokładność prognoz.

Teoria gier Umożliwia podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Celem wszystkich uczestników gry jest maksymalizacja 
korzyści.
Trudności w obliczeniach prawdopodobieństwa zdarzeń.

Teoria kolejek Pozwala na redukcję kolejek w systemach. Trudno modelować prawdziwe zjawiska.

Sztuczne sieci neuronowe 
ANN, Artificial Neural 
Networks

Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie zachodzą 
problemy z tworzeniem modeli matematycznych.

Istnieją liczne problemy, których struktura i prawa 
działania nie zostały na tyle poznane, by móc budować 
efektywne modele.

Programowanie liniowe Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w warunkach 
istnienia ograniczeń dotyczących zasobów wyznaczania 
optymalnej wartości pewnych zmiennych.
Liczne programy komputerowe rozwiązujące zadania.

Wszystkie zależności zapisane w postaci równań 
liniowych.
W rzeczywistości większość zależności jest nieliniowa.

Programowanie nieliniowe Ujmują nieliniowe zależności pomiędzy niektórymi 
zmiennymi.

W przeciwieństwie do programowania liniowego brak 
standardowych programów komputerowych do rozwią-
zań modeli.
Trudności w aproksymacji nieliniowej większości równań 
różnymi funkcjami nieliniowymi.

Wielokryterialne metody 
wspomagania decyzji

Ocena decyzji wielokryterialnej dokonywana jest na 
podstawie wielu kryteriów oraz wielu ekspertów. Każda 
z metod posiada przyjazny program obliczeniowy. Moż-
liwość połączenia metod jakościowych z ilościowymi.
Możliwość uczynienia niemierzalnych cech mierzalnymi.
Budowa modeli (alternatyw decyzyjnych) z wartościa-
mi kwantytatywnymi oparta na jakościowej wartości 
porównań.

Problemy w porównaniach przejściowych.

Źródło: opracowanie własne.
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ściowych muszą być wiarygodne dane używane w mo-
delach matematycznych oraz poprawność konstrukcji 
modeli matematycznych. Zalety i wady najczęściej 
stosownych metod ilościowych w badaniach prowadzo-
nych na potrzeby sportu przedstawiono w tabeli  1. 

Sumując rozważania na temat zastosowania metod 
ilościowych w naukach o kulturze fizycznej należy zwró-
cić uwagę na zasygnalizowaną wcześniej nieufność do 
metod ilościowych oraz logiki i matematyki, które są ich 
podstawą. Warto jednak zauważyć, że chociaż obecnie 
nie tylko w sporcie powątpiewa się w moc matematyki 
i logiki dedukcyjnej, to jednak nadal nie straciło nic ze 
swej aktualności stwierdzenie, że racjonalne działanie 
jest działaniem logicznym i vice versa [42–44]. Trudno 
byłoby jednak sądzić na tej podstawie, że nieracjo-
nalnie postępuje ten, kto nie stosuje się do zasad lo-
giki. Jak stwierdzają J. Morawski i K. Wróblewska [5]: 
„matematyka jako wyraz myśli ludzkiej odzwierciedla 
czynną wolę, kontemplacyjny rozum i dążenie do do-
skonałości estetycznej Jej podstawowymi elementami 
są logika i intuicja, analiza i konstrukcja uogólnienie 
i indywidualizacja”. Chociaż rozmaite tradycje utrzymy-
wały wagę wymienionych aspektów, to jak stwierdzili 
Courant i Robin [45] „gra takich przeciwstawnych sił, 
walka o ich syntezę stanowi o żywotności, użyteczno-
ści i ogromnym znaczeniu matematyki. Jednym z głów-
nych jej zadań praktycznych jest dostarczenie aparatu 
metodologicznego służącego formalizacji i rozwiązy-
waniu zadań przyczyna – skutek”.   

Jak się okazuje, tradycyjny filar rozumowania na-
ukowego, jakim jest paradygmat poprawnego logicz-
nego myślenia, jest podważany. Z prac E. De Bono 
[43]  Myślenie równoległe oraz K. Devlina [44] Żegnaj, 
Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej 
kosmologii  umysłu wynika, że zasady logiki opisują 
jedynie wąski zakres procesów poznawczych czło-
wieka. System tradycyjnej logiki jest zatem niepełny 
ze względu na wysoce probabilistyczny charakter ota-
czającej nas rzeczywistości. Praktycznie żadne twier-
dzenie na temat rzeczywistości nie może być posta-
wione ze stuprocentową pewnością. W związku z tym 
można również twierdzić, że wnioski logiczne tracą na 
mocy wyjaśniającej. Tak więc logiczne rozumowanie 
według Gigerenzera i Todda [45] ze względu na możli-
wość popełnienia błędu indukcji nie jest nigdy w pełni 
racjonalne w sensie ekologicznym i bezdyskusyjne. 
Powołując się na poglądy Penrose’a [46], trudno by-
łoby obecnie uznać logikę za jedyną metodę poznania. 
Być może dlatego coraz częściej pojawiają się głosy 
poddające w wątpliwość bezkrytyczne stosowanie lo-

giki dedukcyjnej i indukcyjnej w badaniach naukowych. 
Uzasadniony wydaje się zatem pogląd, że należy zwró-
cić uwagę na potrzebę uzupełniania wynikami badań 
jakościowych efektów badań ilościowych, uzyskanych 
z wykorzystaniem aparatu metodologicznego oraz in-
terpretacyjnego logiki i matematyki lub odpowiednie ich  
połączenie. 

Metody jakościowe  

Wprawdzie popularność metod jakościowych w Polsce 
stale rośnie, mimo to daleko im do rozkwitu, jakim cie-
szą się w USA i w Europie Zachodniej.  Na najlepszych 
światowych uniwersytetach od dawna zajmują pozycję 
równą tej, którą mają metody ilościowe. Na niektórych 
uczelniach nawet dominują. Przywiązuje się do nich 
dużą wagę na wydziałach zarządzania, socjologii, po-
litologii i szeroko rozumianych nauk społecznych. Bez 
wyjątku, charakter podstawowy mają na wydziałach 
antropologii kulturowej. 

Ogromne znaczenie metod jakościowych docenia 
także świat praktyki, a przede wszystkim instytucje ba-
dawcze i marketingowe. Trudno sobie wyobrazić więk-
szy współczesny projekt, w którym poddaje się ana-
lizie preferencje konsumentów czy użytkowników, bez 
choćby częściowego wykorzystania metod jakościo-
wych1. Także w konsultingu analizy kapitału ludzkiego, 
struktury czy strategii organizacji często wspierane są 
badaniami jakościowymi.

W naukach o kulturze fizycznej metody badań jako-
ściowych są wykorzystywane szczególnie tam, gdzie roz-
patruje się humanistyczne aspekty działalności człowieka 
i sytuuje przedmiot penetracji badawczej na styku z ta-
kimi dziedzinami wiedzy, jak: psychologia, pedagogika, 
socjologia, etnografia czy też medycyna. Stosowane 
w nich miernictwo od długiego czasu obejmuje przypadki, 
w których interesują badacza cechy traktowane jeszcze 
do niedawna jako niemierzalne [46, 47] 

Podstawową wiedzę na temat metodologii badań ja-
kościowych i analizy danych można znaleźć w pracach 
dostępnych na polskim rynku wydawniczym [48–53].  
Pomimo powszechnie znanych słabości metod ilościo-
wych i osiągnięcia przez nie granic przydatności do ba-
dania kluczowych problemów w sporcie, są one ciągle 
traktowane z pewną dozą nieufności.  Współcześnie 

1 Przykładem tego może być raport z badań jakościowych 
wykonanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Projektu 
Społecznego 2012 pn. „Moje Boisko Orlik 2012 Szansą na Rozwój 
Aktywności Społecznej”.
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badania jakościowe uważa się na ogół za wyraźnie 
przeciwstawne podejściu ilościowemu i poniekąd także 
obiektywistycznemu. Zalicza się je do tak zwanych 
badań „miękkich” – przeprowadzanych za pomocą 
nieustrukturalizowanych metod i technik badawczych. 
Istotę ich upatruje się nie tyle w wyjaśnianiu badanych 
zjawisk, czyli w ustalaniu występujących wśród nich 
powiązań przyczynowo-skutkowych (co jest głównym 
przedmiotem badań ilościowych), ile w rozumieniu i in-
terpretacji zjawisk interesujących badacza. 

Uzasadnień tego rodzaju badań poszukuje się 
także w filozofii W. Diltheya, E. Husserla, Th.W. Adorno,  
M. Heideggera, G. Gadamera czy J. Habermasa. 
Według nich, nauki humanistyczne mają własną logikę 
badań, a różnica między naukami przyrodniczymi i hu-
manistycznymi polega na tym, że te pierwsze starają 
się wyjaśniać badane zjawiska, natomiast te drugie 
próbują je zrozumieć. Zasadniczo dwie cechy badań, 
czyli stosunek do teorii i obiektywizmu, zdecydowanie 
różnicowały w klasycznym ujęciu badania ilościowe 
i jakościowe. Według Konarzewskiego [48] „badacz 
jakościowy” szuka sensu zachowań, który jest konstru-
owany przez uczestnika w ramach pewnego kontek-
stu (np. instytucjonalnego), chce zobrazować złożone 
wzorce studiowanego obiektu i udostępnić je komuś, 
kto ich nie doświadczył. Inaczej „badacz ilościowy”, 
który już w punkcie wyjścia przyjmuje teorię i korespon-
dującą z nią metodę, a także narzuca obiektom własne 
pojęcia, rejestruje fakty społeczne, wyprane z subiek-
tywnych sensów i wyjaśnia zaobserwowane zjawi-
ska jako konkretyzacje (przypadki) ogólnego prawa. 
„Badacz jakościowy” szuka sensu zachowań, który jest 
konstruowany przez uczestnika w ramach pewnego 
kontekstu (np. instytucjonalnego), chce zobrazować 
złożone wzorce studiowanego obiektu i udostępnić je 
komuś, kto ich nie doświadczył. Tymczasem „badacz 
ilościowy” już w punkcie wyjścia przyjmuje teorię i ko-
respondującą z nią metodę, narzuca obiektom własne 
pojęcia, rejestruje fakty społeczne wyprane z subiek-
tywnych sensów. 

Badania jakościowe, podobnie jak ilościowe, mają 
zarówno swoje wady, jak i zalety. Jak sądzi Palka [54], 
do zalet owych badań należy niewątpliwie możliwość 
dotarcia do bardzo dużej liczby szczegółów różnorod-
nych złożonych zjawisk. Pozwalają one także odsłonić, 
a co ważniejsze zrozumieć, nieznane i dotąd skrywane 
zjawiska. Z kolei pomijając zagadnienie nadużywa-
nia zaufania osób badanych, do ograniczeń czy też 
pewnych mankamentów badań jakościowych należą: 
niedosyt otwartości, komunikatywności i naturalności, 

pobieżne przedstawienie wyników badań, błędna inter-
pretacja materiału badawczego, oraz ograniczanie się 
do kilku zaledwie przypadków (uwzględnianie zaledwie 
niewielkiej liczby przypadków). 

Badacze coraz częściej opowiadają się za plura-
listycznym podejściem w badaniach pedagogicznych, 
co oznacza, iż uznają za celowe zarówno badania 
jakościowe, jak i ilościowe. Podejście to daje bowiem 
możliwość przeprowadzenia badań ilościowych, a na-
stępnie uzupełnienia ich badaniami jakościowymi, 
a poten dopełnienia badań jakościowych badaniami 
ilościowymi. Pluralistyczne podejście zapewnia zatem 
dokładny pomiar interesującego nas zjawiska oraz 
szczegółowy jego opis i interpretację wraz z kontek-
stem sytuacyjnym w wymiarze zarówno jednostko-
wym, jak i społecznym. Bardzo mocno akcentuje to 
w swoich pracach Konarzewski [48], wskazując na 
konkretne przykłady łączenia obu metod badawczych. 
Badania jakościowe mogą być wstępem do badań 
ilościowych, mogą też sprawdzać dociekania badań 
ilościowych. Badacz ten zwraca jednak uwagę, że 
przy połączeniu obu tradycji badawczych na poziomie 
metodologicznym: „oryginalne dane muszą być jako-
ściowe i wówczas jest możliwość przejścia od tekstu 
do liczby, ale nie odwrotnie. Kwantyfikacja danych 
umożliwia zastosowanie bezstronnych metod analizy 
statystycznej” [48].   

Takie postulaty wynikają z wcześniejszych założeń, 
iż wiedza nie istnieje samodzielnie, a należy ją widzieć 
w ujęciu różnych zadań, jakie są postawione do roz-
wiązania oraz problemów oceny otaczającej rzeczy-
wistości. Bezsensowne jest wobec tego gromadzenie 
bez celu materiałów badawczych. Proces oceny i po-
dejmowania decyzji zawsze bowiem musi być oparty 
na kreowaniu pewnego modelu działania.  

Niestety, w naukach o kulturze fizycznej można za-
uważyć tendencję do bezrefleksyjnego mnożenia ilości 
danych o badanym obiekcie, w przeświadczeniu, że jest 
to ekwiwalentem zwiększenia wiedzy o rzeczywistości. 
Być może jest to pokłosie poglądu zakorzenionego 
w środowisku naukowym do lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku, o nieograniczonych możliwościach mode-
lowania matematycznego, w tym metod kształtowania 
wiedzy na podstawie danych empirycznych.  Jednakże 
w myśl wcześniejszych rozważań wiedza zawsze jest 
modelem pozwalającym związać i wytłumaczyć fakty 
otaczającej rzeczywistości w ramach określonych 
koncepcji. Ponadto pod koniec lat pięćdziesiątych na 
skutek rozwoju cybernetyki ujawnił swe istnienie cały 
szereg problemów, które doprowadziły twórców logiki 
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rozmytej [55] do sformułowania stwierdzenia zwanego 
zasadą niespójności: „w miarę wzrostu złożoności sys-
temu nasza zdolność do formułowania istotnych stwier-
dzeń dotyczących jego zachowania maleje, osiągając 
w końcu próg, poza którym precyzja i istotność stają się 
cechami wzajemnie prawie się wykluczającymi” [55]. 

Wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się na-
uka na progu XX wieku, szczególnie w zakresie moż-
liwości posługiwania się olbrzymimi zasobami danych 
surowych zgromadzonych w odpowiednich bazach, 
upatruje się obecnie w organizacji ich w sposób hierar-
chiczny, za pomocą agregacji wiedzy na określonych 
poziomach hierarchii według pewnych zasad podejmo-
wania decyzji wielokryterialnych w warunkach niepew-
ności. Pomimo zastrzeżeń dotyczących możliwości 
rozwiązywania wszystkich problemów decyzyjnych za 
pomocą takiej metody, faktem jest, iż szereg ważnych 
problemów społecznych w ekonomii, ekologii, polityce, 
wojskowości jest obecnie standardowo rozwiązywa-
nych z zastosowaniem tzw. Metody Analizy Hierarchii 
stworzonej przez Saaty’ego [1–4, 56–60].

Wielokryterialne metody  
wspomagania decyzji

Wychodząc naprzeciw tendencjom sugerującym ko-
nieczność połączeniu metod jakościowych z metodami 
ilościowymi, wykreowano w końcu XX wieku wiele 
wielokryterialnych metod wspomagania decyzji. Dają 
one możliwość udziału w rozwiązaniu problemów wielu 

osobom. Wychodzi się z założenia, iż zachowania i sta-
nowiska różnych uczestników są cennym kapitałem 
informacji na temat postrzegania rzeczywistości i pro-
cesów w niej zachodzących. Wynikają one z tego, że 
każdy człowiek reprezentuje odmienny świat wartości, 
a stanowiska ludzi budowane są na różnych, niekiedy 
konfliktowych systemach wartości, z właściwych im 
tylko punktów widzenia przy ocenie i odmiennego po-
strzegania rzeczywistości. To skłania też do wielokry-
terialnego podejścia w ocenie podejmowania decyzji. 

W zakresie rozwiązywania problemów wielokry-
terialnych można znaleźć w literaturze wiele różnych 
metod [61]. Niektóre z nich zaprezentowano w tabeli 2. 
Obok ich nazw podano nazwiska ich twórców. 

Każda z wymienionych metod ma swoje zalety, ale 
także pewne ograniczenia. Jak już wspomniano wcze-
śniej, za najlepsze spośród nich obecnie i najczęściej 
wykorzystywane w praktyce nie tylko w naszej opinii 
[62, 63] można uznać AHP i ANP [64–73]. 

Nie są to metody doskonałe, ale dotychczas lep-
szych nie wymyślono. W pracy tej postanowiono się 
odnieść do dwóch wielokryterialnych decyzyjnych 
narzędzi – Analitycznego Procesu Hierarchicznego 
i jego udoskonalonej formy – Analitycznego Procesu 
Sieciowego. Obie metody pozwalają w sposób świa-
domy i przemyślany dokonać wszechstronnej analizy 
problemu i podjąć decyzję spośród wielu wariantów, 
prowadzącą do efektywnego rozwiązywania. W przed-
stawionych metodach ocena decyzji wielokryterialnej 
dokonywana jest na podstawie wielu kryteriów.

Tabela 2. Wybrane wielokryterialne metody wspomagania decyzji

Table 2. Chosen multicriteria decision support methods 

• ELECTRE I, II, III, IV (Elimination and Choice Expressing the Reality) – Bernard Roy

• PROMETHEE I, II, V, VI – Jean-Pierre Braus, Bertrand Maresoln

• MAUT (Multiatribute Utility and Value Theories) – James S. Dyer

• ŁAŃCUCHY MARKOWA – A. Markow

• UTA METHODS (Utilities Additives) – Yannis Siskas

• AHP  (The Analytic Hierarchy Process) – T.L. Saaty

• ANP (The Analytic Network Process) – T.L. Saaty

• TOMASO (Technique for Ordinal Multiattribute Sorting and Ordering) – Patric Meyer, Marc Roubens

• VDA (Verbal Decision Analysis) – Oleg Larichev

• MCOM (Multiple Critieria Decision Making)

• MCOSS (Multiple Criteria Decision Support Systems) – Pekka Korkonen

Źródło: opracowanie własne.
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Istota metod AHP i ANP

Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) – to 
ogólna teoria pomiaru wyników, łącząca w sobie ele-
menty matematyki i psychologii. Jest bardzo szybko 
rozwijającą się w ostatnich latach i bardzo znaną me-
todą matematyczną, stosowaną do rozwiązywania wie-
lokryterialnych problemów decyzyjnych. Różni się ona 
od innych wielokryterialnych metod w dwóch zasadni-
czych kwestiach. Pierwszą jest budowa struktury pro-
blemu w postaci hierarchicznej, na którą składają się 
cel nadrzędny, kryteria i cele pośrednie oraz atrybuty 
i alternatywy decyzyjne. Cel nadrzędny znajduje się na 
szczycie hierarchii, podczas gdy decyzje alternatywne 
tworzą poziom najniższy w hierarchii. Znaczenie oraz 
preferencje poszczególnych elementów decyzyjnych 
łączone są w pary, w odniesieniu do elementu znajdu-
jącego się bezpośrednio powyżej hierarchii.

Drugą różnicę stanowi wprowadzenie względnej 
skali priorytetów do porównań pojęć zarówno ilościo-
wych, jak i jakościowych. Odbywa się to poprzez bez-
pośrednie porównania stopnia ważności oraz preferen-
cji każdej pary elementów decyzyjnych bez stosowania 
jednostek fizycznych. Z tego też powodu AHP znajduje 
zastosowanie zarówno w odniesieniu do analiz zmien-
nych ilościowych, jak i ilościowych.

Rezultatem tych porównań jest model addytywny 
konstruowany w skali ilorazowej, który opisuje pre-
ferencje decydenta. Model ten nazwany jest funkcją 
priorytetową. Decyzja alternatywna, której odpowiada 
najwyższa całkowita wartość funkcji priorytetowej, 
uważana jest za najlepszą i jest zalecana do wykorzy-
stania w praktyce.

Analitycznych Proces Sieciowy (ANP) – to nowa 
teoria decyzyjna, stanowiąca rozszerzenie Analitycz-
nego Procesu Hierarchicznego. ANP może być stoso-
wany do rozwiązywania złożonych problemów decyzyj-
nych. Metoda ANP wprowadza zależności pomiędzy 
grupami elementów i wewnątrz nich oraz sprzężenia 
zwrotne. Ponadto struktura problemu przedstawiona 
jest nie w postaci hierarchii, jak miało to miejsce w przy-
padku metody AHP, lecz w postaci sieci stanowiącej 
system składników. Połączenia ich dokonuje się określa-
jąc, czy i w jakim stopniu element danego komponentu 
wpływa na element innego komponentu i odwrotnie. 
Porównania parami wykonywane są systematycznie, 
w odniesieniu do wszystkich kombinacji wzajemnych 
powiązań pomiędzy elementami i ich grupami.

W ANP wykorzystywana jest (ta sama co w meto-
dzie AHP) fundamentalna skala porównań Saaty’ego 

od 1 do 9. Po wykonaniu wszystkich porównań parami 
dokonuje się połączenia otrzymanych wyników. W tym 
celu wykorzystywane są dwie formuły matematyczne: 
addytywna – negatywna i multiplikatywna.

Twórcą obu powyższych metod jest Prof. Thomas L. 
Saaty z Uniwersytetu w Pittsburghu. Narzędziem infor-
matycznym stanowiącym uzupełnienie Analitycznego 
Procesu Sieciowego, a jednocześnie pozwalającym na 
podejmowanie bardziej złożonych decyzji są programy 
komputerowe Super Decisions® oraz Expert Choice.

Metody AHP i ANP pozwoliły rozwiązać setki pro-
blemów badawczych w nauce oraz w praktyce.

W zakresie rozwiązywania problemów wielokry-
terialnych można znaleźć w literaturze wiele różnych 
metod. Problematyka ta ma swoje korzenie w pracach 
V. Pareto, który badając budżety rodzinne zauważył, 
że decyzje dotyczące wydatków nie zawsze są pod-
porządkowane tylko jednemu kryterium. Zaproponował 
on podjęcie rozwiązania sprawnego (czasami wielu 
rozwiązań), co pozwoliło na kontynuowanie rozważań 
zgodnie z klasyczną teorią użyteczności. Zagadnienia 
te rozwijali następnie D. Gale, H.W. Kuhn i A.W. 
Tucker, B. Roy i inni. W Polsce zaś przede wszystkim: 
I. Naykowski, E. Konarzewska-Gubała, R. Słowiński, 
R. Kulikowski, T. Kasprzak. 

Do najbardziej znanych wielokryterialnych metod 
wspomagania decyzji można zaliczyć m.in.: progra-
mowanie wielokryterialne, ELECTRE (Elimination and 
Choice Translating Reality) I i II, III, IV, PROMETHEE I 
i II, MAPPACC, PRAGMA, sztuczne sieci neuronowe, 
DEA (Data Envelopment Analysis), motodę eliminacji, 
Łańcuchy Markowa, MCDA (Multi  Criteria  Decision 
Analysis), AHP (Analytic  Hierarchy  Process), ANP 
(Analytic Network Process).

Każda z wyżej wymienionych wielokryterialnych 
metod podejmowania decyzji ma swoje zalety, jak rów-
nież pewne ograniczenia. Spośród nich za najlepsze 
w USA, Chinach, Indonezji i niektórych krajach Europy 
Zachodniej uznano AHP i ANP. Nie są to metody dosko-
nałe, ale dotychczas lepszych nie wymyślono. Stąd też 
w pracy tej, na tle zaprezentowanych metod, zdecydo-
wano się odnieść do wielokryterialnego narzędzia de-
cyzyjnego – Analitycznego Procesu Hierarchicznego. 
Metoda ta pozwala w sposób świadomy i przemyślany 
dokonać wszechstronnej analizy problemu i podjąć de-
cyzję spośród wielu wariantów, prowadzącą do efek-
tywnego jego rozwiązania. 

Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) to jedna 
z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach i naj-
bardziej znanych w świecie metod matematycznych, 
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stosowanych w zakresie rozwiązywania wielokryte-
rialnych problemów decyzyjnych. AHP łączy w sobie 
pewne koncepcje z dziedziny matematyki i psycho-
logii. Różni się ona od innych wielokryterialnych me-
tod trzema aspektami, stanowiącymi jednocześnie jej 
podstawowe zasady. Są to: dekompozycja problemu, 
wyrażenie opinii poprzez porównania i hierarchiczna 
kompozycja (synteza) priorytetów. Pierwsza zasada 
stanowi o budowie struktury problemu w postaci hierar-
chicznej. Cel nadrzędny umieszczany jest na szczycie 
hierarchii, kolejny poziom zajmują kryteria (mogą to 
być cele podrzędne, atrybuty), następny subkryteria, 
sub-subkryteria itd. Decyzje alternatywne (warianty, 
modele, scenariusze) tworzą najniższy poziom tej 
struktury.

Druga zasada wskazuje, iż bezpośrednie porów-
nania stopnia ważności oraz preferencji elementów 
wykonuje się w parach, na każdym poziomie struktury 
hierarchicznej, w stosunku do wspólnego kryterium 
położonego na poziomie bezpośrednio wyższym. 
Porównania te mają na celu oszacowanie lokalnych 
priorytetów elementów w stosunku do tego nad-
rzędnego kryterium. Do porównań wykorzystywana 
jest tzw. fundamentalna skala porównań Saaty’ego, 

którą można zastosować zarówno do analiz zmien-
nych ilościowych, jak i jakościowych (tab. 3). Thomas 
L. Saaty opracował 27 różnych skal. Spośród nich 
największe zastosowanie ma 9-stopniowa fundamen-
talna skala porównań, którą wykorzystano również 
w pracy. Fundamentalne skale Saaty’ego charaktery-
zują się m.in. wielostopniowością. Dlatego różnią się 
od dotychczas wykorzystywanych skal do porównań 
typu: gorszy, lepszy itd. Ponadto każda liczba w skali 
Saaty’ego ma swój werbalny (słowny) i graficzny od-
powiednik, określający stopień ważności porównywa-
nych elementów.

W hierarchicznej strukturze problemu (AHP) wy-
stępują poziomy uporządkowane w kierunku malejącej 
ważności. Etapy w AHP od postawienia problemu do 
jego rozwiązania zaprezentowano na rycinie 1.

Wszystkie teorie opierają się na aksjomatach. Im 
w danej teorii mniej aksjomatów i są one prostsze, tym 
ogólniejsze (powszechniejsze) jest jej zastosowanie. 
AHP opiera się na trzech aksjomatach. Pierwszym 
z nich jest tzw. a k s j o m a t  o d w r o t n o ś c i  o c e n . 
Jako przykład można podać porównanie wielkości 
dwóch elementów A i B w odniesieniu do C. Jeśli A 
jest 3 razy większe od B,  to B stanowi 1/3 wielkości A 

Ryc. 1.  Etapy rozwiązywania problemów z pomocą AHP

Fig. 1. Stages of solving problems with the help of AHP

  Źródło: opracowanie własne.
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oraz jeśli B jest 2 razy większe od C, to A jest większe 
od C sześć razy. Drugi jest  a k s j o m a t  j e d n o r o d -
n o ś c i  ( h o m o g e n i c z n o ś c i ) , który wskazuje, iż 
konstruując strukturę hierarchiczną należy pamiętać 
o odpowiednim doborze i grupowaniu porównywalnych 
z sobą elementów oraz aby unikać dużych różnic mię-
dzy nimi. Elementy na danym poziomie lub w danej 
grupie nie powinny się różnić więcej niż o jednostkę 
wielkości (w AHP zakres skali kształtuje się od 1 do 9). 
Trzeci aksjomat zakłada, że priorytety elementów na 
danym poziomie hierarchii n i e  z a l e ż ą  od prioryte-
tów niżej położonych elementów. 

Rozpatrywany problem przedstawiany jest w postaci 
wielopoziomowej struktury hierarchicznej. Poziomy są 
w niej uporządkowane w kierunku malejącej ważności 
(ryc. 2). Elementy porównywane są parami na każdym 
poziomie hierarchicznym. Dokonując tego, określa się 
dominację (przewagę) jednego elementu nad drugim, 
w odniesieniu do elementów położonych na poziomie 
bezpośrednio wyższym. Strzałki wyprowadzane są 
w kierunku od góry do dołu, czyli od celu głównego 
(umieszczanego na szczycie hierarchii) poprzez kry-
teria, subkryteria, sub-subkryteria… aż do alternatyw 
(wariantów) decyzyjnych.

Wszyscy ludzie, z ekspertami włącznie, mają pewne 
trudności w ocenianiu i porównywaniu rzeczy, które 

mają podobną wartość. Skale z kilkoma skrajnymi i od-
ległymi poziomami, czasem nawet rozróżnionymi przez 
opis lub przykłady, są sensowne dla jakościowych, 
a także dla pierwotnie ilościowo mierzonych kryteriów. 
Ograniczenia w zdolnościach człowieka do oceniania 
i porównywania możliwości różniących się ze względu 
na wiele kryteriów może doprowadzić do niekonse-
kwencji w ocenie albo do zastosowania uproszczonych 
reguł, które nie będą brały pod uwagę klarownych 
aspektów każdego modelu. Na przykład w badaniu 
ekspertów, którzy oceniali kandydatów do pracy, oka-
zało się, że przeprowadzone przez nich oceny kandy-
datów dużo mniej różniły od siebie, gdy stosowali oni 
skalę z małą liczbą ocen słownych, niż gdy stosowali 
skalę ilościową od 1 do 10 [74]. 

Liczba porównywalnych elementów „n” powinna za-
wierać się w przedziale (5–9). Zakres ten opiera się na 
tzw. magicznej liczbie siedem tj. 7+/– 2 [75]. Przy więk-
szej liczbie porównywalnych kryteriów istnieje większe 
prawdopodobieństwo wyrażenia błędnych opinii i wnio-
sków. Wynika to z niemożności ogarnięcia przez umysł 
człowieka w stosunkowo krótkim czasie większej liczby 
zmiennych i bezbłędnego ich porównania. Fakty te zo-
stały wielokrotnie potwierdzone w literaturze psycholo-
gicznej [74, 76]. Problemy z wykorzystaniem dokład-
nych ilościowych oszacowań od decydentów, mogą 

  Źródło: opracowano na podstawie T.L. Saaty [2, 3]. 

Ryc. 2. Hierarchia decyzyjna AHP

Fig. 2. Hierarchy of decision-making in AHP
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zostać przezwyciężone przez zastosowanie informacji 
o preferencjach danego pracownika (np. „raczej tak”, 
„na pewno tak” itp.).

Opisy słowne, uszeregowane według skali róż-
nych poziomów, zamiast wartości liczbowych nie tylko 
zwiększają pewność decydenta odnośnie do wystawio-
nej przez niego oceny, ale także nadają tej ocenie bar-
dziej trwały i jednoznacznych charakter. Ludzie chętniej 
używają komunikacji słownej niż ilościowej. Słowa są 
odbierane bardziej elastycznie i mniej dokładnie i dla-
tego, jak się wydaje, lepiej pasują do opisu niejasnych 
opinii. I. Erev i B. Cohen [77] stwierdzili, że zmuszanie 
ludzi do podawania liczbowych wyrażeń, wypowiedzi, 
o niejasnych sytuacjach, kiedy oni mogą tylko rozróżnić 
pomiędzy kilkoma poziomami prawdopodobieństwa, 
może prowadzić do mylących oszacowań. 

Badania wykazały, że ilościowa ocena i porównanie 
różnych obiektów była dużo trudniejsza dla podmiotów 
ludzkich niż przeprowadzenie tych samych operacji przy 
zastosowaniu jakościowego wyrażenia preferencji [74]. 
Stąd w przyjętej metodzie używa się skal z opisami słow-
nymi, które po ich kwantyfikacji (skalowaniu) nadadzą 
wartościowy wyraz kryteriom w modelach. AHP umoż-
liwia wprowadzenie relatywnej skali ocen – priorytetów 
do porównania pojęć kwantytatywnych i kwalitatywnych. 

Bazą są werbalne opinie uczonych i ekspertów, istnie-
jące pomiary i dane statystyczne niezbędne do podjęcia 
decyzji. Głównym problemem tej metody jest dokonanie 
pomiaru czynników kwalitatywnych (jakościowych). Aby 
dokonać pomiaru niepoliczalnych kryteriów i celów, do-
tychczas wyrażane opinie w postaci werbalnej (słownej) 
należy przedstawić w postaci numerycznej, np. posłu-
gując się fundamentalną skalą porównań Saaty’ego. W 
pracy tej wykorzystano dziewięciostopniową skalę pre-
ferencji Saaty’ego (tab. 3). 

Skala ta umożliwia włączenie doświadczeń i wie-
dzy osoby podejmującej decyzje. Osoba może wyrazić 
swoje preferencje pomiędzy każdą parą elementów, 
najpierw słownie jako: „równe znaczenie, słaba (umiar-
kowana) przewaga, silna przewaga, bardzo silna prze-
waga i ekstremalna przewaga”. Te opisowe preferencje 
są następnie zapisywane w postaci liczb jako 1, 3, 5, 7, 
9. Ponadto wprowadzane są również liczby pośrednie 
(parzyste), tj. 2, 4, 6, 8, które są wtedy stosowane, gdy 
trudno nam wyrazić nasze opinie i odczucia, np. liczba 
4 wskazuje „ponad słabą” (między słabą a silną) „prze-
wagę” jednego elementu nad drugim. Stąd dokonując 
porównań mamy do wyboru 17 możliwych wielkości 
{1/9, 1/8, …,1/2, 1, 2, …, 8, 9}. Zostały one zaprezento-
wane w tabeli 3.

Tabela 3.  Fundamentalna skala porównań T.L. Saaty’ego [1]

Table 3. Fundamental scale of comparisons by T.L. Saaty [1]

Skala
 ważności Definicja Wyjaśnienie

1 Równe znaczenie Równoważność obu porównywanych elementów (oba elementy w równym stopniu przyczyniają 
się do realizacji żądanego celu)

3 Słaba lub umiarkowana 
przewaga

Słabe (umiarkowane) znaczenie lub preferencja jednego elementu nad drugim (jeden element 
ma nieco większe znaczenie niż drugi)

5 Mocna przewaga Mocna preferencja (znaczenie) jednego elementu na innym

7 Bardzo mocna (silna) 
przewaga

Dominujące znaczenie lub bardzo mocna preferencja jednego elementu nad drugim 

9 Ekstremalna lub absolutna 
przewaga

Absolutne większe znaczenie (preferencja jednego elementu nad drugim (przewaga jednego 
elementu nad drugim jest na najwyższym możliwym do określenie poziomie)

2, 4, 6, 8 Dla porównań kompromiso-
wych pomiędzy powyższymi 
wartościami

Czasami istnieje potrzeba interpolacji numerycznej kompromisowych opinii, ponieważ nie ma 
dobrego słowa do ich opisania (stosowane są wówczas wartości środkowe z powyższej skali)

1,1 – 1,9 Dla elementów o bliskim 
znaczeniu (powiązanych)

Jeżeli znaczenia elementów są bliskie i prawie są nie do odróżnienia wtedy przyjmujemy 
średnią równą 1,3 a ekstremum = 1,9

Odwrotność 
powyższych 

skal

Przechodniość ocen Jeżeli element „i” ma jedną z powyższych niezerowanych liczb oznaczającą wynik porównania 
z elementów „j”, wtedy „j” ma odwrotną wartość, kiedy porównujemy go z elementem „i”. Jeżeli 
porównaniu X z Y przyporządkujemy wartość „a”, to wtedy automatycznie musimy przyjąć, że 
wynikiem porównania Y z X musi być „1/a”

Źródło: opracowano na podstawie T.L. Saaty  [1].
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W Analitycznym Procesie Hierarchicznym dokonuje 
się tzw. odwracalnych porównań parami, dla których 
aij = 1/aji oraz aii = 1 [2]. Jest to znacznie dokładniejsze 
i daje lepsze rezultaty niż bezpośrednie wskazanie roz-
wiązania. Opinie te umieszcza się w tzw. kwadratowej 
macierzy porównań parami (nxn) A[aij]. Stanowi ona 
fundamentalne narzędzie, niezbędne do struktury pracy 
w AHP (ryc. 3). Prezentuje się w niej oceny wskazujące 
przewagę (wpływ) elementów znajdujących się po le-
wej stronie macierzy nad elementami znajdującymi się 
na jej górze. W macierzy tej wykonuje się n(n–1)/2 po-
równań parami. Liczba tych porównań wynika z tego, iż 
na przekątnej macierzy „n” elementów znajduje się „n” 
jedynek, a połowa opinii to odwrotność. 
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  Źródło: T.L. Saaty [1].

Ryc. 3. Kwadratowa macierz porównań parami

Fig. 3. Square matrix of paired comparisons

Macierze porównań parami konstruowane są dla 
elementów znajdujących się na każdym poziomie struk-
tury hierarchicznej. Stąd w hierarchii najpierw buduje 
się macierz dla określenia stopnia ważności kryteriów, 
w odniesieniu do założonego celu głównego. Następnie 
macierze dla określenia znaczenia subkryteriów w ob-
rębie każdego kryterium. Na końcu zaś macierze, które 
wskazują stopień ważności przyjętych wariantów decy-
zyjnych, w końcu zaś macierze, które wskazują stopień 
ważności przyjętych wariantów decyzyjnych w odnie-
sieniu do każdego subkryterium znajdującego się na 
poziomie bezpośrednio wyższym.

Obliczanie priorytetów na podstawie wektora 
własnego macierzy porównań parami

Wektory priorytetów w = (w1, …, wn) obliczane są z ma-
cierzy porównań (ryc. 4) za pomocą liczb z fundamen-
talnej skali porównań Saaty’ego (tab. 3), a następnie 
przedstawiane są w formie macierzy znormalizowa-
nych ocen A = (aij) = (wi/wj) (ryc. 4).
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  Źródło: T.L. Saaty [2,3].

               
Ryc.  4.  Macierz znormalizowanych ocen

Fig. 4. Matrix of standardized assessments

Wektory własne macierzy porównań A obliczane są 
wtedy, gdy porównania ważności elementów są zgodne. 
Opinie możemy uważać za zgodne, gdy współczynnik 
C. R. ≤ 10%. Zamiast bezpośrednich obliczeń, które 
są bardzo skomplikowane, podobnie jak obliczenie 
wartości własnej (λ max, o której mowa w dalszej części 
pracy) możemy posłużyć się ich przybliżeniami dostęp-
nymi w teorii, dotyczącej metody AHP. Saaty proponuje 
cztery sposoby obliczenia wektorów własnych. W pracy 
tej posłużono się sposobem, w którym mnoży się ele-
menty w każdym wierszu macierzy porównań i oblicza 
pierwiastek takiego stopnia, ile elementów jest w wier-
szu. Następnie normalizuje się otrzymane liczby do 
jedności poprzez podzielenie każdej z nich przez ich 
sumę. Otrzymane wielkości stanowią wektor własny 
macierzy porównań A (tab. 4) [72].

Wektory własne macierzy porównań parami po 
znormalizowaniu określają względną ważność elemen-
tów decyzyjnych i celów pośrednich, kryteriów, subkry-
teriów, na każdym poziomie struktury hierarchicznej. 
Suma priorytetów jest zawsze równa jedności.

 Stanowią one priorytety lokalne i wyrażają one 
względny udział danego elementu, w stosunku do tego 
znajdującego się na poziomie bezpośrednio wyższym. 
P r i o r y t e t y  l o k a l n e  s t a n o w i ą  p o d s t a w ę 
d o  o b l i c z e n i a  p r i o r y t e t ó w  g l o b a l n y c h 
i  r e p r e z e n t u j ą  o n e  u d z i a ł  k a ż d e g o  e l e -
m e n t u  d e c y z j i ,  z  p o s z c z e g ó l n y c h  p o -
z i o m ó w ,  w  o s i ą g a n i u  c e l u  g ł ó w n e g o . 
Priorytet globalny elementu z danego poziomu uzy-
skuje się w wyniku przemnożenia wartości jego priory-
tetu lokalnego przez wartość priorytetu lokalnego ele-
mentu macierzystego, mieszczącego się na poziomie 
bezpośrednio wyższym.

Na ostatnim poziomie struktury hierarchicznej, na 
którym znajdują się warianty decyzyjne, obliczanie 
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priorytetów przeprowadza się podobnie do opisanego 
powyżej sposobu. Przebiega ono według następują-
cych kroków:
1. Porównuje się ważność wariantów decyzyjnych 

w odniesieniu do poszczególnych subkryteriów. W 
wyniku tego uzyskuje się znaczenie poszczegól-
nych wariantów decyzyjnych w realizacji danego 
subkryterium (priorytety lokalne). 

2. Otrzymane priorytety lokalne mnoży się przez 
odpowiadające im priorytety globalne dla sub-
kryteriów. Wielkości te nazwane są cząstkowymi 
priorytetami globalnymi. Pokazują one udział 
danego wariantu decyzyjnego w osiąganiu celu 
głównego, poprzez realizację rozpatrywanego 
subkryterium. 

3. Suma cząstkowych priorytetów globalnych danego 
wariantu decyzyjnego jest jego priorytetem global-
nym. Wariant z najwyższą wielkością priorytetu 
uznaje się za najlepszy.

Metodę AHP charakteryzuje prostota, możliwość 
zastosowania w różnych dziedzinach nauki oraz wy-
soka efektywność w rozwiązywaniu problemów. Stąd 
też z powodzeniem może być wykorzystywana do 
oszacowania wielkości priorytetów elementów modeli 
w sporcie.

Konsekwencja w wyrażaniu opinii  
w macierzach porównań parami

W metodzie AHP najważniejszymi wielkościami, które 
obliczamy z macierzy porównań są: λmax, C. I. oraz C. 
R. λmax (największa wartość własna macierzy) jest miarą 
zgodności porównań, która odzwierciedla proporcjonal-

ność preferencji. Saaty udowodnił, że porównania pa-
rami są tym bardziej konsekwentne, im λmax jest bliższe 
„n” (liczba elementów w macierzy = liczbie wierszy = 
liczbie kolumn). W przypadku całkowitej zgodności λmax  
=  n. Na bazie tej własności konstruuje się indeks nie-
zgodności (braku konsekwencji porównań) C. I., który 
reprezentuje odchylenie od zgodności. Obliczamy go 
ze wzoru: C. I. = (λmax –n)/(n-1). Kolejną wielkością mie-
rzącą koherencję porównań parami jest współczynnik 
niezgodności C. R. Jest on bardziej użyteczną miarą 
niż C. I. (indeks niezgodności), ponieważ C. I. jest 
trudny w interpretacji, a C. R. możemy wyrazić w pro-
centach: C. R. = 100 C.I. / R. I. Współczynnik ten okre-
śla, w jakim stopniu wzajemnie porównania ważności 
charakterystyk są niezgodne (niekonsekwentne) [78]. 
Praktyczną zasadą AHP jest to, aby wartość C.R. dla 
macierzy (3 x 3) była mniejsza lub równa 5%, (4 x 4) 
8%, zaś dla większych macierzy wynosiła nie więcej 
niż 10% (C. R. ≤ 10)[1]. Uważamy wówczas, że współ-
czynnik niezgodności jest akceptowany, a porównania 
są konsekwentne (zgodne). W przeciwnym wypadku 
wszystkie lub niektóre porównania zaleca się powtó-
rzyć w celu pozbycia się niezgodności porównań pa-
rami. W przypadku pełnej zgodności porównań opinii 
λmax = n; C.I. = 0 i C. R. = 0.

