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Vladimir Korenberg

Analiza ruchów człowieka z perspektywy antropomotoryki 

Wprowadzenie. Analiza funkcji ruchowych człowieka za pomocą narzędzi właściwych jednej dziedzinie, 
np. fizjologii, biomechanice, psychologii czy pedagogice, prowadzona w oderwaniu od innych nauk, okazała 
się wprawdzie przydatna, ale jednak nie wszechstronna. Do badania elementów składowych czynności ru-
chowych konieczne jest bowiem przyjęcie zintegrowanego podejścia, które łączy nie tylko wszystkie te nauki, 
ale także różne aspekty innych dziedzin, jak np. teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu, medycyny, 
socjologii, logiki, filozofia, cybernetyka.

Cel pracy. Stworzenie teoretycznych podstaw antropomotoryki jako samodzielnej dyscypliny nauki.
Metody. Modelowanie biomechaniczne i psychiczne, analiza logiczna z eliminacją sprzeczności, ilościowe 

i jakościowe analizy biomechaniczne, pomiar dynamometryczny, testy, obserwacja.
Wyniki. Autor dokonał przeglądu kluczowych koncepcji psychologicznych, pedagogicznych i biomecha-

nicznych z ostatniego półwiecza do przeprowadzenia integracyjnej i kompleksowej analizy istotnych dla an-
tropomotoryki funkcji ruchowych człowieka w celu racjonalizacji systemu pojęć. Przedstawiono i uzasadniono 
takie pojęcia, jak: niezawodność wykonania czynności i zadań ruchowych (1963, 1979), analiza jakościowa 
aktywności ruchowej (1965, 1979), funkcjonalna koncepcja zachowania stabilności ciała (1965, 1971), kon-
cepcja dwustopniowej reakcji organizmu.

Wnioski. Badania własne umożliwiły zarówno wszechstronne podejście do przejawów ludzkiej aktywności 
ruchowej przez wykonanie dokładniejszych analiz i syntez, jak i do nauki o istocie motoryczności, co jest przy-
datne także w ocenie wszelkich zadań ruchowych.

Słowa kluczowe: działanie, wykonanie, podejście naukowe, modelowanie, wykonanie ruchowe, zadanie 
ruchowe, nawyk ruchowy, zdolności motoryczne

Vladimir Lyakh

Analiza teorii modeli uczenia się czynności ruchowych  
na podstawie sześciu kryteriów oceny

Wprowadzenie. Jak ocenić relatywne korzyści wypływające z każdej teorii uczenia się i nauczania czynno-
ści ruchowych, mając w pamięci ich różnorodność? Czy na podstawie dwóch funkcji: wyjaśniającej i predyk-
cyjnej, które bezwzględnie powinna spełniać każda teoria, możemy ocenić, która z nich jest lepsza od innych? 
Jakie kryteria należy (lub też można) stosować do oceny teorii uczenia się czynności ruchowych?

Cel pracy. Analiza wybranych teorii uczenia się i nauczania czynności ruchowych na podstawie sześciu 
kryteriów oceny teorii oraz dwu funkcji, które powinna spełniać każda teoria (wyjaśnienie i przewidywanie).

Metody. Przegląd stanowisk badawczych na temat wybranych teorii uczenia się i nauczania czynności 
ruchowej takich autorów, jak Adams (1987); Belej (1994); Bogen (1985); Czabański (1998); Frömel (1999); 
Gordeeva (1995); Hossner and Künzell (2003); Pertyński (2008); Pöhlmann (1986); Raczek (2010); Schmidt 
(1988) jako punkt wyjścia dogłębnej analizy literaturowej wybranych teorii uczenia się i nauczania czynności 
ruchowej, czyli teorii warunkowania, aktywizmu, psychologii asocjacjonistycznej, behawioryzmu, psychologii 
postaci (teorii Gestalt), teorii struktury ruchowej Mikołaja Bernsteina (i następców), redukcjonizmu i emergen-
tyzmu.

Wyniki. Określenie zalet i wad poszczególnych teorii uczenia się i nauczania czynności motorycznej na 
podstawie sześciu kryteriów: 1) weryfikacji, 2) spójności (zgodności wewnętrznej), 3) wartości heurystycznej,  
4) ekonomii, 5) szerokości obejmowania zjawiska, 6) istotności funkcyjnej. 