Warto pokreślić, iż opisana powyżej dopuszczalna 
granica błędu w opiniach nie powinna przekraczać 10 
procent. Jej przekroczenie nie jest dopuszczalne, po-
dobnie jak w porównaniach niekorzystne jest 100 pro-
cent konsekwencji (C. R. = 0). Jeśli zawsze będziemy 
sztywno trzymać się swoich poglądów, oznaczać to 
może, iż nie dopuszczamy możliwości zmiany naszego 
zdania. Jednak cały czas zdobywamy nową wiedzę, 
nabywamy nowe doświadczenia, które prowadzą do 

Tabela 4. Obliczanie wektora własnego macierzy porównań

Table 4. Calculation of eigenvector of matrix comparisons
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Źródło: opracowanie własne na podstawie T.L. Saaty, K.P. Kearns [72].
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tego, iż postrzegamy rzeczy w nowym (niejednokrot-
nie lepszym) świetle. Stąd też mogą one wpłynąć na 
zmianę uprzednio wyrażanych przez nas opinii.

W celu oszacowania współczynnika niezgodności 
(C. R.) należy wyznaczyć RI, czyli losowy indeks nie-
zgodności, obliczony z losowo generowanej macierzy 
o wymiarach „n”. Wielkości RI oszacowane na podsta-
wie 10000 macierzy przedstawiono w tabeli 5.

Refleksja końcowa

Kończąc dość długą i szczegółową charakterystykę me-
tody Saaty’ego można zadać sobie pytanie: jaki przy-
świecał cel takiemu przedsięwzięciu? Otóż pragniemy 
zaznaczyć, iż jako pierwsi w naszym kraju zwróciliśmy 
uwagę na alternatywne metody badań do stosowanych 
dotąd w obszarze zainteresowań badawczych przed-
stawicieli nauk o kulturze fizycznej, które scharaktery-
zowaliśmy w niniejszym doniesieniu. Z wcześniejszych 
rozważań wynikało, że celem dobrej penetracji badaw-
czej powinno być akceptowanie istniejących dotąd teo-
rii lub ich falsyfikacja [6, 7]. Można tego dokonać tylko 
pod warunkiem zastosowania porównywalnych metod 
pomiarowych [38–41]. Mamy nadzieję, że materiał za-

warty w niniejszym opracowaniu przyczyni się do reali-
zacji takiego postulatu. 

Jak dotąd metody Analitycznego Procesu Hie rar-
chicznego (AHP) prof. T.L. Saaty’ego były po raz pierw-
szy wykorzystane przez nas w Polsce  tylko w pilota-
żowych badaniach do oceny koncepcji szkoleniowych 
w wybranych dyscyplinach sportu.  Wyniki takich badań 
zostały zaprezentowane na konferencji zorganizowanej 
w ubiegłym roku (23 listopada 2010 r.) przez Komisję 
Nauki Edukacji i Sportu Senatu RP pn. Sport  wyczy
nowy – stan i perspektywy.

Zachęceni życzliwym przyjęciem naszych efektów 
badawczych przez wybitne grono teoretyków i prak-
tyków naszego kraju, postanowiliśmy sukcesywnie 
prezentować rezultaty swoich badań w czasopismach 
dostępnych dla oczekujących na nie odbiorców. Mamy 
nadzieję, że zbudowane teorie przez zespół reprezen-
towany przez przedstawicieli wywodzących się z kra-
kowskiego („Awuefowsko-Ujotowskiego”) i bialskopo-
dlaskiego ośrodka naukowego na podstawie metody 
Saaty’ego będą poddawane weryfikacji i falsyfikacji 
w innych zespołach badawczych, z zastosowaniem 
w sposób standardowy zaprezentowanej metody w ni-
niejszym doniesieniu. 

Tabela  5.  Losowy indeks niezgodności (R. I.)

Table 5. Random index of non-compliance 

Rząd
macierzy n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indeks
losowy RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59

Źródło: T.L. Saaty, M. Ozdemir [79].
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Cel pracy. Ocena kosztów i strat organizacji Euro 2012 w odniesieniu do wyników Raportu na temat wpływu 
przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski [2]. 

Metody badań. Zastosowano metodę Analitycznego Hierarchicznego Procesu (AHP) T.L. Saaty’ego [4–10] 
do weryfikacji hipotezy o większych niż straty korzyściach płynących dla Polski z organizacji międzynarodowych 
zawodów tak dużej rangi.

Wyniki badań. Za najważniejsze korzyści dla Polski badani uznali: rozwój infrastruktury (budowa dróg i auto-
strad, budowa boisk i stadionów z zapleczem) oraz promocję Polski (promocja kraju atrakcyjnego turystycznie, 
wizerunek w obszarze recepcji turystycznej). Największe nakłady Polska poniesie na budowę dróg i autostrad 
oraz rozwój infrastruktury turystycznej.

Wnioski. Efekty zastosowania metody wielokryterialnego hierarchicznego procesu decyzyjnego AHP, 
wdrożonej przez Saaty’ego, która bazuje na silnych podstawach matematycznych i psychologii poznawczej, 
wskazują na możliwości jej wykorzystania w opracowaniu oceny korzyści i kosztów organizacji Euro 2012.  
Należy zalecać wykorzystanie tej metody do badania różnych aspektów współczesnego sportu wyczynowego, 
gdyż jej zaletą jest, iż w dużym stopniu obiektywizuje wyniki badań, które są porównywalne do uzyskanych 
z wykorzystaniem metod ilościowych

The aim of the work. Assessment of  the costs and losses of organizing Euro 2012 in relation to the key 
findings of Report on the impact of preparation and organization of the UEFA European Football Championship 
EURO 2012 ™ and the Polish Economy [2].

Methods. Invented by T.L. Saaty Analytical Hierarchy Process (AHP) Method [4 –10] applied to verify the hypothesis 
about higher benefit than losses arising from the organization of high-level international competitions in Poland.

Results. It is recommended to use above-mentioned method to study various aspects of contemporary profes-
sional sports because of its objectivity and comparability of results, which are similar to those obtained with the 
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help of quantitative methods. As the most important benefits Polish respondents considered the development 
of infrastructure (construction of roads and highways, construction of sports fields and stadiums with facilities) 
as well as the promotion of Poland (promotion of the country and attractive tourist destinations etc.). The largest 
expenditure incurred by Poland – to build roads and highways and to develop tourism infrastructure.

Conclusions. The effects of putting into practice the Analytic Hierarchy Process Method (AHP), based on 
strong fundamentals of mathematical and cognitive psychology, have proved that it is useful to develop cost-
benefit assessment of the organization of Euro 2012. It is recommended to use this method to study various 
aspects of contemporary professional sports, in connection with the objectivity of results, which are comparable 
to data obtained with the use of quantitative methods.

Wstęp

Jak wynika z liczącego już kilkadziesiąt lat blokowego 
schematu organizacji systemu szkolenia sportowego 
autorstwa Z. Ważnego [1], jednym z jego kluczowych 
ogniw jest baza sportowa, a do elementów central-
nego ogniwa systemu szkolenia zalicza się zawody. 
Jak są one ważne, świadczy m.in. sytuacja, w której 
znalazła się Polska od 18 kwietnia 2007 roku, kiedy 
to w walijskim Cardiff, w trakcie posiedzenia Komitetu 
Wykonawczego UEFA, Michel Platini ogłosił decyzję, 
że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 
2012 zorganizują wspólnie Polska i Ukraina. Wkrótce 
pojawiły się pytania, czy zdążymy z przygotowaniami, 
czy Polska podoła organizacji trzeciej co do wielko-
ści imprezy sportowej na świecie, którą dzięki telewi-
zji oglądać będzie około 10 miliardów mieszkańców 
Ziemi. 

To samo pytanie na kilkaset dni przed tym ważnym 
wydarzeniem zadaje nie tylko przeciętny obywatel Polski, 
która szybko zamieniła się w kilku wybranych miejscach 
w wielki plac budowy, ale także najwyżsi dostojnicy pań-
stwowi, dyskutujący nad problemami gospodarki świato-
wej w Davos. Odpowiedź na wcześniej postawione pyta-
nie może być jedna: musimy zdążyć i zdążymy.  

Kolejne pytania, które zadawane są obecnie tylko 
w dwóch krajach organizujących te ważne zawody mię-
dzynarodowe, łączą się z kwestią ekonomiczną: 
1. Czy na organizacji Euro 2012 można zyskać, czy 

też stracić? 
2. Czy na organizacji takich zawodów można zarobić, 

czy też przygotowanie imprezy sportowej o tak du-
żej skali narazi Polskę jedynie na duże koszty? 

3. Czy wreszcie można Euro 2012 traktować jako 
szansę na skok cywilizacyjny naszego kraju i dłu-
goterminową inwestycję, która umożliwi znaczącą 
modernizację Polski przez przyspieszenie realizacji 
wielu planowanych od lat inwestycji? 

Aby uzyskać odpowiedź na tak postawione pytania 
związane z faktycznym wpływem Euro 2012 na gospo-

darkę naszego kraju, na zlecenie spółki PL.2012, zo-
stał przygotowany raport IMPACT, dotyczący wpływu 
przygotowań i organizacji Turnieju UEFA EURO 2012 
na gospodarkę Polski. Opracowała go grupa naukow-
ców, ekspertów w dziedzinie ekonomii, ze Szkoły 
Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Uniwersytetu Łódzkiego [2].

Raport ten jest do tej pory jedynym naukowym, rze-
telnym opracowaniem dotyczącym wpływu Euro 2012 na 
gospodarkę Polski w latach 2008–2020 – zarówno w skali 
całego kraju, jak i z uwzględnieniem wpływu gospodar-
czego na poszczególne jego regiony. Przyjęto w nim ramy 
czasowe 2008–2020, w których starano się określić krót-
koterminowy i długookresowy wpływ podjętego przedsię-
wzięcia na gospodarkę.  Na potrzeby raportu przyjęto za 
możliwe trzy warianty rozwoju wydarzeń: pesymistyczny, 
podstawowy i optymistyczny. Ponadto wyniki zostały po-
równane ze scenariuszem bez Euro, czyli przedstawiają-
cym sytuację w latach 2008–2020 w przypadku, gdyby 
Polska nie organizowała turnieju w 2012 roku. Za bardzo 
prawdopodobny należy uznać scenariusz podstawowy, 
a więc zakładający średnie wartości w poszczególnych 
analizowanych obszarach.

Przed zaprezentowaniem najważniejszych wnio-
sków, jakie wypływają z ww. badań, warto zwrócić 
uwagę na bardzo profesjonalny warsztat pracy nauko-
wej, jaki zaprezentowali twórcy raportu oraz wyjątkową 
dbałość o podbudowę teoretyczną własnych badań 
empirycznych. Świadczyć o tym może tematyczny spis 
bibliograficzny piśmiennictwa, właściwie dobranego 
i wykorzystanego w opracowaniu, który obejmuje po-
nad 160 pozycji. Do tego należy dodać 5 baz danych na 
stronach internetowych. W ten sposób na pytanie, jaki 
powinien być w procesie pozyskiwania informacji o ba-
danym obiekcie (zjawisku) stosunek doświadczenia do 
analizy lub inaczej, co należy zmierzyć, a co można 
wyliczyć na podstawie dostępnych źródeł, postarali 
się autorzy raportu odpowiedzieć w sposób zbieżny 
do konstatacji, którą można znaleźć w książce meto-
dycznej  JM Morawskiego [3]  Wybrane problemy me
todologii badań na potrzeby sportu. Podstawy ogólne: 
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„najwięcej obliczać, a mierzyć jedynie to, co niezbędnie 
konieczne”.  

Główne wnioski płynące z raportu [2] (w scenariu-
szu podstawowym) są następujące:
1. Organizacja Euro 2012 nie będzie zagrożeniem dla 

polskiej gospodarki. Dzięki niej może nastąpić: 
• wzrost PKB w latach 2008–2020 o 2,1%; 

w przeliczeniu na pieniądze daje to 27,9 mld 
złotych dla gospodarki więcej, niż gdyby Euro 
2012 w ogóle w Polsce nie było organizowane; 
na wzrost PKB będą się składać takie czynniki, 
jak: przyspieszenie inwestycji w infrastrukturze 
transportowej (ok. 3–4 lat), zwiększanie się in-
westycji zagranicznych w naszym kraju, zwięk-
szenie się atrakcyjności turystycznej i ruchu 
turystycznego w Polsce,

• roczny wzrost zatrudnienia w latach 2008–2020 
o 8,2 tys. osób, 

• największy poziom wzrostu zatrudnienia w roku 
2012 (w roku organizacji turnieju), który może 
wynieść 20–33 tys. osób.

2. Dzięki Euro 2012 będziemy mieli w Polsce do czy-
nienia z tzw. efektem barcelońskim, czyli zwiększe-
niem atrakcyjności turystycznej naszego kraju. 

3. Po turnieju, w latach 2013–2020 Polskę będzie każ-
dego roku odwiedzać o 500 tys. osób niż obecnie. 

4. Polska zarobi w latach 2012–2020 o 5 mld złotych 
więcej z turystyki.

5. Trudno nie dostrzec też innych korzyści, do których 
można zaliczyć: 
• Powstanie nowych stadionów z zapleczem. 

Żaden z powstających właśnie stadionów nie 
jest wyłącznie obiektem, który będzie wyko-
rzystywany jedynie do piłkarskich zmagań i nie 
jest budowany wyłącznie ze względu na Euro 
2012. Obiekty te zostały zaprojektowane jako 
tzw. a r e n y  w i e l o f u n k c y j n e , przystoso-
wane do organizacji różnego rodzaju wydarzeń 
nie tylko sportowych, lecz również kulturalnych, 
rozrywkowych, biznesowych czy towarzyskich, 
takich jak np. koncerty, imprezy firmowe, targi 
czy nawet śluby i wesela. Dzięki temu obiekty 
te nie będą wykorzystywane wyłącznie kilka-
naście razy w ciągu roku w trakcie rozgrywek 
piłkarskich, ale będą tętnić życiem przez zde-
cydowaną większość roku. Pozwoli to nie tylko 
na ich efektywne wykorzystanie po Euro 2012, 
ale także zapewni generowanie przychodów fi-
nansowych i w ten sposób pokrycie kosztów ich 
utrzymania.

• Znaczne przyspieszenie rozbudowy sieci dróg 
i autostrad.

• Zwiększenie doświadczenie w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego oraz zabezpieczenia orga-
nizacji masowych imprez sportowych. 

• Zrównanie standardów polskich i europejskich 
w zakresie zabezpieczenia medycznego stadio-
nów czy lotnisk podczas trzeciej co do wielkości 
imprezy sportowej na świecie. Wpłynie to nie tylko 
na bezpieczeństwo medyczne i komfort wszystkich 
uczestników oraz kibiców turnieju, lecz również na 
wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.

• Przeprowadzenie modernizacji lotnisk po to, by 
wzmocnić pozycję rynkową polskiego lotniska 
w Europie Środkowej i Wschodniej. 

• Zaopatrzenie po raz pierwszy w Polsce uczest-
ników Euro 2012 w legitymację elektroniczną 
identyfikacji uczestnika pn. Polish Pass.  W za-
mierzeniu ma być ona dokumentem dystry-
buowanym drogą internetową i w ten sposób 
będzie można zapewnić kibicom potwierdzenie 
rezerwacji hotelowej, wykupienie biletu na ko-
munikację miejską oraz międzymiastową czy 
polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Polish Pass 
ma być dostępny od grudnia 2011 roku.

6. Faktem jest, że Polska musi do imprezy dopłacić. 
Koszty związane z inwestycjami na Euro 2012 sza-
cuje się na 81,3 mld zł. Jest to kwota uwzględniająca: 
budowę stadionów, budowę i remonty infrastruk-
tury – dróg, dworców, lotnisk. Wyliczenia ekonomi-
stów ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, autorów 
raportu [2] wykazują, że dzięki organizacji piłkarskich 
mistrzostw Europy w 2012 r. całkowity, skumulowany 
przyrost PKB do roku 2020 może wynieść 27,9 mld zł 
(w wariancie optymistycznym nawet 36,6 mld zł). To 
jest 2,1 proc. PKB z 2009 r. Wynika z tego, że do orga-
nizacji Euro 2012 Polska musi dołożyć 52,1 mld zł. 

Czy taki wydatek się opłaca? 
W oficjalnych komunikatach prasowych mówi się, 

że – co prawda – Euro 2012 potrwa tylko trzy tygodnie, 
ale infrastruktura: autostrady, drogi ekspresowe, roz-
budowane i wyremontowane, drogi i lotniska, wreszcie 
stadiony, będą służyć przez wiele, wiele lat.

Cel badań własnych 

Wychodząc z założenia, iż przedstawiona wcześniej 
teza o akceptacji społecznej korzyści z organizacji Euro 
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powinna być potwierdzona w badaniach naukowych lub 
też ulec falsyfikacji, podjęto decyzję o przeprowadze-
niu takich właśnie badań. Ich celem jest ocena korzy-
ści i kosztów wypływających z organizacji Euro 2012 
za pomocą metody Analitycznego Hierarchicznego 
Procesu (AHP) T.L. Saaty’ego [4 –10]. Należy zazna-
czyć, że takie podejście do badań skutków organizacji 
Mistrzostw Europy jest pionierskie w Polsce i nie było 
brane pod uwagę przez twórców Raportu  na  temat 
wpływu  przygotowań  i  organizacji  Mistrzostw  Europy 
w  Piłce  Nożnej  UEFA  EURO  2012TM  na  gospodarkę 
Polski [2]. 

Materiał i metody 

W badaniach prowadzonych pod koniec 2010 roku 
brała udział grupa ekspertów z Krakowa. Metodologia 
badań oraz techniki i narzędzia metody Analitycznego 
Hierarchicznego Procesu (AHP) zostały omówione 
w publikacji autorów niniejszego artykułu O możliwo
ściach wykorzystania  ilościowych  i  jakościowych me
tod,  Analitycznego  Procesu  Hierarchicznego  (AHP) 
oraz Analitycznego Procesu Sieciowego  (ANP) w na
ukach o kulturze fizycznej [9]. 

Organizacja badań 

Ekspertów poproszono  o  p o r ó w n y w a n i e  p a -
r a m i  kryteriów, a następnie subkryteriów między 
sobą, wskazując tym samym główne źródła korzyści 
i kosztów związanych z organizacją Euro 2012 w Polsce 
[10, 11].

Do scharakteryzowania korzyści i kosztów wynika-
jących z organizacji Euro 2012 w Polsce przyjęto nastę-
pujące k r y t e r i a  i  s u b k r y t e r i a :
1. Rozwój infrastruktury: autostrady i drogi, boiska 

i stadiony, hotele, restauracje.
2. Rozwój turystyki: turystyka wypoczynkowa i krajo-

znawcza, turystyka zdrowotna, ochrona środowi-
ska, ochrona dziedzictwa kulturowego.

3. Wzrost zatrudnienia: w obiektach sportowych, przy 
budowie obiektów sportowych i innych, obsługa tu-
rystów, wyposażenie obiektów.

4. Popularyzacja sportu: w szkołach, w zakładach 
pracy, na osiedlach, na wsiach, w miastach.

5. Promocja Polski: wizerunek w obszarze recepcji 
turystycznej, naturalna przestrzeń Polski, promo-
cja kraju atrakcyjnego turystycznie, obecność firm 
branży turystycznej w Internecie.

Określenie werbalnej 
treści głównych kryteriów

•  R o z w ó j  i n f r a s t r u k t u r y  – w ramach Euro 
2012 rozbudowana zostanie infrastruktura zarówno 
sportowa, transportowa, jak i turystyczna. Kluczem do 
zrozumienia istoty organizacji Euro 2012 i tym samym 
zapewnienia prawidłowego przebiegu prac na przygo-
towaniem imprezy jest zrozumienie, że najlepsi piłkarze 
Europy w Polsce gościć będą przez kilka tygodni, i to 
nie oni są największą korzyścią dla nas z tytułu Euro 
2012. Najwięcej skorzystać można na racjonalnym roz-
dysponowaniu posiadanych środków i wytworzeniu jak 
największej wartości dodanej, która przez lata służyć 
będzie mieszkańcom Polski.

 •  R o z w ó j  t u r y s t y k i  – organizacja tak dużej 
imprezy sportowej, jak piłkarskie mistrzostwa Europy 
przykuwa zainteresowanie turystów. Do kraju, który 
jest gospodarzem zawodów, w pierwszej kolejności 
przybywają fani futbolu, ale nie tylko. Euro 2012 będzie 
doskonałą okazją do przedstawienia oferty turystycz-
nej Polski na arenie międzynarodowej.

•  W z r o s t  z a t r u d n i e n i a  – Euro 2012 to 
ogromne przedsięwzięcie, które trwa zaledwie kilka 
tygodni, ale wymaga paroletnich przygotowań. Prace 
związane z rozbudową szeroko rozumianej infrastruk-
tury, a także przy samej organizacji mistrzostw gene-
rują wzrost zatrudnienia (niekiedy krótkoterminowy, 
ale istotny, zwłaszcza gdy ma się na uwadze kryzys 
gospodarczy). Zatrudnienie – przy obsłudze Euro 2012 
i zwiększonego ruchu turystycznego – wzrośnie rów-
nież podczas samych zawodów.

•  P o p u l a r y z a c j a  s p o r t u  – jak już zostało 
wspomniane, największą wygraną z tytułu organizacji 
Euro 2012 jest nie tyle impreza sportowa sama w so-
bie, ile rozwój kraju organizującego zawody. Należy 
przez to rozumieć zarówno rozbudowę infrastruk-
tury, jak i wzrost popularności sportu wśród Polaków. 
Konsekwencją wzrostu tej popularności może być za-
równo poszerzenie się grona fanów piłki nożnej, jak 
i zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży ak-
tywnym spędzaniem wolnego czasu.

•  P r o m o c j a  P o l s k i  – nie przez przypadek 
organizacja Euro 2012 została przydzielona Polsce 
i Ukrainie, państwom pozostającym przez lata na ubo-
czu wielkich wydarzeń sportowych. Euro 2012 jest 
okazją do zaprezentowania swojej oferty (zarówno 
turystycznej, jak i gospodarczej) na arenie międzyna-
rodowej.
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Określenie subkryteriów w ramach kryteriów 
głównych

A. Rozwój infrastruktury
•  A u t o s t r a d y  i  d r o g i  – kategoria, która 

szerzej może być rozumiana jako transport. Obejmuje 
przygotowanie (i budowę) infrastruktury drogowej nie-
zbędnej do przemieszczania się rzeszy kibiców i tury-
stów, którzy przybędą na Euro 2012.

•  B o i s k a  i  s t a d i o n y  – w związku z Euro 2012 
w kraju powstaną cztery stadiony, na których rozegrane 
zostaną spotkania mistrzostw (Warszawa, Wrocław, 
Poznań, Gdańsk), ponadto nowe stadiony powstają 
m.in. w Krakowie, mieście, które przegrało rywalizację 
o miano gospodarza zawodów. Interesującym projektem 
rządu jest także budowa bazy sportowej dla  najmłod-
szych, Orlik  2012, zakładającej powstanie boisk wraz 
z elementarnym zapleczem w każdej gminie.

•  H o t e l e  – organizacja Euro 2012 wymaga odpo-
wiedniej bazy noclegowej. Oferta ta musi być szeroka, 
to znaczy odpowiadać zarówno najbiedniejszym, jak 
i najbogatszym miłośnikom sportu i oficjelom UEFA.

•  R e s t a u r a c j e  – ugoszczenie setek tysięcy 
kibiców wymaga przygotowania również odpowied-
niej bazy gastronomicznej. Obiekty te muszą powstać 
w centrach miast-gospodarzy, w strefach kibica (tzw. 
fan zone) i na stadionach lub w ich bezpośredniej lo-
kalizacji.

B.  Rozwój turystyki
•  Tu r y s t y k a  w y p o c z y n k o w a  i  k r a j o -

z n a w c z a  – rozumiana jako odpoczynek w okresie 
urlopowym od obowiązków zawodowych. Składa się 
zarówno z wypoczynku, jak i z poznawania walorów 
kulturowych i przyrodniczych regionu (kraju), w którym 
przebywa turysta.

•  Tu r y s t y k a  z d r o w o t n a  – jej celem jest 
poprawa stanu zdrowia turysty. W Polsce istnieje kil-
kadziesiąt uzdrowisk oferujących kuracjuszom różno-
rodne formy profilaktyki zdrowotnej.

•  O c h r o n a  ś r o d o w i s k a  – ustawa Prawo 
ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku definiuje 
ochronę środowiska jako podjęcie lub zaniechanie 
działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie 
równowagi przyrodniczej.

•  O c h r o n a  d z i e d z i c t w a  k u l t u r o w e g o 
– otoczenie specjalistyczną opieką m.in. zabytkowych 

budowli, historycznych miast, tradycyjnej architektury 
wsi i pięknych krajobrazów kulturowych.

C.  Wzrost zatrudnienia
•  W  o b i e k t a c h  s p o r t o w y c h  – nowo po-

wstałe nowoczesne stadiony oznaczać będą nowe 
miejsca pracy; i to zarówno w administracji obiektu, 
ochronie, jak i w części gastronomicznej.

•  P r z y  b u d o w i e  o b i e k t ó w  s p o r t o w y c h 
i  i n n y c h  (bardzo ważny element w czasach kryzysu) 
– w trudnych gospodarczo realiach przygotowania do 
Euro 2012 także budowa niezbędnej infrastruktury 
wymagać będzie zatrudnienia odpowiedniej liczby pra-
cowników (budowa stadionów, drogi, przygotowanie 
infrastruktury).

•  O b s ł u g a  t u r y s t ó w  – trudno oszacować, 
ilu kibiców przyjedzie do Polski na Euro 2012, ale 
z pewnością będzie to znacząca liczba. Podczas Euro 
2008 tylko w Austrii mecze mistrzostw na stadionach 
i na telebimach śledziło 2,5 miliona fanów. Obsługa tak 
licznych grup kibiców wymaga zatrudnienia odpowied-
niej liczby pracowników w usługach, ze szczególnym 
uwzględnieniem hotelarstwa i gastronomii.

•  W y p o s a ż e n i e  o b i e k t ó w  – rozumieć na-
leży jako wszelkiego typu maszyny i urządzenia nie-
zbędne do wyposażenia nowo powstałej infrastruktury.

D.  Popularyzacja sportu
•  W  s z k o ł a c h  – dzieci i młodzież sportowych 

idoli traktuje jak wzór do naśladowania; stwarzając 
młodym odpowiednie warunki (ku czemu zmierza m.in. 
wspomniany program Orlik 2012), można zatem prze-
kuć owo zainteresowanie turniejem na wzrost popular-
ności sportu wśród uczniów.

•  W  z a k ł a d a c h  p r a c y  – coraz częściej za-
kłady pracy stawiają na rozwój fizyczny i relaks swoich 
pracowników, oferując im sportowo-rekreacyjne pakiety 
socjalne lub karty rabatowe do klubów fitness (basen, 
siłownia). Dzięki Euro 2012 może wzrosnąć zaintereso-
wanie sportowym sposobem spędzania wolnego czasu 
zarówno wśród pracowników, jak i w gronie kierownic-
twa przedsiębiorstw.

•  N a  o s i e d l a c h ,  w s i a c h ,  w  m i a -
s t a c h  – w minionych latach znacząco spadła liczba 
dzieci i młodzieży uprawiającej sport na osiedlowych 
boiskach. Euro 2012 i towarzyszący organizacji tej 
imprezy program Orlik  2012 mogą być bodźcem dla 
najmłodszych, a także dla decydentów, którzy odpo-
wiadają za infrastrukturę osiedli, miast i wsi.
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E.  Promocja Polski
•  W i z e r u n e k  w  o b s z a r z e  r e c e p c j i 

t u r y s t y c z n e j  – rozumieć to należy jako sposób, 
w który turyści postrzegają ofertę Polski. Euro 2012 na-
leży wykorzystać jako wizytówkę, przedstawienie boga-
tej oferty turystycznej piłkarskim kibicom, którzy dzięki 
temu będą chcieli wrócić do Polski w przyszłości.

•  N a t u r a l n a  p r z e s t r z e ń  P o l s k i  –  
ważne, aby podczas Euro 2012 skoncentrować się nie 
tylko na walorach miast-gospodarzy, które z oczywi-
stych względów, skupią na sobie największą uwagę ki-
biców, ale także na promocji naturalnych atrakcji Polski 
– kraju, który może pochwalić się zarówno morzem, 
licznymi jeziorami, jak i górami, co stanowi o jego bo-
gatej ofercie turystycznej.

•  P r o m o c j a  k r a j u  a t r a k c y j n e g o  t u r y -
s t y c z n i e  – jak już zostało wspomniane, Polska ze 
względu na swoje liczne walory jest atrakcyjnym celem 
podróży turystów. Podczas Euro 2012 nie można jed-

nak zapomnieć o jak najlepszym promowaniu polskiej 
oferty.

•  O b e c n o ś ć  f i r m  b r a n ż y  t u r y s t y c z n e j 
w  I n t e r n e c i e  – wyszukiwarki internetowe stały się 
dla wielu mieszkańców globu głównym źródłem pozy-
skiwania informacji. Przy okazji Euro 2012 mogą słu-
żyć zarówno kibicom wybierającym się na zawody, jak 
i przyszłym turystom, którzy raz zainteresowani Polską, 
będą chcieli do niej wrócić.

Metody opracowania wyników badań 

Obliczenia wykonano za pomocą programu kompute-
rowego Expert Choice.

Wyniki badań

Na rycinie 1 przedstawiono strukturę problemu opty-
malizacji organizacji Euro 2012. Wyniki z porównań 
kryteriów i subkryteriów zaprezentowano w tabelach 

Ryc. 1. Struktura optymalizacji organizacji Euro 2012 

Fig. 1. The structure of optimizing the organization of Euro 2012 
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1 i 2 oraz na rycinach 2–15. W pierwszej kolejności 
zaprezentowane zostaną rezultaty przeprowadzonego 
badania dla korzyści wynikających z organizacji piłkar-
skich mistrzostw Europy w Polsce.

Korzyści

W tabeli 1, a także na rycinie 2 przedstawiono priory-
tety dla głównych kryteriów korzyści z organizacji Euro 
2012 w Polsce. Uzyskane rezultaty wskazują na dwie 

główne kategorie, w których Polska może odnieść naj-
większe zyski dzięki roli współgospodarza piłkarskich 
mistrzostw Europy. Blisko 70% korzyści przypisuje się 
rozwojowi infrastruktury i promocji Polski. Godny pod-
kreślenia jest fakt, że najwyższe priorytety przypisano 
kategoriom niezwiązanym bezpośrednio z zawodami 
sportowymi, ale z korzyściami, jakie rozwój infrastruk-
tury i promocja Polski przyniesie mieszkańcom kraju 
nie tylko podczas turnieju, ale przez wiele lat po jego 
zakończeniu. Dokładniejszej ocenie uzyskanych rezul-

Ryc. 2. Graficzna prezentacja kryteriów korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 2. Graphic presentation of the criteria for the benefit of the organization of Euro 2012 in Poland

Tabela 1. Priorytety dla głównych kryteriów korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Table 1. Priorities for the main criteria for the benefit of the organizing Euro 2012 in Poland

Kryteria główne Priorytety  (suma = 1,000)

Rozwój infrastruktury 0,393

Promocja Polski 0,296

Wzrost zatrudnienia 0,186

Rozwój turystyki 0,077

Popularyzacja sportu 0,048

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu komputerowego Expert Choice. 

Ryc. 3. Graficzna prezentacja subkryteriów rozwoju infrastruktury dla korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 3. Graphic presentation of the subcriteria for the development of infrastructure for the benefit of the organization of Euro 2012 in Poland
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tatów najlepiej służy analiza każdego kryterium wraz 
z należącą do niego grupą subkryteriów.

R o z w ó j  i n f r a s t r u k t u r y  (0,393) – to główny 
priorytet korzyści wynikających z organizacji Euro 2012 
w Polsce wskazany przez ankietowanych. W obrębie 
tego kryterium uzyskano następujące wyniki dla po-
szczególnych subkryteriów: autostrady i drogi (0,496), 
stadiony i boiska (0,350), hotele (0,094), restauracje 
(0,061).

P r o m o c j a  P o l s k i  (0,296) – drugi po rozwoju 
infrastruktury priorytet. Wyniki dla poszczególnych 
subkryteriów przedstawiają się następująco: promo-
cja kraju atrakcyjnego turystycznie (0,399), wizerunek 
w obszarze recepcji turystycznej (0,360), naturalna 
przestrzeń Polski (0,159), obecność firm branży tury-
stycznej w Internecie (0,081).

W z r o s t  z a t r u d n i e n i a  (0,186) – trzecie pod 
względem ważności kryterium korzyści. W jego ramach 

Ryc. 4. Graficzna prezentacja subkryteriów promocji Polski dla korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig.  4. Graphic presentation of subcriteria for the promotion of Poland for the benefit of the organization of Euro 2012 in our country

Ryc. 5. Graficzna prezentacja subkryteriów wzrostu zatrudnienia dla korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 5. Graphic presentation of subcriteria for the employment growth for the benefit of the organization of Euro 2012 in Poland

Ryc. 6. Graficzna prezentacja subkryteriów rozwoju turystyki dla korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 6. Graphic presentation of subcriteria for tourism development for the benefit of the organization of Euro 2012 in Poland
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uzyskano następujące wyniki dla poszczególnych sub-
kryteriów: przy budowie obiektów sportowych i innych 
(0,555), obsługa turystów (0,294), wyposażenie obiek-
tów sportowych i innych (0,082), w obiektach sporto-
wych (0,069).

R o z w ó j  t u r y s t y k i  (0,077) – pierwsze z dwóch 
najmniej, zdaniem ankietowanych, istotnych kryteriów. 
Wyniki poszczególnych subkryteriów przedstawiają się 
w sposób następujący: turystyka wypoczynkowa i kra-
joznawcza (0,521), ochrona środowiska przyrodniczego 
(0,261), ochrona dziedzictwa kulturowego (0,109), tury-
styka zdrowotna (0,108).

P o p u l a r y z a c j a  s p o r t u  (0,048) – wzrost 
zainteresowania Polaków sportem został oceniony jako 

najmniej istotny z dostępnych wariantów. Priorytety 
subkryteriów tej kategorii są następujące: na osiedlach, 
na wsiach, w miastach (0,511), w szkołach (0,420), 
w zakładach pracy (0,069).

Globalne ujęcie wszystkich subkryteriów

Na zakończenie rozważań dotyczących korzyści z or-
ganizacji Euro 2012 w Polsce przedstawiono globalne 
ujęcie wszystkich subkryteriów, które wskazują udział 
każdego elementu decyzji, z poszczególnych pozio-
mów, w osiąganiu celu głównego. Analiza ta wskazuje 
na miejsce wszystkich subkryteriów w ogólnej hierar-
chii modelu.

Ryc. 7. Graficzna prezentacja subkryteriów popularyzacji sportu dla korzyści z organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 7. Graphic presentation of subcriteria for sport popularization for the benefit of the organization of Euro 2012 in Poland

Ryc. 8. Korzyści z organizowania Euro 2012 w Polsce – ujęcie globalne

Fig. 8. The benefits of organizing Euro 2012 in Poland from a global perspective
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Tabela 2. Priorytety dla głównych kryteriów kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Table 2. Priorities for the main criteria for the organization of Euro 2012 in Poland

Kryteria główne Priorytety  (suma = 1,000)

Rozwój infrastruktury 0,428

Wzrost zatrudnienia 0,188

Promocja Polski 0.148

Rozwój turystyki 0,141

Popularyzacja sportu 0,095

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu programu komputerowego Expert Choice. 

Na rycinie 8 przedstawiono globalne ujęcie wszyst-
kich wymienionych w modelu subkryteriów. Zestawienie 
to pozwala zwrócić uwagę na najistotniejsze – z punktu 
widzenia potencjalnych korzyści – zagadnienia zwią-
zane z organizacją Euro 2012.

Zgodnie z wcześniejszymi wynikami zamiesz-
czonymi w raporcie [2] ankietowani za najważniejsze 
priorytety uznali elementy składowe dwóch najwyżej 
ocenionych kryteriów priorytetowych, tj. rozwoju in-
frastruktury (budowa dróg i autostrad, budowa boisk 
i stadionów) oraz promocji Polski (promocja kraju atrak-
cyjnego turystycznie, wizerunek w obszarze recepcji 
turystycznej).

Koszty 

Po zwięzłej analizie korzyści przyjrzyjmy się wynikom 
badania uzyskanym dla kosztów organizacji Euro 2012 
w Polsce. Badanie kosztów przeprowadzone zostało 
i opracowane w analogiczny sposób jak korzyści.

W tabeli 2, a także na rycinie 9 przedstawiono 
priorytety dla głównych kryteriów kosztów organiza-

cji Euro 2012 w Polsce. Uzyskane wyniki największą 
wagę przypisują rozwojowi infrastruktury. Koszty po-
niesione na budowę dróg, autostrad, boisk, stadionów 
i innych obiektów mieszczących się w tej kategorii są 
nieporównywalnie większe od pozostałych. Warto 
jednak pamiętać o korzyściach, jakie z sobą niosą. 
Korzyściach widocznych nie tylko w dniu rozpoczę-
cia Euro 2012, ale i przez długie lata po zakończeniu 
turnieju. Pozostałe priorytety uzyskały zbliżone war-
tości. Warto jednak zwrócić uwagę na stosunkowo 
wysokie koszty związane z turystyką, która wśród 
korzyści sklasyfikowana została dopiero na czwartym 
miejscu. Podobnie jak w przypadku korzyści, lepszej 
analizie uzyskanych rezultatów posłuży omówienie 
każdego kryterium wraz z należącą do niego grupą 
subkryteriów.

R o z w ó j  i n f r a s t r u k t u r y  (0,428) – podobnie 
jak w przypadku korzyści głównym źródłem kosztów 
z tytułu organizacji Euro 2012 w Polsce jest rozbudowa 
stanu infrastruktury. Z zestawu subkryteriów najistot-
niejsze są kolejno: autostrady i drogi (0,643), stadiony 
i boiska (0,226), restauracje (0,067), hotele (0,064).

Ryc. 9. Graficzna prezentacja kryteriów kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 9. Graphic presentation of the criteria for the costs of organizing Euro 2012 in Poland



– 45 –

Propozycja wykorzystania metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu (AHP) do oceny korzyści i kosztów...

W z r o s t  z a t r u d n i e n i a  (0,188) – drugi z prio-
rytetów pod względem kosztów. Głównie za sprawą 
nakładów na zatrudnienie pracowników przy budowie 
obiektów sportowych i innych (0,595), a w dalszej kolej-
ności z uwagi na obsługę turystów (0,252), wyposaże-
nie obiektów sportowych i innych (0,094), zatrudnienie 
w obiektach sportowych (0,059).

P r o m o c j a  P o l s k i  (0,148) – uwagę zwraca 
bardzo wysoka pozycja promocyjnej funkcji Euro 2012, 
przy jednocześnie niskim ulokowaniu kosztów tej pro-

mocji. Poszczególne subkryteria uzyskały następujące 
wyniki: wizerunek w obszarze recepcji turystycznej 
(0,502), promocja kraju atrakcyjnego turystycznie 
(0,242), naturalna przestrzeń Polski (0,172) i obecność 
firm branży turystycznej w Internecie (0,084).

R o z w ó j  t u r y s t y k i  (0,141) – ankietowani naj-
większe koszty przypisują turystyce wypoczynkowej i kra-
joznawczej (0,418), na kolejnych miejscach lokując ochronę 
dziedzictwa kulturowego (0,250), ochronę środowiska 
przyrodniczego (0,223) i turystykę zdrowotną (0,110).

Ryc. 10. Graficzna prezentacja subkryteriów rozwoju infrastruktury dla kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 10. Graphic presentation subcriteria for the infrastructure development for the costs of organizing Euro 2012 in Poland

Ryc. 11. Graficzna prezentacja subkryteriów wzrostu zatrudnienia dla kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 11. Graphic presentation of subcriteria for infrastructure development for the costs of organizing Euro 2012 in Poland

Ryc. 12. Graficzna prezentacja subkryteriów promocji Polski dla kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 12. Graphic presentation of subcriteria for promotion of Poland for the costs of organizing Euro 2012 in our country
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P o p u l a r y z a c j a  s p o r t u  (0,095) – tej kate-
gorii przypisywane są najmniejsze koszty. Wyniki po-
szczególnych subkryteriów prezentują się w sposób 
następujący: w szkołach (0,559), na osiedlach, w mia-
stach, na wsiach (0,352), w zakładach pracy (0,089).

Miejsce każdego z subkryteriów w globalnej hierarchii 
modelu

Na rycinie 15 można odnaleźć globalne ujęcie wszyst-
kich subkryteriów modelu. Widoczna jest wyraźna 

dominacja kosztów związanych z budową dróg i auto-
strad. Kolejne wartości zostały przypisane zatrudnieniu 
przy budowie obiektów sportowych i innych (w tym przy 
budowie infrastruktury drogowej) oraz budowie boisk 
i stadionów.

W tabeli 3 zaprezentowano relację korzyści do 
kosztów, z której wynika, że największe korzyści Polska 
może czerpać z promocji. Również rozwój infrastruk-
tury i wzrost zatrudnienia można uważać za korzystny 
dla Polski. Wyższe koszty niż korzyści wypłyną z roz-
woju turystyki i popularyzacji sportu w Polsce.

Ryc. 13. Graficzna prezentacja subkryteriów rozwoju turystyki dla kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 13. Graphic presentation of subcriteria for tourism development for the costs of organizing Euro 2012 in Poland

Ryc. 14. Graficzna prezentacja subkryteriów popularyzacji sportu dla kosztów organizacji Euro 2012 w Polsce

Fig. 14. Graphic presentation of subcriteria of popularity of sport for the costs of organizing Euro 2012 in Poland

Tabela 3. Relacja korzyści do kosztów w organizacji Euro 2012

Table 3. Ratio of benefits to costs in the organization of Euro 2012

Kryteria główne Priorytety
(korzyści)

Priorytety
(koszty) Korzyści/koszty

Rozwój infrastruktury 0,393 0,428 0,918 

Promocja Polski 0,296 0,148 2,000 

Wzrost zatrudnienia 0,186 0,188 0,999 

Rozwój turystyki 0,077 0,141 0,546 

Popularyzacja sportu 0,048 0,095 0,505 
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Ryc. 15. Koszty organizowania Euro 2012 w Polsce – ujęcie globalne

Fig. 15. The costs of organizing Euro 2012 in Poland from a global perspective

Podsumowanie

Na podstawie analizy wyników badań, przeprowadzo-
nych z wykorzystaniem specjalnie w tym celu opraco-
wanego wywiadu z kwestionariuszem, można zauwa-
żyć wysokie oczekiwania związane z organizacją Euro 
2012 w Polsce. Łączą się one jednak nie tyle z samym 
turniejem, co z szansą rozwoju dla kraju-gospodarza 
prestiżowej piłkarskiej imprezy Europy. Ankietowani 
eksperci wymieniali podobne korzyści do stwierdzo-
nych w raporcie ministerialnym [2]. Największą wagę 
przypisali rozbudowie infrastruktury (zarówno drogo-
wej, a więc transportowej, jak i sportowej) oraz promo-
cji kraju. 

Euro 2012 to impreza trwająca tylko kilka tygo-
dni. Oczywiście podczas zawodów ich gospodarz 
może liczyć na wzmożony ruch turystyczny, a przez 
to istotne wpływy z tytułu świadczonych usług ga-
stronomicznych, hotelowych i wielu innych. Jednak 
to nie pieniądze są głównym obszarem korzyści z ty-
tułu organizacji Euro 2012. Najistotniejsze w katego-
rii korzyści, oprócz rozbudowy służącej przez lata 
po zakończeniu  zawodów infrastruktury i promocji 
kraju są inne, niefinansowe aspekty organizacji Euro 
2012. 

Wnioski

1. Wyniki przeprowadzonych badań własnych, w któ-
rych zastosowano metodę wielokryterialnego hie-
rarchicznego procesu decyzyjnego AHP – T.L. 
Saaty’ego, bazującą na silnych podstawach psy-
chologii poznawczej i matematycznych, wskazują 
na możliwości jej wykorzystania w opracowaniu 
oceny korzyści i kosztów organizacji Euro 2012. 

2. W większości przypadków osiągnięte wyniki po-
twierdziły opinię, że największą wartość z nakła-
dów przeznaczonych na organizację Euro 2012 
należy upatrywać w pozostałej po zakończeniu 
turniejach: infrastrukturze: autostradach, drogach 
ekspresowych, rozbudowaniu i wyremontowaniu, 
dróg i lotniska, a także w nowoczesnych obiektach 
sportowych które będą służyć  społeczeństwu pol-
skiemu przez wiele lat. 

3. Dzięki zastosowanej metodzie bardzo duża liczba 
elementów mogła być poddana analizie ilościowej.  
Względne wartości (wagi) kryteriów były wynikiem 
porównań parami ważności każdego z każdym kry-
terium.

4. Należy zalecać wykorzystanie metody AHP w ba-
daniach różnych aspektów współczesnego sportu 
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wyczynowego, gdyż jej zaletą jest to, że w dużym 
stopniu obiektywizuje wyniki badań i są porówny-

walne do uzyskanych z wykorzystaniem metod ilo-
ściowych. 
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Cel badań. Ocena zmian czasu i techniki biegu przez płotki o różnej wysokości i zróżnicowanych odległo-
ściach po 10-tygodniowym okresie nauczania. 

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 147 studentów Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Politechniki Opolskiej, podzielonych na 2 grupy: grupę uczęszczającą 
na zajęcia biegu przez płotki (n = 74; wiek: 21,2 ± 1,7; grupa eksperymentalna) i grupę realizującą program 
obejmujący przygotowanie szybkościowo-siłowe (n = 73; wiek: 21,4 ± 1,6;  grupa kontrolna). Przed oraz po 
eksperymencie zostały przeprowadzone testy w formie czterech wariantów biegu na dystansie 60 metrów 
przez płotki, zróżnicowanych wysokością płotka („niskie”– 75% średniej długości kończyny dolnej, „wysokie” – 
85%) oraz odległościami międzypłotkowymi („krótkie” – 4 × średnia wysokość ciała i „długie” – 4,5 × średnia 
wysokość ciała).  

Analizie poddano czas biegu oraz średnią liczbę kroków (tzw. rytm) wykonywanych podczas biegu. Róż-
nice czasu biegów oraz liczby kroków między płotkami w grupach eksperymentalnej i kontrolnej oceniano na 
podstawie analizy wariancji (ANOVA). 

Wyniki. Analiza wariancji przeprowadzona przed eksperymentem wykazała, że istotne statystycznie różnice 
wyników dotyczyły jedynie III wariantu średniej liczby kroków (wyższe płotki, krótsze odległości).

Wnioski. W obu grupach (eksperymentalnej i kontrolnej) po upływie 10 tygodni zaobserwowano poprawę 
wyników (w zakresie czasu biegu i struktury biegu) we wszystkich czterech wariantach biegu przez płotki.  
Największy wpływ treningu technicznego na wynik końcowy w biegu przez płotki odnotowano w wariantach 
o zwiększonej odległości międzypłotkowej. 

Aim of the research.  To find the influence of 10 weeks-long sport preparation in two variants (motor and 
technical) on the results in sprint-hurdle races with different hurdle heights and lengths of spacing. 

Material and methods. 147 students of physical education from Polish universities participated in our study. 
This group was divided into two subgroups according to the type of the training: technical (rhythm) preparation 
with hurdles (n = 74, aged 21,2 ± 1,7; experimental group – EG) and only motor (speed, strength and flexibility) 
exercises (n = 73, aged: 21,4 ± 1,6; control group – CG). Before and after the period of 10 weeks (with training 
sessions 1,5 hours a week) we carried out 60-m hurdle run tests. We used four variants of obstacle run ac-
cording to the height of hurdles (“low”/L – 75% of average leg length, “high”/H – 85%) and inter-hurdle spaces 
(“short”/S – 4 times body height and “long”/O – 4,5 times). Finally we analyzed time of runs and strides’ number 
(hurdles “rhythm”) performed during four variants of the race: L/S, L/O, H/S and the most difficult H/O. 
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Results. We assessed the differences of both parameters according to one-way analysis of variance (ANOVA). 
Before the process of “hurdle training” in both groups, there were differences between the number of strides 
only in the variant of high hurdles and short inter-hurdle spaces (H/S, p ≤ 0,001). 

Conclusion. After 10 weeks of technical training we observed the increase of the race time and the change 
of stride rhythm of all variants in both groups. The time of the run and number of  strides were the most profit-
able only in “long” variants of hurdling.

Wstęp

Bieg przez płotki powstał w wyniku ewolucji natural-
nych form ruchu (kolejne etapy – to bieg płaski, bieg 
przez płotki, skoki) i jest zaliczany do tych konkurencji, 
w których podczas biegu sprinterskiego należy poko-
nywać ustawione przeszkody w sposób jak najbardziej 
skuteczny.

Istotą techniki biegu przez płotki jest specyficzny 
sposób pokonywania kolejnej przeszkody oraz naj-
bardziej efektywny bieg między płotkami. Mają na nią 
wpływ m.in. budowa somatyczna, poziom przygotowa-
nia sprawnościowego oraz doświadczenie treningowe. 
Specyfika konkurencji obejmuje start i dobieg do pierw-
szego płotka, pokonanie płotka (krok płotkowy), bieg 
między płotkami oraz wybieg po zejściu z ostatniego 
płotka do linii mety [1, 2].

Rozwój młodego organizmu przebiega stopniowo, 
a zatem naturalne wydaje się stopniowanie trudności 
w trakcie nauki pokonywania różnego rodzaju prze-
szkód podczas biegu.

Wysokość płotka podobnie jak odległości między-
płotkowe to jeden z podstawowych elementów determi-
nujących trening techniczny. Większa wysokość płotka 
powoduje zwiększenie obszerności ruchu w czasie 
charakterystycznych faz przejścia płotka, akcentując 
tym samym techniczną specyfikę konkurencji. Niższa 
wysokość płotka akcentuje szybkościową specyfikę 
konkurencji. Krótsze odległości międzypłotkowe wy-
muszają na zawodniku większą częstotliwość ruchów 
akcentując szybkościową specyfikę konkurencji, dłuż-
sze odległości międzypłotkowe akcentują techniczną 
specyfikę konkurencji.

Modyfikacje wysokości płotków i odległości między 
nimi to dwa nieco rozbieżne kierunki usiłujące zakla-
syfikować konkurencje płotkarskie bądź to w grupie 
sprintu, bądź w grupie konkurencji technicznych.

Sukces w biegu przez płotki można odnieść tylko 
wtedy, gdy na solidnej podstawie predyspozycji soma-
tycznych (długość kończyn dolnych) oraz talentu moto-
rycznego (szybkość i koordynacja ruchowa) kształtuje 
się optymalny dla danego zawodnika sposób (technika) 
pokonywania płotków [3].

Kształtowanie i doskonalenie sposobu lub inaczej –  
techniki pokonywania płotka jest określane za pomocą 
terminu „sprawność specjalna płotkarza”.

Sprawność specjalna spełnia rolę „zaprawy”, łą-
cząc w jeden zespół wszystkie czynniki wpływające na 
wynik w biegu przez płotki.

Cel badań

Celem pracy była ocena zmian czasu i techniki biegu 
przez płotki o różnej wysokości i zróżnicowanych odle-
głościach po 10-tygodniowym okresie nauczania. 

Pytania badawcze

W celu oceny efektu procesu szkoleniowego w biegu 
przez płotki o różnej wysokości i zróżnicowanych 
odległościach, postawiono następujące pytanie ba-
dawcze:

Jaki wpływ na zmiany czasu i techniki biegu ma 
10-tygodniowy proces nauczania podstaw biegu przez 
płotki?

Własne doświadczenie w pracy trenerskiej oraz 
wstępna analiza zebranego materiału pozwoliły na po-
stawienie następującej hipotezy:

Dziesięciotygodniowy proces nauczania biegów 
przez płotki może wpływać na zmiany efektywności 
biegu, szczególnie w wariancie o zwiększonej wysoko-
ści płotków.

Metody i narzędzia badawcze

W badaniach uczestniczyło 147 studentów Instytutu 
Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Raciborzu oraz Politechniki Opolskiej, 
podzielonych na dwie grupy: grupę uczęszczającą na 
zajęcia biegu przez płotki (grupa eksperymentalna) 
i grupę realizującą program, który obejmował przygoto-
wanie szybkościowo-siłowe (grupa kontrolna).

Powyższy eksperyment został przeprowadzony tech-
niką grup równoległych. Przy doborze badanych grup za-
stosowano technikę randomizacji. Eksperyment polegał 
na dokonaniu pomiaru początkowego w formie testu: bieg 
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na dystansie 60 m przez płotki w czterech wariantach 
w lutym 2007 roku. Grupy eksperymentalne realizowały 
następnie 10-tygodniowy program nauczania techniki 
biegu przez płotki. Podczas jednej jednostki lekcyjnej 45 
minut zajęć poświęcano na ćwiczenia płotkarskie (10-
minutowa rozgrzewka ogólna, 35-minutowe specjalne 
ćwiczenia płotkarskie). W tym samym czasie grupy kon-
trolne realizowały planowy program, obejmujący przy-
gotowanie szybkościowo-siłowe. Po upływie 10 tygodni 
przeprowadzono pomiar końcowy w formie testu: bieg 
na dystansie 60 m przez płotki w czterech wariantach. 
Szczegółowy plan badawczy przedstawiono w tabeli 1.

Wszystkie cztery warianty biegu przez płotki prze-
prowadzono na dystansie 60 m, ze standardową odle-
głością od linii startu do pierwszego płotka (tzw. dobieg) 
13 m, z 5 płotkami rozstawionymi zgodnie z przyjętymi 
celami pracy.

Dziesięciotygodniowy program nauczania techniki 
biegu przez płotki w grupie eksperymentalnej (w wy-
miarze 45 minut) obejmował trzy etapy:

P i e r w s z y  e t a p
1. Ćwiczenia specjalne przygotowawcze do biegu 

przez płotki:
– specjalne ćwiczenia gibkościowe bez płotka,
– specjalne ćwiczenia gibkościowe oraz płotkar-

skie z wykorzystaniem płotków.
2. Podstawowe ćwiczenia płotkarskie w marszu.
3. Podstawowe ćwiczenia płotkarskie w formie pod-

skoków.

D r u g i  e t a p
4. Specjalne ćwiczenia płotkarskie wykonywane 

w truchcie (tzw. pędzle) z zastosowaniem kartonów 
i skróconych odległości.

5. Specjalne ćwiczenia płotkarskie wykonywane 
w truchcie (tzw. pędzle) z zastosowaniem płotków 
o obniżonej wysokości i skróconych odległościach.

6. Specjalne ćwiczenia płotkarskie wykonywane 
w truchcie (tzw. pędzle) z zastosowaniem płotków 

o standardowej wysokości i skróconych odległo-
ściach.

T r z e c i  e t a p
7. Bieg przez płotki w rytmie 3-krokowym (bieg przez 

środek płotka oraz z boku płotka) z zastosowaniem 
płotków o obniżonej wysokości i skróconych odle-
głościach.

8. Bieg przez płotki w rytmie 3-krokowym ze startu 
niskiego (bieg przez środek płotka) z zastosowa-
niem płotków o obniżonej i standardowej wysokości 
i skróconych odległościach.

9. Bieg przez płotki w zmiennym rytmie (3, 5,  
7 kroków, bieg przez środek płotka oraz z boku 
płotka) z zastosowaniem płotków o obniżonej  
i standardowej wysokości i skróconych odległo-
ściach.

10. Bieg przez płotki w regulaminowych warunkach – 
doskonalenie poznanych elementów. 

10-tygodniowy program przygotowania szybkościo-
wo-siłowego (grupa kontrolna) obejmował m.in.:
– biegi sprinterskie na dystansach do 400 m,
– starty i przyśpieszenia startowe,
– biegi z prędkością kontrolowaną i maksymalną,
– ćwiczenia skoczności pionowej,
– ćwiczenia skoczności poziomej.

W obydwu grupach poza ww. programem ćwiczeń 
realizowano neutralne w stosunku do specyfiki konku-
rencji i celu eksperymentu zajęcia z rzutów lekkoatle-
tycznych (pchnięcie kulą, rzut dyskiem).

Metody analityczne

Wyniki badań przedstawiono wykorzystując statystyki 
opisowe (x–, SD). Różnice czasu biegów oraz liczby 
kroków między płotkami w grupach eksperymentalnej 
i kontrolnej oceniano na podstawie analizy wariancji 
(ANOVA). 

Tabela 1.  Plan badawczy

Table 1. Research plan

Grupy Dobór Liczebność
grup Pomiar początkowy Czynnik eksperymentalny Pomiar  

końcowy

eksperymentalna losowy 74 luty 2007 10-tygodniowy program nauki techniki biegu przez płotki maj 2007

kontrolna  losowy 73 luty 2007 10-tygodniowy program obejmujący przygot.
szybkościowo-siłowe

maj 2007
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Wyniki

Analiza wariancji, przeprowadzona na początku eks-
perymentu wykazała, że w przypadku grup męskich 
istotne statystycznie różnice wyników dotyczyły jedynie 
III wariantu średniej liczby kroków (wyższe płotki, krót-
sze odległości). Różnice wyników czasu biegu przez 
płotki we wszystkich wariantach oraz średniej liczby kro-
ków w wariantach I, II i IV okazały się statystycznie nie-
istotne. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 3.

Przeprowadzony eksperyment pokazał wyraźnie 
dynamikę zmian, jaka wystąpiła w zakresie czasu 
i struktury biegu przez płotki oraz efekty wywołane 
procesem szkoleniowym. W obu grupach (ekspery-
mentalnej i kontrolnej) po upływie 10 tygodni wystąpiła 
poprawa wyników we wszystkich czterech wariantach 
biegu przez płotki. Poprawa dotyczyła nie tylko czasu 
biegu, ale również struktury biegu (średnia liczba kro-
ków między płotkami).

 W grupie eksperymentalnej, w przypadku czasu 
biegu przez płotki, nieco większa procentowo poprawa 

wyników wystąpiła we wszystkich czterech wariantach 
biegu w grupie kontrolnej (I – o 1,14%, II – o 0,04%, III  – 
o 0,05%, IV – o 0,14%). W przypadku średniej liczby wy-
konywanych między płotkami kroków wyraźnie większa 
poprawa wystąpiła w grupie eksperymentalnej w warian-
tach II i IV, natomiast w grupie kontrolnej w wariantach I 
i III. W obu grupach zarówno trening techniczny, jak i mo-
toryczny wpłynął zdecydowanie na poprawę wyników 
czasu biegu przez płotki we wszystkich czterech warian-
tach. Jednak, jak pokazały wyniki grupy kontrolnej, tre-
ning motoryczny spowodował nieznacznie większą po-
prawę. W odniesieniu do struktury przestrzennej biegu 
przez płotki większa poprawa, która wystąpiła w średniej 
liczbie kroków w grupie eksperymentalnej w wariantach 
II i IV, świadczy o bardzo dużym znaczeniu treningu 
technicznego w przypadku trudnych warunków biegu 
(tu: zwiększone odległości międzypłotkowe). W warian-
tach I i III (krótkie odległości międzypłotkowe) większa 
poprawa w zakresie średniej liczby kroków w grupie 
kontrolnej przemawia na korzyść treningu motorycznego 
w standardowych warunkach biegu.      

Tabela 2. Warunki biegu przez płotki w czasie badań 

Table 2. Hurdling conditions during tests

Płotki Odległości między płotkami

Wysokość
płotków

warianty1) 4 × średnia
wysokość ciała

4,5 × średnia
wysokość ciała

75%
średniej długości
kończyny dolnej

I
0,69 m / 7,19 m

II
0,69 m / 8,09 m

85%
średniej długości
 kończyny dolnej

III
0,78 m / 7,19 m

IV
0,78 m / 8,09 m

1) Pierwsza liczba wskazuje wysokość płotka, druga – odległość między płotkami / The first number shows the height of the hurdle, second – the inter-hurdle spacing

Tabela 3. Istotność różnic czasu biegu przez płotki i rytmu kroków przed eksperymentem (ANOVA) 

Table 3. Significant differences between the race time and spatial structure of the hurdle run before the experiment (ANOVA) 

Parametr Wariant biegu Grupa eksperym. Grupa kontrolna
ANOVA

F p

Czas biegu
(s)

I
II
III
IV

10,40 ± 0,63
10,44 ± 0,68
10,68 ± 0,66
10,75 ± 0,72

10,60 ± 0,70
10,57 ± 0,74
10,77 ± 0,76
10,84 ± 0,86

3,02
2,37
0,56
0,52

0,084
0,126
0,455
0,474

Liczba kroków
(śr.l.kr.)

I
II
III
IV

3,04 ± 0,24
3,33 ± 0,48
3,07 ± 0,23
3,39 ± 0,49

3,13 ± 0,43
3,42 ± 0,56
3,21 ± 0,46
3,44 ± 0,57

2,45
1,19
5,33*
0,36

0,120
0,276
0,022*
0,547

* –  p ≤ 0,05
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Szczegółowe dane dotyczące zmian czasu biegu 
zawarte są w tabeli 4, a zmiany występujące w struktu-
rze biegu przedstawiono w tabeli 5.

Dyskusja

Analizując zmiany czasu biegu nie sposób przeoczyć faktu, 
że przygotowanie motoryczne o charakterze szybkościo-
wo-siłowym okazało się bardziej skuteczne niż przygoto-
wanie techniczne. W biegu przez płotki o różnej wysokości, 
ale o krótkich odległościach międzypłotkowych, najwięk-
szy wpływ na wynik ma poziom szybkości zawodnika.  
W wariantach o zwiększonej odległości międzypłotkowej 
większy wpływ na wynik końcowy ma poziom umiejętno-
ści technicznych. Na podstawie tych spostrzeżeń można 
wysunąć wniosek, że bieg przez płotki jest to konkurencja 
szybkościowa o charakterze motorycznym. 

Dapena i McDonald [4] oceniali zmiany techniki 
biegu spowodowane wysokością płotka. Filmując biegi 

przez płotki metodą trójwymiarową, wykazali wyraźne 
różnice w technice pokonywania płotków u kobiet 
i mężczyzn, a związane przede wszystkim z wysoko-
ścią płotka.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku 
struktury biegu. Trening motoryczny wpływa w więk-
szym stopniu na średnią liczbę wykonywanych między 
płotkami kroków w wariantach o krótkich odległościach 
międzypłotkowych. Pokonanie dużej odległości mię-
dzypłotkowej i utrzymanie maksymalnej szybkości 
jest trudniejsze niż analogiczna sytuacja w wariantach 
o krótkich odległościach. Ażeby skutecznie rozwiązać 
tę trudną sytuację, konieczne jest posiadanie wyso-
kiego poziomu sprawności specjalnej, którą kształtuje 
się poprzez trening techniczny. Podobny eksperyment 
przeprowadził Q. Tian [5]. Porównując tzw. rytm biegu 
w trzech fazach: tzw. ataku płotka, tzw. zejścia z płotka 
oraz biegu między płotkami, z techniką biegu najlep-
szych płotkarzy, poszukiwał najbardziej racjonalnego 

Tabela 4. Zmiany czasu biegu przez płotki w grupach: eksperymentalnej (E) i kontrolnej (K) – wszystkie dane przedstawiono w sekundach

Table 4.  The changes of the hurdle run results in both groups: experimental (E) and control (C) – all data shown in seconds

Grupa Wariant biegu
Eksperyment ANOVA

Przed Po F p

E (n = 74)

I
II
III
IV

10,40 ± 0,63
10,44 ± 0,68
10,68 ± 0,66
10,75 ± 0,72

9,95 ± 0,58
9,96 ± 0,61
10,11 ± 0,67
10,16 ± 0,76

19,90*
19,23*
24,91*
18,38*

0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

K (n = 73)

I
II
III
IV

10,60 ± 0,70
10,57 ± 0,74
10,77 ± 0,76
10,84 ± 0,86

10,02 ± 0,59
10,08 ± 0,71
10,19 ± 0,71
10,23 ± 0,75

23,07*
11,99*
18,04*
15,27*

0,000*
0,001*
0,000*
0,000*

* – p ≤  0,05

Tabela 5. Zmiany rytmu kroków w grupach: eksperymentalnej (E) i kontrolnej (K) – wszystkie dane przedstawiono w średniej liczbie kroków między 
płotkami

Table 5. The changes of the stride rhythm in both groups: experimental (E) and control (C) – all data shown as the average number of strides carried 
out between hurdles

Grupa Wariant biegu
Eksperyment ANOVA

Przed Po F p

E (n = 74)

I
II
III
IV

3,04 ± 0,24
3,33 ± 0,48
3,07 ± 0,23
3,39 ± 0,49

2,99 ± 0,12
3,13 ± 0,27
3,01 ± 0,16
3,18 ± 0,37

2,67
9,68*
3,86
7,69*

0,104
0,002*
0,051
0,006*

K (n = 73)

I
II
III
IV

3,13 ± 0,43
3,42 ± 0,56
3,21 ± 0,46
3,44 ± 0,57

3,03 ± 0,22
3,25 ± 0,42
3,08 ± 0,25
3,28 ± 0,46

1,13
3,30
2,83
2,57

0,290
0,071
0,095
0,111

* – p ≤  0,05
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i efektywnego rytmu biegu przez płotki. Ocenie pod-
dano strukturę przestrzenną biegu oraz efektywność 
nauczania biegu przez płotki studentów, uwzględniając 
modelowanie odległościami między poszczególnymi 
płotkami.

Różnice występujące (na korzyść grup ekspery-
mentalnych) w zakresie czasu i struktury biegu, w wa-
riantach o zwiększonej odległości międzypłotkowej 
oraz podwyższonej wysokości płotka, pokazują efekty 
oraz znaczenie 10-tygodniowego procesu nauczania 
techniki biegu przez płotki.

Poprawa wyników w biegu przez płotki wśród męż-
czyzn w obu badanych grupach świadczy o wzroście po-
ziomu zdolności motorycznych oraz umiejętności tech-
nicznych podczas 10-tygodniowego okresu nauczania. 
Wraz ze zwiększaniem się odległości między płotkami 
oraz wysokości płotka zmienia się specyfika konkuren-
cji z szybkościowej na techniczną. Występujące w tym 
eksperymencie zmiany parametrów biegu przez wpływ 
na wynik końcowy pokazały, jak bardzo równocześnie 
wzrasta znaczenie procesu nauczania techniki biegu 
przez płotki. Wprawdzie można z tego wnioskować, 
że na początkowym etapie nauczania proces rozwoju 
zdolności motorycznych – to najlepszy trening biegu 
przez płotki, jednak na kolejnych etapach wzrasta zna-
czenie treningu technicznego. Eksperyment pedago-
giczny dowiódł, że poprawa skuteczności biegu przez 
płotki dotyczy sfery technicznej (czyli sposobu poko-
nania przeszkody) oraz motorycznej. Zastosowanie 
różnych wariantów biegu potwierdziło zróżnicowany 
wpływ ww. elementów treningu. Istotny wpływ treningu 
technicznego występuje w przypadku konieczności 
pokonania zwiększonej odległości międzypłotkowej. 
W biegu przez płotki o różnej wysokości, ale o krótkich 
odległościach międzypłotkowych, największy wpływ 
na wynik ma poziom przygotowania motorycznego. 
W wariantach o zwiększonej odległości międzypłot-

kowej większy wpływ na wynik końcowy ma poziom 
umiejętności technicznych.

Badania polegające na biegach przez płotki w zmie-
nionych warunkach przeprowadzili Hay i Schoebel [6]. 
Analizowano czas trwania i amplitudę kroków w zmie-
nionych warunkach i porównywano z warunkami stan-
dardowymi. Badania te pokazały, że struktura czasowa 
jest bardziej odporna na zmiany niż struktura prze-
strzenna w przypadku koniecznej adaptacji przy zmia-
nie parametrów biegu, co sugeruje, iż wyczucie czasu 
i rytmu podczas biegu przez płotki jest elementem naj-
bardziej stabilnym.

Badania dotyczące efektywności biegu przez płotki 
prowadził również Fang Jun [7], który badając studen-
tów biegających przez płotki ustawione w różnych od-
ległościach wykazał, że największy wpływ na efektyw-
ność biegu mają parametry: wysokość ciała, szybkość 
biegu oraz długość kroków. 

Do podobnych wniosków doszli Iskra i Walaszczyk 
[8], analizując metodykę nauczania dzieci biegów przez 
płotki w kontekście wpływu wysokości płotka i odległo-
ści między płotkami na efektywność biegu.

Wnioski

1. 10-tygodniowy proces nauczania techniki biegu 
przez płotki wpływa na poprawę czasu i struktury 
biegu, szczególnie w wariantach o zwiększonej wy-
sokości płotka.

2. Zajęcia ogólnorozwojowe, realizowane w obydwu 
grupach (eksperymentalnej i kontrolnej), prowadzą 
do poprawy wyników w biegu przez płotki.

3. Zmiana parametrów biegu przez płotki (wysokość 
płotka, odległości między płotkami) zmienia spe-
cyfikę konkurencji, wymagania wobec zawodników 
oraz podnosi  znaczenie treningu technicznego 
w tej konkurencji.
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Cel pracy. Próba określenia wpływu parametrów somatycznych i funkcjonalnych (wysokość ciała, masa 
ciała, pojemność życiowa płuc) na tempo opanowania umiejętności pływackich przez uczniów klas trzecich 
szkoły podstawowej. 

Materiał i metoda. Badaniom poddano 100 dziesięciolatków, uczniów klas trzecich krakowskich szkół 
podstawowych podczas obowiązkowych zajęć z nauki pływania, obejmujących 30 jednostek lekcyjnych. Po-
równano poziom rozwoju somatycznego dwu grup, tj. uczących się pływać na głębokiej i na płytkiej pływalni 
(przynależność do danej grupy zależała od decyzji uczniów). 

Wyniki. Wykazano różnice w poziomie i tempie opanowania umiejętności pływackich pomiędzy badanymi 
grupami, chociaż poziom rozwoju cech somatycznych był podobny. Nie stwierdzono natomiast u badanych 
korelacji między tempem uczenia się pływania a poziomem rozwoju ich parametrów somatycznych i funkcjo-
nalnych (wysokość i masa ciała oraz pojemność życiowa płuc).

Wnioski. Należałoby szukać szybkości uczenia pływania dzieci w ich uwarunkowaniach motorycznych, 
psychicznych i pedagogicznych, a nie somatycznych.

Aim of the study. Determining the influence of somatic and functional parameters (height, weight, lungs 
capacity) of 10-year-olds, third form pupils on learning to swim pace.

Material and methods. 100 children at the age of 9–10, third form pupils of Cracow primary schools and 
the participants of 30-lesson obligatory swimming course were examined. The article includes the comparison 
between two different levels of swimming groups in relation to indicated somatic parameters.

Results. In spite of clear difference between the groups in level of swimming, no difference of somatic param-
eters among the children in both groups was observed. There was no direct influence of somatic and functional 
parameters (height, weight, lungs capacity) on learning speed in both groups.

Conclusion. In relation to children who learn to swim, other determinants of learning speed (e.g. psychologi-
cal, pedagogical or connected with motor skills) should be considered.
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Wstęp 

Autorzy opracowań z zakresu nauki pływania zwracają 
uwagę na ważną rolę, jaką w szybkości nabywania 
podstawowych umiejętności pełnią uwarunkowania 
somatyczne [1, 3–9]. Źródeł takiego podejścia do za-
gadnienia należy upatrywać przede wszystkim w prze-
noszeniu na grunt praktyki pedagogicznej niewątpliwie 
słusznych spostrzeżeń odnoszących się do uwarunko-
wań rozwoju mistrzostwa sportowego pływaków. 

Jak wynika z pomiarów wysokości ciała uczestni-
ków ostatnich olimpiad, finalistami w pływaniu byli wy-
socy osobnicy obojga płci [9, 10]. Średnia arytmetyczna 
wysokości ciała zwycięzców w pływaniu na olimpiadzie 
w Pekinie [10] kształtowała się na następującym po-
ziomie: w konkurencjach mężczyzn x – = 189,6 cm (min- 
-max: 178–196 cm), w konkurencjach kobiet x – = 176,6 
cm (min-max: 168–196 cm), przy bardzo podobnych 
średnich arytmetycznych wysokości ciała:  finalistów 
x – = 188,7 cm (min-max: 174–203 cm) i medalistów x – = 
191,3 cm (min-max: 178–203 cm) oraz x – = medalistek 
x – = 176,5 (min-max: 166–185 cm) i finalistek x – = 174,8 
cm (min-max: 160–187 cm). Na informacje o znacznie 
większej dyspersji można natrafić analizując materiały 
dotyczące masy ciała medalistów i finalistów [10], co 
niewątpliwie może wiązać się z kształtowaniem siły. 
Średnia arytmetyczna masy ciała medalistek loko-
wała się na poziomie x – = 65 kg ( min-max: 55–79 kg), 
w przypadku finalistek: x – = 63 kg (min-max: 55–85 kg). 
U medalistów średnia arytmetyczna masy ciała wyno-
siła: x – = 85,5 kg ( min-max 73–104 kg), gdy tymczasem 
u finalistów – x – = 83 kg ( min-max: 61–104). 

Jak wiadomo, wysokości ciała (inaczej niż w przy-
padku masy mięśniowej) nie można ukształtować przez 
odpowiedni trening i odżywianie [11]. Są z nią natomiast 
związane takie wskaźniki warunkujące szybkość prze-
mieszczania się w wodzie, jak długość kończyn dolnych 
i górnych, wielkość stóp i dłoni, a także pojemność 
życiowa płuc [5, 8–10]. Oba powyższe spostrzeżenia 
prowadzą do wniosku, iż w trakcie naboru i selekcji mło-
dych zawodników do wyczynowego uprawiania pływa-
nia należy zwracać uwagę na wysokich osobników.  

Opierając się na takich przesłankach należałoby 
sądzić, że wskazane powyżej podstawowe cechy 
morfofunkcjonalne mogą wpływać na szybkość opa-
nowania umiejętności pływackich. Z taką też opinią 
mamy do czynienia w pracach podejmujących pro-
blematykę podnoszenia efektywności nauki pływania 
dzieci we wczesnym wieku szkolnym [12–17]. W opo-
zycji do tychże poglądów, bardziej teoretycznych niż 

praktycznych, pozostają opinie innych autorów, m.in. 
Fiłona [18], którego badania nie potwierdziły korzyst-
nego wpływu budowy somatycznej na efektywność 
nauczania pływania dzieci. Eksperymentalnie dowiódł 
on, że to właśnie uczniowie niżsi i tężsi osiągali lepsze 
wyniki dydaktyczne w początkowym okresie uczenia 
się pływania. Badania obejmujące późniejsze etapy 
nauczania nie potwierdziły wpływu cech somatycznych 
na osiągane efekty dydaktyczne, z czego wynika, iż na 
szybkość opanowywania i doskonalenia podstawowych 
umiejętności pływania mogły mieć wpływ inne czyn-
niki. Podobne wnioski zawarła w publikacji z 2005 r. 
B. Janowska [19]. Godne odnotowania jest zwłaszcza 
jej stwierdzenie, że podstawowe cechy budowy soma-
tycznej (wysokość i masa ciała) dzieci 10-letnich nie 
są czynnikami wspomagającymi opanowanie umiejęt-
ności pływackich. Należy zatem sądzić, że w myśl pe-
perowskiej metodologii w badaniu nad poszukiwaniem 
czynników ułatwiających proces uczenia i nauczania 
pływania dzieci dochodzi do falsyfikacji obowiązują-
cych dotąd teorii.     

Powyższe spostrzeżenia skłoniły autora, by w ba-
daniach własnych – prowadzonych za pomocą bardziej 
zaawansowanych metod statystycznych i z uwzględ-
nieniem nie tylko prostych korelacji dwóch zmiennych 
– zajął się potwierdzeniem stanowiska na temat roli 
uwarunkowań szybkości opanowania umiejętności pły-
wania w realizowanym według autorskiego programu 
procesie nauczania dzieci 10-letnich. 

Założenia badawcze

Przyjęto założenie, że obok podstawowych cech so-
matycznych i funkcjonalnych wpływ na szybkość nauki 
pływania mogą wywierać także inne niż somatyczne 
czynniki.  Aby stwierdzić, jaka jest siła związku między 
budową somatyczną a szybkością nabywania specjal-
nych umiejętności pływackich, nie wystarczy zatem, 
tak jak dotychczas, badać tylko proste relacje między 
zmienną zależną i niezależną, ale również uwzględnić 
wpływ innych zmiennych pośredniczących. W tym celu 
zastosowano metodę korelacji cząstkowej, umożliwia-
jącą określenie współzależności między dwiema ce-
chami, gdy wpływ pozostałych jest kontrolowany lub 
wyłączony. Zakładano, że dzięki takiemu podejściu 
badawczemu będzie można znaleźć mocniejsze do-
wody na falsyfikację obowiązującej dotąd teorii, która 
zakłada silne powiązania między potencjałem soma-
tycznym a szybkością nabywania przez dzieci umiejęt-
ności pływania.  
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Hipotezy badawcze 

1. Jeżeli przyjmiemy założenie, iż w wielkości współ-
czynnika korelacji cząstkowej n-tego stopnia ujaw-
nia się siła związku między zmienną niezależną 
a zmienną zależną, po „odjęciu” wpływu zmiennej 
kontrolowanej, to należy uznać go za wskaźnik 
„wpływu netto” czynnika somatycznego na szyb-
kość nabywania umiejętności pływania. 

2. Jeżeli we współczynniku korelacji cząstkowej 
n-tego rzędu nie ujawni się w dużym stopniu siła 
związku między zmienną niezależną a zmienną 
zależną, to istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że w podobnych warunkach realizacji procesu na-
uczania poziom cech somatycznych nie będzie 
miał wpływu na szybkość nabywania umiejętności 
pływania, a zatem należałoby większe znaczenie 
przypisywać zmiennej kontrolowanej (np. zgodnie 
z przyjętym założeniem – kompleksowi zdolności 
koordynacyjnych).

Materiał i metody

Badaniom poddano uczniów trzecich klas krakowskich 
szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w obowiąz-
kowych lekcjach nauki pływania (w wymiarze 30 godzin 
lekcyjnych). Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na 
pływalni Akademii Wychowania Fizycznego, a lekcje 
trwały 40 minut.  Ogółem ocenie poddano grupę 100 
dzieci, które nie uczyły się wcześniej pływać. Pełne 
wyniki testów uzyskano z badań  30 chłopców i 37 
dziewcząt.

Zakres i organizacja badań

W zakres badań weszły następujące cechy somatyczne 
i zdolności motoryczne poddane jednorazowemu po-
miarowi: 
1) podstawowe cechy somatyczne, takie jak wyso-

kość i masa ciała; pomiary prowadzono za pomocą 
metod powszechnie stosowanych w somatometrii; 

2) cecha anatomiczno-funcjonalna: poziom pojemno-
ści życiowej płuc; w badaniach zastosowano spiro-
metr Barnesa (cm3 z dokładnością do 100 cm3);

3) zdolności motoryczne – na początku i na zakończe-
nie nauki pływania przeprowadzono pomiar ośmiu 
podstawowych cech zaliczanych do kompleksu ko-
ordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) [20]:
• kinestetyczne różnicowanie – próba „opanowa-

nie podwieszonej piłeczki”,

• orientacja czasowo-przestrzenna – próba 
„marsz do celu”,

• szybka reakcja motoryczna – próba „chwyt pa-
łeczki Ditricha”,

• zachowanie równowagi – równowaga dyna-
miczna – próba „obroty na listwie ławeczki gim-
nastycznej”,

• rytmizacja ruchów – próba „rytmiczne bębnie-
nie kończynami górnymi”,

• sprzężenia ruchów – próba „3 przewroty 
w przód”,

• dostosowania motorycznego – próba „skok 
w dal w przód i w tył”,

• wysoka częstotliwość ruchów – próba  „skip-
pingu”.

4) Elementy umiejętności pływania („sprawność spe-
cjalna”).

Po kolejnych pięciu lekcjach pływania przeprowa-
dzono pięć serii (U1–U5)  pomiaru umiejętności pływac-
kich.  Do ich oceny wykorzystano autorski test, wzoro-
wany na narzędziach stosownych dotąd w praktyce [4, 
21–24], ze szczególnym uwzględnieniem prób z dwu-
stopniowego testu kompetencji i umiejętności pływania 
Dybińskiej [23] oraz Dybińskiej i Wójcickiego [24]. 

 Za kryterium poprawności (I etap nauki) uznano 
dychotomiczny podział badanych na umiejących wy-
konać dany element techniki (tab. 1a) i nieumiejących 
wykonać próby. Zastosowano skalę ocen: wykonał = 
1pkt, nie wykonał = 0 pkt. 

Sprawdzian z wyjątkiem dwu ostatnich prób mógł 
być prowadzony tam, gdzie odbywały się zajęcia, 
a więc również na wodzie płytkiej.

Po przeprowadzeniu testu, na zakończenie pierw-
szego etapu, przeprowadzono podział ćwiczących na 
dwie grupy, stosownie do wybranego przez nich miej-
sca zajęć: wody głębokiej (grupa P) i wody płytkiej 
(grupa L). Uznano, że czynnikiem utrudniającym wybór 
przez uczniów wody głębokiej na miejsce odbywania 
dalszych ćwiczeń mógł być „lęk behawioralny”. Taką 
hipotezę potwierdziły również spostrzeżenia, poczy-
nione w trakcie obserwacji uczniów na kolejnych zaję-
ciach I etapu nauczania w płytkiej wodzie, a także ich 
zdecydowana odmowa kontynuacji ćwiczeń na wodzie 
głębokiej „z powodu lęku przed utonięciem”. 

Ogółem w grupie L znalazło się 33 dzieci. Do grupy 
P zakwalifikowano natomiast 34 uczniów, którzy bez 
wahania postanowili kontynuować dalszą naukę pły-
wania w wodzie głębokiej. W obu grupach realizowano 
taki sam program nauczania, pozostawiając uczniom 
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możliwość wyboru miejsca szkolenia na kolejnych za-
jęciach. Pierwotną deklarację uznano za cechę jako-
ściową osobowości różniącą uczniów – tzw. lęk beha-
wioralny. 

Drugi etap nauczania zakończony został oceną 
poziomu podstawowych umiejętności pływackich 
w trakcie pływania kraulem na grzbiecie. W teście 
tym uwzględniono dwa elementy techniki sportowej 
wymieniane przez B. Czabańskiego [1], a mianowicie 

e f e k t y w n o ś ć , której wymiarem było przypłynięcie 
wybranym stylem dystansu 20–25 metrów oraz e k o -
n o m i k ę , warunkowaną przez technikę, a więc spo-
sób wykonania czynności ruchowej, który pozwala nam 
wykonać zadanie ruchowe nie tylko skutecznie, ale też 
ekonomicznie. Kryterium oceny wybranych elementów 
technicznych (tab. 1b) przez ekspertów było następu-
jące:  błąd – 0 pkt; prawidłowo wykonany element tech-
niczny – 1 pkt.

Tabela 1a. Test kompetencji pływackich pierwszego etapu nauczania – adaptacji wstępnej

Table 1a.  Swimming skills test of the first stage of teaching – preliminary adaptation

Test  umiejętności / Swimming skills test Zadanie / Task

1. Zanurzanie twarzy do wody Zanurz całą twarzy pod powierzchnią wody na czas  powyżej 5 sekund.

2. Otwieranie oczu pod wodą Policz ile widzisz palców pod wodą.

3. Pływackie oddychanie Wykonaj rytmicznie 5 cykli oddechowych z wydłużonym wydechem do wody.

4. Leżenie na plecach na pow. wody Wytrzymaj w ułożeniu na plecach (bez przyborów wypornościowych) co najmniej 5 sekund

5. Leżenie na piersiach na pow. wody Wytrzymaj w ułożeniu na piersiach (bez przyborów wypornościowych) co najmniej 5 
sekund.

6. Orientacja pod wodą Wyciągnij z dna pływalni 2–3 zatopione przedmioty.

7. Pływanie elementarne Przepłyń tzw. „pieskiem” dystans co najmniej 5 metrów.

8. Poślizg na piersiach z ruchem nóg Przepłyń w poślizgu po odbiciu od ściany co najmniej 3 m. nie wykonując dodatkowego 
wdechu.  

9. Ruchy kończyn dolnych Naprzemianstronnym ruchem kończyn dolnych przepłyń na plecach co najmniej 15 metrów.

10. Skok do wody na nogi Wykonaj dowolny skok do wody na nogi z pozycji stojącej z wysokości 0,70 metrów.

Tabela 1b. Test umiejętności  pływackich drugiego etapu  nauczania – pływanie stylowe

Table 1b. Swimming skills test of the first stage of teaching – period swimming

Umiejętności pływackie / Swimming skills Tak / Yes Nie / No

1. Stopy zgięte podeszwowo, skierowane dośrodkowo

2. Nogi lekko ugięte w stawach kolanowych

3. Prawidłowe ułożenie ciała na wodzie

4. Naprzemianstronne ruchy nóg z góry w dół i z dołu do góry

5. Prawidłowe ułożenie głowy na wodzie

6. Poprawne ruchy wiosłujące dłońmi

7. Ramiona przenoszone nad wodą są proste

8. Ramiona wyjmowane są z wody przy udzie a wkładane przy głowie

9. Naprzemianstronne ruchy ramion

10. Zachowanie właściwej koordynacji ruchowej – 4 do 6 uderzeń nogami przypadających na jeden cykl ruchowy 
ramion
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Maksymalna liczba 20 pkt uzyskanych w obu te-
stach – tj. suma wyników z testu kompetencji (10 pkt) 
i umiejętności pływackich (10 pkt) – świadczyła o peł-
nym opanowaniu podstawowych umiejętności pływac-
kich oraz o poprawnym technicznie pływaniu kraulem 
na grzbiecie na poziomie standardowym.

Metody opracowania wyników badań 

Po sprawdzeniu normalności rozkładów obliczono:
1) podstawowe charakterystyki statystyczne: średnią 

arytmetyczną (x–), odchylenie standardowe (SD),
2) średnią arytmetyczna sumy punktów uzyskanych 

za umiejętności pływackie,
3) różnicę między poziomem pięciu pomiarów umie-

jętności pływackich sprawdzono za pomocą testu 
analizy wariancji F-Snedecora,

4) siłę związku między zmienną niezależną (poziom 
rozwoju cech somatycznych) i cechą anatomiczno-
funkcjonalną ( pojemnością życiową płuc) badano 
dwoma metodami:
• z zastosowanie korelacji prostej Pearsona, 
• z zastosowaniem korelacji cząstkowej Kendalla 

przy eliminacji kontrolowanej zmiennej (zdolno-
ści koordynacyjne), wykorzystując jej wariant 
n-tego rzędu korelacji cząstkowej [25],

5)  w celu oceny istotności współczynnika korelacji pro-
stoliniowej rxy  obliczono wartość funkcji  to określo-
nej równaniem:

21
rt f

r
=

-

gdzie: r – współczynnik korelacji, f – liczba stopni swo-
body. 