Wnioski. Weryfikacja zalet i wad poszczególnych teorii za pomocą sześciu wskazanych powyżej kryteriów 
umożliwia 1) wybranie jednej z wielu bądź z kilku teorii i na jej podstawie wyjaśnienie oraz zdiagnozowanie 
problemów uczenia się różnych rodzajów ruchu, 2) porównanie starych i ugruntowanych już teorii z nowymi,  
3) określenie, jak wszechstronnej penetracji badawczej każda z nich pozwala poddać dane zagadnienie, a co za 
tym idzie – jakie perspektywy stwarza dla uchwycenia nieodkrytych jeszcze możliwości.

Słowa kluczowe: uczenie się i nauczanie czynności ruchowych

Jerzy Januszewski*, Edward Mleczko**

Ostrość gradientów społecznych na przełomie wieków w małopolsce w świetle oceny 
sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-Rf) z zastosowaniem skali t-scores

Cel badań. Próba oceny metodami antropologicznymi, z wykorzystaniem skali T-scores, ostrości gradien-
tów na przełomie wieków w Polsce Południowo-Wschodniej. 

Materiał i metody. Brano pod uwagę wyniki obserwacji komponentów sprawności fizycznej ujętej w kon-
wencji H-RF 23296 uczniów w wieku 8–18 lat ze szkół wiejskich i miejskich Polski Południowo-Wschodniej. 
Badania przeprowadzono w latach 1993–2002. Z całości materiałów wyliczono bez uwzględnienia wieku ba-
danych dla obojga płci: średnie ważone, ich wartości punktowe z wykorzystaniem skali T-scores oraz różnice 
między grupami wyróżnionymi ze względu na miejsce zamieszkania. Dla wylosowanych z całości materiałów 
50-osobowych grup obliczono w klasach wieku 8–18 lat ww. charakterystyki statystyczne. Istotność między-
grupowych różnic sprawdzono testem to-Studenta. 

Wyniki. W uśrednionych wskaźnikach komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia, 
bez uwzględniania wieku, jak również biorąc pod uwagę wiek badanych stwierdzono w większości przypadków 
istotne statystyczne różnice na korzyść dziewcząt i chłopców mieszkających w miastach. Zaistniały zatem po-
wody do odrzucenia hipotezy badawczej sugerującej możliwość zacierania się różnic środowiskowych. Wyniki 
badan nie potwierdziły również istniejącego w przeszłości modelu motoryki dziecka wiejskiego i miejskiego. 
Śladem jego istnienia mógł być kierunek zróżnicowania w komponentach krążeniowo oddechowych. 

Wnioski. Zaproponowana metoda oceny zakresu i kierunku zróżnicowania komponentów sprawności fi-
zycznej ujętej w koncepcji zdrowia z wykorzystaniem skali T-scores okazała się prostym i użytecznym na-
rzędziem w badaniu ostrości rozwarstwienia społecznego. Wykazane różnice międzygrupowe w wartościach 
uśrednionych, bez uwzględnienia wieku, jak również kierunek i zakres zróżnicowania komponentów sprawno-
ści fizycznej w kolejnych rocznikach życia badanych wykazały istnienie stratyfikacji społecznej w Polsce Po-
łudniowo-Wschodniej. Zachodzi potrzeba zmiany niekorzystnego zjawiska poprzez określoną politykę socjalną 
państwa. 