Wyniki   badań

Charakterystyka somatyczna badanych

Jak wynika z dokonanego przeglądu piśmiennictwa, 
finaliści olimpijscy w pływaniu charakteryzowali się 
wysokością ciała znacznie przewyższającą średnią 
populacyjną [9, 10]. Można było zatem przypuszczać, 
że na zaobserwowane lepsze efekty w nauce pływa-
nia dzieci 10-letnich oprócz hipotetycznie założonego 
lęku behawioralnego będą również wywierały wpływ 
podstawowe cechy somatyczne, wysokość i masa 
ciała. W takim przypadku należałoby spodziewać się, 
że średnia arytmetyczna badanych z grupy P będzie 
wyższa od średniej populacyjnej, a z grupy L – niższa. 
Z danych przestawionych na rycinach 1–2 wynika, 
że obie z wymienionych podstawowych cech soma-

Ryc.1. Średnie wartości wysokość ciała [cm] chłopców i dziewcząt: grupa L – kolor czarny, grupa P – kolor biały, populacja krakowska – linie skośne 
„zebra”, populacja ogólnopolska – „szachownica”

Fig. 1. Average height body values [cm] boys and girls: group L – black,  group P – white,  Cracow population – diagonal lines “zebra”, Poland popula-
tion – “chessboard”
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tycznych były na podobnym poziomie. Poza tym tylko 
nieznacznie (w odniesieniu do masy ciała) ciężar ciała 
był wyższy w grupie P niż L. Trudno zatem byłoby na 
podstawie przedstawionej charakterystyki statystycz-
nej uznać, że czynnik somatyczny w jakiś szczególny 
sposób wyróżniał badanych osobników w grupie L lub 
P. Poziom rozwoju ich podstawowych cech somatycz-
nych był podobny do rówieśników z Krakowa i z popu-
lacji ogólnopolskiej [26, 27]. 

Wybór miejsca nauki pływania a poziom rozwoju 
pojemności życiowej płuc 

W badaniach własnych postanowiono również spraw-
dzić, czy uczniowie, którzy wybrali na miejsce pro-
wadzenia ćwiczeń fizycznych pływalnię z głęboką 
lub płytką wodą, różnią się parametrami pojemności 
życiowej płuc od dzieci uczących się pływać na płyt-
kiej wodzie (por. ryc. 3). Zgodnie z obiegowymi i dość 
powszechnymi  podglądami ilość powietrza zalega-
jącego w płucach może mieć wpływ na pływalność 
ciała. Na podstawie analizy danych z ryciny 3 trudno 
stwierdzić, czy istniały znaczące różnice pod wzglę-
dem omawianej cechy anatomiczno-funkcjonalnej 
w obu grupach wyróżnionych na podstawie wyboru 
dzieci. 

Ryc. 2. Średnie wartości masy ciała [kg] chłopców i dziewcząt: grupa L – kolor czarny, grupa P – kolor biały, populacja krakowska – linie skośne „zebra”, 
populacja ogólnopolska – „szachownica”

Fig. 2. Average weight body values [kg] boys and girls: group L – black,  group P – white,  Cracow population – diagonal lines “zebra”, Poland popula-
tion – “chessboard”
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Ryc. 3. Średnie wartości wyników pomiaru pojemności życiowej płuc [cm3] 
dla grupy L – kolor czarny i grupy, P – kolor biały

Fig. 3. Average lungs capacity [cm3] values for group L – black and group 
P – white
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Związek między poziomem rozwoju podstawowych 
cech somatycznych i pojemności życiowej płuc 
a efektywnością nauki pływania w świetle 
współczynników korelacji prostej 

Zgodnie z przyjętymi celami badawczymi, w opraco-
waniu tym zostanie przedstawiona ocena „siły związku 
netto” między podstawowymi cechami somatycznymi 
(wysokością i masą ciała) oraz pojemnością życiową 
płuc a wynikami w pierwszym i ostatnim cyklu naucza-
nia pływania dzieci. W celu wykazania różnic między 

rezultatami korelacji prostej i cząstkowej przeprowa-
dzono obie procedury obliczeń statystycznych. 

W tabeli 2ab zamieszczono wartości współczyn-
ników korelacji prostej oraz poziom ich istotności 
statystycznej odnoszące się do relacji między po-
szczególnymi cechami somatycznymi oraz pomiarem 
pojemności życiowej płuc a efektywnością naucza-
nia, ocenioną  w pierwszym (U1) i ostatnim (U5) cyklu 
jej pomiarów. W żadnym przypadku nie ujawniły się 
istotne korelacje między branymi pod uwagę zmien-
nymi.  

Tabela 2a. Korelacje liniowe pomiędzy początkowymi umiejętnościami pływackimi [U1] a parametrami somatycznymi [S] – wysokość ciała, masa ciała, 
pojemność życiowa płuc

Table 2a.  Linear correlations between initial swimming skills [U1] and somatic parameters [S] – height, weight, lungs capacity

Współczynnik korelacji Pearsona
Pearson’s correlation coefficient

Zmienna niezależna
Independent variable

Zmienne zależne
Dependent variables

Wysokość
Height 

Masa
Weight

Spirometria
Spirometry

U1

rxy ,156 –,046 ,216

p ,207 ,713 ,079

r – współczynnik korelacji – correlation coefficient.

p – istotność statystyczna – statistic significance.

*  Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.05 (bilaterally)

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.01 (bilaterally)

Tabela 2b.  Korelacje liniowe pomiędzy końcowymi umiejętnościami pływackimi [U5] a parametrami somatycznymi [S] – wysokość ciała, masa ciała, 
pojemność życiowa płuc

Table 2b.  Linear correlations between final swimming skills [U5] and somatic parameters [S] – height, weight, lungs capacity

Współczynnik korelacji Pearsona
Pearson’s correlation coefficient

Zmienna niezależna
Independent variable

Zmienne zależne
Dependent variables

Wysokość
Height 

Masa
Weight

Spirometria
Spirometry

U5

rxy ,117 –,148 ,206

p ,347 ,231 ,095

r – współczynnik korelacji – correlation coefficient.

p – istotność statystyczna – statistic significance.

*  Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.05 (bilaterally).

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.01 (bilaterally).
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Związek między poziomem rozwoju podstawowych 
cech somatycznych i pojemności życiowej płuc 
a efektywnością nauki pływania w świetle 
współczynnika korelacji cząstkowej Kendalla

Zgodnie z założeniami badawczymi postanowiono usta-
lić siłę związku między budową somatyczna a szybko-
ścią nabywania specjalnych umiejętności pływackich 
nie tylko – jak to wykonywano dotychczas – z zasto-
sowaniem prostych relacji między zmienną zależną 
i niezależną, ale także wzięto pod uwagę inną metodę 

statystyczną, która pozwoliła wykazać wpływ innych 
zmiennych pośredniczących na badaną siłę związku 
między zmiennymi głównymi. W tym celu wybrano ko-
relację cząstkową umożliwiającą określenie współza-
leżności między dwiema cechami, zarówno wtedy, gdy 
wpływ pozostałych jest kontrolowany, jak i  wyłączony. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rycinie 
3a i 3b, „oczyszczenie siły związku” między poziomem 
umiejętności a wysokością i masą ciała i pojemnością 
życiową płuc na różnych etapach nauczania, pozwo-
liło stwierdzić, że tylko w przypadku relacji między 

Tabela 3a. Korelacje cząstkowe pomiędzy początkowymi umiejętnościami pływackimi [U1] a parametrami somatycznymi [S] przy kontroli zmiennych 
koordynacyjnych [KZM]

Table 3a. Partial correlations between initial swimming skills [U1] and somatic parameters in control of coordinative variables [KZM]

Współczynnik korelacji cząstkowej
Partial correlation coefficient

Zmienne kontrolne
Control variables Zmienna niezależna

Independent variable

Zmienne zależne 
Dependent variables

KZM Wysokość
Height 

Masa
Weight

Spirometria
Spirometry

K1 & K2 & K3 & K4 & K5 & K6 & K7 & K8 U1

rxy ,182 ,139 ,301(*)

p ,167 ,292 ,020

r – współczynnik korelacji – correlation coefficient.

p – istotność statystyczna – statistic significance.

*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.05 (bilaterally).

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.01 (bilaterally).

Tabela 3b. Korelacje cząstkowe pomiędzy końcowymi umiejętnościami pływackimi [U5] a parametrami somatycznymi przy kontroli zmiennych koordy-
nacyjnych [KZM]

Table 3b. Partial correlations between initial swimming skills [U5] and somatic parameters in control of coordinative variables [KZM]

Współczynnik korelacji cząstkowej
Partial correlation coefficient

Zmienne kontrolne
Control variables

Zmienna niezależna
Independent variable

Zmienne zależne 
Dependent variables

KZM Wysokość
Height 

Masa
Weight

Spirometria
Spirometry

K12 & K22 & K32 & K42 & K52 & K62 & K72 & K82 U5

rxy ,077 –,073 ,119

p ,564 ,582 ,371

r – współczynnik korelacji – correlation coefficient.

p – istotność statystyczna – statistic significance.

*  Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.05 (bilaterally).

**  Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). Correlation statistically significant 0.01 (bilaterally).
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pojemnością życiową płuc a umiejętnościami pływac-
kimi w pierwszym pomiarze ujawniła się silniejsza, 
istotna siła związku statystycznego. W innych relacjach 
współczynniki korelacji cząstkowej Kendalla nie były 
istotne statystycznie. Należy zatem przyjąć, że również 
w omawianym przypadku brak podstaw do stwierdze-
nia, że cechy somatyczne wpływają na efekty osią-
gnięte w początkowych etapach nauki pływania. 

Efektywność nauki pływania w kolejnych etapach jej 
pomiarów [U1 U2 U3 U4 U5] 

Zgodnie z przyjętymi celami badań przeprowadzono 
ocenę efektywności nauki pływania, uwzględniając 
średnie i odchylenia standardowe oceny punktowej na 
kolejnych etapach sprawdzianów technicznych. Na ry-
cinie 4 przedstawiono zmienność uzyskanych wyników 
w grupie L i P.  Na podstawie analizy zamieszczonych 
na niej danych można uznać, że stwierdzony w grupie 
P wyższy poziom umiejętności w pierwszym pomiarze, 
utrzymuje się w całym badanym okresie Jak wykazuje 
opracowanie statystyczne różnic wyników międzygru-
powych w pierwszym ( L – P = ~ 3,5 pkt , to = –13,4, 
p < 0,001) i ostatnim badaniu ( L – P 9,4 pkt, t = –9,13, 
p < 0,001), były one istotne statycznie.  Warto dodać, 
że nie tylko umiejętności międzygrupowe w grupie P 
były lepsze, ale także w toku procesu nauczania za-

kres różnic ulegał zwiększeniu. Przyjmując założenie, 
że wybór grupy przez badanych był efektem ich lęku 
behawioralnego, można przypuszczać, że czynnik 
ten miał znaczenie w uzyskiwaniu lepszych wyników 
w nauce pływania. Należy zaznaczyć, że analiza wa-
riancji wykazała istotne statystycznie różnice wyników 
(F[1,65] = 131,24, p < 0,00001) między poszczególnymi 
badaniami. Może to wskazywać, że konieczne jest po-
twierdzenie w dalszych badaniach wcześniej postawio-
nej hipotezy. 

Podsumowanie i dyskusja

Przystępując do podsumowania wyników badań wła-
snych należy podkreślić, że najważniejszą odpowiedzią 
na pytania badawcze była konkluzja, iż nie ma podstaw 
do potwierdzenia powszechnego wśród teoretyków 
i praktyków sportu, zajmujących się również metodyką 
i dydaktyką pływania [1–7, 12–17] przekonania o wy-
jątkowym wspomaganiu procesu nauczania i uczenia 
się elementarnych czynności pływackich u dzieci przez 
wyższy poziom rozwoju ich  podstawowych cech so-
matycznych i pojemności życiowej płuc.  

Wyniki badań własnych nie potwierdziły takiej hipo-
tezy. Poziom rozwoju somatycznego oraz pojemności 
życiowej płuc badanych 10-letnich osobników był po-
równywalny ze stwierdzonym u rówieśników z Krakowa 

Ryc. 4. Średnie wartości wyników pięciu kolejnych pomiarów poziomu umiejętności pływackich [U] w grupie L – linia ciągła i w grupie P – linia przery-
wana

Fig. 4. Average result values in five following measurements of swimming skills level [U] in group L – uninterrupted line and in group P – interrupted line

Umiejętności pływackie w grupie L i P

0
2
4
6
8

10

12
14
16
18
20

1 2 3 4 5

Kolejny pomiar

W
yn

ik

 



– 64 –

Witold Ziara

oraz z badań populacji ogólnopolskiej [26, 27]. Nie 
odnotowano również istotnych statystycznie różnic 
między wysokością, masą i pojemnością życiową płuc 
uczniów, którzy znaleźli się w grupach odbywających 
zajęcia na płytkiej (L) i głębokiej wodzie (P).   

Wyniki poszukiwania związków korelacyjnych mię-
dzy efektywnością nauczania elementarnego pływania 
na początku i na końcu zaproponowanego programu 
zajęć dydaktycznych jednoznacznie potwierdziły wcze-
śniej wysuniętą hipotezę o braku podstaw do stwier-
dzenia, że warunki somatyczne lub pojemność życiowa 
płuc mogą mieć związek z efektywnością nauczania 
pływania dzieci 10-letnich. W falsyfikacji takiej teorii 
szczególnie przydatna okazała się metoda korelacji 
cząstkowej [25]. Jej wykorzystanie w przypadku funk-
cji wielu zmiennych oznacza badanie współzależności 
między dwiema cechami, gdy wpływ pozostałych jest 
wyłączony lub kontrolowany. Współczynniki korela-
cji cząstkowej są charakteryzowane przez tzw. rząd 
współczynnika korelacji czą stko wej. Wartość liczbowa 
rzędu współczynnika korelacji cząstkowej określona 
jest przez liczbę zmiennych wyłączonych (kontrolowa-
nych). Rozróżniamy współczynniki korelacji cząstko wej 
rzędu zerowego, pierwszego, drugiego oraz wyższych 
rzędów. 

Właściwości:
a) badamy korelację pomiędzy dwiema cechami 

(zmiennymi) ilościowymi, lecz wtedy, gdy wpływ 
innych chcemy odseparować,

b) korelacja może być ujemna i dodatnia (od –1 do 1), 
jak w przypadku korelacji Pearsona,

c) brane są pod uwagę korelacje różnego rzędu, tj. 0. 
zerowego rzędu, dla dwóch cech, gdy współczyn-
nik ko re lacji rxy jest obliczony bez zmiennych wyłą-
czonych; 1. rzędu, dla 3 zmiennych z wyłączeniem 
oddziaływania jednej z nich; 2. rzędu,  dla 4 zmien-
nych z wyłączeniem oddziaływania dwóch z nich; 3. 
n-tego rzędu;  dla n+2 zmiennych,  z wyłączeniem 
oddziaływania n z nich.

Według powyższej klasyfikacji współczynnik kore-
lacji cząstkowej Kendalla rzędu zerowego (0) – to zwy-
kły współczynnik korelacji pomiędzy dwiema badanymi 
cechami (rxy ), czyli współczynnik ko re lacji obliczony 
bez zmiennych wyłączonych. Współczynnik korelacji 
cząstkowej rzędu pierw szego (I) ma jedną zmienną 
kontrolowaną, współczynnik korelacji cząstkowej rzędu 
drugiego ma dwie zmienne kontrolowane (II), a współ-
czynnik korelacji rzędu n-tego (n) ma „n” zmiennych 
kontrolowanych. 

W związku z tym współczynnik korelacji cząstko-
wej rzędu pierwszego r12.3 określa zależność pomię-
dzy zmien nymi 1 i 2 z wyłączeniem oddziaływania 
zmiennej 3; przyjmuje się, że jest to współczynnik ko-
relacji pomiędzy zmien nymi 1 i 2 pod kontrolą zmien-
nej 3.  Współ czyn nik ten określony jest za pomocą 
równania:

- ◊
=

- ◊ -
12 13 23

12.3 2 2
13 23

r r rr
(1 r ) (1 r )

Występujące w tym równaniu współczynniki r12, r13 
oraz r23 są współczynnikami korelacji cząstkowej rzędu 
ze rowego i określają siłę współzależności odpowied-
nio pomiędzy cechami 1 i 2, 1 i 3 oraz 2 i 3. Wartość 
liczbowa kwadratu współczynnika korelacji cząstko wej 
rzędu pierwszego 2

12.3r  określa, jaka część zmienności 
wielkości 1, która nie została wyjaś nio na przez zmienną 
2, jest wyjaśniana przez zmienną 3. 

Współczynnik korelacji cząstkowej rzędu drugiego, 
r12.34 jest określony wzorem:

- ◊
=

- ◊ -
12.3 14.3 24.3

12.34 2 2
14.3 24.3

r r rr
(1 ) (1 r )

gdzie: wartość liczbowa tego współczynnika jest miarą 
siły zależności pomiędzy zmiennymi 1 i 2 z wyłącze-
niem wpływu zmiennych 3 i 4 itd. 

Na przykład gdy r – 12,3 = 0,9 – to oznacza, że 
istnieje silna dodatnia korelacja (zależność) pomiędzy 
zmienną 1 i 2, po wyeliminowaniu wpływu zmiennej 3.

W podobny sposób jest obliczany w badaniach wła-
snych współczynnik korelacji cząstkowej n-tego rzędu, 
przy liczbie n zmiennych kontrolowanych.  

Poszukiwanie w badaniach własnych powiązań 
między efektywnością nauczania podstawowych umie-
jętności pływackich dzieci 10-letnich a poziomem roz-
woju cech somatycznych i pojemnością życiową płuc 
z „wytrąceniem” ewentualnego wpływu kompleksu 
zdolności koordynacyjnych (KZM) wniosło niewiele 
zmian w porównaniu do wyników korelacji prostej (por. 
tab. 2ab, 3ab). 

 Kontrola wszystkich ośmiu zmiennych KZM ujaw-
niła tylko w początkowym okresie nauczania (r = 0,301; 
p < 0,05) wyraźniejszą, dodatnią korelację osiąganych 
wyników pływackich z pojemnością życiową płuc. 
Trudno orzec, czy był to przypadkowy wynik badań, czy 
też potwierdził on pewną prawidłowość. Pomijając taką 
okoliczność należy stwierdzić, że nie znaleziono istot-
nych statystycznie powiązań w innych rozważanych re-
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lacjach. Biorąc pod uwagę wyniki badań własnych na-
leży stwierdzić, iż nie ma podstaw do przyjęcia poglądu 
o dużym wpływie poziomu rozwoju cech somatycznych 
i pojemności życiowej płuc dzieci 10-letnich na szyb-
kość ich nauki pływania. 

Wydaje się, że cechy somatyczne nabierają zna-
czenia dopiero po opanowaniu umiejętności pływania 
na odpowiednio wysokim poziomie, a więc na eta-
pie doskonalenia techniki [18], gdzie jednym z głów-
nych kryteriów oceny może być wymierny wynik, np. 
czas pokonanego dystansu. Potwierdza to analiza 
cech somatycznych najlepszych zawodników świata 
w pływaniu, która  wykazała, że optymalna sylwetka 
(smukłość ciała, zasięg ramion, wielkość dłoni i stóp 
itp.) oraz odpowiednia pojemność życiowa płuc na 
pewno pomagają osiągać lepsze rezultaty pływackie 
mistrzom [9, 10]. Nie zostały natomiast potwierdzone 
przesłanki teoretyczne, sugerujące możliwość uzy-
skania lepszych wyników w nauczaniu pływania przez 
dzieci odznaczające się korzystniejszą „pływalnością” 
(wynikającą np. z dużej pojemności życiowej płuc lub 
też wyższego wzrostu) ani przez dzieci odznaczające 
się pewnością utrzymywania na wodzie i umiejętno-
ścią bezpiecznego stawiania nóg na dnie płytkiej wody 
w razie zmęczenia lub odczucia strachu (czego nie po-
twierdza własna praktyka).  Nie znalazły one potwier-
dzenia  w wynikach badań własnych dokumentujących 
postępy w efektywności nabywania coraz wyższych 
elementarnych umiejętności pływackich przez dzieci 
10-letnie. 

Warto zwrócić uwagę, że w nauczaniu pływania 
wyższy poziom rozwoju masy ciała może być na-
wet przeszkodą w uzyskiwaniu lepszych wyników. 
Wskazują na to stwierdzone w badaniach własnych 
związki korelacyjne. Okazało się bowiem, że zarówno 
współczynniki korelacji prostej Pearsona, jak i cząstko-
wej Kendalla wykazały ujemny kierunek związku wyż-
szej masy ciała z wynikami nauczania pływania (tab. 
2ab, 3ab). Duży ciężar ciała dziecka może być zatem 
pewnym utrudnieniem w opanowywaniu przez nie ele-
mentarnych ruchów w wodzie.

 W konkluzji rozważań należałoby jeszcze raz pod-
kreślić, że w świetle wyników badań własnych wyższy 
poziom rozwoju somatycznego nie jest czynnikiem uła-
twiającym dzieciom nabywanie podstawowych umiejęt-
ności pływackich. W ten sposób potwierdzono wcze-
śniejsze wnioski z doniesień Fiłona [18] i Janowskiej 
[19], w których można znaleźć stwierdzenie, że podsta-
wowe cechy budowy somatycznej (wysokość i masa 
ciała) dzieci 10-letnich nie mogą być czynnikiem różni-

cującym szybkość opanowania przez nie umiejętności 
pływackich.  

Wyniki badań własnych dostarczyły niewątpliwie 
interesujących danych odnoszących się do oceny 
efektywności nauczania pływania.  Pomiary tych 
danych na kolejnych pięciu etapach realizacji au-
torskiego programu zajęć pozwoliły zauważyć, że 
różnice stwierdzone między grupami L i P w ocenie 
podstawowych umiejętności pływackich dzieci na po-
czątku (U1) nie zmniejszały się w kolejnych etapach 
nauczania. Biorąc pod uwagę fakt, że podział na te 
grupy odbył się po pięciu lekcjach „oswajania dzieci 
z wodą” i był uzależniony do indywidualnego wyboru 
przez uczestników miejsca prowadzenia zajęć (woda 
płytka lub głęboka) oraz uwzględniając prawdopodo-
bieństwo motywacji takiego wyboru, za jaki można 
przyjąć poziom lęku behawioralnego, wypada sądzić, 
że istnieją inne niż somatyczne uwarunkowania szyb-
kości opanowywania przez 10-letnie dzieci umiejętno-
ści pływackich. 

Hipotetycznie uwarunkowań tych można doszukiwać 
się w uzdolnieniach ruchowych lub też, na co pośrednio 
wskazują wyniki korelacji cząstkowej, w osobniczych 
właściwościach funkcji centralnego układu nerwowego, 
które bada  pomiar predyspozycji koordynacyjnych od-
powiedzialnych za regulację i sterowanie ruchem ciała. 
Wyniki badań własnych przedstawione w niniejszej 
pracy kierują też uwagę w stronę uwarunkowań psy-
chicznych dzieci podejmujących naukę pływania. 

Z praktyki wynika, że poziom rozwoju fizycznego 
dziecka (siła mięśni, masa ciała, wyporność czy też 
wysokość ciała uczącego się pływać) nie zawsze 
można uważać za sprzyjający przezwyciężeniu in-
nych ważnych na tym etapie nauki przeszkód, takich 
jak np. lęk. Lękliwość nie jest zależna od parametrów 
somatycznych ciała. Uzasadnione może być wobec 
tego stwierdzenie, iż sprawność człowieka w wodzie 
jest w większym stopniu ograniczona przez jego stan 
emocjonalny bądź psychiczną dyspozycję organizmu 
niż ma to miejsce w razie podjęcia działań motorycz-
nych w innym środowisku. Nie można zatem przeno-
sić spostrzeżeń z działalności w codziennym życiu do 
warunków, w jakich są realizowane czynności ruchowe 
w wodzie.  Ich specyfika nie pozwala na proste przenie-
sienie wiadomości o uwarunkowaniach somatycznych, 
efektywności wykonania czynności ruchowych i pozio-
mie sprawności fizycznej na spostrzeżenia dokonane 
na podstawie wyników testów zalecanych do stosowa-
nia w pracy nauczyciela wychowania fizycznego [11, 
28, 29].  
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Wnioski 

1. Na efektywność nauczania elementarnych umie-
jętności pływackich 10-letnich dzieci nie wpływa 
poziom rozwoju podstawowych cech somatycz-
nych i pojemności życiowej płuc, w związku z czym 
należy uważać, że inne są uwarunkowania rozwoju 
mistrzostwa sportowego w pływaniu, a inne w opa-
nowywaniu jego podstaw.  

2. Warunki nauczania pływania stwarzają swoiste dla 
środowiska wodnego uwarunkowania szybkości na-
uczania pływania, a zatem nie należy mechanicz-
nie przenosić na nie doświadczeń wyniesionych 
z nauczania czynności ruchowych, które zostały 

zdobyte w typowych warunkach prowadzenia zajęć 
szkolnych. 

3. Zaproponowany program nauki pływania, uwzględ-
niający wybór przez uczestników miejsca, w którym 
będą prowadzone zajęcia dydaktyczne (płytka lub 
głęboka woda), można uznać za przynoszący po-
żądane efekty; są one tym większe, im mniejszy lęk 
behawioralny odczuwają dzieci z grup. 

4. Wyniki badań własnych wykazują, że w poszukiwa-
niach determinantów efektywności nauczania ele-
mentarnych umiejętności pływania dzieci 10-letnich 
należy uwzględnić czynniki inne niż somatyczne, 
takie jak np. uzdolnienia ruchowe, zdolności moto-
ryczne oraz cechy psychiczne. 

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               

[1] Czabański B: Wybrane zagadnienia uczenia się i naucza-
nia techniki sportowej. Wrocław, AWF  1991.

[2] Płatonow WN: Trening wyczynowy w pływaniu. Struktura 
i programy. Warszawa,  Sport i Turystyka, 1997. 

[3] Bartkowiak E: Pływanie – program szkolenia dzieci i mło-
dzieży. Warszawa, Centralny Ośrodek Sportu, 1997.

[4] Wiesner W: Nauczanie – uczenie się pływania. Wrocław, 
AWF, 1998.

[5] Bartkowiak E: Pływanie sportowe. Biblioteka Trenera, 
Warszawa 1999.

[6] Czabański B, Fiłon M: Elementy teorii pływania. Wrocław, 
AWF 1991. 

[7] Maglischo EW: Swimming fastest. Champaign, Human 
Kinetics, 2003. 

[8] Płatonow WN: Sistiema podgotowki sportsmienow w ol-
impijskom sportie. Kijów, 2004.

[9] Opyrchał Cz, Karpiński R: Pływanie na Igrzyskach Olim-
pijskich w Atlancie – wybrane parametry uczestników 
i ocena poziomu sportowego. Prognoza na rok 2000. 
Sport Wyczynowy 1997: 9–10: 25–33. 

[10] Karpiński R, Opychał Cz: Pływanie na Igrzyskach Olim-
pijskich w Pekinie – analiza poziomu sportowego, wieku 
i budowy somatycznej pływaków. Sport Wyczynowy, 2008; 
10–12 (526–528): 7–23.

[11]  Szopa J, Mleczko E, Żak S: Postawy antropomotoryki. 
Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

[12] Guła-Kubiszewska H: Wyobrażenia motoryczne a spraw-
ność uczenia się pływania stylem klasycznym dzieci 
dziesięcioletnich. Kultura Fizyczna, 1993; 7–8.

[13] Dybińska E, Ostrowski A: Lęk u dziesięcioletnich dzieci 
uczących się pływać. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 
2003; 3: 33–36. 

[14] Guła-Kubiszewska H: Wyobrażenia motoryczne a spraw-
ność uczenia się pływania stylem klasycznym dzieci 
dziesięcioletnich. Kultura Fizyczna, 1993; 7-8.

[15] Gedl-Pieprzyca I: Analiza czynników fizycznych, psychicz-
nych i środowiskowych, warunkujących tempo nauczania 
pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym; w Zdebski J 

(red.): Humanistyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży, 
Zeszyty Naukowe, Kraków, AWF, 1987; 52: 5–48.

[16] Dybińska E: Wybrane czynniki somatyczno-funkcjonalne 
a szybkość uczenia się i nauczania czynności pływackich 
chłopców w wieku szkolnym. Antropomotoryka, 2002; 
24.

[17] Dybińska E: Ocena sprawności uczenia się i nauczania 
czynności pływackich dzieci w młodszym wieku szkolnym 
w odniesieniu do poziomu wybranych zdolności moto-
rycznych. Dydaktyka wychowania fizycznego – kontrola 
i ocena w wychowaniu fizycznym. Wydawnictwo WTN, 
Wrocław, 2003: 321–330. 

[18] Fiłon M: Podstawowy etap treningu pływackiego; w B. 
Czabański (red.) Elementy teorii pływania. Wrocław, 
Wydawnictwo AWF, 1991.

[19] Janowska B: Masa i wysokość ciała dzieci 10-letnich oraz 
szybkość uczenia się pływania. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2005; vol. LX, suppl. 
XVI, 159: 226–231. 

[20] Raczek J, Mynarski W, Lijach W: Kształtowanie i dia-
gnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. 
Katowice, AWF, 2002.

[21] Przybylski S, Waade B: Efekty i trwałość podstawowej na-
uki pływania dzieci w wieku  8–10 lat. Wrocław – Srebrna 
Góra, 1994.

[22] Wiesner W: Pływaj razem z nami. Wrocław, Wydawnictwo 
ASTRUM, 1997. 

[23] Dybińska E: Adaptacja wstępna do środowiska wodnego 
w procesie nauczania pływackich czynności ruchowych. 
Kultura Fizyczna, 1997; 5–6. 

[24] Dybińska E, Wójcicki A: Wskazówki metodyczne w na-
uczaniu pływania. Kraków, AWF, 2001.

[25] Woźniak M (red.): Statystyka ogólna. Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002. 

[26] Chrzanowska M, Gołąb S: Dziecko Krakowskie 2000. 
Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży 
miasta Krakowa. Studia i Monografie, Kraków, AWF, 2003; 
22. 



– 67 –

Jeszcze raz o morfologiczno-funkcjonalnych determinantach nauki pływania młodszych dzieci

[27] Napierała B: Porównanie rozwoju fizycznego i motorycz-
nego uczniów w wieku 7,5-19,5 z województwa kujawsko-
-pomorskiego i ich rówieśników z badań ogólnopolskich. 
Wychowanie Fizyczne i Sport, 2003; 47: 337-352. 

[28] Osiński W: Antropomotoryka, AWF, Poznań 2003. 
[29] Raczek J: Antropomotoryka. Teoria motoryczności w za-

rysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 





– 69 –

znajomośĆ zaSad bezPieczeŃStwa 
narciarStwa zjazdoweGo wśród Studentów 

aKademii wychowania fizyczneGo 
uczeStniczĄcych w ProGramowym  

oBozie zimoWym1

część i

knoWledge of doWnhill skiing sAfety Among 
the physicAl educAtion AcAdemy students 

pArticipAting in progrAmme Winter cAmp
part one

beata wojtyczek*, małgorzata Pasławska**

 ***dr, Akademia Wychowania Fizycznego w  Warszawie
 ***dr, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Słowa kluczowe: narciarstwo zjazdowe, bezpieczeństwo, zagrożenia zdrowotne, szkolenie
Key words: skiing, security,  health dangers, courses

Wprowadzenie. Właściwe kształcenie przyszłych instruktorów i opiekunów dzieci oraz młodzieży zainte-
resowanej nauką jazdy na nartach zjazdowych jest niezwykle istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa 
uczestników tej formy rekreacji. Ocena efektów kształcenia studentów uczestniczących w obowiązkowym 
obozie narciarskim obejmuje również ich wiedzę teoretyczną. Poprawna ocena czynników gwarantujących 
bezpieczeństwo i ograniczenie zachowań ryzykownych leży u podstaw prawidłowego kształcenia przyszłych 
nauczycieli.

Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy studentów, którzy z pozytywnym wynikiem ukończyli obóz szkoleniowy 
z narciarstwa zjazdowego, w zakresie teorii bezpieczeństwa narciarstwa zjazdowego. 

Materiał i metody. Badaniom, przeprowadzonym w styczniu 2008 roku, poddano łącznie 88 osób, w tym 
26 kobiet i 62 mężczyzn, studentów drugiego roku studiów kierunku wychowania fizycznego AWF w Warsza-
wie. Wiek badanych mieścił się w przedziale 20–22 lat. Badania, mające na celu poznanie efektów szkolenia 
narciarskiego, wykonano za pomocą dwu kwestionariuszy ankiety służących do oceny wiedzy na temat zasad 
bezpieczeństwa i zagrożeń panujących w narciarstwie oraz znajomości wybranych elementów stylu życia.

Wyniki. Znaczna część badanych studentów wykazuje się odpowiednią wiedzą narciarską pozwalającą 
na minimalizację ryzyka wypadków oraz na pełnienie w przyszłości roli pozytywnych wzorców osobowych 
na stokach narciarskich. Dotyczy to szczególnie tych osób, które po raz pierwszy zetknęły się z narciarstwem 
zjazdowym podczas wstępnego szkolenia. Jednak część ankietowanych wykazała się istotnymi brakami wie-
dzy z zagadnień dotyczących: roli instruktorów i specjalistycznych kursów narciarskich – 13%, obowiązywania 
i znajomości Dekalogu Narciarskiego FIS – 16%, konieczności stosowania kasku ochronnego – odpowiednio 

1  Praca finansowana z projektu badawczego I–36 AWF Warszawa z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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38% kobiet i 69% mężczyzn, dopuszczania spożycia używek podczas jazdy na nartach – 18%, zadbania o od-
powiednią regenerację organizmu – 40%.

Wnioski. 1. Ankietowani mężczyźni mieli większe skłonności do podejmowania zachowań ryzykownych, 
takich jak jazda bez kasku czy brawura na stoku, w porównaniu do badanych studentek. 2. Narciarze o średnim 
stażu narciarskim (1–5 sezonów) ujawnili istotnie największe luki w wiedzy na temat wybranych zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa w narciarstwie zjazdowym. 3. W przyszłości należałoby położyć jeszcze większy 
nacisk na egzekwowanie wiedzy z zakresu teorii bezpieczeństwa w narciarstwie, szczególnie wśród studentów 
kierunków pedagogicznych, którzy w przyszłości będą zapewniać bezpieczeństwo (m.in. na stokach narciar-
skich) dzieciom i młodzieży.

Introduction. Appropriate training centered upon ensuring safety plays an important role in schooling future 
downhill skiing instructors and teachers specialized in coaching children. Evaluation of learning outcomes of 
students participating in the obligatory winter camp also includes their theoretical knowledge. Proper evalu-
ation of factors guaranteeing safety and limitation of risky behavior underlies the proper education of future 
teachers. 

Material and methods. In evaluation conducted in January 2008, 88 second year students of AWF in Warsaw, 
including 26 women and 62 men at the age in range of 20–22 years, were examined. The test, which formed 
two questionnaires, was focused on such issues raised during the course as safety and risky behavior on ski 
slope or chosen elements of skiers’ lifestyle.

Results. The knowledge of all examinees, especially beginners, was in majority wide enough to minimize the 
risk of accidents on ski slope and to be successful as instructors or teachers. Some of the attendants showed 
a significant deficiency of knowledge in such matters as: the role of ski instructors and special sky courses 
(13%), some aspects of  FIS Ski Decalogue (16%), the necessity of using the helmet (properly 38% women, 
69% men), 18%  of examinee would allow to use addicted medicine (stimulants) during skiing, 40% of them  
would take care about proper regeneration.

Conclusion. 1. Examined men showed more tendencies to risky behaviour, such as riding without helmet 
or dash on a ski slope in comparison to examined women. 2. Examined skiers with average ski experience 
(1–5 seasons) disclosed the largest gaps in knowledge about chosen issues of downhill skiing safety. 3. In the 
future we would examine and evaluate more extensively the knowledge of skiing security among psychology 
students as future teachers and instructors of children and teenagers. 

 

Wstęp

Narciarstwo zjazdowe jest jedną z najbardziej popu-
larnych i zarazem wymagających dziedzin aktywności 
fizycznej podejmowanych w okresie zimowym [1]. Bez 
względu na poziom, na jakim jest ono uprawiane, nar-
ciarz musi dysponować ściśle określonym zasobem 
wiedzy. Z racji wysokiego poziomu ryzyka panują-
cego w narciarstwie [2, 3] każdy amator szusowania, 
bez względu na staż, musi być świadomy zagrożeń 
występujących na trasach narciarskich oraz znać me-
tody minimalizowania ryzyka wypadku narciarskiego. 
Warunek ten jeszcze konsekwentniej powinny spełniać 
osoby kształcące się na kierunkach pedagogicznych, 
a więc przyszli wychowawcy oraz organizatorzy czasu 
wolnego i aktywności fizycznej innych ludzi. Pod ich 
bowiem opieką pozostawać będą również osoby nie-
letnie, znajdujące się w wychowawczym okresie życia 
[4, 5]. Szczególną uwagę należy zwrócić na przyszłych 
absolwentów akademii wychowania fizycznego, którzy 
w najbliższej przyszłości zasilą szeregi kadry szkolącej, 
instruującej i sprawującej opiekę nad innymi uczestni-

kami różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym 
także coraz popularniejszego narciarstwa zjazdowego. 
Ich wiedza i umiejętności winny uczynić z nich kompe-
tentnych specjalistów w dziedzinie rekreacji ruchowej, 
tak aby amatorzy dysponujący znacznie szczuplejszym 
zasobem wiedzy mogli swobodnie oddać się pod ich 
opiekę, jako  odpowiednio wykwalifikowanych instruk-
torów. To właśnie działalność instruktora decyduje 
o bezpiecznej i skutecznej organizacji procesu uczenia 
się i nauczania narciarstwa zjazdowego [6, 7].

Materiał i metody 

Badaniom, prowadzonym w styczniu 2008 roku, pod-
dano łącznie 88 osób (26 kobiet i 62 mężczyzn) stu-
dentów drugiego roku studiów kierunku wychowanie 
fizyczne AWF w Warszawie. Wiek badanych mieścił 
się w przedziale 20–22 lat. Badania ankietowe zostały 
przeprowadzone w ostatnim dniu obowiązkowego 
obozu narciarskiego, a więc bezpośrednio po zakoń-
czeniu szkolenia praktycznego i teoretycznego. Staż 
narciarski, mierzony liczbą sezonów spędzonych na 
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nartach, kształtował się w badanych grupach następu-
jąco: 49% osób – to narciarze początkujący, dla których 
obóz zimowy zorganizowany przez Zakład Sportów 
Wodnych i Zimowych AWF w Warszawie był pierw-
szym kontaktem z nartami zjazdowymi, 34% studentów 
zadeklarowało 1–5 sezonów spędzonych na nartach, 
a 17% osób – to narciarze o dłuższym stażu narciar-
skim, obejmującym 6–18 sezonów (por. tab. 1).

Badania, ukierunkowane na poznanie efektów 
szkolenia narciarskiego, przeprowadzono za pomocą 
dwóch kwestionariuszy ankiety, służących do oceny 
wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i zagrożeń 
panujących w narciarstwie oraz znajomości wybranych 
elementów stylu życia, które stanowią o jakości i bez-
pieczeństwie podejmowanego przez nich rekreacyj-
nego narciarstwa. Ankiety, zbudowane na podstawie 
ankiety Zakładu Promocji Zdrowia AWF w Warszawie, 
a dotyczącej zachowań zdrowotnych, składały się z py-
tań zawierających tylko jedną prawidłową odpowiedź. 
Zostały wystandaryzowane na grupie kontrolnej 20 
osób [8].

Wnioskowanie statystyczne prowadzono na pozio-
mie istotności α = 0,05. Do obliczeń statystycznych 
wykorzystywano pakiet oprogramowania STATISTICA 
wersja 7.1 (StatSoft, Inc. 2006, www.statsoft.com). 
Zgodność cech niemierzalnych określono na podsta-
wie testu chi-kwadrat (χ2).

Wyniki badań

Ocena znajomości ryzyka oraz zasad bezpieczeństwa 
w narciarstwie zjazdowym przez studentów 
kierunku wychowania fizycznego AWF Warszawa

Wiedza na temat zasad panujących w narciarstwie 
jest warunkiem decydującym o poziomie bezpieczeń-
stwa na trasach narciarskich. Badani zapytani zostali 

o najwłaściwsze źródło wiedzy, z którego osoby roz-
poczynające swoją przygodę z nartami powinny czer-
pać informacje i kształtować nawyki ruchowe. Jak się 
okazało, zdecydowana większość badanych (87%) 
uznała, że wiedzy tej należy szukać u instruktorów lub 
na kursach narciarskich. Część badanych (11%) za 
źródło wiedzy uznała znajomych i rodzinę. Prawidłowa 
odpowiedź zakłada tylko i wyłącznie wykwalifikowaną 
kadrę i kursy narciarskie. 

Szczególnie cennym źródłem wiedzy są zorga-
nizowane szkolenia, w których programie obok zajęć 
praktycznych znajdują się także wykłady teoretyczne 
pogłębiające wiedzę na temat zasad odpowied-
niego przygotowania do wyjazdu narciarskiego oraz 
Dekalogu Narciarskiego FIS. Znajomi i rodzina w żad-
nym wypadku nie mogą stanowić jedynego źródła 
wiedzy narciarskiej, ponieważ w przeważającej części 
nie posiadają oni specjalistycznej wiedzy i wystarcza-
jących umiejętności technicznych. Respondenci zapy-
tani zostali również o to, czy nauka jazdy na nartach 
zawsze powinna odbywać się pod okiem instruktora. 
W tym przypadku zaznaczyły się istotne statystycznie 
różnice w zakresie płci badanych (*p < 0,05).

 Zdecydowana większość, bo 73% kobiet, w po-
równaniu do 50% mężczyzn, stwierdziła, że nauka pod 
kontrolą instruktora jest warunkiem koniecznym dla 
bezpiecznej jazdy i pozyskania określonej wiedzy oraz 
wykluczenia złych nawyków. Aż 19% studentek i 23% 
studentów uznało, że znajomi i rodzina mogą z po-
wodzeniem nauczać jazdy na nartach i przekazywać 
niezbędną wiedzę. Niepokoi fakt, że aż 23% badanych 
mężczyzn wyszło z całkowicie błędnego założenia, 
że osoby zdolne ruchowo mogą pozwolić sobie na tak 
zwane samouctwo i nie muszą pobierać nauki u wy-
kwalifikowanej kadry (ryc. 1). 

W następnej kolejności studenci zapytani zostali 
o opinię na temat działalności służb ratunkowych w gó-
rach. Niemal wszyscy (90%) prawidłowo uznali, że 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy 

Table 1. Characteristics of the studied group

Badana grupa Liczba
badanych

Średnia wieku Liczba sezonów narciarskich

0 1–5 6–18

Kobiety 26 (29,5%) 20,44 12 (13,7) 6 (6,8%) 8 (9%)

Mężczyźni 62 (70,5%) 20,99 31 (35,3) 24 (27,2%) 7 (8%)

Suma 88 (100%) 20,76 43 (49%) 30 (34%) 15 (17%)
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nadzór i pomoc Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego są niezastąpione w każdych górach. 
Jedynie 7% respondentów stwierdziło, że w dobie te-
lefonów komórkowych i systemów naprowadzających 
akcje GOPR-u są zbędne, co oczywiście jest oparte na 
całkowicie błędnym rozumowaniu, gdyż w warunkach 
ostrego górskiego klimatu i specyfiki terenowej pomoc 
wyspecjalizowanych służb jest niezastąpiona.  

Ankietowani mieli się następnie ustosunkować do 
konieczności przestrzegania Dekalogu  Narciarskiego 
FIS. Zdecydowana większość, bo aż 80% osób, słusz-
nie uznała, że jest to podstawowy i niezbędny regula-
min postępowania na trasach narciarskich. Jednak 16% 
badanych podchodzi sceptycznie do funkcjonowania 
dekalogu lub przyznaje wręcz, że zupełnie go nie zna. 

Badani studenci zapytani zostali również o znajo-
mość czwartej zasady Dekalogu  Narciarskiego  FIS. 
Mieli oni określić, w jaki sposób powinno odbywać się 
wyprzedzanie innych użytkowników trasy narciarskiej 
znajdujących się na stoku poniżej wyprzedzającego. 
Jedyna poprawna odpowiedź zakłada, że wyprze-
dzać można po dowolnej stronie, ale z zachowaniem 
bezpiecznej odległości uwzględniającej ewentualność 
nagłej zmiany kierunku jazdy lub upadek osoby wy-
przedzanej. Takiej odpowiedzi udzieliło 64% bada-
nych. Znaczna część ankietowanych, bo 18%, błędnie 
uznała, że wyprzedzanie na stoku rządzi się tymi sa-
mymi prawami, które panują w ruchu drogowym, a 14% 
osób stwierdziło, że zamiar wyprzedzania należy za-
sygnalizować okrzykiem. Przemieszczania się po tra-
sach narciarskich, dotyczyło również kolejne pytanie, 
jaką trasę wybraliby badani na początku i pod koniec 
dnia jazdy na nartach. W odpowiedziach ujawniły się 
istotne różnice wynikające z przynależności do płci  

(*p < 0,05). Wśród kobiet aż 81% – w porównaniu do 
56% mężczyzn – wybrałoby trasę o niskim poziomie 
trudności, ponieważ w grę wchodziłby brak tzw. roz-
jeżdżenia na początku lub też zmęczenie pod koniec 
dnia jazdy. Aż 29% studentów i 12% studentek uznało, 
że wybór trasy jest obojętny w przypadku zachowania 
należytej ostrożności, co jest rozumowaniem błędnym 
(ryc. 2).

Ryc. 1. Źródła czerpania wiedzy i umiejętności dotyczącej nauki jazdy 
na nartach

Fig. 1.  The sources of skiing knowledge and skills gathered by the 
respondents 

Ryc. 2. Wybór trasy narciarskiej w zależności od pory dnia

Fig. 2.  The choice of  ski trail depending on the time of day

Celem oceny znajomości zasad bezpieczeństwa 
panujących w narciarstwie badani poproszeni zostali 
następnie o wyrażenie swojej opinii na temat ćwiczeń 
rozgrzewających przed rozpoczęciem jazdy na nar-
tach. Niemal wszyscy uznali, że rozgrzewka jest warun-
kiem niezbędnym dla zachowania bezpieczeństwa na 
nartach. Tylko 7% osób odpowiedziało, że sama jazda 
jest wystarczającą formą rozgrzewki, co oczywiście 
jest błędnym założeniem, mogącym już pierwszy zjazd 
uczynić ostatnim.

Kolejne pytania postawione badanym dotyczyły wie-
dzy na temat doboru i regulacji sprzętu narciarskiego. 
Studenci zapytani zostali o stosunek do jazdy w ka-
sku narciarskim, który stanowi niezastąpiony element 
ochrony głowy narciarza. Jak się okazało, kobiety istot-
nie częściej (62%) deklarowały, że kask powinien być 
obowiązkowym elementem wyposażenia narciarza (*p 
< 0,01). Z takiego założenia wyszło natomiast jedynie 
31% badanych mężczyzn. Aż 39% z nich, w porówna-
niu do 15% kobiet, twierdzi, że każdy narciarz powinien 
mieć dowolność w stosowaniu kasku. Znaczny odsetek 
badanych, bo 19% kobiet i 24% mężczyzn uważa, że 
kask powinien być obowiązkowy jedynie dla nieletnich 
narciarzy (ryc. 3). 

Ankietowani wypowiadali się również w sprawie 
roli, jaką odgrywa specjalistyczna i wysokogatunkowa 
odzież w redukowaniu zagrożeń zdrowotnych podczas 
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uprawiania narciarstwa. Poprawna odpowiedź zakłada, 
że nie jest to warunek absolutny, ale należy stosować 
odpowiedni ubiór, dostosowany do warunków zewnętrz-
nych, w których odbywają się zjazdy. Należy również 
bacznie obserwować swój organizm, tak by nie dopu-
ścić do jego zbytniego przegrzania lub wychłodzenia. 
Takiej odpowiedzi udzieliło 30% badanych. W opinii 
68% osób wysokogatunkowa odzież jest warunkiem 
koniecznym do uprawiania narciarstwa. Nie jest to do 
końca prawidłowy pogląd, ponieważ nawet najdroższa, 
tzw. oddychająca odzież nie jest w stanie zastąpić od-
czuć samego narciarza, który powinien odpowiednio 
szybko reagować na sygnały płynące z wnętrza wła-
snego organizmu.  Badani narciarze zapytani zostali 
również o to, czy prawidłowy dobór nart, butów i re-
gulacja siły wypięcia wiązań jest istotnym elementem 
gwarantującym bezpieczeństwo. To kolejne pytanie, 
w którym zaznaczyły się istotne różnice międzypłciowe 
(*p < 0,01), 88% kobiet w porównaniu do 55% mężczyzn 
udzieliło poprawnej odpowiedzi, zgodnie z którą jest to 
decydujący warunek pozapsychiczny dający optymalne 
zabezpieczenie. Dla 12% kobiet i 29% mężczyzn jest 
to element ważny, ale niekonieczny z punktu widzenia 
bezpieczeństwa. Część mężczyzn (10%) uznała, że 
dobry narciarz jest w stanie przemieszczać się bez-
piecznie na każdym sprzęcie. Taki pogląd nie wymaga 
komentarza (ryc. 4).  

73% badanych studentów wyraża opinię, że ich tryb 
życia jest bardzo aktywny, co ściśle łączy się z kierun-
kiem studiów, na który uczęszczają, a dla 26% osób 
jest on przeciętnie aktywny. Studenci zapytani zostali 
o związek rodzaju wykonywanej pracy i poziomu ca-
łorocznej aktywności fizycznej z poziomem bezpie-
czeństwa na nartach. Większość, bo 65% osób, do-
strzegła istotną zależność pomiędzy tymi elementami. 

Jednak dla 26% badanych była to sprawa indywidualna 
i uznali, że nie każdy narciarz musi podejmować cało-
roczną aktywność fizyczną, by bezpiecznie poruszać 
się na nartach. 

W dalszej kolejności poddano analizie zależności 
występujące pomiędzy wybranymi zagadnieniami znaj-
dującymi się w kwestionariuszach. Sprawdzono, czy 
występuje jakiś związek pomiędzy stażem narciarskim 
a znajomością wybranych zasad bezpieczeństwa. 

Jak wynika z analizy pierwszego związku, oka-
zuje się, że istnieje statystycznie istotna zależność 
(*p < 0,05) pomiędzy stażem narciarskim badanych 
a opinią na temat potrzeby działalności organiza-
cji GOPR na stokach. Co interesujące, wśród osób, 
które  negują lub niedoceniają działalności goprowców 
znaleźli się wyłącznie narciarze o średnim lub długim 
stażu narciarskim (odpowiednio 23% i 13% badanych). 
Osoby całkowicie początkujące udzieliły tu poprawnej 
odpowiedzi, zakładając nieodzowność specjalistycznej 
pomocy. Podobna sytuacja występuje w kolejnej istot-
nej zależności (*p < 0,05). Wśród osób nieznających 
lub niewidzących sensu funkcjonowania Dekalogu 
Narciarskiego FIS znalazły się głównie osoby o śred-
nim lub długim stażu narciarskim (odpowiednio 37% 
i 20% badanych). Oceniając jednak odpowiedzi wszyst-
kich ankietowanych należy podkreślić, że 80% kobiet 
i 79% mężczyzn uznało Dekalog Narciarski FIS za nie-
zbędny (ryc. 5). 

Kolejna istotna zależność (*p < 0,05) występuje po-
między stażem narciarskim a opinią na temat koniecz-
ności przeprowadzania ćwiczeń rozgrzewających (ogól-
nych i specjalnych, stretchingu) przed rozpoczęciem 
jazdy. Również doświadczeni narciarze (17% narciarzy 
o średnim stażu) istotnie częściej udzielali błędnej od-
powiedzi niż osoby początkujące. Żaden z nowicjuszy 

Ryc. 3. Stosunek ankietowanych do korzystania z kasku podczas jazdy 
na nartach

Fig. 3.  Respondent’s personal attitude towards  using ski helmets on the 
ski slope

Ryc. 4. Rola doboru nart, siły wiązań i butów (sprzętu narciarskiego) 
w uzyskaniu optymalnego bezpieczeństwa na stoku

Fig. 4. The role of proper choice of skiing equipment (ski, ski bindings and 
shoes) in an optimal security on the ski slope
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nie zadeklarował braku konieczności przeprowadzania 
rozgrzewki. Biorąc pod uwagę opinię wszystkich re-
spondentów, większość (tj. 94% mężczyzn i 92% ko-
biet) uważa, że rozgrzewka przed rozpoczęciem jazdy 
na nartach jest konieczna (ryc. 6).   

Poddano również analizie związek pomiędzy sta-
żem narciarskim a opinią na temat  stosowania kasku 
narciarskiego. Zależność okazała się istotna staty-
stycznie (*p < 0,05);  także w tym przypadku istotnie 
częściej błędnej odpowiedzi udzielali narciarze o śred-
nim lub długim stażu narciarskim (odpowiednio 77% 
i 40% badanych), opowiadając się za dowolnością 
w stosowaniu kasku. Ostatnim zagadnieniem, w któ-
rym zaobserwowano istotną zależność (*p < 0,05) ze 
stażem narciarskim jest pytanie o znaczenie odpowied-
niego doboru nart, butów i regulacji wiązań. Również 
w tym przypadku istotnie częściej błędnej odpowiedzi 
udzielili narciarze wydawałoby się doświadczeni (23% 
osób o średnim stażu). Osoby początkujące istotnie 
częściej doceniały dobrze dobrany i wyregulowany 
sprzęt.

Kolejnym etapem w badaniu było zebranie opinii 
respondentów na temat poziomu i przyczyn ryzyka wy-
stępującego w narciarstwie zjazdowym. W pierwszej 
kolejności badani zapytani zostali o to, czy uprawianie 
narciarstwa jest zawsze bezpieczne. Większość osób, 
bo 55%, uznała prawidłowo, że ta dziedzina aktyw-
ności fizycznej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem 
łączącym się z charakterem dyscypliny i ostrym kli-
matem górskim. Znacząca część badanych, bo 34%, 
uznała, że narciarstwo nie niesie z sobą ryzyka, gdy 
przestrzega się zasad bezpieczeństwa panujących 
w górach. Co interesujące, 8% respondentów stwier-
dziło, że narciarstwo w polskich górach jest zawsze 
bezpieczne, ponieważ są one niskie. Kolejne pytanie 
dotyczyło głównych zagrożeń zdrowotnych towarzy-

szących uprawianiu narciarstwa. Według badanych, 
podstawową przyczyną zagrożenia zdrowia i życia jest 
ignorancja i brawura (68%), dla 14% jest to spożywanie 
alkoholu podczas jazdy, a dla 10% ankietowanych – 
przekraczanie przepustowości tras narciarskich.

Następnie badani poproszeni zostali o określenie 
swojego stosunku do stosowania środków psychoak-
tywnych (głównie alkoholu, marihuany, dopalaczy i in.) 
w czasie jazdy na nartach. Większość osób, bo 57%, 
słusznie zgadza się z opinią, że odurzenie jest jedną 
z najpoważniejszych przyczyn ryzyka w narciarstwie, 
a 15% uznało – co jest jedyną słuszną odpowiedzią – że 
powinien panować całkowity zakaz stosowania wszel-
kich używek na stoku. Zadziwia fakt, że aż 18% studen-
tów i studentek uczelni sportowej, którzy kształcą się 
na kierunku pedagogicznym, uznało, że używki stoso-
wane z umiarem są nieodłącznym elementem kultury 
narciarskiej (ryc. 7). 

Kolejnym elementem higieny, o który pytano w ba-
daniu był sen. Ankietowani mieli określić, ile czasu 
należy poświęcać na sen podczas wyjazdów narciar-
skich. 73% z nich prawidłowo uznało, że czas ten po-
winien być na tyle długi, by można było optymalnie od-

Ryc. 5. Rola i znaczenie Dekalogu Narciarskiego FIS

Fig. 5. The role and importance of FIS Ski Decalogue 

Ryc. 6. Rozgrzewka jako niezbędny element wprowadzający do jazdy 
na nartach

Fig. 6. Warm-up as a necessary introduction to skiing

Ryc. 7. Stosowanie używek a bezpieczeństwo jazdy na nartach

Fig. 7. The use of drugs and the safety on the ski slope
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począć przed kolejnym dniem jazdy. Według 17% ilość 
snu powinna być taka sama jak w domu, w warunkach 
przeciętnej aktywności fizycznej. Dla 8% osób sen jest 
zwyczajną stratą czasu podczas przecież i tak dosyć 
krótkich wyjazdów narciarskich. Badani zapytani zostali 
również o czynności, które powinno się podejmować 
po zakończeniu jazdy na nartach. W opinii większości 
osób, bo 60%, należy zadbać o odnowę biologiczną, 
co jest oczywiście zasadne. Znacząca część badanych 
(26%) za priorytet uznała spotkania towarzyskie.  

Kolejne pytanie z kwestionariusza dotyczyło sa-
mooceny badanych. Zostali oni poproszeni o określe-
nie swoich kompetencji jako narciarzy, z uwzględnie-
niem dynamiki zjazdów. W tym przypadku ujawniła 
się istotna zależność udzielonej odpowiedzi z płcią 
badanych (*p < 0,05). Zdecydowana większość ko-
biet określiła siebie jako narciarzy asekurantów (50%), 
w porównaniu do 31% mężczyzn. Mężczyźni najczę-
ściej postrzegają siebie na stoku jako ofensywnych 
ryzykantów (45%). Dla porównania tylko 12% kobiet 
zaliczyło siebie do tej grupy narciarzy. Znacząca grupa 
badanych określiła siebie jako narciarzy defensywnych 
ryzykantów, a w tym 19% kobiet i 15% mężczyzn. 19% 
studentek nie potrafiło dokonać jednoznacznej klasyfi-
kacji i uznało, że jest to kwestia zmienna, uzależniona 
od danej sytuacji (ryc. 8).

Dyskusja

1. Bezpieczeństwo w narciarstwie zjazdowym

Znajomość zasad bezpieczeństwa panujących w nar-
ciarstwie jest warunkiem koniecznym do satysfakcjo-
nującego i bezpiecznego korzystania z infrastruktury 
narciarskiej [9]. Studenci uczelni kształcących przyszłe 
kadry pedagogiczne powinni bezwzględnie legitymo-
wać się odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności 
narciarskich, ponieważ to właśnie oni będą w przyszło-
ści nauczać i przekazywać swoją wiedzę innym narcia-
rzom. Od jakości ich wiedzy zależeć będzie wizerunek 
narciarstwa w najbliższych latach, a pośrednio również 
skala wypadków narciarskich. Przeprowadzona analiza 
poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa pa-
nujących w narciarstwie oraz znajomości wybranych 
elementów stylu życia warunkujących bezpieczne 
uprawianie tej dyscypliny skłania do pewnych refleksji. 
Należy na wstępie zaznaczyć, że znaczna część bada-
nych studentów wykazuje się odpowiednią wiedzą nar-
ciarską, która pozwala na minimalizację ryzyka wypad-
ków oraz na pełnienie w przyszłości roli pozytywnych 
wzorców na stokach narciarskich. Wiedza części ba-
danych budzi jednak poważne wątpliwości. Aby nie po-
wtarzać wiadomości z podrozdziału Wyniki, w dyskusji 
skoncentrowano się tylko na najbardziej niepokojących 
sygnałach płynących z analizy, które powinny stać się 
motywem dalszej edukacji badanych narciarzy. 

Należałoby podkreślić, że 19% studentek i 23% 
studentów za wystarczające źródło wiedzy narciarskiej 
uznało znajomych i rodzinę, a kolejne 23% badanych 
mężczyzn stwierdziło, że osoby zdolne ruchowo mogą 
z powodzeniem samodzielnie opanować technikę jazdy 
na nartach. Wynika z tego, że nie dostrzegają oni istot-
nej roli edukacyjnej wykwalifikowanych instruktorów 
oraz uczestnictwa w specjalistycznych kursach nar-
ciarskich. Korzystanie z profesjonalnie przekazywanej 
wiedzy ma jednak decydujące znaczenie dla bezpiecz-
nego i technicznego poruszania się na nartach [6, 7]. 
Należy spodziewać się, że badani ci będą przekazy-
wać tego typu błędne opinie własnemu potomstwu 
i wychowankom, odbierając im tym samym możliwość 
prawidłowego opanowania techniki narciarskiej.

Wątpliwości budzą również odpowiedzi dotyczące 
znajomości Dekalogu Narciarskiego FIS. Aż 16% bada-
nych uznało, że jest on zbędny lub pozostaje całkowicie 
nieznany. Opinia ta ma swoje odzwierciedlenie w od-
powiedziach na kolejne pytanie, z których wynika, że 
duża część osób nie zna czwartego punktu dekalogu, 

Ryc. 8. Respondenci  jako narciarze w samocenie

Fig. 8. Respondents as skiers in self esteem

Z kolejnego zadanego pytania wynika, że dosyć 
znacząca frakcja badanych (18%) doznała w całokształ-
cie swojej działalności narciarskiej jakiegoś rodzaju 
uszczerbku na zdrowiu. W przyszłości należałoby pod-
dać analizie przyczyny i okoliczności wypadków nar-
ciarskich i ustalić, czy wynikają one z subiektywnych 
błędów narciarzy, czy raczej z okoliczności zewnętrz-
nych, do pewnego stopnia niezależnych od samego 
poszkodowanego.
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a tym samym nie wie, jak należy prawidłowo wyprze-
dzać na stoku. W sumie 22% osób ujawniło całkowicie 
błędne pojęcie na temat wyprzedzania innych narcia-
rzy. Odpowiedzi takie budzą pewien niepokój i nakazują 
sądzić, że część narciarzy nie jest w stanie bezpiecz-
nie poruszać się po stoku narciarskim. Według licznych 
źródeł brak znajomości Dekalogu  Narciarskiego  FIS 
poważnie zwiększa ryzyko wypadków [9]. Wiele bada-
nych osób nie potrafiło również dokonać poprawnego 
wyboru trudności trasy na początku i na końcu dnia 
spędzanego na nartach. Dla 29% studentów i 12% 
studentek wybór trasy w omawianych przypadkach jest 
obojętny. Jest to oczywiście stwierdzenie mylne, ponie-
waż wychodząc z takiego założenia bagatelizuje się 
zagrożenia płynące ze zmęczenia fizycznego i zmien-
ności warunków środowiskowych. Według dostępnych 
danych najwięcej wypadków narciarskich ma miejsce 
pod koniec dnia narciarskiego, a wręcz podczas ostat-
niego zjazdu [2]. 

Bardzo ważnym problemem ujawnionym w bada-
niach ankietowych młodzieży akademickiej była opinia 
odnośnie do stosowania kasku narciarskiego. Aż 69% 
studentów i 38% studentek nie dostrzegło konieczności 
jazdy w kasku, a tym samym nie dążyło do ochrony 
głowy przed poważnymi urazami. Należałoby rozwa-
żyć objęcie wszystkich narciarzy obowiązkiem sto-
sowania kasku, ponieważ urazy głowy, podobnie jak 
w przypadku motocyklistów, stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia, a co za tym idzie – są 
jedną z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych 
z udziałem narciarzy [10]. 

Pozostając przy zagadnieniu sprzętu narciar-
skiego należy zaznaczyć, że 10% badanych mężczyzn 
uznało, że odpowiedni dobór ekwipunku narciarskiego 
nie jest istotny, ponieważ „dobry narciarz jest w stanie 
zjechać na każdym sprzęcie”. Jak dowodzą badania, 
powodem wielu wypadków jest właśnie nieprawidłowy 
dobór sprzętu i brak jego konserwacji [11, 12]. Niestety, 
jak się okazało, aż 53% uczestników obozu zimowego 
nie posiadało własnych nart. Wynika to najpewniej 
z uczestnictwa w kursie dużej liczby osób początkują-
cych, dla których wyjazd na obóz był pierwszym kon-
taktem z nartami. Kolejnym przejawem ignorowania 
ryzyka jest brak odpowiedniego przygotowania kon-
dycyjnego do sezonu narciarskiego. Jak się okazało, 
26% badanych uważa, że podejmowanie aktywności 
fizycznej przed wyjazdem na narty jest kwestią indy-
widualną i nie dla każdego narciarza jest warunkiem 
bezpieczeństwa. Powszechnie jednak wiadomo, że tak 
zwana sucha zaprawa do sezonu narciarskiego jest 

warunkiem absolutnym technicznej i bezpiecznej jazdy 
na nartach [13–15].

Interesujących informacji dostarcza analiza zależ-
ności pomiędzy stażem narciarskim badanych a zna-
jomością wybranych zasad bezpieczeństwa obowią-
zujących w narciarstwie. Analiza ta omówiona została 
szczegółowo w Wynikach. Okazuje się, że w pytaniach, 
w których wykazano taką zależność, istotnie najwięcej 
błędnych odpowiedzi pojawiło się w grupie studentów 
o średnim stażu narciarskim (1–5 sezonów). Osoby 
całkowicie początkujące udzielały natomiast głównie 
odpowiedzi poprawnych. Pozwala to sądzić, że osoby 
początkujące zostały odpowiednio przeszkolone pod-
czas obozu zimowego zorganizowanego przez Zakład 
Sportów Wodnych i Zimowych AWF w Warszawie i z na-
leżytą powagą podeszły do przekazywanej im wiedzy. 
Można też przypuszczać, że ze względu na brak umie-
jętności poruszania się na nartach i dużą niepewność, 
jaka towarzyszy podejmowaniu nauki każdej nowej 
i złożonej technicznie dyscypliny, osoby początkujące 
były uważniejszymi słuchaczami i uczniami. Narciarze 
o średnim stażu narciarskim to osoby, które uczyły się 
jeździć niezależnie od obozu zimowego AWF i można 
przypuszczać, że posiadały już pewne nieprawidłowe 
nawyki. Być może wystąpiło u nich zjawisko samouc-
twa i stąd wynikał ich brak wiedzy na temat niektórych 
zasad bezpieczeństwa. Trudniejszym zadaniem jest 
wyeliminowanie tak zwanych złych nawyków u nar-
ciarzy jeżdżących niż wpojenie prawidłowych osobie 
początkującej.

2. Przyczyny i poziom ryzyka

Mimo że wszystkie analizowane zjawiska należy zali-
czyć do ważnych przyczyn wypadków narciarskich, to 
jednak, jak wskazują dane, do nieszczęśliwych zdarzeń 
na stoku najczęściej prowadzi ryzykanctwo i brawura 
[16, 17]. 

Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że 
wiele osób bagatelizuje ryzyko związane z tą dziedziną 
aktywności: 34% badanych uznało, że jeśli przestrzega 
się określonych zasad – to ryzyko wypadku nie istnieje. 
O tym, że takie wnioskowanie jest błędne, świadczy 
choćby i to, że nie uwzględnia ono innych użytkow-
ników tras, którzy podobnie jak kierowcy na drodze, 
mogą stanowić zagrożenie nawet dla wybitnych narcia-
rzy. Kolejnym dowodem na brak świadomości lub też 
ignorowanie ryzyka jest danie przyzwolenia na stoso-
wanie używek podczas jazdy na nartach przez część 
studentów i studentek. Używki – to temat niezwykle 
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aktualny, ponieważ do wielu wypadków na stoku do-
chodzi w następstwie odurzenia [18]. Niepokoi zatem 
opinia około 18% respondentów, że używki stosowane 
w umiarze są nieodłączną częścią kultury narciarskiej. 
W sposób naturalny nasuwa się wobec tego pytanie: 
Czy i jakiego rodzaju kulturą legitymują się te osoby 
i jaki poziom odurzenia klasyfikują jako pozostający 
w granicach umiaru? 

Jawną deklaracją ryzykanctwa i brawury na stoku 
jest zaklasyfikowanie samych siebie przez wielu respon-
dentów do grupy narciarskich ofensywnych ryzykantów 
(45% studentów i 12% studentek).  Pewna i zdecydowana 
jazda jest wprawdzie wskazana, ale jak już to wcześniej 
stwierdzono, nadmierne ryzykanctwo i brawura są jedną 
z głównych przyczyn wypadków narciarskich. Nie zdaje 
sobie z tego sprawy część badanych mężczyzn, gdyż 
15% z nich za argument, który skłonił ich do rozpoczęcia 
nauki jazdy na nartach, uznało możliwość urządzania im-
prez na wyjazdach narciarskich oraz brawurową demon-
strację swoich umiejętności na stoku. Należy podkreślić, 
że jednym z warunków bezpieczeństwa na nartach jest 
zadbanie o właściwą regenerację narządu ruchu przed 
kolejnym dniem jazdy [19].

Wnioski

1. Studenci uczestniczący w obligatoryjnym obo-
zie zimowym zorganizowanym przez Akademię 
Wychowania Fizycznego w Warszawie dysponują 
niepełną wiedzą na temat najważniejszych zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących w narciarstwie 
zjazdowym.

2. Ankietowani mężczyźni ujawnili większe skłonności 
do podejmowania zachowań ryzykownych, takich 
jak jazda bez kasku czy brawura na stoku, w po-
równaniu do badanych studentek.

3. Narciarze posiadający mniejszy staż narciarski (1–5 
sezonów) ujawnili istotnie największe luki w wiedzy 
na temat wybranych zagadnień dotyczących bez-
pieczeństwa w narciarstwie zjazdowym.

4. W programie studiów należałoby położyć więk-
szy nacisk na egzekwowanie wiedzy z zakresu 
teorii bezpieczeństwa w narciarstwie, szczególnie 
wśród studentów kierunków pedagogicznych, któ-
rzy w przyszłości będą zapewniać bezpieczeństwo 
(m.in. na stokach narciarskich) dzieci i młodzieży.
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Cel pracy. Ocena postawy ciała chłopców i dziewcząt wczesnej specjalizacji sportowej na tle grup rówie-
śników nietrenujących. 

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród dzieci z klas sportowych. Zbadano 380 osób w wieku 
11–15 lat, w tym 186 chłopców i 194 dziewczęta. Grupę referencyjną stanowiły dane 664 chłopców i 665 dziew-
cząt z Polkowic. Postawę ciała oceniono zestawem urządzeń wykorzystującym zjawisko Moire’a. Do analizy 
wybrano parametry określające kształt kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Wyznaczono kąty kifozy i lordozy 
oraz wskaźnik kompensacji. Na ich podstawie określone zostały kategorie typów postawy ciała.

Wyniki. U chłopców trenujących prawidłowy typ postawy ciała w 11. i 12. roku życia występuje w ponad 50% 
przypadków, w kolejnych grupach wiekowych odsetek dzieci z prawidłową postawą zmniejsza się. Chłopców 
z Polkowic w analizowanym okresie charakteryzuje zbliżony odsetek postaw prawidłowych (40–48%). Odsetek 
postaw prawidłowych u dziewcząt trenujących jest największy w 12. roku życia (58%), następnie zmniejsza się 
do poziomu 30–40% w starszych klasach wieku. U dziewcząt z Polkowic największy odsetek postaw prawidło-
wych występuje w 13. roku życia. 

Wnioski. Częstość występowania postaw prawidłowych u chłopców i dziewcząt między 11. a 15. rokiem życia 
ulega zmniejszeniu. U chłopców – zarówno w grupach dzieci trenujących, jak i grupach referencyjnych – wśród 
postaw nieprawidłowych istotnie częściej występowały postawy kifotyczne, a u dziewcząt – lordotyczne.

Aim of the work. Assessment of body posture of boys and girls presenting early sport specialization com-
paring to non-training group.

Material and methods. The trial was conducted among the pupils of sports schools. The sample included 
380 children, 186 boys and 194 girls in the 11–15 age range. Referential group consisted of 664 boys and 665 
girls from Polkowice. Body posture was assessed on the strength of the spine shape in saggital plane using Moire 
topography. There was assigned the angle of kyphosis and lordosis and compensation indicator. According to 
this data, different categories of body posture were defined.

Results.  Among male athletes the correct body posture was observed in 50% children between the ages 
of 11 to 12, among older boys the percentage of children with proper body posture was lower. In the reference 
group there was similar percentage of children with proper body posture between 40 and 48%. 58% of training 
girls presented proper body posture, the number of girls with that posture lowered up to 30–40% in older groups. 
In the referential group the percentage of proper body posture was the highest among the girls aged 13. 

Conclusion. Occurrence of proper body posture among the children in the 11–15 age range decreased with 
age. In boys from training and referential groups the most common improper posture was kyphotic posture, in 
group of girls there was lordotic posture.
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Wstęp

W okresie wzrastania młodego organizmu wiele czyn-
ników może powodować powstawanie wad postawy [1, 
2]. Głównym sposobem zapobiegania ich rozwojowi 
jest profilaktyka, w tym odpowiednio dobrana aktyw-
ność fizyczna. Jednak wczesna specjalizacja sportowa 
i związane z nią obciążenia treningowe mogą nieko-
rzystnie wpływać na jakość postawy ciała dzieci i mło-
dzieży. Wykazano nawet, że treningi wyczynowe po-
winno się rozpocząć dopiero po zakończeniu wzrostu 
kostnego. Wcześniej należy prowadzić jedynie lżejsze 
formy ćwiczeń, które w mniejszym stopniu przeciążają 
kształtujący się jeszcze kręgosłup. Z tego względu 
w ostatnich latach zmieniła się struktura obciążeń tre-
ningowych, wprowadzono większą ilość ćwiczeń ogól-
norozwojowych [3, 4]. Ważne jest również stałe mo-
nitorowanie rozwoju fizycznego młodych sportowców, 
w celu zapobiegania powstaniu niekorzystnych zmian, 
które mogą pojawiać się na skutek nadmiernych obcią-
żeń stosowanych w czasie treningu [5]. 

Celem pracy była ocena postawy ciała chłopców 
i dziewcząt wczesnej specjalizacji sportowej na tle grup 
nietrenujących rówieśników. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2004 roku 
wśród dzieci z klas sportowych ze szkół w Jeleniej 
Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zgorzelcu. 
Zbadano 380 osób w wieku od 11 do 15 lat, w tym 186 
chłopców i 194 dziewczęta. Większość dzieci uprawiała 
lekkoatletykę oraz zespołowe gry sportowe. Grupę re-
ferencyjną stanowiły dane 664 chłopców i 665 dziew-
cząt z Polkowic. 

Do badania postawy ciała posłużono się zestawem 
urządzeń wykorzystujących zjawisko Moire’a [6–8]. W 
prezentowanej pracy do analizy wybrano parametry 
określające kształt kręgosłupa w płaszczyźnie strzał-
kowej. Uzyskano informację o wielkości kątów nachyle-
nia poszczególnych odcinków kręgosłupa: 
– kąt α – nachylenie kręgosłupa w odcinku piersio-

wym górnym,
– kąt β – nachylenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-

lędźwiowym,
– kąt γ – nachylenie kręgosłupa w odcinku lędźwio-

wo-krzyżowym.

Wymienione cechy posłużyły do obliczenia ką-
tów kifozy i lordozy oraz wskaźnika kompensacji. 

Na ich podstawie określone zostały kategorie typów 
postawy ciała w ujęciu Wolańskiego, według modyfika-
cji Zeyland-Malawki [9]. Do postaw prawidłowych zali-
czono postawy równoważne – R typu I i II, kifotyczną 
– K typu I, lordotyczną – L typu I. Do postaw nieprawi-
dłowych zaliczono postawy: równoważną – R typu III, 
kifotyczne – K typu II i III, lordotyczne – L typu II i III. 
Do oceny istotności różnic międzygrupowych zastoso-
wano test chi-kwadrat.

Wyniki

Na podstawie przeprowadzonej analizy zaobserwo-
wano, że wśród chłopców uprawiających sport prawi-
dłowy typ postawy ciała w wieku 11 i 12 lat występuje 
u 50–63% badanych (ryc. 1). W kolejnych klasach wieku 
odsetek dzieci z prawidłową postawą zmniejsza się do 
30% w wieku 13 lat i około 40% w wieku 14–15 lat. 
Chłopców z Polkowic w całym analizowanym okresie 
charakteryzuje zbliżony odsetek postaw prawidłowych 
(40–48%) z lekką tendencją do obniżania wraz z wie-
kiem. Równocześnie zaobserwowano, że u chłopców 
wśród postaw nieprawidłowych częściej niż w grupie 
polkowickich rówieśników występowały postawy kifo-
tyczne typu II i równoważne typu III. Odsetek postaw 
prawidłowych u dziewcząt trenujących jest największy 
w 12. roku życia (58%), a następnie zmniejsza się do 
poziomu 30–40% w starszych klasach wieku (ryc. 2). 
Wśród dziewcząt z Polkowic największy odsetek po-
staw prawidłowych występuje w 13. roku życia. W gru-
pach młodszych i starszych jest on niższy i wynosi 
odpowiednio 45% i 40%. Porównując dziewczęta tre-
nujące z rówieśniczkami z Polkowic zaobserwowano 
w obu grupach tendencję do zwiększania się odsetka 
postaw nieprawidłowych w najstarszej badanej klasie 
wieku. Wśród postaw nieprawidłowych dziewczęta 
trenujące charakteryzuje częściej niż rówieśniczki 
z Polkowic postawa lordotyczna typu II (we wszystkich 
klasach wieku z wyjątkiem 12 lat) oraz lordotyczna typu 
III w starszych klasach wieku.

Porównując grupy płci zaobserwowano, że zarówno 
u chłopców, jak i u dziewcząt trenujących nieprawidłowa 
postawa ciała najrzadziej występowała w 12. roku życia 
(ryc.1, 2). Największe różnice międzypłciowe (12%) od-
notowano u badanych w 11. i 15. roku życia, przy czym 
chłopców w tym wieku częściej charakteryzowała pra-
widłowa postawa ciała niż dziewczęta. Jednocześnie 
zaobserwowano, że u chłopców trenujących wśród po-
staw nieprawidłowych istotnie częściej niż u dziewcząt 
występowały postawy kifotyczne (szczególnie typu II). 
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  Typy postawy: równoważne – R I, II, III, kifotyczne - K I, II, III, lordotyczne – L I, II, III

Ryc. 1. Częstość występowania poszczególnych typów sylwetki u chłopców

Fig. 1. Frequency of occurrence different types of body posture among boys

  Typy postawy: równoważne – R I, II, III, kifotyczne – K I, II, III, lordotyczne – L I, II, III

Ryc. 2. Częstość występowania poszczególnych typów sylwetki u dziewcząt

Fig. 2. Frequency of occurrence different types of body posture among boys
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Dla dziewcząt trenujących charakterystyczne były po-
stawy lordotyczne typu II i III. W grupie referencyjnej, 
w każdej badanej klasie wieku odsetki postaw prawi-
dłowych u chłopców i dziewcząt były zbliżone (różnice 
nie przekraczały 5%). Także i tutaj u chłopców wśród 
postaw nieprawidłowych istotnie częściej występowały 
postawy kifotyczne, podczas gdy u dziewcząt – lordo-
tyczne. Odsetki dziewcząt i chłopców o postawie rów-
noważnej typu III były zbliżone. 

Dyskusja

Na każdym etapie rozwoju dziecka mogą pojawić się 
zagrożenia prowadzące do powstawania wad postawy 
ciała. Szczególnie często występują one w okresach dy-
namicznego wzrastania szkieletu. Przedział wieku mię-
dzy 11. a 15. rokiem życia charakteryzuje się intensyw-
nym zwiększaniem parametrów długościowych. Często 
również na ten okres przypada rozpoczęcie wczesnej 
specjalizacji sportowej. Zwiększone obciążenia fizyczne 
mogą stanowić zagrożenia zdrowotne dla młodego orga-
nizmu [10–13]. W badaniach własnych zaobserwowano 
zwiększanie się z wiekiem liczby dzieci z postawami nie-
prawidłowymi. Podobne wyniki powiększania się wielko-
ści kątów kifozy i lordozy obserwowali inni autorzy [14, 
15]. Sytuacja ta występuje zarówno u dzieci wczesnej 
specjalizacji sportowej, jak i u dzieci z grup referencyj-
nych. Charakterystyczne jest jednak to, że wśród dzieci 
trenujących odsetek postaw nieprawidłowych zwięk-
sza się bardziej dynamicznie niż wśród rówieśników 
z Polkowic. Może to świadczyć o tym, że zwiększone 
obciążenia treningowe u dzieci poddanych wczesnej 
specjalizacji sportowej skutkują częstszym niż u ich nie-
trenujących rówieśników pogorszeniem postawy. 

W grupach płci zaobserwowano odmienny charakter 
postaw nieprawidłowych. U chłopców częściej występują 
postawy kifotyczne, podczas gdy u dziewcząt – postawy 
lordotyczne. Wyniki te zgodne są z danymi innych auto-
rów [16, 17]. Tendencja ta wystąpiła w grupach męskich 
i żeńskich niezależnie od tego, czy były to dzieci z klas 
sportowych, czy z grup rówieśniczych z Polkowic. 

Analiza zgromadzonych danych skłania do konkluzji 
o potrzebie prowadzenia dalszych badań ukierunkowa-
nych na obserwację zmian w obrębie szkieletu. Uwagę 
należy zwrócić przede wszystkim na grupy wczesnej 
specjalizacji sportowej, w których na skutek zwiększo-
nych obciążeń treningowych może dochodzić do prze-
ciążeń narządu ruchu. Pierwszym sygnałem pojawiają-
cych się zaburzeń prawidłowej postawy ciała są liczne 
asymetrie w ustawieniu barków, łopatek i miednicy [5]. 
Przeprowadzone na początku lat 90. ubiegłego wieku 
badania Totuszyńskiego i współpracowników [18] wyka-
zały więcej odchyleń w postawie ciała u dzieci trenują-
cych w porównaniu do ich nietrenujących rówieśników. 
Po upływie kolejnej dekady niniejsze badania wykazały 
utrzymywanie się tego samego trendu. Jest to sygnał, iż 
strukturę obciążeń treningowych dzieci i młodzieży upra-
wiającej sport należy zmienić w taki sposób, aby wyelimi-
nować zagrożenia zdrowotne w obrębie układu ruchu.

Wnioski

1. Częstość występowania postaw prawidłowych 
w przedziale między 11. a 15. rokiem życia ulega 
zmniejszeniu. Sytuacja ta obserwowana jest w obu 
grupach płci i dotyczy zarówno dzieci wczesnej 
specjalizacji sportowej, jak i grup nietrenujących. 

2. W młodszych klasach wieku, 11 i 12 lat, dzieci 
z grup wczesnej specjalizacji sportowej częściej 
charakteryzują się prawidłową postawą ciała niż ich 
rówieśnicy z Polkowic. W kolejnych klasach wieku: 
13, 14 i 15 lat, odsetki postaw prawidłowych są na 
ogół niższe u dzieci uprawiających sport aniżeli 
w populacji polkowickiej. 

3. Zarówno w grupie dzieci trenujących, jak i referen-
cyjnej, u chłopców wśród postaw nieprawidłowych 
istotnie częściej występowały postawy kifotyczne, 
a u dziewcząt – lordotyczne.

4. Należy prowadzić stały monitoring rozwoju fizycznego 
dzieci wczesnej specjalizacji sportowej w celu zapo-
biegania niekorzystnym zmianom, które mogą wynikać 
ze stosowania nadmiernych obciążeń treningowych. 
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Wprowadzenie. Prawidłowy rozwój dziecka jest wypadkową wielu czynników, takich jak gospodarka hormo-
nalna, wrażliwość poszczególnych tkanek ustroju i odżywianie, a także ich wzajemnego oddziaływania. Zarówno 
nadmierne, jak i niedostateczne dostarczanie składników odżywczych może negatywnie wpłynąć na organizm. 
Niedożywienie może być spowodowane niedostateczną podażą substancji odżywczych w stosunku do aktualnych 
potrzeb i możliwości metabolicznych organizmu, niedostateczną opieką medyczną, infekcjami, gorszymi warunkami 
higienicznymi czy też modą na szczupłą sylwetkę. Ocena niedożywienia jest niezwykle ważna, albowiem stan ten 
trwający przez dłuższy okres przyczynić się może do obniżenia ostatecznej wysokości ciała.

Cel pracy. Ocena stanu niedożywienia dziewcząt w wieku 14, 15 i 16 lat, pochodzących ze środowiska 
wiejskiego. 

Materiał i metody. Badaniem objęto 226 dziewcząt – mieszkanek kilku podpoznańskich wsi, z których 136 
zbadano w 2002 roku, a pozostałe 87 – w roku 2007. Zmierzono wysokość ciała, masę ciała, fałd ramienia nad 
mięśniem trójgłowym oraz obwód ramienia. Aby ocenić stan niedożywienia, obliczono wskaźnik Cole’a, po-
wierzchnię mięśniową i tłuszczową ramienia oraz wskaźnik BAMR, ujmujący stosunek powierzchni tłuszczowej 
do mięśniowej ramienia.

Wyniki. Zaobserwowano zauważalną różnicę odsetka dziewcząt niedożywionych, badanych w odstępie 
5-letnim. Niedożywienie przeważało wśród 16-latek badanych w 2002 r., sięgając aż 40%. W grupie nastolatek 
badanych w 2007 r. pojawiła się tendencja obniżenia odsetka dziewcząt niedożywionych wraz z wiekiem. 

Wnioski. Odnotowane przypadki niedożywienia wśród badanych nastolatek świadczą o konieczności obser-
wacji tego zjawiska na tym etapie ontogenezy; wskazane byłoby wprowadzenie dodatkowo badań ankietowych, 
które umożliwiłyby dokładniejszą interpretację uzyskanych wyników. 

Introduction. Normal children development is regulated by a complex interaction of many factors, such as 
hormone all influences, tissue responsiveness and nutrition. Excess and lack of nutrients can have a negative 
effect on organism. Undernutrition could be affected for example by unfavorable diet, lack of medical care or 
infection, or fashion for having thin body (shape). Assessing it is very important because repeated malnutrition 
could depress final stature and could have many rather negative impacts. 

Aim of the work. To assess undernutritional state among adolescent rural girls.
Material and methods. The study included 226 adolescent girls (136 of them researched in 2002 yr and 87 – in 

2007 yr). The anthropometric measurements were taken on the left side of the body and included: body height, 
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body mass, arm circumference and triceps skinfold’s thickness. Undernutrition status was evaluated using the 
Cole’s index, upper arm fat area (UFA), upper arm muscle area (UMA) and BAMR (UFA/UMA).

Results. The prevalence of undernutrition was higher in adolescent girls from 2002 (40%), as compared to 
2007, especially among late adolescents (16-year-olds). 

Conclusion. Our study provides evidence of prevelence of adolescent undernutrition in the rural area. It has 
been indicated that malnutrition observation in this stage of ontogeny is a very important factor. Fortunately, 
the research from 2007 has shown decreased number of undernutrition girls with age in comparison to earlier 
research conducted in 2002. It is necessity of more research connected with questionnaire to improve results 
interpretation, which is aim of future research for us (for our team).