Słowa kluczowe: sprawność fizyczna w konwencji zdrowia (H-RF), skala T-scores, dzieci i młodzież, Pol-
ska Południowo-Wschodnia, gradienty społeczne

Mohsen Assarzadeh, Mohsen Akbarpour

Wpływ treningu aerobowego na markery stanu zapalnego a ryzyko chorób układu 
sercowo-naczyniowego u otyłych mężczyzn

Cel pracy. Zbadanie, w jaki sposób trening aerobowy wpływa na markery stanu zapalnego u mężczyzn ze 
zdiagnozowaną otyłością w kontekście ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Materiał i metody. Badaniem objęto 24 mężczyzn w wieku 35–48 lat, w tym 12 ze zdiagnozowaną oty-
łością i 12 z należną wagą ciała. Uczestników przydzielono do jednej z dwu grup: realizującej trening aerobo-



wy i kontrolnej. Przed przystąpieniem do badań od wszystkich uczestników pobrano 5 cm3 krwi, na czczo, 
po 12–14-godzinnym powstrzymaniu się od spożywania posiłku, i procedurę tę powtórzono po zakończeniu 
badań. Mężczyźni z grupy eksperymentalnej przez 13 tygodni trzy razy w tygodniu brali udział w treningach 
aerobowych, których program obejmował bieg ciągły w (w hali gimnastycznej) przy maksymalnej częstości 
skurczów serca nieprzekraczającej 75–85%.

Wyniki i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych analiz porównawczych osocza krwi u uczestniczących 
w zajęciach treningowych mężczyzn stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie się stężenia CRP oraz 
poziomu WBC (α = 0,05). Sugeruje to, iż wprowadzenie treningu aerobowego u otyłych mężczyzn wpływa 
na zmniejszenie poziomu markerów stanu zapalnego i prawdopodobnie w przyszłości – na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe: trening aerobowy, marker stanu zapalnego, otyłość

Lenka Kovářová, Karel Kovář

Zmiany częstotliwości akcji serca i poziomu stężenia mleczanu na progu przemian 
anaerobowych u reprezentantów młodzieżowej kadry narodowej w triathlonie podczas 

pływania, jazdy na rowerze i biegu oraz ich znaczenie dla zarządzania treningiem sportowym

Wstęp. Jednym z najważniejszych źródeł informacji przydatnych do zarządzania treningami w sportach wy-
trzymałościowych, do których zalicza się triathlon, jest wartość indywidualnego progu przemian beztlenowych 
zawodnika. U triathlonistów przy wysiłku na progu przemian beztlenowych odnotowuje się indywidualne, spe-
cyficzne dla każdej konkurencji składowej (kolarstwa, pływania i biegu) zmiany częstotliwości akcji serca (HR) 
i stężenia mleczanu we krwi (LA). 

Cel pracy. Porównanie częstotliwości akcji serca i stężenia mleczanu we krwi u triathlonistów na progu 
przemian anaerobowych w poszczególnych konkurencjach.

Materiał i metody. Badaniem objęto 13 mężczyzn, reprezentantów Czech w triathlonie w kategorii juniora 
i K23 (wiek: 20,0 ± 2,1 lat; wysokość ciała: 182,6 ± 5,0 cm; waga ciała: 74,7 ± 5,0 kg; VO2max : 71,2 ± 3,0 
ml–1 · kg–1). Do analizy danych statystycznych zastosowano nieparametryczny test dwuczynnikowy analizy 
wariancji Friedmana z testowaniem wielokrotnych porównań parami.

Wyniki i wnioski. Na podstawie analizy danych liczbowych odnoszących się do poszczególnych konkuren-
cji triathlonu potwierdzono występowanie specyficznych dla każdego zawodnika różnic wartości parametrów 
HR i LA, mierzonych w trakcie pływania, jazdy na rowerze i biegania. Wyniki badań umożliwią indywiduali-
zację programu treningów oraz szkoleń, a także dostosowanie formy kadrowiczów do kalendarza wydarzeń 
sportowych. Na zawodach wymagana jest nie tylko wysoka wydolność anaerobowa organizmu zawodnika, 
lecz również, na co należy zwrócić szczególną uwagę, płynne dopasowanie do każdej konkurencji triathlonu 
optymalnego dla niej poziomu HR i LA na progu przemian ananerobowych. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, ocena występu, wyznaczanie intensywności 

Zofia Ignasiak, Anna Skrzek, Anna Sebastjan

Ocena poziomu sprawności fizycznej osób starszych w funkcji BMi

Wstęp. W każdym okresie ontogenezy sprawność fizyczna ma istotne znaczenie dla optymalnego utrzy-
mania zdrowia i zachowań zdrowotnych. Jednak szczególnego znaczenia nabiera u osób w wieku starszym, 
umożliwiając im utrzymanie niezależności w czynnościach dnia codziennego i kontaktach rodzinnych oraz 
społecznych. Równocześnie sprawność fizyczna w dużym stopniu wiąże się ze sposobem żywienia, a zatem 
z poziomem BMI. 