Wprowadzenie

Prawidłowy rozwój dziecka jest wypadkową wielu czyn-
ników oraz ich wzajemnego oddziaływania. Należą do 
nich m.in. gospodarka hormonalna, wrażliwość poszcze-
gólnych tkanek ustroju, a także odżywianie. Nie tylko 
nadmierne, ale także niedostateczne dostarczanie skład-
ników odżywczych może negatywnie wpłynąć na orga-
nizm. Badania dotyczące globalnej sytuacji w tym zakre-
sie wskazują, że liczba osobników otyłych lub z nadwagą 
oraz ludności niedożywionej jest prawie identyczna [1]. 
Niedożywienie, definiowane z punktu widzenia zdrowia 
powszechnego, oznacza słaby status antropometryczny, 
który jest głównie konsekwencją nieprawidłowej diety 
i częstych infekcji prowadzących do deficytu kalorii, 
białek, witamin i minerałów [2]. Niedożywienie może 
być skutkiem działania wielu czynników, m.in. warun-
ków społeczno-ekonomicznych (zawód, wykształcenie, 
standard życia), kulturowych (wyznanie religijne), demo-
graficznych (wiek, stan małżeński) oraz nawyków żywie-
niowych [3, 4], np. niedostatecznej podaży substancji 
odżywczych w stosunku do aktualnych potrzeb i moż-
liwości metabolicznych organizmu. Jak podaje WHO, 
niedożywienie jest głównym czynnikiem ryzyka wystę-
powania zgonów wśród dzieci z całego świata. Wpływa 
na wszystkie narządy organizmu, zaburzając funkcje 
odpornościowe, a co się z tym wiąże – zwiększa predys-
pozycje do pojawiania się przewlekłych i ostrych infekcji 
[2]. Konsekwencją niedożywienia może być opóźnienie 
dojrzałości biologicznej o około 2 lata (niezgodność po-
między wiekiem kalendarzowym a biologicznym). Jak 
wykazują badania, biologiczna niedojrzałość oraz za-
hamowanie wzrostu niekorzystnie wpływają na ciężarne 
nastolatki, gdyż niski wzrost odpowiada zazwyczaj węż-
szej miednicy i w konsekwencji  prowadzi do większych 
bólów porodowych [5].

 Niedożywienie najczęściej ocenia się w grupie 
dzieci poniżej 5. roku życia (szczególnie w okresie 6–24 
miesięcy po odstawieniu dziecka od piersi). Jak wynika 
z piśmiennictwa, im młodsze dziecko, tym poważniejsze 

mogą być następstwa niedożywienia, mogące w konse-
kwencji doprowadzić do nieodwracalnych zmian, w tym 
do zahamowania procesu wzrastania [1, 6]. Badania 
rozpowszechnione są także wśród kobiet w wieku 
rozrodczym, głównie z krajów Afryki i Południowej 
Azji [2]. Niedożywieniem zagrożone są jednak osoby 
w każdym wieku. Niewiele jest informacji dotyczących 
niedożywienia nastolatków [7]. Wykonywanie badań na 
tej właśnie grupie osób należy do niezwykle trudnych, 
z biologicznego punktu widzenia. Jest to bowiem okres, 
w którym zachodzi bardzo wiele różnego typu prze-
mian morfologicznych i fizjologicznych, ujawniających 
się równolegle z dojrzewaniem płciowym, dotyczących 
m.in. poziomu podstawowej przemiany materii czy pro-
centowej zawartości tkanek: mięśniowej, tłuszczowej 
i kostnej. W okresie tym, w związku ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na składniki niezbędne do rozbu-
dowy ustroju i wzmożonym apetytem, dużego znacze-
nia nabiera racjonalne odżywianie [8, 9]. 

Wykazano, że do oceny stanu odżywienia dzieci i na-
stolatków bardzo przydatnym narzędziem są badania an-
tropometryczne [10], wykorzystywane na całym świecie 
z uwagi na niskie koszty i stosunkowo nieskomplikowane 
wykonanie [11].  Wskazuje się na stosowność oceny 
stanu niedożywienia dzieci i nastolatków za pomocą 
pomiarów masy mięśniowej i tłuszczowej ramienia [12]. 
Powierzchnia mięśniowa ramienia (AMA) uważana jest 
za dobry wskaźnik masy mięśniowej, a zatem także re-
zerw białkowo-energetycznych, podczas gdy powierzch-
nia tłuszczowa ramienia (AFA) jest dobrym wskaźnikiem 
otłuszczenia ciała, czyli rezerw energetycznych [13, 14].

Celem pracy jest ocena stanu niedożywienia w gru-
pie 14-, 15-, i 16-letnich dziewcząt pochodzących ze 
środowiska wiejskiego, badanych w 2002 i 2007 roku.

Materiał i metody

Badaniami objęto ogółem 226 dziewcząt (136 zba-
dano w roku 2002, a 87 – w roku 2007), pochodzących 
z kilku podpoznańskich wsi, które zostały przypisane 
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do grup ze względu na wiek (14-, 15-, 16-latki) oraz na 
rok badania. Dane dotyczące liczebności badanych 
grup zestawiono w tabeli 1. Uznano, że wyniki badań 
– mimo że wykonane na różnych osobnikach – mogą 
być porównywane, gdyż dotyczą tego samego środo-
wiska, tych samych szkół i w obu przypadkach – całej 
zbiorowości dziewcząt. Pomiary wykonywały te same 
osoby, z tej samej instytucji, wykorzystując te same in-
strumenty pomiarowe.

Przeprowadzono pomiar kilku charakterystyk an-
tropometrycznych. Zmierzono wysokość ciała, masę 
ciała, obwód ramienia oraz fałd nad mięśniem trójgło-
wym ramienia (triceps). Wysokość ciała zmierzono an-
tropometrem z dokładnością do 0,1 cm. Pomiaru masy 
ciała dokonano posługując się wagą elektroniczną 
firmy RADWAG (WPT 150.0 C), z dokładnością do 
0,1 kg. Obwód ramienia zmierzono przy użyciu taśmy 
antropometrycznej, w połowie jego długości. Grubość 
fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym 
zmierzono kaliprem firmy Lange. Przed przystąpie-
niem do badań instrumentarium zostało wykalibro-
wane. Pomiary wykonano po lewej stronie ciała, zgod-
nie z przyjętymi w antropometrii zasadami [15]. W celu 
dokonania oceny stanu niedożywienia zastosowano 
wskaźnik Cole’a (LMS – Least Mean Square) [16],  we-
dług poniższego wzoru:

2

2

[ ] [ ]
[ ] [ ]

MR kg WS mLMS
MR kg WR m

*=
*

gdzie: MR – rzeczywista masa ciała badanego dziecka,
 WS – standardowa wysokość dla wieku i płci 

badanego dziecka,
 WR – rzeczywista wysokość badanego 

dziecka,
 MS – standardowa masa ciała dla wieku i płci 

badanego dziecka.

Wskaźnik Cole’a wyraża się w procentach, stanowiąc 
ilorazem aktualnego i standardowego wskaźnika BMI:

lms = (bmi akt./bmi stand) * 100%

Prawidłowe wartości wskaźnika LMS zawierają 
się pomiędzy 90–109%, z   niedożywieniem mamy 
natomiast do czynienia przy wartościach niższych od 
90%.

Wykorzystując obwód ramienia i fałd nad mięśniem 
trójgłowym – pomiary rekomendowane do oceny stanu 
odżywienia m.in. przez Chumle’a i Roche [17] czy 
Frisancho [18] – obliczono powierzchnię mięśniową 
ramienia (AMA – Arm Muscle Area), spopularyzowaną 
przez Jelliffe’a i wsp. [19], Gurneya i wsp [20] oraz po-
wierzchnię tłuszczową ramienia (AFA – Arm Fat Area) 
według następujących wzorów:

AMA= {[C–(Ts*π)]2 / (4*π)}

AfA= [c2 / (4*π)]– {[C–(Ts*π)]2 / (4*π)}

gdzie: c – obwód ramienia mierzony w połowie jego 
długości,

 ts – fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trój-
głowym.

Obliczono także wskaźnik BAMR (Brachial  Adipo 
Muscular  Ratio), wyrażający stosunek powierzchni 
tłuszczowej do mięśniowej ramienia: 

bAmr = AfA / AmA

Dla badanych parametrów sprawdzono zgod-
ność ich rozkładu z rozkładem normalnym. Ocenę 
zgodności przeprowadzono testem Shapiro-Wilka. 
Jako krytyczny poziom istotności przyjęto p = 0,05. 
Dla wszystkich parametrów obliczono statystyki 
opisowe, uwzględniające średnie arytmetyczne 
i odchylenia standardowe. Istotność różnic warto-
ści średnich w dwóch grupach badanych dziewcząt  
dla parametrów o rozkładzie różnym od normalnego 
lub o niejednorodnych wariancjach sprawdzono 
testem nieparametrycznym U Manna-Whitneya. 
Do obliczeń wykorzystano program statystyczny 
STATISTICA 8.0 PL.

Tabela 1. Liczebność badanych w 2002 i 2007 roku dziewcząt, z podziałem na grupy wieku

Table 1. Number of girls researched in 2002 and 2007 in the age groups

LMS
(Least Mean Square)

DZIEWCZĘTA 2002 DZIEWCZĘTA 2007

14 LAT 15 LAT 16 LAT 14 LAT 15 LAT 16 LAT

LICZEBNOŚĆ 55 44 40 26 37 24
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Wyniki badań

Wartości średnie analizowanych charakterystyk an-
tropometrycznych przedstawiono w tabeli 2. Zarówno 
wysokość, jak i masa ciała nie różnią istotnie dziewcząt 
badanych w 2002 i 2007 roku. Zaobserwowano nato-
miast statystycznie istotną różnicę poziomu grubości 
fałdu skórno-tłuszczowego mierzonego nad mięśniem 
trójgłowym oraz obwodu ramienia. Mniejsze otłuszcze-
nie ramienia w grupie dziewcząt badanych w 2002 roku 
wiązało się jednocześnie z większym umięśnieniem 
tej okolicy. Z kolei w drugiej grupie nastolatek różnica 
w obwodzie ramienia znalazła odzwierciedlenie w po-
wierzchni mięśniowej tego odcinka (AMA). W przypadku 
tego parametru zaobserwowano statystycznie istotne 
zróżnicowanie. Nie wykazano natomiast znaczących 
różnic w zakresie powierzchni tłuszczowej ramienia 
(AFA). Analiza wskaźnika BAMR ujawniła występujące 
międzygrupowe zróżnicowanie.  Im wyższy wskaźnik, 
tym relatywnie większy rozwój masy tłuszczowej w sto-
sunku do masy mięśniowej. Wykazano istotną prze-
wagę statystyczną dziewcząt badanych w 2007 roku 
w obrębie tej charakterystyki. 

Kolejnym analizowanym parametrem był wskaźnik 
LMS.  U 21% z ogółu dziewcząt badanych w 2002 r. 
stwierdzono niedożywienie, podczas gdy wśród nasto-
latek badanych w roku 2007 – 13% jest niedożywionych. 
Graficzny obraz średnich arytmetycznych wskaźnika 
LMS w poszczególnych grupach wieku przedstawia 
ryc. 1. 

Porównując objęte badaniem w 2002 r. 14-, 15- i 16-
latki z ich rówieśnicami badanymi w roku 2007 zauwa-
żono wzrost jego wielkości tego wskaźnika z wiekiem. 
W grupie 14-letnich dziewcząt niedożywienie stwier-
dzono u 7%, u 15-latek było to już 20%. Niepokojący 
rozmiar zjawiska odnotowano w grupie 16-latek, gdzie 
niedożywienie dotyczyło aż 40% badanych w 2002 r. 
Dokładnie odwrotną tendencję stwierdzono u badanych 
w roku 2007: procentowe obniżeniem frakcji dziewcząt 
niedożywionych wraz z wiekiem. Przy ocenie niedoży-
wienia uwzględniono wiek rozwojowy wysokości i masy 
ciała badanych dziewcząt. Wyniki wskazują, że u ba-
danych nastolatek nie występowała zgodność pomię-
dzy wiekiem kalendarzowym a rozwojowym. W grupie  
16-latek badanych w 2002 roku, spośród których aż 

Tabela 2. Charakterystyka porównawcza cech morfologicznych dziewcząt badanych w 2002 oraz 2007 roku

Table 2. Comparative characteristics of girls researched in 2002 and 2007

Charakterystyka/Trait 2002 2007 p

Wysokość ciała [cm] / body height 162,29±6,13 161,90±6,34 0,4300

Masa ciała [kg] / Body mass 53,86±11,23 53,24±9,94 0,9992

Fałd triceps [mm]/ triceps skinfold 13,81±4,76 15,41±5,76 0,0399*

Obwód ramienia [cm] / arm circum-
ference

24,47±3,08 22,58±10,31 0,0000**

AMA [cm2] / Arm Muscle Area 32,67±7,87 25,41±6,05 0,0000**

AFA [cm2] / Arm Fat Area 12,18±4,81 11,08±3,15 0,0870

BAMR (AFA/AMA) 0,37±0,10 0,46±0,15 0,0000**

LMS / Least Mean Squere 103,13±18,81 105,87±16,39 0,0669

** przyjęty poziom istotności 0.05 / *adopted level of significance 0.05
** przyjęty poziom istotności 0.01/**adopted level of significance 0.01

Ryc. 1. Graficzny obraz średnich arytmetycznych wskaźnika LMS w grupach 
dziewcząt badanych w 2002 i 2007 roku, z uwzględnieniem wieku

Fig. 1. Graphic presentation of LMS index mean values of girls researched 
in 2002 and 2007, in the age groups
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40% prezentowało niedożywienie, u 30% z nich za-
obserwowano obniżony wiek rozwojowy masy ciała, 
u pozostałych natomiast – obniżony wiek rozwojowy 
zarówno masy, jak i wysokości ciała. Podobnie kształ-
towały się dysproporcje w tym zakresie w pozostałych 
grupach wieku, w obu terminach badań.

Tabela 3 zawiera istotności różnic badanych pa-
rametrów między nastolatkami objętymi badaniem 
w 2002 i 2007 roku, z uwzględnieniem wieku. 

Na podstawie pomiaru wysokości i masy ciała nie 
stwierdzono pomiędzy badanymi istotnych różnic, gdy 
tymczasem zdecydowanie większe zróżnicowanie wy-
stąpiło w przypadku obwodu ramienia, ujawniając się 
we wszystkich trzech analizowanych grupach osob-

niczek. Fałd ramienia (triceps) znacząco różnicował 
grupę 14- i 16-letnich dziewcząt.  Dość znaczne róż-
nice zaobserwowano także w obrębie powierzchni mię-
śniowej i tłuszczowej ramienia u 14- i 15-latek (ryc. 2), 
a także w przypadku wskaźnika BAMR (ryc. 3). 

Dyskusja

W naszej szerokości geograficznej okres pokwitania 
dziewcząt trwa od 3 do 5 lat i występuje pomiędzy 11. 
a 16. rokiem życia. Jest to okres, który charakteryzuje 
się znaczną gwałtownością przemian i dlatego uważa 
się, iż stanowi on drugi (po miesiącach niemowlęctwa) 

Tabela 3. Wartości testu na istotność różnic w obrębie analizowanych cech, w dwóch seriach badań z 2002 i 2007r, w grupach wieku

Table 3. Difference significance test values among analyzed characteristics, in two research series of 2002 and 2007 in the age groups

Charakterystyka/Trait 14 lat/14 years 15 lat/14 years 16 lat/16 years

Wysokość ciała [cm] / body height 0,4947 0,3359 0,7922

Masa ciała [kg] / Body mass 0,4852 0,8385 0,8842

Fałd triceps [mm]/ triceps skinfold 0,0002** 0,0680 0,0118*

Obwód ramienia [cm] / arm circumfe-
rence

0,0184* 0,0000** 0,0101*

AMA [cm2] / Arm Muscle Area 0,0000** 0,0000** 0,0894

AFA [cm2] / Arm Fat Area 0,3021 0,1257 0,0020**

BAMR (AFA/AMA) 0,0000** 0,0000** 0,5464

LMS [%] / Least Mean Squere 0,6417 0,7400 0,0006**

** przyjęty poziom istotności 0.05 / *adopted level of significance 0.05

** przyjęty poziom istotności 0.01/**adopted level of significance 0.01

Ryc. 2. Graficzny obraz średnich arytmetycznych powierzchni tłuszczowej 
(AFA) i mięśniowej (AMA) ramienia w grupach dziewcząt badanych w 2002 
i 2007 roku, z uwzględnieniem wieku

Fig. 2. Graphic presentation of arm fat area and arm muscle area mean 
values among girls at different age, performed in 2002 and 2007

Ryc. 3. Graficzny obraz średnich arytmetycznych wskaźnika BAMR, 
w grupach dziewcząt badanych w 2002 i 2007 roku, z uwzględnieniem 
wieku

Fig. 3. Graphic presentation of BAMR index mean values among girls 
at different age,  performed in 2002 and 2007
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etap przekształceń o wzmożonej dynamice. Zarysowują 
się wtedy osobnicze właściwości somatyczne, stosunki 
morfologiczne rosnącego ciała ulegają stałym zmia-
nom, gdyż zwiększanie się wymiarów poszczególnych 
części ciała oraz ich narządów zachodzi w pewnej 
określonej kolejności. Indywidualne zróżnicowanie 
w tempie i charakterze przebiegu procesów rozwojo-
wych jest tu znacznie większe aniżeli w poprzednich 
etapach ontogenezy [21].

U nastolatków niedożywienie, szczególnie to 
o ostrym przebiegu, ściśle związane jest z opóźnionym 
dojrzewaniem. Jak wynika z naszych badań u dziew-
cząt, które zakwalifikowano do grupy niedożywionych, 
stwierdzono opóźniony wiek rozwojowy wysokości 
ciała, masy ciała bądź obu parametrów równocześnie. 
Dziewczęta odczują zapewne negatywne skutki tego 
stanu rzeczy w późniejszym wieku. Niedostateczny 
wzrost (stunting) w stosunku do wieku wiąże się bo-
wiem u dziewcząt z posiadaniem mniejszej miednicy, 
co w przyszłości powodować może wzrost bólów po-
rodowych (może utrudniać poród).  Ponadto badania 
wykazują, że u 25% osób, które osiągnęły określoną 
wysokość ciała w wieku młodzieńczym, kończy się 
już na tym etapie faza wzrostu tej cechy [22]. Zbyt ni-
ska masa ciała wiąże się natomiast z ponad dwukrot-
nie zwiększonym ryzykiem wydania na świat dziecka 
o niskiej masie urodzeniowej ciała, a także z ponad 
trzykrotnie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka 
z niepokojąco niską wysokością (długością) ciała [1]. 
Wydawałoby się, że mowa o ciąży w tym okresie życia 
nastolatek jest zdecydowanie przedwczesna, jednak 
dolna granica wieku zachodzenia w ciążę wciąż się ob-
niża. W wielu kulturach istnieje duży odsetek dziewcząt, 
u których pierwsza ciąża występuje właśnie w okresie 
pokwitania [23], stąd tak istotna staje się obserwacja 
stanu odżywienia wśród nastolatek przez wykonywanie 
regularnych badań antropometrycznych, prowadzenie 
wywiadu ankietowego czy wprowadzenie pogadanek 
w szkołach na temat zagrożeń wypływających z nie-
prawidłowego odżywiania i niekontrolowanego obniża-
nia masy ciała.  

Dziewczęta w okresie pokwitania są bardzo wraż-
liwe na zmiany zachodzące w budowie ciała, typowe 
dla tego właśnie okresu (znaczny przyrost masy ciała). 
Przejawem tego jest chęć bycia szczupłymi, atrakcyj-
nymi fizycznie, co często w ich przekonaniu jest waż-
niejsze aniżeli świadomość zagrożeń zdrowotnych [24]. 
Ostre przypadki niedożywienia często związane są 

z obrzękami, które w sposób nienaturalny mogą zwięk-
szyć indywidualną masę ciała [25, 26]. Jest to więc 
błędne koło. Postępowanie takie w tym okresie wpłynąć 
może na wielkość ostatecznej wysokości ciała, która 
może osiągnąć niższe wartości [26]. Ograniczanie po-
żywienia wpływa bowiem na większość charakterystyk 
związanych ze wzrostem i z osiąganiem dorosłych wy-
miarów ciała. Z drugiej strony nastolatki w fazie pokwi-
tania często bywają wychudzone aż do momentu, gdy 
nieco opóźnione powiększenie masy ciała nie wyrówna 
tych dysproporcji.  

Z przeprowadzonych analiz, obejmujących zarówno 
wszystkie dziewczęta z uwzględnieniem roku badania, 
jak i podziałem na grupy wieku wynika, że w badanym 
środowisku występuje niedożywienie. Uzyskane wyniki 
badań wykonanych w 2007 roku wskazują, że sytuacja 
w tym zakresie uległa poprawie w porównaniu do ba-
dań wykonanych pięć lat wcześniej. Z drugiej jednak 
strony zwiększyła się procentowo liczbą dziewcząt 
z nadwagą. Należy przy tym pamiętać o ostrożności 
w uogólnianiu uzyskanych w pracy wyników badań na 
całą populację, a to z uwagi na nie dość liczny materiał. 
W kolejnych badaniach autorki zamierzają rozszerzyć 
zakres badań o ankiety, które w znacznym stopniu uła-
twią analizę uzyskanych wyników. 

Wnioski

1. Wykonane badania dziewcząt w okresie pokwita-
nia, mieszkanek środowiska wiejskiego, pozwoliły 
zaobserwować przypadki niedożywienia. Sugerują 
one konieczność prowadzenia dalszych obserwacji 
w tym zakresie o charakterze zarówno przekrojo-
wym, jak i longitudinalnym, z potrzebą ich rozsze-
rzenia o badania ankietowe. Wyniki wskazują także 
na potrzebę uświadamiania nastolatek w okresie 
pokwitania o zagrożeniach spowodowanych przez 
niekontrolowane obniżenia masy ciała, które może 
w konsekwencji doprowadzić np. do anoreksji.

2. Wydaje się, że wykorzystane w pracy narzędzia 
służące do oceny stanu niedożywienia, z uwagi na 
ich prostotę i nieskomplikowany charakter, mogą 
umożliwić stosunkowo częstą kontrolę obserwowa-
nego zjawiska w badanych grupach i odpowiednio 
wczesne reagowanie na ewentualne nieprawidło-
wości dotyczące poziomu analizowanych parame-
trów.



– 91 –

Ocena niedożywienia dziewcząt w wieku pokwitania w aspekcie wskaźników antropometrycznych

[1] Singh SP: Anthropometric perspective on nutritional 
status. Ant Special Issue, 2002; 1: 73–82.

[2] World Health Organization, Genewa, 2008.
[3] Monteiro CA, Conde WL, Popkin BM: Is obesity replacing 

undernutrition? Evidence from different social classes in 
Brazil. Public Health Nutr, 2002; 5: 105–112.

[4] Radhakrishna R, Hanumandtha RK, Ravi C, Sambi RB: 
Chronic poverty and malnutrition in 1990s. Econ Polit 
Weekly, 2005, July 10.

[5] Radu E, Ciotaru LO: Adolescent malnutrition from anthro-
pological perspective. Proc. Rom. Acad., Series B, 2007; 
2: 155–158.

[6] Kierkuś J, Stolarczyk A, Socha P, Socha J: Ocena 
sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci. Pediatria 
Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie 
Dziecka, 2004; 6, 1: 87–92.

[7] Woodruff BA, Duffield A: Anthropometric assessment of 
nutritional status in adolescent populations in humanitar-
ian emergencies. Eur J Clin Nutr, 2002; 56: 1108–1118.

[8] Tanner JM: Growth at adolescent. 2 nd ed. Oxford, Black-
well Scientific Publications, 1962.

[9] Marshall WA: Physical growth and development; in: 
Brenne Mann’s Practice of Pediatrics. New York, Harper 
and Row, 1970, 1–34.

[10] World Health Organization: Physical status: the use and 
interpretation of anthropometry. Technical Raport Series, 
no. 854. Genewa, World Health Organization, 1995.

[11] Bose K, Bhunia D, Paul G, Mukhopadhyay A, Chakraborty 
R: Age and sex variations in undernutrition of rural Ben-
galee primary school children of East Midnapore District, 
West Bengal, India. Hum Ecol Spec Issue, 2006; 14: 
71–75.

[12] Sanna E, Palmas L: The Reed of specific upper arm 
muscle area and upper arm fat area centile charts for 
urban Sardinian children. Biom Hum Ant 2002; 20, 3.

[13] Gaur R, Singh NY: Growth profile of rural Meitei chil-
dren of Manipur state of India. Int J Anthrop, 1995; 22: 
189–197.

[14] Martine T, Claessens AL, Vlietinck R, Marchal G, Beunen 
G: Accuracy of anthropometric estimation of muscle cross-

sectional area of the arm in males. Am J Hum Biol, 1997; 
9: 73–86.

[15] Martin R: Lehrbuch der Anthropologie. Jena. 1928.
[16] Cole TJ: The LMS method for constructing normalized 

growth stand arts. Eur J Clin
Nutr, 1990; 44: 45–60.
[17] Chumlea WC, Roche AF: Assessment of the nutritional 

status of healthy and handicapped adults; in: Lohman TG, 
Roche AF, Martorell R (eds.): Anthropometric Standariza-
tion Reference Manual.  Human Kinetics, Champaign, 
1988, s. 15–119.

[18] Frisancho AR: New norms of upper limb fat and muscle 
areas for assessment of nutritional status. Am J Clin Nutr, 
1981; 34: 2540–2545. 

[19] Jelliffe EFP, Jelliffe DB: The arm circumference as a public 
health index of protein-calorie malnutrition of early child-
hood. J Trop Pediatr, 1969; 15: 179–92.

[20] Gurney JM, Jelliffe DB: Arm antropometry in nutritional 
assessment:nomogram for rapid calculation of muscle 
circumference and cross-sectional muscle and fat mass. 
Am J Clin Nutr, 1973; 26: 912–15.

[21] Przewęda R: Rozwój somatyczny i motoryczny. Biblioteka 
Psychologiczna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 
Warszawa 1981.

[22] Kurz KM: Adolescent nutritional status in developing 
countries. Proc Nutr Soc, (1B), 1996; 55: 321–31.

[23] DPRK 2004. Nutrition assessment report of survey results. 
Central Bureau of Statistics. Institute of Child Nutrition. 
Democratic People’s Republic of Korea. 2005.

[24] Wolański N: Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy 
auksologii, gerontologii i promocji zdrowia.  Warszawa, 
PWN 2005. 

[25] Collins S, Myatt M: Short-term prognosis in severe adult 
and adolescent malnutrition  turing famine: use of a simple 
prognostic model based on counting clinical sign. JAMA, 
2000, 284: 621–626.

[26] Spear BA: Adolescent growth and development. J Am 
Diet Assoc. 2002; 102 (3 Suppl): 23–29.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               





PRACE  PRZEGLĄDOWE
REVIEW  PAPERS





– 95 –

nadwaGi i otyŁości ProbLem 
metodoLoGiczny. 

diaGnoza ePidemii na świecie

overWeight And obesity  
As methodologicAl problem. 

diAgnosis of the epidemic in the World

edward mleczko*, joanna Gradek**, jerzy januszewski*** 

****prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 
****dr, Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 
****prof. dr hab., emerytowany prof. zw. AWF w Krakowie

Słowa kluczowe: otyłość, nadwaga, metody badań, zasięg epidemii w świecie 
Keywords: obesity, overweight, research methods, the extent of the epidemic in worldwide 

Nadwaga i otyłość – to stan nadmiernego gromadzenia tkanki tłuszczowej w ustroju. Nie są to pojęcia 
synonimiczne, chociaż oba dotyczą przekroczenia pewnych norm, które umownie ustalają krajowe bądź mię-
dzynarodowe organizacje zdrowia. W pracy zaprezentowano najnowszy dorobek badawczy z przełomu XX 
i XXI wieku, obejmujący zagadnienia metodologiczne i efekty diagnostyczne problematyki nadmiaru masy 
ciała u ludzi żyjących w różnych kręgach kulturowych. Oprócz celu poznawczego, zadaniem naszych badań 
było znalezienie dowodów na poparcie tezy o powstaniu i rozpowszechnianiu się epidemii choroby otyłości 
na świecie i tym samym o zaistnieniu powodów do podjęcia działań prewencyjnych i terapeutycznych w skali 
ogólnoświatowej w celu zahamowania jej rozprzestrzeniania się. Konsekwencją dynamicznego narastania jej 
częstości jest nadanie jej miana epide mii [1]. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano aspekt metodologiczny 
badań screeningowych i poznawczy, odnoszący się do określenia skali epidemii otyłości na przełomie XX i XXI 
wieku oraz do niektórych aspektów jej etiologii.

Overweight and obesity – the terms concerning excessive accumulation of body fat – are not synonyms, 
although both of them refer to exceeding certain standards which has been established by the national or 
international health organizations. The paper deals with the latest research achievements from the turn of the 
century. Since the growth of excess body weight rate has defined as an epidemic [1], the authors discuss obesity 
methodology issues and diagnostic problems in different cultures. Apart from cognitive tasks, they concentrate on 
finding evidences for the thesis about the epidemic obesity spread. Additionally they put forward the importance 
of taking preventive and therapeutic precautions to halt this dynamic spread. In aim to determine the scale of 
the epidemic, they consider key methodology aspects of screening research and give the description of some 
obesity etiology aspects.

NR 53 2011ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   

Nadwaga i otyłość to stan nadmiernego groma-
dzenia tkanki tłuszczowej w ustroju. Nie są to pojęcia 
synonimiczne, chociaż oba dotyczą przekroczenia 
pewnych norm, które umownie ustalają krajowe bądź 

międzynarodowe organizacje zdrowia. Zgodnie z ta-
kimi założeniami otyłość stwierdza się wówczas, gdy 
u człowieka nastąpi nadmierne powiększenie zasobów 
tkanki tłuszczowej [2, 3]. Najczęściej za wskaźnik nad-
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wagi i otyłości przyjmuje się wartość procentową tkanki 
tłuszczowej w całkowitej masie ciała. [4].

Dotychczas nie opracowano uniwersalnych 
standardów dotyczących zawartości niezbędnego 
(zasadniczego) tłuszczu w organizmie człowieka. 
Wiadomo jednak, że pewna jego ilość jest konieczna 
do utrzymania zdrowia. Według najnowszych opra-
cowań [4] można przyjąć, że dla mężczyzn wynosi 
ona 3–5% całkowitej masy ciała, a 8–12% dla kobiet. 
Rozpowszechniony jest również pogląd, iż prawidłowa 
całkowita zawartość tkanki tłuszczowej dla wszyst-
kich grup wiekowych powinna mieścić się w grani-
cach 10–20% (mężczyźni) oraz 20–30% (kobiety) [5, 
6]. Jako że rozwojowi ontogenetycznemu towarzy-
szy przyrost tkanki tłuszczowej, już w latach 90. XX 
wieku zaczęły pojawiać się rekomendacje pożąda-
nych, relatywnych norm rozwoju tkanki tłuszczowej, 
uwzględniających wiek, płeć i poziom aktywności 
ruchowej. Najczęściej w piśmiennictwie popularyzuje 
się normy amerykańskie [7, 6]. Zgodnie z nimi można 
przyjąć, iż optymalny poziom procentowej zawartości 
tkanki tłuszczowej u dzieci mieści się w przedziałach: 
11–20% dla chłopców i 16–25% dla dziewcząt. Jeśli 
przyjąć założenie, iż za stan pożądany można uważać 
wartość normy średniej, wówczas  – zgodnie z ww. 
rekomendacjami – w grupach wiekowych dorosłych 
osobników: 18–40, 40–65, 65–85 lat należałoby go 
ulokować między: 13–16% u mężczyzn i 28–32% 
u kobiet. Z kolei według standardów American College 
of Sport Medicine, w każdej grupie wiekowej rozszerza 
się ww. granice do następujących zakresów: 8–22% 
u mężczyzn i 20–35% u kobiet [4]. Górne wartości 
tych przedziałów sygnalizują równocześnie początek 
otyłości, a dolne – niedożywienia.

Ku zaskoczeniu badaczy, podawane zakresy 
zmienności niskiego, średniego i wysokiego poziomu 
tkanki tłuszczowej w toku ontogenezy aktywnych i nie-
aktywnych fizycznie osobników w wieku 18–85 lat nie 
przekraczały 5%, co z kolei sugerowałoby stosunkowo 
dużą stabilność tkanki tłuszczowej w rozwoju osobni-
czym i niewielki udział rekreacyjnych form aktywności 
ruchowej w redukcji tłuszczu zapasowego z organizmu 
człowieka [7].

Wyniki analizy danych dotyczących poziomu tkanki 
tłuszczowej u osób uprawiających zawodowo sport 
w najbardziej popularnych jego dyscyplinach wskazują, 
iż dopiero silny bodziec treningowy (pomijając selek-
cję osobników) mógł wpływać u większości z nich na 
obniżenie poziomu rozwoju omawianej cechy morfolo-
gicznej poniżej średniej wartości normy dla osób cha-

rakteryzujących się habitualną aktywnością ruchową 
[8, 9, 6].

Należy też zaznaczyć, że precyzyjne określenie 
składu ciała jest trudne. Można go ocenić na różnym 
poziomie złożoności (atomy, molekuły, komórki, cały 
organizm). Najczęściej bierze się pod uwagę poziom 
molekularny [10]. Stosowane początkowo metody po-
zwalały określić na ww. poziomie dwa komponenty 
modelu ludzkiego ciała: masę tłuszczu (fat mass – FM) 
i beztłuszczową masę ciała (fat  free  mass – FFM). 
Niekiedy wyróżniano też komponent „suchej masy 
ciała” (lean body mass – LBM), którego strukturę two-
rzy beztłuszczowa masa ciała i tłuszcz niezbędny. Nie 
można zatem LBM uważać za synonim FFM [6, 10]. 

W badaniach naukowych największą popularnością 
do końca XX wieku cieszyły się dwie metody określania 
składu ciała: h y d r o s t a t y c z n a  (ważenie podwodne) 
i a n t r o p o m e t r y c z n a  (mierzenie fałdów skórno-
-tłuszczowych). Od kilkudziesięciu lat rozwój nowocze-
snych technik pomiarowych umożliwia dokładniejszą 
charakterystykę molekularnego modelu ludzkiego ciała. 
Wyróżnia się w nim trzy lub cztery komponenty [11–19, 
6]. Pozwala na to m.in. wykorzystywanie w warunkach 
laboratoryjnych i plenerowych nieinwazyjnej metody i m -
p e d a n c j i  b i o e l e k t r y c z n e j  (bioelectrical impe
dance analysis – BIA) oraz pomiaru d w u w i ą z k o w ą 
a b s o r p c j o m e t r i ą  r e n t g e n o w s k ą  (duale
nergy X-ray absiorptiometry – DXA), który jest w pew-
nym sensie unowocześnieniem metody oceny trzech 
komponentów tkankowych z wykorzystaniem zdjęć rent-
genowskich oraz równań regresji stosowanych w bada-
niach naukowych od połowy ubiegłego wieku [20–22].

Każda ze stosowanych metod określania kompo-
nentów tkankowych cechuje się różną rzetelnością, 
czyli przeprowadza się pomiary z większą lub mniejszą 
dyspersją „wewnątrz i zewnątrzosobniczą” [6]. 

Największy poziom rzetelności zarezerwowany jest 
tylko dla badań bezpośrednich, których ze względów 
oczywistych nie można prowadzić na żywych osobni-
kach. Do drugiego i trzeciego poziomu zalicza się wy-
niki pośrednich pomiarów. Wyżej są cenione obliczenia 
składu ciała metodą pośrednią (drugi poziom rzetelno-
ści) na podstawie wyników pochodzących z pomiarów: 
hydrostatycznych (2% błędu) i pletyzmograficznych (air 
displancement pletysmography – ADP) oraz absorpcji 
promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii 
(DXA). Na najniższym, trzecim poziomie rzetelności, 
umieszcza się wyniki pomiarów antropometrycznych 
oraz rezultaty badań z wykorzystaniem impedancji bio-
elektrycznej (BIA) i oddziaływania podczerwieni (NIR). 
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Ze względów praktycznych najczęściej do okre-
ślania poziomu tłuszczu wykorzystuje się antropome-
tryczne pomiary fałdów skórno-tłuszczowych. W niektó-
rych badaniach wykazano [11, 23–25], że przy dobrej 
kalibracji narzędzi oraz doświadczeniu badacza wyniki 
penetracji oparte na pomiarach antropometrycznych 
są porównywalne do uzyskanych przy zastosowaniu 
bardzo zawansowanych technik lokacyjnych, np. o b -
r a z o w a n i a  m a g n e t y c z n e g o  i  t o m o g r a f i i 
k o m p u t e r o w e j. W tym przypadku nie bez znacze-
nia jest właściwy wybór wzorów matematycznych do 
określenia procentowej zawartości tkanki tłuszczowej. 
W Polsce największą popularnością cieszyły się for-
muły [20, 26–31]. Rzadziej wykorzystywano natomiast 
inne równania oceniające poziom tłuszczu w masie 
ciała, np. Durnina i Womersleya [32, 33], które częściej 
można spotkać w pracach zamieszczanych w publika-
torach notowanych w międzynarodowych bazach infor-
macyjnych. 

Krytyczną analizę szeregu sposobów rozwiązania 
problemu szacowania gęstości ciała lub tłuszczowej 
i beztłuszczowej masy ciała z grubości fałdów skórno-
-tłuszczowych mierzonych w różnych okolicach ciała, 
a także na podstawie innych niż antropologiczne da-
nych znaleźć można w opracowaniu Chrzanowskiej 
[34], pochodzącym z końca ubiegłego wieku. Wynika 
z niego, że są także badacze, konstruktorzy równań, 
którzy – mając świadomość wagi obserwacji środowi-
skowych – otrzymywali swe obliczenia na podstawie 
zastosowanych wzorów matematycznych. W związku 
z tym stosowanie ich do opracowania materiałów ze-
branych w innych grupach, nie tylko pod względem 
płci i wieku, ale także zaadaptowanych do życia 
w różnych warunkach środowiskowych może prowa-
dzić do poważnych błędów w ewaluacji uzyskanych 
wyników. 

Potwierdziły to już dawno prace zagranicznych 
[35–37] i polskich autorów [38, 26, 34]. Wynika stąd 
wniosek, że do oceny składu ciała z wykorzystaniem 
dostępnych równań matematycznych należy podcho-
dzić z dużą ostrożnością, pamiętając, że modele linio-
wej regresji zostały opracowane na potrzeby określo-
nych grup środowiskowych i mogą być wykorzystane 
tylko w badaniach zbiorowości podobnych pod wzglę-
dem etnicznym. Ponadto uzyskane na ich podstawie 
wyniki mają charakter populacyjny. W takim przypadku 
oceny indywidualne będą zawsze obarczone znacz-
nym błędem. Jak to już dawno stwierdzono, w skraj-
nych przypadkach mogą sięgać nawet dopuszczalnej 
granicy normy [39]. 

W screeningowych badaniach populacyjnych za-
leca się wykorzystanie do oceny otyłości wskaźnika 
wagowo-wzrostowego Queteleta II (iloraz masy ciała 
w kg i kwadratu wysokości ciała w m2), który nazywany 
jest popularnie Body Mass Index (BMI). Z szeregu ba-
dań prowadzonych od lat w Polsce i na świecie wynika, 
że istnieje silna korelacja (rxy = 0,7–0,8) między jego 
wartością a poziomem tkanki tłuszczowej [40–51]. 

Jako że dla zdrowia ważny jest nie tylko ogólny 
stan otłuszczenia, ale także jego dystrybucja, informa-
cję o poziomie BMI uzupełnia się często danymi, które 
informują o stosunku obwodu pasa do obwodu bioder 
(wskaźnik WHR – Waist/Hip Ratio) czy też pomiarami 
obwodu pasa. W tym przypadku najczęściej za normę 
przyjmuje się następujące wskaźniki: 1,0 dla mężczyzn 
i 0,85 dla kobiet, a dla obwodu pasa: 102 cm dla męż-
czyzn i 85 cm dla kobiet [52]. Z wielu opracowań wy-
nika, że obwód talii jest niezależny od wysokości ciała 
i stanowi prostą i praktyczną metodę identyfikacji nie 
tylko osób z nadwagą; jest to również ważny wskaź-
nik zwiększonego ryzyka chorób powiązanych z oty-
łością. Stwierdzono, bowiem przypadki wystąpienia 
takich chorób nawet u osób z prawidłową wartością 
BMI, wtedy gdy obwód talii zawierał się u mężczyzn 
w granicach 94–102 cm, a u kobiet wynosił 80–88 cm 
[53–55].

Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że obecnie po-
wszechnie są akceptowane kryteria nadwagi i otyłości 
u osób dorosłych, które zostały opracowane na podsta-
wie wartości BMI. Zgodnie z zaleceniem WHO [56, 57] 
za pożądaną uważa się wartość wskaźnika Quteletta 
II, która zawiera się między 18,5 a 24,9 kg/m2. Body 
Mass Index w granicach: 25,0–29,9 kg/m2 uważa się za 
odznakę nadwagi, a poziom wskaźnika 30 kg/m2 i wyż-
szy zalicza się już do strefy otyłości kobiet i mężczyzn. 
Dotąd nie wypracowano jednak konsensusu odnośnie 
do wykorzystania wartości BMI do ustalenia kryteriów 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [58, 59].

W pewnym sensie wyjściem z trudnej sytuacji me-
todologicznej jest propozycja oceny stopnia otłuszcze-
nia relatywnie do rozkładu statystycznego wyników 
pomiaru w kolejnych rocznikach ontogenezy. Takie 
podejście interpretacyjne uzasadnia się tym, że u roz-
wijającego się osobnika wzrasta nieregularnie poziom 
otłuszczenia, a wraz z nim Body Mass Index  [41, 60]. 
Liczne obserwacje potwierdziły szybkie powiększanie 
się BMI w fazie noworodkowej, po czym można zauwa-
żyć obniżanie się jego wartości. Średnio przy urodzeniu 
mediana BMI wynosi 13 kg/m2, w 1. roku życia wzrasta 
do 17 kg/m2 i następnie opada do 15,5 kg/m2 pomiędzy 
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5. a 6. rokiem życia, by potem rozwinąć się do 21 kg/m2 
w wieku 21 lat [58, 61]. 

Uwzględniając w interpretacji omawianego zjawi-
ska środowiskowe i genetycznie zdeterminowane tory 
rozwoju osobnika, można uznać za zasadne odniesie-
nie się z dystansem do przyjęcia wartości granicznych 
(ang. cut-off points) nadwagi i otyłości u dzieci i mło-
dzieży. Źródłem licznych trudności może być sygnali-
zowana niegdyś „chemiczna niedojrzałość dziecka” 
[62] w okresie przedpokwitaniowym, którą należałoby 
odnieść obecnie już do innego określenia, tj. „dostra-
jania się genotypu do warunków środowiskowych”, na 
co wskazuje coraz lepiej rozpoznane zjawisko polifor-
mizmu genetycznego [63]. Nadal toczy się zatem dys-
kusje nad rozwiązaniem zasygnalizowanego problemu, 
a ich stan nie wróży zbyt szybkiego zakończenia pole-
mik [61, 64].

W Polsce nadwagę oraz otyłość u dzieci w poszcze-
gólnych rocznikach ustalano najpierw na poziomie 90. 
oraz 97. centyla rozkładu BMI [65, 66]. Na przełomie 
wieków w wielu krajach zalecano jednak stosowanie 
niższych progów określających nadwagę. Zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia [56] 
i Amerykańskiej Akademii Pediatrii [67] – nadwagę (za-
grożenie otyłością) powinno się stwierdzać już wtedy, 
gdy wartość BMI dla płci i wieku będzie odpowiadać 
poziomowi 85. centyla lub powyżej, podczas gdy próg 
otyłości będzie wyznaczała wartość BMI odpowiada-
jąca poziomowi 95. centyla i wyższemu [64, 68–72].

Warto zaznaczyć, że również w przypadku definicji 
nadwagi, otyłości, nadmiaru masy ciała (otyłość łącznie 
z nadwagą), a zwłaszcza w odniesieniu do wartości BMI 
– podobnie jak ma to miejsce w toczących się aktualnie 
dyskusjach nad estymacją poziomu tłuszczu w masie 
ciała – istnieje silna tendencja do pomijania w ewaluacji 
ich poziomu istoty normy biologicznej, Zgodnie z antro-
pologicznym poglądem jest ona przecież biologicznym 
punktem odniesienia i ustalając ją należy uwzględniać 
charakterystyczną zmienność czasową i środowiskową 
[73, 74]. W związku z tym należałoby z pewnym dy-
stansem odnosić się do podejmowanych prób unifikacji 
narzędzi oceny masy ciała człowieka.

Takie działania na szeroką skalę podjęła pod ko-
niec ubiegłego wieku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), koordynująca i monitorująca zjawisko otyło-
ści w skali globalnej. Z jej inicjatywy podjęto działania 
w celu ujednolicenia metod monitoringu nadwagi i oty-
łości, wykorzystując tabele wartości BMI opracowane 
dla populacji amerykańskiej w badaniach The National 
Health and Nutrition Examination Survey I (NHANES 

I) [75]. Nazwano je „normami WHO”. Zgodnie z usta-
leniami Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji 
Zdrowia jako granicę nadwagi dzieci i młodzieży 
w wieku  10–19 lat przyjęto wartości BMI ≥ 85. centyla, 
a  otyłości  ≥ 95. centyla [56, 57]. 

 Podobnie, na początku XXI wieku, inna organizacja 
International Obesity Task Force (IOTF)), koordynująca 
monitoring otyłości dzieci i młodzieży, podjęła próbę 
unifikacji narzędzi pomiarowych omawianego zjawiska 
na podstawie wyników badań prowadzonych w Brazylii, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Hongkongu, Singapurze 
i Stanach Zjednoczonych. Dzięki nim w 2000 r. powstał 
nowy standard IOTF, nazywany na cześć jego twórcy 
„normami (standardem) Cole’a” [76, 77]. Tym samym 
przekazano do stosowania w różnych krajach narzę-
dzie określające tzw. p u n k t y  o d c i ę c i a  (cut-off 
points) [77]. W rzeczywistości wskaźnik Cole’a jest 
ilorazem aktualnego i standardowego wskaźnika 
masy ciała: LMS = (BMI akt./BMI stand.) × 100 [%]. 
Prawidłowy LMS występuje przy wartościach między 
90–110%; nadwaga obejmuje zakres 111–120%, a oty-
łość – wartości >120%. Wymienione kryteria wskaźnika 
BMI odpowiadają granicom nadwagi (BMI25) i otyłości 
(BMI30) dla wieku 18 lat i są dostosowane do płci i wieku 
od 2 do18 lat.

Metoda Cole’a nie definiuje otyłości dzieci i mło-
dzieży w sposób arbitralny. Mimo to uzyskane dzięki 
niej wyniki badań bardzo wyraźnie korelują z kryterium 
ustalonym dla dorosłych w normach WHO. Należy 
zatem wyrazić nadzieję, że na podstawie zastosowa-
nych kryteriów będzie można właściwie wyselekcjo-
nować osobników narażonych na ryzyko zachorowań 
na choroby związane z otyłością [78]. Pewną niedo-
skonałością „punktów odcięcia” jest mały udział w ich 
opracowaniu osobników z krajów afrykańskich [77]. 
Ponadto zaprezentowany sposób stosowania metody 
określania składowych masy ciała dla rzetelnej oceny 
otyłości u dzieci i młodzieży wymaga aktualnych, 
opracowanych dla badanej populacji siatek centylo-
wych, ponieważ nawet małe różnice w punkcie od-
cięcia BMI mogą powodować duże różnice w ocenie 
częstości występowania otyłości, jeżeli zastosowane 
zostaną punkty graniczne opracowane dla populacji 
innych krajów [79].

Mimo to metoda Cole’a zdobywa coraz większą 
popularność w wielu krajach [80, 81], w tym  także 
w Polsce [82–84, 59]. Zastosowanie omawianego na-
rzędzia wymaga jednak pewnego wysiłku i znajomo-
ści niełatwej procedury obliczeniowej wg poniższego 
wzóru [85]:
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gdzie: MR – rzeczywista masa ciała badanego dzie-
c ka,

 WS – standardowa wysokość dla wieku i płci 
badanego dziecka,

 WR – rzeczywista wysokość badanego dziecka 
(50. centyl wzrostu dla dziecka w danym 
wieku),

 MS – standardowa masa ciała dla wieku płci ba-
danego dziecka (50. centyl masy ciała).

 
Nie ulega wątpliwości, że wskaźnik Cole’a spełnia 

wymogi formalne poprawności matematycznej [41, 
86]. W związku z tym w praktyce pediatrycznej postę-
powanie diagnostyczne oparte na jego założeniach 
jest wyżej oceniane, niż uwzględniające postępowa-
nie z wykorzystaniem siatek centylowych, które były 
dotąd uważane za „złoty standard” w rozpoznawaniu 
otyłości i ocenie stanu odżywienia dziecka [78]. Trudno 
orzec, czy stanie się on w przyszłości konkurencyjny 
do prostszego i bardziej arbitralnego postępowania ba-
dawczego, które jest zalecane przez ekspertów WHO 
oraz przez narodowe organizacje monitorujące rozwój 
otyłości w poszczególnych krajach.

O tym, że nie może to być pytanie retoryczne, 
może świadczyć wcześniej wysunięte zastrzeżenie, 
odnoszące się do konieczności dostosowania two-
rzonych narzędzi do teorii normy jako biologicznego 
punktu odniesienia. Takie stanowisko wspiera również 
szereg badań podejmowanych m.in. w Polsce. Wynika 
z nich, że wykorzystywanie międzynarodowych war-
tości referencyjnych do realizacji celów aplikacyjnych 
i poznawczych w badaniach otyłości w danym kraju 
może być obarczone dużym błędem [59, 66, 80, 87, 
88]. Przykładowo analiza porównawcza trzech me-
tod pomiaru otłuszczenia młodzieży łódzkiej w wieku 
13–15 lat pokazała, że na określenie częstości wystę-
powania nadmiaru masy ciała (nadwaga i otyłość) nie 
miał wpływu sposób jego określania. Wyniki były po-
dobne (13%) przy zastosowaniu polskich wartości re-
ferencyjnych (PL) oraz standardów międzynarodowych 
(IOTF i WHO). Przy ustalaniu proporcji obu składowych 
(tłuszcz i nadwaga) okazało się, że przy zastosowaniu 
standardów IOTF i WHO wystąpiło niedoszacowanie 
otyłości (2,2%), szczególnie u dziewcząt, w stosunku 
do wyników uzyskanych z wykorzystaniem polskich 
norm (4,5%). Można zatem sądzić, że polskie aktualne 
normy populacyjne (85. centyl – nadwaga i 95. centyl 

– otłuszczenie) są czulszym wskaźnikiem zmian w cza-
sie omawianego zjawiska [59]. 

Pomijając niewątpliwie ważny problem metodolo-
giczny, który utrudnia rzetelne porównywanie wyników, 
należy zaznaczyć, że za pomocą różnych metod udało 
się zdiagnozować poziom, zasięg zmienności oraz 
tendencje rozwojowe nadwagi i otłuszczenia ciała lu-
dzi żyjących na całym świecie oraz w poszczególnych 
regionach i krajach. Dało to możliwość stworzenia 
obrazu tendencji rozwojowych i przyjęcia programów 
zapobiegawczych. Dzięki nim, począwszy od II połowy 
XX wieku, niedoceniane dotąd zjawisko, utożsamiane 
najczęściej ze zdrowiem, dobrostanem, a tylko cza-
sem z karą za przewinienia przyjmowania zbyt dużej 
ilości pokarmów (nazywane potocznie „obżarstwem”) 
wskazało, że jest poważnym problemem społecznym 
i medycznym [3]. Dostrzegane niekorzystne jego skutki 
doprowadziły jednak dopiero w 1998 r. do wydania 
oświadczenia przez Światową Organizację Zdrowia 
(World Health Organization – WHO), że otyłość stała 
się ogólnoświatową epidemią, która dotyczy doro-
słych i dzieci, a w 1999 roku do uznania na konferencji 
w Mediolanie przez towarzystwa otyłości tego zjawi-
ska za stan chorobowy, polegający na zwiększeniu 
się akumulacji lipidów w tkance tłuszczowej, w takim 
stopniu, że może to wywierać niekorzystny wpływ na 
zdrowie [2]. Podjęcie takich decyzji na tak ważnym 
szczeblu poprzedziło wiele badań i dobrze udoku-
mentowanych opracowań. Trudno byłoby wymienić je 
wszystkie. Na niektóre na pewno warto zwrócić uwagę, 
a szczególnie na takie, które podejmują problematykę 
otyłości w Polsce. Zjawisko otłuszczenia, na które 
przedstawiciele gatunku homo  sapiens uskarżali się 
zapewne od dawna, dojrzewało do uznania go za pro-
blem ważny społecznie przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych i w wysoko rozwiniętych gospodarczo 
krajach europejskich. Na jego negatywne skutki zwró-
cili uwagę przede wszystkim lekarze. Z licznych badań 
wynika, że w każdym wieku nadmierny przyrost masy 
ciała jest główną przyczyną rozwoju insulino oporności, 
która jest uznawana przez diabetologów za początkowy 
stan cu krzycy typu drugiego, dyslipidemii, nadciśnienia 
tętnicze go i tym samym prowadzi do rozwoju zespołu 
polimetabo licznego [89–91].

W piśmiennictwie światowym odnajdujemy sporo 
powołań na ciekawe wypowiedzi na temat skutków 
obserwowanego na masową skalę nadmiaru maga-
zynowania tłuszczu w organizmie człowieka. Wśród 
nich na pewno na uwagę zasługuje głos dwóch zaj-
mujących się otyłością amerykańskich naukowców, 
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Kennela i Gordona, z Uniwersytetu w Los Angeles 
[92]. Wykorzystując materiały z obserwacji klinicznych 
zmian poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi i kwasu mo-
czowego u osób, u których stwierdzono duże zmiany 
(±) masy ciała, już w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku dowodzili na podstawie rachunku praw-
dopodobieństwa, że gdyby ludzkość osiągnęła pożą-
dane wielkości masy ciała, to mogłoby zmniejszyć się 
występowanie o 25% chorób niedokrwiennych serca, 
byłoby także o 35% mniej przypadków zastoinowej 
niewydolności układu krążenia i mózgu. Ponadto na 
200 milionów dolarów rocznie oszacowali korzyści 
wypływające tylko ze zmniejszenia się w takim przy-
padku liczby osób z cukrzycą, korzystających z hemo-
dializy nerek. Z innych obliczeń wynikało natomiast, że 
redukcja nadwagi mogłaby zmniejszyć o 15% liczbę 
nagłych zgonów, dzięki czemu średnia długość życia 
ludzkiego wydłużyłaby się o 3 lata [93]. W sposób jesz-
cze bardziej wymierny straty generowane przez ludzi 
z nadwagą zaprezentowali społeczeństwu Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej dwaj inni badacze 
problemu otyłości, Hammon i Lohman [94]. Otóż obli-
czyli oni różnicę między dziennym zapotrzebowaniem 
energetycznym ludzi a energią, która znajduje się 
w zasobach tłuszczowych ludzi otyłych i z nadwagą. 
Następnie dokonali przeliczenia potencjału energe-
tycznego tłuszczu znajdującego w ich zasobach na 
energię uzyskaną ze spalania paliw kopalnych. Z ob-
liczeń tych wynikało, że dorośli Amerykanie posiadali 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w swoim 
ciele zasoby 2,3 mld funtów niewykorzystanego tłusz-
czu. Jeżeli można by było zmniejszyć codzienną jego 
„obsługę metaboliczną” do granic pożądanych, to 
zdaniem ww. naukowców równałoby się to oszczędno-
ściom rzędu 1–3 mld litrów benzyny. Byłyby to zatem 
oszczędności równe ilości potrzebnej do codziennego 
zaopatrzenia w energię elektryczną wszystkich budyn-
ków mieszkalnych w Bostonie, Chicago, San Francisco 
czy w Waszyngtonie.

W tym czasie (lata 1983–1986) badania prze-
prowadzone przez WHO w 48 krajach wykazały, że 
u 50–75% populacji w wieku 35–64 lat występowała 
nadwaga lub otyłość [95]. Interesujących materia-
łów dostarczyły jednak dane pochodzące ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Między innymi 
w latach 1988–1994, w ramach Trzeciego Narodowego 
Programu Badań Stanu Zdrowia i Odżywiania (National 
Health  and Nutrition Examination Survey – NHANES 
III), przeprowadzono przekrojowe badania reprezenta-
tywne dla całej populacji tego kraju. Na ich podstawie 

stwierdzono, że co druga dorosła osoba w tym kraju 
miała znamiona nadwagi lub otyłość. Świadczyć o tym 
mogły następujące dane: 66% mężczyzn i 55% kobiet 
posiadało  BMI ≥ 25 kg/m2. U 23% wartość BMI ≥ 30 
i  3%  BMI 40 kg/m2. W kolejnych, czwartych z rzędu, 
badaniach NHANES IV (National Health and Nutrition 
Examination Survey IV, lata 1999–2000), przeprowa-
dzonych po upływie zaledwie 5 lat od wcześniejszej 
edycji, zauważono dalszy wzrost otłuszczenia ciała 
dorosłych mieszkańców USA. Pomiędzy latami 1976–
1980 a 1999–2000 nastąpił wzrost o 36% liczby osób 
z BMI ≥ 25 kg/m2 , w porównaniu do poprzednich badań 
odsetek otyłych wzrósł z 56% do 61%. Pod koniec lat 
90. ponad połowa dorosłych mieszkańców USA cha-
rakteryzowała się nadwagą lub była otyła, gdy tymcza-
sem liczba tęgich dzieci uległa podwojeniu [97]. Należy 
dodać, że dane z 2000 roku poświadczały występowa-
nie nadwagi i otyłości u 131 milionów dorosłych obywa-
teli Stanów Zjednoczonych [96].

Prowadzone w tym samym czasie badania oty-
łości w krajach europejskich potwierdziły istnienie 
w większości państw podobnych tendencji, jak w USA. 
W Wielkiej Brytanii nadwagę (BMI ≥ 25) stwierdzono 
u 48% mężczyzn i 40% kobiet, natomiast otyłość (BMI 
≥ 30) odpowiednio u 8% i 13% dorosłych mieszkańców 
tego kraju.

Także w Polsce zaobserwowano podobny trend 
w ramach ogólnopolskich badań sondażowych, reali-
zowanych w ramach programu Pol-MONICA [98, 99]. 
Analiza zebranych wówczas badań dorosłych Polaków, 
wykazała występowanie nadwagi (BMI ≥ 25 kg/m2) 
w zakresie, który był porównywalny do stwierdzonych 
w populacji angielskiej (38% u mężczyzn i 38% u ko-
biet). Otyłość zdiagnozowano u 16% mężczyzn i 19% 
kobiet. Prawidłowa masa ciała wystąpiła u 40% męż-
czyzn i 38% kobiet, co stanowi mniej niż połowę ba-
danej populacji [100]. Wartość BMI poniżej wartości 
prawidłowych stwierdzono u 10% badanych, przy czym 
dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn [101]. 
Ocena występowania otyłości trzewnej wykazała, że 
u 25% mężczyzn i 39% kobiet wartości ilorazu talia/
biodra były powyżej normy (WHR ≥ 0,9 dla mężczyzn  
i ≥ 0,8 dla kobiet). Szczyt występowania otyłości trzew-
nej przypadał u mężczyzn między 40. a 59. rokiem 
życia, a u kobiet po 59. roku życia. [101, 102]. Jak po-
dają źródła WHO, w ostatnich 10 latach liczba otyłych 
Polaków wzrosła o około 4%, a ogólna liczba tęgich 
dorosłych w Polsce przekroczyła 50% [103]. Takie 
stwierdzenie było oparte na wynikach analizy mate-
riałów zebranych podczas realizacji programu badaw-
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czego POLMONIKA [104]. Należy zaznaczyć, że jego 
wymowa nie koresponduje jednak z badaniami zespołu 
naukowców z Zakładu Antropologii PAN [105, 106]. 
Analiza wyników badań poborowych (1965–1995 r.), jak 
również materiałów zebranych w populacji dorosłych 
mieszkańców Wrocławia (1983–1999) doprowadziła 
do innych konkluzji. Jeśli bowiem uznać populację wro-
cławską za reprezentacyjną dla dużych miast w Polsce, 
to okazuje się, iż wnioski płynące z obserwacji, a su-
gerujące narastanie otyłości wśród zdrowych polskich 
mężczyzn w wieku poborowym, a także wśród pracują-
cej ludności wielkomiejskiej są pozbawione podstaw. 

Z analizy danych statystycznych wynika, że w XXI 
wieku 300 mln ludzi jest otyłych (BMI ≥ 30), a co druga 
osoba na naszej planecie może mieć zbyt dużą masę 
ciała [107]. Wynika z tego, że w liczbach otyłość wy-
przedza już AIDS i niedożywienie. Nie bez powodu 
choroba otyłości staje się najważniejszym problemem 
zdrowotnym na świecie [108]. 

Z analizy dostępnych materiałów wynika, że czę-
stość występowania nadmiaru masy ciała u dzieci 
i młodzieży wzrasta w podobnym tempie, jak w popu-
lacji osób dorosłych. Według raportu Międzynarodowej 
Grupy ds. Otyłości (International Obesity Task Force – 
IOTF) z 2004 r., na początku XXI wieku, na świecie 155 
mln dzieci w wieku szkolnym wykazywało nadwagę 
lub otyłość. Wśród nich 30–45 mln w wieku 6–17 lat 
można było zaliczyć do otyłych, w tym 22 mln nie miało 
jeszcze 5 lat [109, 110]. Na podstawie polskich źródeł 
informacyjnych można sądzić, że w różnych regionach 
naszego kraju częstość występowania otyłości u mło-
dzieży wahała się od 2,5 do 12% [64, 78,  111–113].

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do 
2000 roku prowadzono cyklicznie ogólnokrajowy mo-
nitoring tendencji kształtowania się masy ciała dzieci 
i młodzieży między 6. a 17. rokiem. W ten sposób 
zorganizowano ogólnokrajowe programy badawcze 
(NHES – National Health Examination Survey; edycje 
I–IV badania NHANES – National Health and Nutrition 
Examination Surveys) w latach: 1963–1965, 1966–1970, 
1971–1974, 1976–1980, 1988–1994, 1999–2000. 

Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono 
systematyczny wzrost nadwagi i otyłości u dzieci i mło-
dzieży w podobnym tempie, jak w populacji osób doro-
słych. Największy przyrost nadmiaru ciała u badanych 
nastąpił w USA w okresie między badaniami NHANES 
II i NHANES III [114, 115].

Najpełniejsze i najbardziej aktualne informacje na 
temat częstości występowania otyłości u dzieci w USA 
w XX wieku pochodzą z badań NHANES IV (w latach 

1999–2000), powtórzonych po upływie 5 lat od po-
przednich, zrealizowanych według tradycyjnego pro-
gramu. NHANES IV dały podstawę do stwierdzenia, że 
na przełomie wieków  nasilała się w toku ontogenezy 
badanych tendencja do wzrostu liczby przypadków oty-
łych osobników, co można zilustrować następującymi 
przykładami: nadwaga, wiek:  2–5 lat → 10,2% ; 6–11 
lat → 15,0%; 12–19 lat → 14,9% i otyłość: 0–23 mie-
siące → 11,4 %;  2–5 lat → 10,4%; 6–11 lat → 15,3 %; 
12–19 lat → 15,5% [116].

Według przytaczanego wcześniej raportu IOTF, 
nadwaga u dzieci europejskich była w niektórych 
państwach nieznacznie wyższa nawet od danych 
amerykańskich i dotyczyła: 10–20% dzieci w Europie 
Północnej i 20–35% dzieci w Europie Południowej 
[109]. Za niepokojący można uznać fakt, że tendencję 
do wzrostu nadmiernej masy ciała stwierdza się co-
raz częściej u małych dzieci. Na przykład w Wielkiej 
Brytanii w latach 1989–1998 u 4-letnich dzieci stwier-
dzono zwiększenie się nadwagi z 14,7% do 23,6%. 
W tym samym badaniu stwierdzono nadmierną masę 
ciała u 22% angielskich 6-latków, a otyłość – aż u 10% 
[117]. 

Z inicjatywy międzynarodowych organizacji WHO 
i IOTF oraz kilku zespołów badawczych, dokumento-
wano systematycznie dorobek badawczy, zwłaszcza 
z ostatnich dekad XX wieku i początku nowego stu-
lecia. Jego pełna synteza jest trudna. Bardzo często 
nadmiar masy ciała określano dla różnych przedziałów 
wiekowych badanych, stosując przy tym także autorskie 
sposoby szacowania nadwagi i otłuszczenia, o czym 
wspomniano wcześniej. W niniejszym opracowaniu 
uwaga zostanie skoncentrowana z konieczności tylko 
na materiałach umożliwiających poznanie w sposób 
względnie pełny zmienności omawianego zjawiska nie 
tylko w czasie, ale również przestrzeni geograficznej 
świata. 

Bardzo interesujące zestawienie danych zgro-
madził w jednym ze swoich opracowań Wang [118]. 
Umożliwia ono poznanie poziomu nasilenia się pod ko-
niec XX wieku zjawiska nadmiaru masy ciała u dzieci 
i młodzieży w wieku 6–18 lat w największych pań-
stwach świata. Przykładowo w czterech z nich zasięg 
zmienności nadwagi ciała badanej między ostatnim 
dziesięcioleciem a poprzednimi dekadami był następu-
jący: USA: 15,4% → 25,6%; Brazylia: 4,1% → 13,9%; 
Chiny: 6,4% → 7,7%. Tylko w Rosji liczba dzieci z nad-
mierną masą ciała zmniejszyła się z 15,6% ←  do 9%. 
Warto dodać, że w tym kraju jednocześnie wzrosła po-
pulacja dzieci o masie ciała poniżej 15. centyla (6,9% 
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→ 8,1%). Podobne tendencje wzrostowe można było 
stwierdzić na podstawie innych dostępnych materiałów 
[70, 71, 117–123] oraz w innych krajach europejskich 
i w Kanadzie. Przykładowo, wzrost otyłości kształtował 
się w następujących zakresach (na pierwszym miejscu 
dekady wcześniejsze, na drugim – ostania dekada XX 
wieku): Kanada, 9,5% → 30,7; Anglia: 9,75→14,15% 
i Szkocja: 8,86% → 15,1%; cała Wielka Brytania: 
14,7% → 23,6% Niemcy: chłopcy 10,0% → 16,3%, 
dziewczęta 11,7% → 20,7%, Polska (14–15 lat, 1995 
– 2005): chłopcy 7,8% → 10,2%, dziewczęta 9,9% 
→ 11,9%. Jak z powyższego wynika, w naszym kraju 
wystąpił na przełomie wieków, w trudnym okresie doj-
rzewania biologicznego dziewcząt i chłopców, najniż-
szy (spośród branych pod uwagę państw na świecie) 
i bardzo słaby trend wzrostu procentowego (około 2% 
u obojga płci) młodzieży z nadmiarem ciała.

Warto zaznaczyć, że na przełomie wieków taką ten-
dencję zanotowano w krajach rozwijających się. Zaliczyć 
do nich można: państwa Środkowego Wschodu (7%), 
Północnej Afryki (8%), Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
(4,5–7%) [124].

Najbardziej jednorodne materiały pod względem 
sposobu ich zbierania odnoszą się do grupy 15-latków 
z Europy. Wyniki przeprowadzonej analizy porównaw-
czej pozwoliły stwierdzić zróżnicowanie nie tylko po-
ziomu otłuszczenia u dziewcząt i chłopców, ale nade 
wszystko zaobserwować ciekawy kierunek różnic po-
ziomu otłuszczenia i nadwagi między osobnikami płci 
męskiej (1) i żeńskiej (2) pochodzącymi z różnych kra-
jów, takich jak: Finlandia, (1) 4,9% < (2) 5,1% Austria 
5,1% > 4,4% Belgia 5,2% < 5,8% Dania 3,2% < 6,5%, 
Francja 2,7% < 4,0% Niemcy 5,4% > 5,1%, Grecja 
10,8% > 5,5%, Portugalia 5,2%< 7% Polska 4,9% < 
6,2%, Republika Czeska 1,9% < 3,5%; Słowacja 4,4% 
> 1,1% Litwa 0,8% < 2,1% [79, 109, 124, 110]. 

Analiza materiałów daje podstawę do stwierdzenia, 
że młodzież europejska w okresie dorastania charakte-
ryzuje się na pewno mniejszym poziomem otłuszczenia, 
niż można to było stwierdzić u ich amerykańskich ró-
wieśników. Na podstawie zebranych materiałów trudno 
byłoby przesądzić o wyjątkowych tendencjach do tycia 
płci żeńskiej w grupie 15-letnich Europejczyków. Co 
prawda, na 12 badanych przypadków aż w 70% ujaw-
niła się przewaga płci żeńskiej nad męską, ale w 30% 
to mężczyźni byli bardziej otyli. 

Istnieją także możliwości porównań międzypopu-
lacyjnych poziomu wartości procentowych otyłości 
i z nadwagi u młodzieży w grupie wiekowej 9–13 lat 
[125]. Na tej podstawie można również ustalić w grupie 
wieku 9–13 lat procentowy udział osobników obojga 
płci z różnych krajów z nadmiarem masy ciała, będą 
to: Stany Zjednoczone AP, 45,9 %; Hiszpania, 30,5%; 
Kanada, 28,2%; Australia, 22,8%; Francja, 22,7%; 
Rosja, 16%; Polska, 13,2% ; Chiny, 7%. 

Jak z powyższego wynika, odsetek polskiej mło-
dzieży otyłej i z nadwagą jest prawie trzykrotnie 
niższy od stwierdzonego u rówieśników ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i większości krajów 
europejskich. Przewyższa on jedynie wskaźnik nad-
miaru ciała rówieśników z Chin. Przedstawione dane 
wskazują, że problem nadwagi i otyłości dotyczy rów-
nież w znacznym stopniu dzieci i młodzieży. Warto na 
to zwrócić uwagę, gdyż z szeregu spostrzeżeń wynika, 
iż około 80% otyłych dzieci zachowa taką cechę w póź-
niejszym okresie życia [63, 126–129]. 

W świetle zaprezentowanych materiałów należałoby 
zwrócić uwagę na fakt, że polska młodzież i dzieci na 
tle rówieśników z innych krajów plasują się na bardzo 
niskich pozycjach. Można by było taki stan uważać za 
godny utrzymania, a nawet zmniejszenia lub przynaj-
mniej zahamowania tendencji do dalszej jego eskalacji. 
Należałoby jednak w takim zaleceniu wykazać daleko 
idącą rozwagę. Otóż w trakcie analizy problemu nad-
miaru masy ciała w danej grupie społecznej zachodzi 
konieczność zwrócenia uwagi na drugi przedział roz-
kładu normalnego wyników lub tylko na ich dolny prze-
dział w skali centylowej. 

Jeśli w polskich realiach wraz z tendencją do 
zmniejszania się liczby osobników z nadmierną masą 
ciała wystąpi równoczesny wzrost liczby osobników 
z niedowagą (jak na przykład w Rosji), trudno bę-
dzie postulowane zjawisko likwidacji epidemii uważać 
za korzystne z punktu widzenia dobra społecznego. 
W badaniach międzynarodowych nie zwracano dotąd 
uwagi na zasygnalizowany problem, być może za ten 
stan rzeczy odpowiada dobrobyt w krajach o wysokim 
standardzie życia mieszkańców, w których prowadzi 
się badania nad negatywnymi skutkami cywilizacji. Na 
pewno zasygnalizowany tu problem powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w badaniach naukowych problemów 
społeczności, jaką tworzy nasza polska wspólnota. 
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Cel pracy. Identyfikacja strategii wykorzystywania umiejętności współdziałania dwóch lub trzech graczy 
w kreowaniu sytuacji punktowych w grze w piłkę siatkową przez zespoły prezentujące wysoką efektywność 
sportową, przy założeniu ekwifinalnego wymiaru tych strategii.

Materiał i metody. Zebrano dane z obserwacji trzech czołowych zespołów świata w siatkówce mężczyzn: 
Brazylii, Rosji oraz Serbii. Gracze tych zespołów rywalizowali z sobą w ½ finału Ligi Światowej w 2010 roku, zaj-
mując odpowiednio pierwsze, drugie i czwarte miejsce. Narzędzie badawcze stanowił autorski arkusz rejestracji 
danych, zawierający opis wybranych zmiennych i kryteriów umożliwiający ich kwantyfikację. Zebrane wyniki 
przedstawiono w formie tabel i wskaźników. Dokonano interdyscyplinarnej interpretacji wyników, obejmującej 
jakościową identyfikację zależności pomiędzy zmiennymi.

Wyniki. Badane zespoły w różnym stopniu wykorzystywały kreatywność współdziałania w kombinacjach 
dwójkowych i trójkowych. Kategoria kombinacji oryginalnych, tzw. pipe, istotnie różni badane zespoły, wskazując 
równocześnie na wyraźną tendencję, iż zespół o wyższej pozycji sportowej częściej stosuje oryginalne rozwią-
zania we współdziałaniu graczy w ataku. Lokujący się na najwyższym poziomie sportowym zespół stosował 
największą liczbę kombinacji, okazując przy tym największą różnorodność, i to zarówno w realizacji kombinacji 
trójkowych w drugim tempie, jak i dwójkowych w pierwszym tempie. Zespoły o wyższym poziomie mistrzo-
stwa sportowego przejawiały większe od rywali umiejętności wykorzystania przestrzeni gry do elastycznego 
wykonywania kombinacji w ataku. Ekwifinalne strategie kreowania sytuacji punktowych, które obserwowane 
zespoły wprowadzały do gry, w różnym stopniu wywoływały błędne reakcje u przeciwników.

Wnioski. Strategia gry badanych zespołów przejawia się ekwifinalnie w dynamicznym wymiarze stosowa-
nia umiejętności działania i współdziałania. Wybór strategii gry opartej na efektywnym współdziałaniu graczy 
powoduje, że decydującą rolę w jej realizacji odgrywają synchronizacja i koordynacja działań bezwzględnie 
zależnych, stanowiąca różnorodne kombinacje i warianty.

Aim of the work. To identify volleyball strategies, which involve cooperation skills of two or three volleyball high 
performance players, leading to point situation on the assumption of equifinal dimension of these strategies.

NR 53 2011ANTROPOMOTORYKA
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Material and methods. A set of data was collected and analyzed during the observation of three top na-
tional teams in men’s volleyball: Brazil, Russia and Serbia. Players of these teams competed in the World League 
semifinals in 2010 and occupied first, second and fourth position. Research tool was the original data-recording 
sheet containing a description of selected variables and criteria for allowing the data quantification. The results 
were presented in the form of charts and indexes with an interdisciplinary interpretation of results, including the 
identification of qualitative relationships between the variables.

Results. The teams in varying degrees used creative synergy in binary and ternary combinations. Original com-
binations, so-called pipe, significantly differentiated studied groups, indicating a clear tendency that higher rank 
position of the sports team reflected in original solutions in attack. The team of the highest sports level proved to 
be the most diverse in the implementation of the greatest number of binary and ternary combinations into the play, 
demonstrating greater ability to use the game space to perform flexible combinations in attack. Equifinal dimension 
of strategies in creating point situations was reflected in inadequate opponents’ reactions in varying degrees. 

Conclusions. Strategies used by the above-mentioned teams manifested themselves equifinally in the dy-
namic dimension of action and interaction skills. The strategy selection was based on the effective interactions 
between the players. Implementation of these factors was centered upon the synchronization and coordination 
of a wide variety of interdependent combinations and variants.

Wstęp 

Efektywne rozwiązywanie sytuacji społecznych o róż-
nym stopniu trudności jest wyznaczane przez umie-
jętności działania, współdziałania i przeciwdziałania. 
Wśród umiejętności warunkujących efektywność spo-
łeczną człowieka szczególna rolę odgrywa umiejęt-
ność zespołowej kooperacji. Tymczasem zespołowa 
rywalizacja sportowa, ze względu na swą transparent-
ność i dynamikę, stanowi doskonałą płaszczyznę do 
badania umiejętności współdziałania [1].

Definiując grę sportową Panfil [2] stwierdza, że 
są to zaskakujące i antycypowane, sytuacyjne układy 
umiejętności działania i współdziałania w ofensywie 
i przeciwdziałania i przeciwwspółdziałania w defensy-
wie, uczestników gry dążących do realizacji niepew-
nych indywidualnych, wspólnych i przeciwstawnych 
celów zgodnie z przyjętymi regułami (przepisami i stra-
tegią). Umiejętności rozwiązywania sytuacji w grze 
sportowej – to uporządkowane, ze względu na cele 
realizowane w grze, układy (sekwencje) działań graczy. 
Tak więc umiejętność współdziałania – to przemyślane 
łączenie działań w kombinacje i warianty, które umożli-
wiają realizację przyjętych celów, w tym między innymi 
kreowania sytuacji punktowych.

Strategia gry zespołowej – to projektowany i mo-
dyfikowany sytuacyjnie w trakcie gry układ złożony 
z działań graczy w różnym stopniu od siebie zależnych. 
Strategia gry przejawia się ekwifinalnie w dynamicznym 
wymiarze stosowania umiejętności działania i współ-
działania. W przypadku gry w piłkę siatkową przepisy 
gry wyznaczają dominujący wpływ na osiągane wyniki, 
efektów współdziałania dwóch lub trzech graczy bez-
pośrednio rozwiązujących zaistniałą sytuację w ataku, 
kontrataku czy też w obronie. Tak więc wyznaczając 

strategię gry w piłce siatkowej preferuje się szczególnie 
umiejętność realizacji kombinacji i wariantów współ-
działania w ataku i obronie. Wybór strategii gry opartej 
na efektywnym współdziałaniu graczy powoduje, że 
decydującą rolę w jej realizacji odgrywają synchroniza-
cja i koordynacja działań bezwzględnie zależnych.

Umiejętność gry jest wartością relatywną, wyzna-
czaną każdorazowo dyspozycyjną i sytuacyjną moż-
liwością działania [2, 3]. Z powyższego wynika, że 
umiejętności gry determinuje poziom dyspozycji, przy 
czym oceniamy ten poziom relatywnie do warunków ze-
wnętrznych. Oznacza to, że sportowiec ukształtowany 
dyspozycyjnie może umiejętnie działać tylko wtedy, 
gdy warunki umożliwią mu ujawnienie tych dyspozycji 
(nie są zbyt trudne). Wśród dyspozycji podstawowych 
wyróżnia się głównie potrzebę działania oraz zdolność 
do podejmowania ryzyka, a także sprawność umysłową 
i motoryczną, które umożliwiają antycypacyjne wyko-
nanie działania i zaskoczenie konkurenta sportowego. 
Wraz z procesem przyswajania umiejętności działania 
oraz wzrastającą dynamiką sytuacji, w których działanie 
jest wykonywane, ograniczona zostaje w działaniu rola 
świadomości na rzecz intuicyjnego jego kontrolowania 
[4, 5]. Sytuacyjną możność działania, czyli możność 
przekształcania zdolności osobniczych w dyspozycje do 
działania, warunkują natomiast głównie czynniki nieza-
leżne, takie jak ranga zawodów, przestrzeń czy też czas 
gry oraz czynniki zależne od uczestników rywalizacji 
sportowej, tj. zadania, motywatory czy też zasady [2, 6].

Tak więc umiejętność gry stanowi ni mniej, ni więcej 
tylko świadome lub intuicyjne stosowanie rozwiązań za-
skakujących przeciwnika kreatywnością, wyborem lub 
szybkością działania. Zaskoczenie działaniem to po-
wodowanie sytuacji, której przeciwnik się nie spodzie-
wał lub której nie uwzględniał w trakcie podejmowania 
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przeciwdziałania. Zdarzenia nieprzewidziane powodują 
dezorientację i obniżenie sprawności przeciwdziałania, 
np. zwolnienie tempa przeciwdziałania lub zwiększenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia błędu. Jeśli zasko-
czony gracz nie ma gotowego schematu reakcji (prze-
ciwdziałania), która by pozwoliła mu przezwyciężyć dez-
orientację, dezorganizację, niejednokrotnie występuje 
u niego tendencja do stosowania działań prymitywnych 
oraz reakcji zwiększonego pobudzenia emocjonalnego, 
niekiedy także obniżenia motywacji do działania. W sy-
tuacji zaskoczenia działaniem ważne jest również takie 
zamaskowanie własnych zamiarów, żeby nie były do 
końca oczywiste dla strony przeciwnej, przez pozorne 
uchylenie się od gry lub pozorowanie działań nieracjo-
nalnych. Odstąpienie od racjonalnych działań określa 
się jako paradoks zaskoczenia, który często niechcący 
przytrafia się niedoświadczonemu graczowi [2].

Identyfikowania umiejętności zaskakiwania prze-
ciwnika współdziałaniem w kombinacjach dwójkowych 
i trójkowych w zespołowej grze sportowej dokonujemy 
na podstawie określonych kryteriów, tj. racjonalności, 
kreatywności, elastyczności, wyboru czy też zwodze-
nia współdziałaniem

Zgodność wykonania kombinacji z poznawczo 
ugruntowaną wiedzą obejmuje racjonalność celowo-
ściową i organizacyjną. Racjonalność współdziałania 
jest wynikiem ukształtowania indywidualnego wzorca 
wykonania działań bezwzględnie od siebie zależnych. 
Zapewnia ona efektywne wykorzystanie koordynacji 
ruchów oraz wydolności psychomotorycznej w relacji 
do celu gry. Współdziałanie w kombinacji uznawane 
jest za racjonalne, wtedy gdy w ocenie ekspertów jest 
wykonywane zgodnie z ugruntowanym poznawczo mo-
delem „płynnie”, pewnie i swobodnie. 

Systematyczne uelastycznianie współdziałania 
przez wprowadzenie korekt i modyfikacji sytuacyjnych 
prowadzi do przekształcenia określonego współdzia-
łania w nowe, nadające mu wymiar nowej jakości. 
Tworzenie nowych jakości w grze sportowej jest naj-
ważniejszym składnikiem poszerzania zakresu działań 
stosowanych w grze zespołowej, gdyż zapewnia naj-
wyższy stopień możliwości zaskoczenia przeciwnika 
oryginalnym, wcześniej niestosowanym rozwiązaniem. 

Elastyczność współdziałania to umiejętności zasto-
sowania określonej kombinacji dwójkowej lub trójkowej 
w zmieniających się w grze sytuacjach o zróżnicowa-
nym stopniu trudności. Zakres elastyczności współ-
działania wyznacza ilość sytuacji, w których zawodnicy 
stosują określone kombinacje. Uelastycznianie kombi-
nacji precyzyjnie wykonywanych sprowadza się więc 

do ich korygowania lub modyfikowania w celu zwięk-
szania zakresu ich stosowalności. Wśród kryteriów 
elastyczności kombinacji wyróżniamy:
1) liczbę sytuacji, w których stosowana jest kombi-

nacja działań wyznaczających tzw. elastyczność 
przestrzenną oraz

2) liczbę konfiguracji, w których stosowana jest kombi-
nacja (różne składy osobowe w kombinacji, pełnienie 
różnych funkcji w kombinacji przez tych samych gra-
czy) wyznaczających tzw. elastyczność personalną.

Kolejnym wyznacznikiem identyfikowania umiejętno-
ści zaskoczenia przeciwnika jest zaskoczenie wyborem 
sposobu współdziałania. Wybór kombinacji jest uzależ-
niony od umiejętności różnorodnego współdziałania, 
czyli zakresu kombinacji, jakie gracze mogą zastoso-
wać do rozwiązania danej sytuacji. W odróżnieniu od 
elastyczności, różnorodność działania – to umiejętność 
rozwiązywania określonej sytuacji różnymi działaniami. 

W pierwszym przypadku określamy zakres (reper-
tuar) kombinacji, które gracze wykonują racjonalnie 
i elastycznie rozwiązując daną sytuację w grze. Im 
większą liczbę kombinacji opanowali gracze, tym po-
tencjalnie możliwość zaskoczenia przeciwnika wybo-
rem działań jest większa. Przy tym możliwość oceny 
różnorodności występuje tylko w sytuacji, gdy gracze 
stosują co najmniej dwie różne kombinacje do rozwią-
zania danej sytuacji w grze. Stosowanie tylko jednego 
rozwiązania wyklucza możliwość zaskoczenia prze-
ciwnika wyborem. O wyższym poziomie różnorodności 
działania świadczy równomierny rozkład liczby wyko-
nań poszczególnych działań stosowanych do rozwią-
zania określonej sytuacji. Im rozkład działań bardziej 
równomierny, tym większa jest szansa zaskoczenia 
przeciwnika różnorodnością. Jeśli np. zawodnicy sto-
sują cztery kombinacje do kreowania sytuacji punkto-
wych w ofensywie, to najwyższą różnorodność będą 
przejawiali wtedy, gdy wykonają ich po 25% [1].

Biorąc pod uwagę przedstawione przesłanki, umie-
jętności współdziałania, sformułowano cel badań i py-
tania badawcze. 

Cel badań

Identyfikacja strategii wykorzystywania umiejętno-
ści współdziałania dwóch lub trzech graczy w kre-
owaniu sytuacji punktowych w grze w piłkę siatkową 
przez zespoły prezentujące wysoką efektywność 
sportową, przy założeniu ekwifinalnego wymiaru 
tych strategii.
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Pytania badawcze

1. W jakim stopniu wykorzystywana jest w grze kre-
atywność współdziałania w kombinacjach dwójko-
wych i trójkowych?

2. Jak wygląda różnorodność współdziałania graczy 
w aspekcie tempa rozegrania i liczby graczy uczest-
niczących w kombinacjach?

3. Jak wygląda elastyczność współdziałania graczy 
w zakresie wykorzystania przestrzeni gry.

4. W jakim stopniu stosowane strategie kreowania sy-
tuacji punktowych zaskakują przeciwnika i wywo-
łują błędne reakcje blokujących?

W pracy wykorzystano opracowaną przez Panfila 
procedurę zobiektywizowanego postępowania badaw-
czego, tzw. p r a g m a t y c z n e  s t u d i u m  u n i k a -
t o w y c h  p r z y p a d k ó w .

Inspirację do opracowania niniejszej metody stano-
wiły przesłanki praktyczne i metodologiczne. Z prak-
tycznego punktu widzenia brakuje metody zobiektywi-
zowanego poznania wyjątkowych przypadków (zjawisk, 
procesów, stanów), która by uwzględniała wymiar prag-
matyczny. Inspiracją metodologiczną były stosowane 
w naukach ekonomicznych, psychologii społecznej czy 
też pedagogice metody określane jako studium przy-
padku lub analiza indywidualnego przypadku.

Proponowana metoda jest oryginalną procedurą ba-
dawczą uwzględniającą systemowo-sytuacyjny wymiar 
badań, pragmatyczne postrzeganie badań, a zwłaszcza 
uzyskanych wyników oraz ich interdyscyplinarny wy-
miar. Metoda ta pozwala na analizowanie przedmiotów 
(podmiotów) złożonych, stanowiących obiekt zaintere-
sowania nauk stosowanych, np. medycyny, ekonomii, 
pedagogiki czy sportu, uznanych za wyjątkowe, czyli 
wyróżniających się niepowtarzalną progresją albo regre-
sem bądź uznawanych za unikatowe w znaczeniu: ide-
alne lub wsteczne. Niepowtarzalność badanego obiektu 
może mieć wymiar ilościowy, np. unikatowość wielkości, 

prędkości, stabilności lub zmienności oraz efektywności 
lub wymiar jakościowy, np. unikatowość zorganizowania, 
umiejętności, kompetencji oraz atrakcyjności [1].

Wyniki pragmatycznego studium 
uwarunkowań umiejętności współdziałania 
w grze zespołów męskich prezentujących 
wysoką efektywność w piłce siatkowej

1. Wybór i uzasadnienie wyboru obiektów badań 

Do analizy wyników badań zebrano dane z obserwacji 
trzech czołowych zespołów świata w siatkówce męż-
czyzn: Brazylii, Rosji oraz Serbii. Gracze tych zespołów 
rywalizowali z sobą w ½ finału Ligi Światowej w 2010 
roku, zajmując odpowiednio pierwsze, drugie i czwarte 
miejsce (zob. tab. 1). 

Kwantyfikacja zróżnicowania poziomu sportowego 
obserwowanych zespołów obejmująca ich bezpośred-
nią rywalizację oraz światowy ranking potwierdza pry-
mat drużyny z Brazylii. 

2. Wybór i opis kombinacji dwójkowych i trójkowych 
rozgrywanych w różnych tempach hipotetycznie 
wyznaczających umiejętność współdziałania

Ze względu na liczbę graczy wyróżnia się kombinacje 
dwójkowe – gracz rozgrywający ze środkowym oraz 
trójkowe – gracz rozgrywający, środkowy, pozorujący 
działanie atakujące oraz gracz wykonujący atak z okre-
ślonej pozycji boiska: atak lewy, prawy, prawa obrona, 
środek obrony. Dodatkowo Selinger [7] zaproponował 
klasyfikację sposobów współdziałania graczy w uję-
ciu czasowym, które określane są za pomocą pojęcia 
„tempo ataku”, a mianowicie: 
– pierwsze tempo ataku, wysokość wystawionej piłki 

wynosi od 30 do 60 cm;
– drugie tempo ataku, wysokość wystawionej piłki 

wynosi od 60 do 120 cm;

Tabela 1. Zróżnicowanie poziomu sportowego rywalizujących zespołów

Table 1. Differences in sports level of rivalry teams

Reprezentacja narodowa Brazylia Rosja Serbia

Liczba zdobytych punktów w bezpośredniej rywalizacji zespołów 5 3 1

Stosunek setów (wygrane : przegrane) 6 : 3 4 : 3 2 : 6

Miejsce i punkty w rankingu FIVB w 2010 roku 1)      1 miejsce 
 247,5 pkt

2 miejsce
185 pkt

4 miejsce
167,75 pkt

1) źródło: www.fivb.com 
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Tabela 2. Klasyfikacja kombinacji stosowanych przez profesjonalne zespoły w siatkówce mężczyzn

Table 2. Combinations implemented by professional teams in men’s volleyball – classification

Rodzaje  
kombinacji Opis rodzajów kombinacji

Atak w kombina-
cjach dwójko-
wych 
w pierwszym 
tempie 

Ryc. 1.

–  krótka, atak gracza środkowego 
w pierwszym tempie w miejscu ok. 1 m 
przed rozgrywającym

Ryc. 2.

– krótka z tyłu, atak gracza środko-
wego w pierwszym tempie 
w miejscu ok. 1 m za rozgrywającym

Ryc. 3.

– krótka przesunięta, atak gracza 
środkowego w pierwszym tempie
w miejscu ok. 3 m przed rozgrywającym

Atak w kombina-
cjach trójkowych 
w drugim tempie 
– atak lewy

Ryc. 4.

– atak lewy – krótka, realizacje ataku 
z lewej strony pola ataku, gracz środkowy 
pozoruje atak krótkiej  
lub
– atak lewy – krótka przesunięta, 
realizacja ataku z lewej strony pola ataku, 
gracz środkowy pozoruje atak krótkiej 
przesuniętej

Ryc. 5.

– atak lewy – krótka z tyłu, realizacje ataku z lewej strony pola ataku, gracz 
środkowy pozoruje atak krótkiej z tyłu  

Atak w kombina-
cjach trójkowych 
w drugim tempie 
– atak prawy

Ryc. 6.

– atak prawy – krótka, realizacje ataku 
z prawej strony pola ataku, gracz środko-
wy pozoruje atak krótkiej 
 lub
– atak prawy – krótka przesunięta, re-
alizacje ataku z prawej strony pola ataku, 
gracz środkowy pozoruje atak krótkiej 

Ryc. 7.

– atak prawy – krótka z tyłu, realizacje ataku z prawej strony pola ataku, gracz 
środkowy pozoruje atak krótkiej z tyłu  

Atak w kombina-
cjach trójkowych 
w drugim tempie 
– atak prawej 
obrony

Ryc. 8.

– atak prawa obrona  – krótka, reali-
zacje ataku z prawej strony pola obrony, 
gracz środkowy pozoruje atak krótkiej  
 lub
– atak prawa obrona – krótka przesu-
nięta, realizacje ataku z prawej strony pola 
ataku, gracz środkowy pozoruje atak krótkiej  

Ryc. 9.

– atak prawa obrona – krótka z tyłu, realizacje ataku z prawej strony 
pola obrony, gracz środkowy pozoruje atak krótkiej  
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– trzecie tempo ataku, wysoka wystawa, umożliwia-
jąca pełną swobodę działania gracza atakującego 
w czasie.

Biorąc pod uwagę liczbę graczy, tempo rozegrania 
akcji w ataku oraz przestrzenne zorganizowanie się 
graczy względem siebie, które określa się jako kom-
binację w ataku, dokonano klasyfikacji tych sytuacji, 
z którymi mamy najczęściej do czynienia w światowej 
siatkówce mężczyzn (zob. tab. 2). 

3.  Wybór i opis kryteriów umożliwiających analizę 
umiejętności współdziałania

Do analizy i interpretacji uzyskanych wyników wyko-
rzystane zostaną kryteria, które w naszym mniemaniu 
uwzględniają specyfikę kombinacji dwójkowych i trójko-
wych stosowanych w kreowaniu sytuacji punktowych 
w grze w piłkę siatkową. Do kryteriów tych zaliczono: 

kreatywność, różnorodność, elastyczność i poziom za-
skoczenia współdziałaniem.

Kreatywność współdziałania oceniana będzie na 
podstawie analizy zakresu stosowania przez badane 
zespoły kombinacji uznanych za oryginalne, nowe, 
standardowe lub rutynowe. Przedstawiony porządek 
wyznaczyły powszechność stosowania danej kombina-
cji oraz jej „wiek”, czyli kiedy została po raz pierwszy 
zastosowana. Biorąc to pod uwagę, do kombinacji ory-
ginalnych zaliczono tzw. pipe, do nowych – tzw. krótkie 
przesunięte, do standardowych – tzw. krótkie, a do ru-
tynowych – tzw. wysokie wystawienia piłki na skrzydło 
(zob. tab. 3).

Elastyczność współdziałania jest umiejętnością 
zastosowania określonej kombinacji dwójkowej lub trój-
kowej w zmieniających się w grze sytuacjach o zróż-
nicowanym stopniu trudności. Zakres elastyczności 
współdziałania wyznacza ilość sytuacji, w których 
zawodnicy stosują określone kombinacje. Analiza ela-

Atak w kombina-
cjach trójkowych 
w drugim tempie 
– atak środka 
obrony, tzw. pipe

Ryc. 10.

– pipe przed rozgrywającym – krótka, 
realizacje ataku ze środka pola obrony 
po lewej stronie środkowego, gracz 
środkowy pozoruje atak krótkiej  

Ryc. 11.

– pipe przed rozgrywającym – krót-
ka przesunięta, realizacje ataku ze 
środka pola obrony pomiędzy środko-
wym i rozgrywającym, gracz środkowy 
pozoruje atak krótkiej przesuniętej  

Ryc. 12.

– pipe za rozgrywającym – krótka, 
realizacja ataku ze środka pola obrony 
za  
rozgrywającym, gracz środkowy 
pozoruje atak krótkiej 
lub
– pipe za rozgrywającym – krótka 
przesunięta, realizacja ataku ze środ-
ka pola obrony za  rozgrywającym, 
gracz środkowy pozoruje atak krótkiej 
przesuniętej 

Atak po 
wystawieniu piłki 
w trzecim tempie 
we współdziała-
niu dwójkowym

Ryc. 13.

realizacja ataku po wystawieniu piłki przez gracza rozgrywającego lub innego gracza: 
– z lewej strony pola ataku lub
– prawej strony pola ataku lub 
– środka pola obrony lub    
– prawej strony pola obrony 
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styczności kombinacji dokonana zostanie w aspekcie 
wykorzystania przestrzeni gry przez badane zespoły, 
czyli zakresu wykorzystania przestrzeni międzystrefo-
wej.  

Kolejnym wyznacznikiem umiejętności współdzia-
łania jest różnorodność współdziałania, czyli zakres 
kombinacji, jakie gracze mogą zastosować do rozwią-
zania danej sytuacji. Oceniając różnorodność okre-
ślamy liczbę tych kombinacji, które gracze wykonują 
racjonalnie i elastycznie, rozwiązując daną sytuację 
w grze. Im większą liczbę rodzajów kombinacji opano-
wali gracze, tym potencjalnie większa jest możliwość 
zaskoczenia przeciwnika wyborem ich rodzaju. O wyż-
szym poziomie różnorodności działania świadczy także 
równomierny rozkład liczby wykonań poszczególnych 
rodzajów kombinacji. Analizę różnorodności stosowa-
nia kombinacji przeprowadzono na podstawie oceny 
liczby rodzajów kombinacji stosowanych przez badane 
zespoły oraz wielkości odchyleń standardowych dla 
poszczególnych rodzajów kombinacji.

W pracy założono, że umiejętne współdziałanie 
w kreowaniu sytuacji punktowych prowadzi do za-
skoczenia przeciwnika, a o poziomie zaskoczenia 
świadczą błędy popełnione przez rywali. Dlatego 
podsumowaniem analizy umiejętności współdziała-
nia w kreowaniu sytuacji punktowych będzie ocena 
liczby błędnych reakcji przeciwnika w działaniach 
defensywnych – bloku.

4. Interpretacja wyników identyfikacji umiejętności 
współdziałania w kreowaniu sytuacji punktowych 
w aspekcie zróżnicowanej efektywności sportowej 
badanych zespołów

4.1. Analiza  umiejętności  kreowania  kombinacji  dwój
kowych i trójkowych rozgrywanych w różnym tem
pie przez badane zespoły

W obserwowanych zespołach zauważono pewne zróż-
nicowanie w zakresie stosowania określonych kombi-
nacji skategoryzowanych ze względu na umiejętności 
ich kreowania (zob. tab. 4).  

Korzystnie i istotnie z punktu widzenia efektywno-
ści rozwiązywania sytuacji w ataku wyróżnia się zespół 
Brazylii, który w zakresie stosowania kombinacji orygi-
nalnych wielokrotnie przewyższył swoich konkurentów. 
W kategorii kombinacji nowych najczęściej aktywna była 
drużyna Rosji, a w kombinacjach rutynowych – zespół 
Serbii. Jak się wydaje, kategoria współdziałania graczy, 
polegająca na realizacji kombinacji ataku w drugim tem-
pie przy współudziale zawodników środka ataku i środka 
obrony (tzw. pipe), przynosi oczekiwane rezultaty.

4.2. Analiza  umiejętności  różnorodnego wykonywania 
kombinacji dwójkowych i trójkowych rozgrywanych 
w różnym tempie przez badane zespoły

Poziom sportowy zespołów profesjonalnych w siat-
kówce w znacznym stopniu warunkowany jest zakre-

Tabela 3. Klasyfikacja kombinacji ataku stosowanych w profesjonalnej siatkówce w aspekcie umiejętności ich kreowania

Table 3. Combinations of attack in professional volleyball in terms of ability to implementation – classification

Rodzaj kombinacji Liczba  współdziałających 
graczy 

Tempo
 ataku Poziom kreacji współdziałania 

Atak środek obrony przed R – krótka lub krótka 
przesunięta (tzw. pipe przed) 3 2

Kombinacje oryginalne

Atak środek obrony za R – krótka lub krótka prze-
sunięta (tzw. pipe za)

Krótka przesunięta 2 1 Kombinacje nowe

Atak lewy lub prawy – krótka przesunięta
3 2

Atak z prawej obrony – krótka przesunięta lub 
krótka z tyłu

Krótka lub krótka z tyłu 2 1 Kombinacje standardowe

Atak lewy lub prawy – krótka
3 2

Atak lewy lub prawy – krótka z tyłu

Atak z prawej obrony – krótka

Atak po wystawieniu 2 3 Kombinacje rutynowe
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sem stosowania różnorodnych kombinacji, zarówno ze 
względu na ich liczbę, poziom zorganizowania graczy, 
jak i szybkość ich współdziałania. Wydaje się, iż ze-
spół, który w stopniu zadowalającym opanuje większą 
liczbę kombinacji, a w szczególności tych rzadziej 
stosowanych, ma większe szanse na odniesienie suk-
cesu we współzawodnictwie światowym. Analizowane 
dane (zob. tab. 5) potwierdzają tę tezę, gdyż siatkarze 
z Brazylii znacznie przewyższają konkurentów pod 
względem liczby realizacji kombinacji, szczególnie tzw. 
pipe. 

Informacjami, które umożliwiają zobrazowanie 
poziomu zróżnicowania rywalizujących zespołów są: 
suma rodzajów działań oraz wartość wskaźnika od-
chylenia standardowego. Obie wartości jednoznacznie 
wskazują na zespół z Brazylii jako ten, który w roz-
wiązaniach sytuacji w ataku stosuje największą liczbę 

Tabela 4. Zróżnicowanie obserwowanych zespołów ze względu na umiejętności kreowania kombinacji

Table 4. Differentiation of observed teams in reference to the ability to implement combinations 

Kategorie kombinacji
Reprezentacja narodowa

Brazylia Rosja Serbia 

Oryginalne 24 8 2

Nowe 63 82 64

Standardowe 63 55 60

Rutynowe 57 51 86

rodzajów kombinacji, a fakt ten potwierdza najniższe 
odchylenie standardowe. 

Identyfikacji umiejętności współdziałania badanych 
zespołów można dokonać także ze względu na zakres 
stosowania kombinacji dwójkowych bądź trójkowych. 
Jak się okazuje, najwięcej kombinacji dwójkowych wy-
korzystała Rosja, najmniej zaś Brazylia. W przypadku 
zaś kombinacji z udziałem trzech graczy znacząco wy-
sokie wartości – w porównaniu z konkurentami odnoto-
wano w zespole Brazylii (zob. tab. 6).

W celu określenia poziomu zróżnicowania bada-
nych zespołów pod względem liczby realizowanych 
odmiennych kombinacji obliczono odchylenie stan-
dardowe. W przypadku kombinacji dwójkowych, re-
alizowanych w pierwszym tempie, najniższą wartość 
tego wskaźnika odnotowano w zespole Brazylii, co 
wskazuje na największą różnorodność stosowanych 

Tabela 5. Zróżnicowanie zespołów pod względem zakresu stosowania określonych kombinacji 

Table 5. Differentiation of the teams in terms of the scope of the specific combinations

Rodzaj kombinacji
Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

Suma rodzajów kombinacji 13 12 17

Odchylenie standardowe 9,4 9,0 7,3

Tabela 6. Zestawienie dwójkowych i trójkowych kombinacji realizowanych w poszczególnych zespołach

Table 6. List of binary and ternary combinations implemented by particular teams

Serbia Rosja Brazylia

Rodzaje kombi-
nacji /

tempo ataku

Dwójkowe / 1 
tempo ataku

Trójkowe
/ 2 tempo ataku

Dwójkowe
/ 1 tempo ataku

Trójkowe
/ 2 tempo ataku

Dwójkowe
/ 1 tempo ataku

Trójkowe
/ 2 tempo ataku

Suma działań 46 80 51 94 34 116

Odchylenie 
standardowe 12,5 8,6 14,7 6,7 5,5 7,8
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sposobów współdziałania przy ich najmniejszej licz-
bie. Najbardziej jednostronna okazała się tutaj drużyna 
Rosji; w jej przypadku wartość wskaźnika odchylenia 
standardowego była najwyższa, mimo największej 
liczby zastosowanych kombinacji. A zatem nie liczba, 
lecz równomierny rozkład różnorodnych stosowanych 
kombinacji stanowi o wysokim poziomie umiejętności 
alternatywnego współdziałania graczy. 

Aby analiza była kompletna, należy odnieść się 
także do wymuszonego w grze sposobu rozwiązania 
sytuacji w ataku, a mianowicie do wykonania ataku 
w trzecim tempie (wysoki tor lotu piłki) po wystawieniu 
piłki. Największą liczbę tego rodzaju działań zaobser-
wowano w zespole Serbii, przy najwyższym procen-
towym udziale zawodników serbskich we wszystkich 
zrealizowanych sposobach ataku (zob. tab. 7). Wyniki 
obserwacji potwierdziły także, iż ten rodzaj współdzia-
łania był znacząco niższy w zespołach Rosji i Brazylii. 
Świadczyć to może o spadku znaczenia tych kombina-
cji we współczesnej grze w piłkę siatkową. 

4.3. Analiza umiejętności wykorzystania przestrzeni gry 
do elastycznego wykonywania kombinacji dwójko
wych i trójkowych, rozgrywanych w różnym tempie 
przez badane zespoły

Umiejętności elastycznego współdziałania graczy 
w ujęciu stopnia wykorzystania przestrzeni gry do umie-
jętnego rozwiązywania sytuacji w ataku są odmienne 

w obserwowanych zespołach. W przypadku liczby kom-
binacji realizowanych w strefie (gdy gracz rozgrywa-
jący i atakujący znajdują się w tej samej strefie boiska) 
różnice ilościowe pomiędzy zespołami są nieznaczne, 
a istotnie niższa wartość odchylenia standardowego ze-
społu z Brazylii wyraźnie wskazuje na znacznie bardziej 
równomierne wykorzystanie niewielkiej przestrzeni gry 
do osiągania celów w ataku (zob. tab. 8). 

Jeśli chodzi o kombinacje realizowane z wykorzy-
staniem większej przestrzeni współdziałania z sobą 
graczy – między strefami, odnotowano także niewiel-
kie zróżnicowanie ilościowe na korzyść Brazylii, co 
potwierdza także nieznacznie najniższe odchylenie 
standardowe.

Elastyczność współdziałania można rozpatrywać 
również ze względu na zakres wykorzystania prze-
strzeni w rozwiązywaniu sytuacji gry wyłącznie przez 
zawodników pola ataku lub pola ataku i obrony łącz-
nie. Nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy ze-
społami, aczkolwiek odnotowano tendencję, iż zespół 
zajmujący wyższą lokatę w rywalizacji wprowadza 
do gry więcej różnych kombinacji, większa jest także 
suma kombinacji między strefami z udziałem graczy 
linii ataku (zob. tab. 9). 

Podobną tendencję zaobserwowano analizując 
realizację tych kombinacji, w których współdziałają 
z sobą gracze linii ataku i obrony. Zespół Brazylii zre-
alizował największą liczbę rodzajów kombinacji, ale 

Tabela 7. Współdziałanie graczy w 3. tempie – po wystawieniu piłki do ataku 

Table 7. Interaction between the players in a third rate – after the issue to attack the ball

Rodzaj współdziałania
Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

Atak po wystawieniu 86 51 57

Stosunek do wszystkich ataków 40% 26% 27%

Tabela 8. Zestawienie liczby kombinacji ze względu na przestrzeń współdziałania

Table 8. List of combinations in reference to the interaction space

Kombinacje

Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

W strefie Między strefami W strefie Między strefami W strefie Między 
strefami

Suma działań 22 104 21 124 19 131

Odchylenie  
standardowe 14,1 9,4 13,4 8,7 6,4 7,7
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w odniesieniu do sumy kombinacji ta różnica wzglę-
dem rywali jest znacznie bardziej istotna (zob. tab. 10). 
Wydaje się, że współcześnie w siatkówce mężczyzn 
największe efekty przynosi umiejętność wykonywania 
tego rodzaju kombinacji.

4.4. Analiza poziomu zaskoczenia przeciwnika kombi
nacjami  dwójkowymi  i  trójkowymi,  rozgrywanymi 
w różnym tempie przez badane zespoły 

Umiejętność kreatywnego, elastycznego i różnorod-
nego współdziałania graczy w rozwiązywaniu sytuacji 
w ataku winna umożliwiać uzyskiwanie efektów w po-

staci zaskoczenia przeciwnika przeciwdziałającego 
tym zamiarom. W obserwowanych zespołach efekty te 
są zróżnicowane. W kombinacjach dwójkowych, reali-
zowanych w pierwszym tempie, najwyższe zaskocze-
nie uzyskali siatkarze z Rosji, z różnicą kilku działań 
nad rywalami (zob. tab. 11). Z kolei w przypadku współ-
działania trójkowego, realizowanego w trzecim tem-
pie ataku, uznano za znaczącą tendencję, że zespół 
lokujący się wyżej w klasyfikacji sportowej uzyskuje 
w działaniach mylących przeciwnika lepsze efekty. 
Z naszych obserwacji wynika, że zespół Brazylii wy-
padł najkorzystniej, realizując istotnie częściej działa-

Tabela 9. Zestawienie liczby kombinacji realizowanych między strefami z udziałem zawodników linii ataku

Table 9. List of combinations in reference to operations between the zones with the participation of the line of attack players

Kombinacje
Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

Suma rodzajów kombinacji 4 5 6

Suma działań 53 65 67

Tabela 10. Zestawienie liczby kombinacji realizowanych między strefami z udziałem zawodników linii ataku i obrony

Table 10. List of combinations between the zones with the participation of the line of attack and defense players

Kombinacje
Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

Suma rodzajów kombinacji 5 3 7

Suma działań 27 29 49

Tabela 11. Liczba działań dwójkowych i trójkowych wywołujących zaskoczenie u przeciwnika

Table 11. List of binary and ternary actions causing the opponent’s surprise 

Kombinacje
Liczba kombinacji 

Serbia Rosja Brazylia

Kombinacje dwójkowe 5 12 8

Kombinacje trójkowe 33 52 70

Tabela 12. Zaskoczenie przeciwnika przez współdziałanie trójkowe graczy linii ataku

Table 12. Surprising the enemy: ternary cooperation in the line of attack players

Kombinacje
Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

Suma rodzajów kombinacji 4 5 5

Suma działań 25 35 34
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nia zaskakujące w bezpośrednim współzawodnictwie 
z konkurentami.

Uzyskiwane zaskakujące efekty współdziałania 
z sobą graczy linii ataku w siatkówce mężczyzn nie 
różnicują badanych zespołów, ponadto nie obserwuje 
się tu jakiejkolwiek tendencji (zob. tab. 12).

Diametralnie różne od wspomnianych wcześniej 
efekty zaskoczenia przeciwnika uzyskuje się przez re-
alizację współdziałania trójkowego z udziałem graczy 
linii ataku i obrony. Zespół Brazylii, zajmujący w ana-
lizowanej rywalizacji najwyższe miejsce, zrealizował 
zarówno najwięcej rodzajów kombinacji, jak i najwięk-
szą liczbę różnorodnych taktycznie działań, prezentu-
jąc bardzo istotne różnice pod względem uzyskanych 
efektów zaskoczenia (zob. tab. 13).

5. Formułowanie dyrektyw praktycznych 

Ostateczne rozważania oparte na przeprowadzonej 
analizie wyników badań uprawniają do stwierdzenia, iż 
zespoły prezentujące wysoką efektywność sportową 
cechuje ekwifinalny wymiar strategii, który obejmuje 
wykorzystywanie umiejętności współdziałania dwóch 
lub trzech graczy w kreowaniu sytuacji punktowych 
w grze w piłkę siatkową.

Otrzymane wyniki szczegółowe umożliwiają sfor-
mułowanie odpowiedzi na postawione pytania badaw-
cze, a przy tym mogą być traktowane jako określone 
dyrektywy praktyczne, albowiem zamiarem autorów 
było zaprezentowanie w znacznym stopniu wyników 
części aplikacyjnej badań.
1. Badane zespoły w różnym stopniu wykorzysty-

wały kreatywność współdziałania w kombinacjach 
dwójkowych i trójkowych. O ile drugi w rywalizacji 
bezpośredniej oraz w rankingu światowym zespół 
Rosji realizował cele w ataku głównie przez kom-
binacje zakwalifikowane jako nowe, ale stosowane 
już praktycznie przez wszystkie zespoły, o tyle 
w kategorii kombinacji oryginalnych absolutny 
prym wiedzie reprezentacja z Brazylii. Ta kategoria 
kombinacji, obejmująca różne warianty tzw. pipe, 

istotnie różni badane zespoły, wskazuje również 
na wyraźną tendencję, iż zespół o wyższej pozycji 
sportowej częściej stosuje oryginalne rozwiązania 
we współdziałaniu graczy w ataku.  

2. Zespół Brazylii, stosując największą liczbę kombina-
cji, okazał się najbardziej różnorodnym, co potwier-
dza istotnie niższa od konkurentów wartość wskaź-
nika odchylenia standardowego. O ile w zakresie 
współdziałania w drugim tempie z udziałem trzech 
graczy siatkarze brazylijscy zrealizowali największą 
ich ilość, to okazało się także, iż w przypadku kom-
binacji dwójkowych w pierwszym tempie, pomimo 
najmniejszej liczby w zestawieniu z konkurentami, 
ich poziom różnorodności był największy (istotnie 
niskie odchylenie standardowe). 

3. Zespół o wyższym poziomie mistrzostwa spor-
towego dysponuje większymi od rywali umiejęt-
nościami wykorzystania przestrzeni gry do ela-
stycznego wykonywania kombinacji dwójkowych 
i trójkowych, rozgrywanych w różnym tempie. Mimo 
najmniejszej liczby kombinacji strefowych realizo-
wanych w dwójkach w pierwszym tempie, działania 
drużyny Brazylii cechował uzyskała najbardziej rów-
nomierny ich rozkład (istotnie najniższe odchylenie 
standardowe). We współdziałaniu trójek w drugim 
tempie, realizowanym w przestrzeni międzystrefo-
wej, z udziałem głównie graczy linii ataku i obrony, 
Brazylijczycy wykonali największą liczbę kombina-
cji, potwierdzając tym samym najwyższe umiejęt-
ności elastycznego wykorzystania przestrzeni gry 
(niższe odchylenie standardowe od konkurentów). 

4. Stopień dezinformacji, a w konsekwencji – wywoła-
nie błędnych reakcji u przeciwnika za pomocą ekwi-
finalnych strategii kreowania sytuacji punktowych 
przez obserwowane drużyny jest różny. Podczas 
gdy w kombinacjach dwójkowych nieznaczne wyż-
sze od rywali umiejętności prezentowali gracze 
z Rosji, siatkarze brazylijscy uzyskali istotnie więcej 
błędnych reakcji przeciwnika na zaskakujące dzia-
łania własne z udziałem trzech graczy, a szczegól-
nie graczy linii ataku i obrony.  

Tabela 13. Zaskoczenie przeciwnika przez współdziałanie trójkowe graczy linii ataku i obrony

Table 13. Surprising the enemy: ternary cooperation in the line of attack and defense players

Kombinacje
Liczba działań

Serbia Rosja Brazylia

Suma rodzajów kombinacji 4 3 7

Suma działań 8 16 36
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Ryszard Panfil, Edward Superlak

Prezentowane wyniki, zarówno pod względem 
przedmiotu, jak i zakresu oraz zastosowanej metodo-
logii badawczej nie wyczerpują całości problematyki. 
Można mieć nadzieję, iż zagadnienia identyfikowania 

umiejętności współdziałania graczy w sporcie profesjo-
nalnym będą podejmowane także w innych oryginal-
nych opracowaniach, o wymiarze poznawczym i apli-
kacyjnym. 
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recenzja PodręczniKa
„PodStawy diaGnoStyKi i rehabiLitacji dzieci 

i mŁodzieŻy niePeŁnoSPrawnej” 
Pod redaKcjĄ czeSŁawa SzmiGLa  

i wojciecha KiebzaKa

revieW on the mAnuAl 
“fundAmentAls of diAgnosis And rehAbilitAtion 

of children And young people” 
edited by cZeslAW sZmigiel  

And WoJciech kiebZAk

irena norska-borówka*

* emeryt. prof. zw. dr hab. n. med. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista chorób dzieci i neonatologii 
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Druga edycja, uzupełniona i poprawiona, podręcznika 
pt. Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej (dwutomowa)1 jest obecnie wydana 
przez dwóch Redaktorów i dwunastu współautorów 
(ogółem czternastu autorów, w tym siedmiu absolwen-
tów wydziałów medycznych, dwóch wychowania fizycz-
nego, czterech kultury fizycznej i jednego psychologii).

Recenzowana przeze mnie książka przedstawia 
przykład nowoczesnej współpracy i integracji wielu 
specjalizacji mieszczących się w zakresie diagnostyki 
i terapii zaburzeń wrodzonych i nabytych u dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. 

Największą wartością tej książki jest wiedza i do-
świadczenie jej Redaktorów, co doprowadziło do ujęcia 
głównych zagadnień zarówno z punktu widzenia lekar-
skiego, jak i rehabilitacyjnego. W każdym z poszczegól-
nych działów i podrozdziałów znajdujemy przemyślany 
i konsekwentny układ przeznaczony do logicznego 
i konsekwentnego poznawania trudnych zagadnień 
diagnostyki i rehabilitacji dzieci głęboko uszkodzonych 
w obrębie mózgu i układu nerwowo-mięśniowego. 
Bardzo liczne fotografie (ponad dwieście ogółem) są 

bez zarzutu pod względem technicznym i zostały do-
brze dobrane zgodnie z problematyką zawartą w po-
szczególnych rozdziałach.  

Tom pierwszy (diagnostyczny) z ilustracjami obejmuje 
338 stron. W tomie drugim na 283 strony składają się 
(oprócz trafnie dobranych tytułów rozdziałów) tekst i fo-
tografie ilustrujące poszczególne przypadki chorobowe. 
Wszystkie przedstawione metody rehabilitacyjne są aktu-
alne, dostępne do stosowania zarówno w klinikach, szpi-
talach, poradniach, jak i dostosowanych do konkretnej 
choroby – warunkach domowych. Słowniczek terminów 
specjalistycznych medyczno-rehabilitacyjnych ułatwia 
korzystanie z ogromnej ilości informacji aktualnych i rów-
nocześnie bardzo ważnych. Rozkład i objętość poszcze-
gólnych rozdziałów w obu tomach jest przemyślany.

W podsumowaniu pragnę podkreślić, że książka 
recenzowana (przed wydaniem) przez prof. dr. hab. 
n. med. Jerzego Kiwerskiego w drugiej edycji została 
przystosowana do współczesnych wymogów podręcz-
ników akademickich, z których mogą korzystać również 
inne osoby zainteresowane tematyką o charakterze 
społecznym.

1 Szmigiel Cz, Kiebzak W (red.): Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, t. I–II. Wyd. II uzup. i popr., 
Podręczniki i Skrypty, Kraków, AWF, 2010; 15.
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Irena Norska-Borówka

Uważam, że oprócz studentów kształcących się 
w zakresie wychowania fizycznego i kultury fizycznej 
i sportu, książka powinna być udostępniona studen-
tom wydziałów: lekarskich, pielęgniarskich, opiekunom 
społecznym, pracownikom hospicjum i oddziałów prze-
wlekle chorych. Zainteresuje na pewno rodziców i opie-
kunów chorych dzieci.

Z mojego punktu widzenia podręcznik ten będzie 
bardzo przydatny dla pediatrów ogólnych, anestezjolo-
gów, lekarzy medycyny rodzinnej oraz neonatologów 
przeszkolonych w zakresie intensywnej terapii nowo-
rodka.

Zabrze, 7 lutego 2011 r. 
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12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SPORT KINETICS 2011

„TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ
W NAUCE O RUCHU CZŁOWIEKA”

KRAKÓW, 22–24 WRZEŚNIA 2011 R.

12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SPORT KINETICS 2011

“PRESENT AND FUTURE RESEARCH
IN THE SCIENCE OF HUMAN MOVEMENT”

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy naukowców oraz nauczycieli wychowania fizycznego i rekreacji, a także 

trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów, studentów i doktorantów, zainteresowanych teraźniejszością 
i przyszłością badań nad ludzką aktywnością ruchową, do Krakowa w dniach 22–24 września 2011 r. na  
12. Międzynarodową Konferencję Naukową Sport Kinetics 2011 pod hasłem „Teraźniejszość i przyszłość 
badań w nauce o ruchu człowieka”, organizowaną przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie 
we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Motoryki Sportowej (IASK) w ramach obchodów 
20. rocznicy powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (IASK). 

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy naukowej na temat nowych kierunków badań, technik 
i procedur poznawania potencjalnych możliwości osiągnięcia optymalnych efektów działalności człowieka 
w sporcie, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Jesteśmy przekonani, że Jubileuszowa Konferencja Sport 
Kinetics 2011 stworzy platformę wymiany doświadczeń w dyskusji naukowej  na temat doskonalenia 
metod skutecznego oddziaływania ruchem na organizm sportowca lub osób uprawiających sport dla 
zdrowia w różnych okresach ontogenezy w celu wywołania pożądanych zmian adaptacyjnych. 

Na konferencji będą prezentowane tylko najnowsze wyniki badań, a tematyka dyskusji obejmie 
zarówno nierozwiązane dotąd problemy teorii sportu, jak i nadal aktualne zagadnienia samostanowienia 
nauki o ruchu człowieka oraz wpływu aktywności i fizycznej sprawności  na poprawę stanu zdrowia 
człowieka, zwłaszcza starszego, żyjącego w różnym środowisku naturalnym i społeczno-ekonomicznym. 

Krakowska konferencja ma pełnić funkcję integracyjną dla ośrodków naukowych, które podejmują 
problemy badawcze dotyczące różnych aspektów ruchu człowieka, a także edukacyjną (głównie przez 
udział w obradach konferencji młodych naukowców) i promocyjną wyników badań w publikacjach 
stanowiących pokłosie konferencji.

Tradycyjnie zachęcamy młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy referat 
i plakat konferencji. W podsumowaniu obrad planujemy wręczenie młodym uczonym pucharów, 
dyplomów i medali N. Bernsteina… w kopalni soli! 
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PROBLEMATYKA KONFERENCJI

I. Współczesne tendencje w badaniach sprawności  fizycznej (motor-fitness performance, health-
related fitness, health-related physical activity, health-related exercise). Modele. Pomiar. 
Uwarunkowania rozwoju. Implikacje praktyczne: 
• adaptowana aktywność fizyczna,
• sport dla zdrowia,
• sport dla wszystkich,
• sport ludzi niepełnosprawnych,
• sport wyczynowy,
• wychowanie fizyczne.

II. Współczesne badania nad rolą aktywności fizycznej w poprawie stanu zdrowia człowieka 
w różnych okresach ontogenezy. Metodologia. Wyniki badań:
• antropomotoryka  (antropokinezjologia), 
• antropologia,
• biologia i  medycyna,
• biomechanika i biocybernetyka, 
• fizjologia wysiłków fizycznych i pracy,
• kinezyterapia i rehabilitacja ruchowa,
• nauki społeczne (socjologia, psychologia, historia, filozofia),
• pedagogika i  wychowanie fizyczne,
• rekreacja ruchowa i turystyka,
• nauki o zdrowiu. 

III. Nowoczesność źródłem sukcesu w sporcie wyczynowym. Założenia teoretyczne. Wyniki badań. 
Implikacje praktyczne:
• współczesne idee w treningu  gier zespołowych oraz w indywidualnych dyscyplinach sportu,
• nowe tendencje w selekcji sportowej,
• nowoczesne modele uczenia się czynności ruchowych i sterowania ruchami, 
• współczesne koncepcje dokumentowania i analizy obciążeń treningowych,
• nowoczesny menadżering i coaching w sporcie,
• współczesny sport olimpijski.

IV. Panel dyskusyjny: 
1. Nauka o ruchu człowieka, czy wiele nauk o ruchu człowieka?
2. Skąd wychodzisz i dokąd zmierzasz polska antropomotoryko, nie tylko  w książce Joachima 

Raczka: „Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie”?!

V. Inne tematy (tylko – sesja posterowa). 

VI. Konkurs dla młodych pracowników nauki o Puchar Prezydenta IASK i Medale N. Bernsteina.

VII. Wystawa książek Biblioteki Głównej AWF pn. „XX lat IASK”, obejmująca:
• dorobek wydawniczy  „Biblioteki IASK”,
• dorobek naukowy  Prezydenta IASK Prof. dra hab. h.c. Włodzimierza Starosty: „Kariera 

naukowa czy pasja życia?”, 
• najcenniejsze książki o ruchu człowieka w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. 

KOMITET HONOROWY
 
• Włodzimierz Starosta, Przewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji (IASK),
• Andrzej Klimek, Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji (AWF Kraków),
• Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Adam Giersz, Minister Sportu i Turystyki,
• Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa,
• Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski,
• Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
• Ireneusz Raś, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej,
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• Józef Bergier, Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
• Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
• Marek Woźniewski, Przewodniczący Komisji Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 

PAN,
• Jerzy Smorawiński, Rektor AWF w Poznaniu,
• Waldemar Moska, Rektor AWF w Gdańsku,
• Zbigniew Waśkiewicz, Rektor AWF w Katowicach,
• Juliusz Migasiewicz, Rektor AWF we Wrocławiu,
• Alicja Przyłuska-Fiszer, Rektor AWF w Warszawie,
• Anna Jegier, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,
• Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
• Andrzej Pokrywka, Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie.

KOMITET NAUKOWY

• prof. dr hab., dr h.c. Włodzimierz Starosta – przewodniczący,
• dr hab. Andrzej Klimek, prof. nadzw. – wiceprzewodniczący,
• prof. dr hab. Wiesław Osiński – wiceprzewodniczący,
• dr Wacław Petryński (IASK), dr Joanna Gradek (AWF) – sekretarze, 
• prof. dr hab. Michal Belej (Słowacja), prof. dr Rodolfo Benda (Brazylia), prof. dr Silvia Ciairano (Włochy), 

prof. dr Gudrun Doll-Tapper (RFN), prof. dr hab. med. Josif M. Feigenberg (Izrael), prof. dr Cecilia 
Gevat (Rumunia), prof. dr Walter Ho (Taipa-Makau, ChRL), prof. dr hab. Zofia Ignasiak (Polska), prof. 
dr Branislav Jevtić (Serbia), prof. dr Bojan Jośt (Słowenia), prof. dr Toivo Jurimäe (Estonia), prof. dr Han 
C.G. Kemper (Holandia), prof. dr Vassilis Klissouras (Grecja), prof. dr hab Paavo Komi (Finlandia), prof. 
dr Vladimir Lyakh (Rosja), prof. dr Robert M. Malina (USA), prof. dr Heinz Mechling (RFN), prof. dr hab. 
Karel Mekota (Czechy), prof. dr Franco Merni (Włochy), prof. dr Joachim Mester (RFN), prof. dr Dragan 
Milanović (Chorwacja), prof. dr hab. Edward Mleczko (Polska), prof. dr Vladimir Platonow (Ukraina), 
prof. dr hab. Joachim Raczek (Polska), prof. dr Richard Schmidt (USA), prof. dr James Skinner (USA), 
prof. dr Emanuel Spammer (RPA), prof. dr Stephan Starischka (RFN), prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz 
(Polska), dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw. (Polska), prof. dr hab. Vladimir Zaciorski (Rosja, USA), 
prof. dr hab. Adam Zając (Polska), prof. dr hab. Stanisław Żak (Polska) – członkowie.

KOMITET ORGANIZACYJNY 

• prof. dr hab. Edward Mleczko (AWF) – dyrektor konferencji,
• dr Michał Spieszny (AWF), dr Wacław Petryński (IASK) – wicedyrektorzy konferencji,
• mgr Piotr Słomiński – sekretarz,
• dr Przemysław Bujas, mgr Tomasz Czarnik, dr Wanda Forczek, dr Leszek Gargula, dr Wojciech 

Gawroński, mgr Wioletta Kawa, dr Tomasz Klocek, dr Leszek Komorowski, mgr Renata Nieroda, dr 
Anna Poznańska, mgr Barbara Przybyło, mgr Konrad Rembiasz, mgr Andrzej Sagalara, mgr Katarzyna 
Supernat, mgr Anna Ślusarczyk, dr Renata Tokarz, mgr Józef Żmigrodzki – członkowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłaty konferencyjne: uczestnicy konferencji – 1000 zł; studenci i doktoranci –  800 zł
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne i pokonferencyjne, uczestnictwo w sesjach, 
wyżywienie (obiady i kolacje) wraz z  uroczystą kolacją, imprezy towarzyszące. Należność prosimy 
przekazać na konto organizatorów Konferencji do dnia 31.07.2011:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha,  
al. Jana Pawła II 78; 31-571 Kraków   
Bank PEKAO S.A.: 04 1240 4722 1111 0000 4852 5020,  
Prosimy o podanie hasła Konferencji: „IASK 2011”. 
Opłata nie obejmuje zakwaterowania. 
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STRESZCZENIA

Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać na adres e-mail: papers.iask2011@awf.krakow.pl do dnia 
30 czerwca 2011 roku. Streszczenia będą recenzowane i tematycznie kwalifikowane przez KOMITET 
NAUKOWY do jednej prezentacji ustnej lub plakatowej w odpowiedniej sekcji obrad konferencji, o czym 
Autor zostanie powiadomiony. Streszczenia będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy zostanie uiszczona 
opłata konferencyjna.

Przygotowanie streszczeń

Każde streszczenie powinno być przygotowane w języku angielskim i zawierać maksymalnie 250 
słów (ok. 2000 znaków) na 1 stronie A4 (21 × 29,7cm). W streszczeniu można zamieścić rysunki i tabele 
pod warunkiem, że będzie ono spełniało wymogi objętości. Materiały należy przygotować w postaci 
elektronicznej w jednym z następujących formatów: tekst (ok. 25 wierszy na stronie, 80 znaków 
w wierszu) i tabele: RTF, MS Word, OpenOffice; rysunki (w odcieniach szarości lub czarno-białe): MS 
Office, Open Office, bitmapy w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Zalecana czcionka: Times New 
Roman, rozmiar 12.

Streszczenie powinno zawierać: tytuł opracowania (wielkimi literami) • imię i nazwisko autora (autorów), 
stopień naukowy autora (autorów), nazwę instytucji, miasto, kraj • słowa kluczowe • tekst z podziałem 
na akapity i tytuły:
• Wprowadzenie
• Cel
• Metody
• Wyniki
• Wnioski

PUBLIKACJA PRAC PO KONFERENCJI

• Czynny uczestnik konferencji może w trakcie rejestracji wybrać sposób publikowania swojego 
opracowania (informacja dla KOMITETU NAUKOWEGO). 

• Istnieje możliwość składania prac bezpłatnie do monografii AWF Kraków, która ukaże się w formie 
papierowej (wstępne plany) i elektronicznej, a także bezpłatnie w czasopismach: „Antropomotoryka”, 
„Human Movement”, „Medicina Sportiva” oraz płatnie w „Journal of Human Kinetics” (druk prac – 
po uzyskaniu pozytywnych recenzji w danym wydawnictwie). Pragniemy przypomnieć, iż KOMITET 
NAUKOWY konferencji może rekomendować prace wygłoszone na konferencji, ale decyzję 
o przyjęciu danej pracy do druku podejmuje Redakcja danego czasopisma zgodnie z obowiązującymi 
procedurami wydawniczymi, obejmującymi m.in. recenzowanie prac.

• Prace złożone do druku, bezpośrednio do redakcji ww. czasopism, muszą spełniać określone wymogi 
redakcyjne, które przedstawione są na oficjalnych stronach internetowych. Informacje na temat 
publikacji w „Antropomotoryce” można odnaleźć pod adresem: http://www.awf.krakow.pl/pdf/
nauka/czasopisma/inf_a.pdf.

Organizatorzy Konferencji