Cel pracy. Ocena sprawności fizycznej u kobiet w wieku starszym ujęta w kategoriach BMI. 
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród 138 kobiet w przedziale wieku 55–70 lat (x= 

62,54 lat). Badania odbyły się w Katedrze Biostruktury i miały charakter kompleksowy. U każdej osoby ocenio-
no gęstość mineralną kości, skład ciała, postawę ciała, podstawowe parametry somatyczne, sprawność funk-
cjonowania układu oddechowego i krążenia oraz sprawność fizyczną za pomocą zestawów prób określonych 
jako Test Seniora. Na potrzeby niniejszej pracy wybrano Test Seniora oraz BMI. Wyniki zostały opracowane 
statystycznie z wykorzystaniem podstawowych charakterystyk (x, s, v) oraz analizy wariancji pomiędzy war-
tościami BMI i poziomem sprawności fizycznej. 

Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki badań wskazują, że poziom siły mięśni kończyny górnej oraz zakres 
ruchów kręgosłupa i stawów biodrowych nie wiążą się z wartościami BMI. Pozostałe próby wykazują ujemne 
związki ze wskaźnikiem masy ciała, zwłaszcza wtedy, gdy wartości BMI przekraczają 35 kg/m2.

Słowa kluczowe: Senior Test, BMI, kobiety starsze

Daria Domosławska, Ewa Demczuk-Włodarczyk

Dymorfizm krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej  
a rozwój somatyczny 

Cel pracy. Charakterystyka dymorfizmu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w wybranym okresie rozwo-
ju dziewcząt i chłopców na tle ich rozwoju somatycznego. 

Materiał i metoda. Hipotetycznie założono, że zróżnicowanie krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa dziew-
cząt i chłopców zależy od wieku i płci badanych. Badania, w których uczestniczyło 1395 osób w wieku od 6 do 
16 lat (w tym 728 osób płci męskiej i 667 płci żeńskiej), przeprowadzono w 2005 roku w wybranych losowo 
przedszkolach i szkołach Płocka. Analizę krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej przeprowadzono me-
todą fotogrametryczną wykorzystując efekt mory, a do ewaluacji zastosowano statystyczne metody analizy 
danych.

Wyniki. Przestrzenne położenie kręgosłupa charakteryzuje się zmianami, których dynamika i kierunek zależ-
na jest od wieku i płci. Udział procentowy długości kręgosłupa w wysokości ciała u dziewcząt od czternastego 
roku życia zmniejsza się, natomiast u chłopców tendencja ta widoczna jest w całym analizowanym okresie. 
Długość lordozy lędźwiowej i jej procentowy udział w długości całkowitej kręgosłupa wzrasta wraz z wiekiem, 
natomiast kifozy piersiowej maleje, niezależnie od płci. 

Wnioski. Kształtowanie się głębokości krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa jest zróżnicowane w zależno-
ści od kierunku wygięcia, wieku i płci. Głębokość kifozy piersiowej wykazuje stałą tendencję do zmniejszania 
się, natomiast lordozy lędźwiowej do zwiększania się. Pozostałe analizowane kąty krzywizn przednio-tylnych 
nie wykazują zróżnicowania w zależności od płci. 

Słowa kluczowe: masa ciała, wysokość ciała, krzywizny przednio-tylne kręgosłupa

Jakub Grzegorz Adamczyk, Małgorzata Polkowska, Dariusz Boguszewski

Wpływ ćwiczeń z elementami metody ruchu rozwijającego weroniki sherborne na rozwój 
psychomotoryczny dzieci między pierwszym a drugim rokiem życia

**Cel pracy. Określenie wpływu zajęć ogólnorozwojowych z elementami Metody Ruchu Rozwijającego 
(MRR) na rozwój psychoruchowy dzieci między pierwszym a drugim rokiem życia. 

Materiał i metoda. Badaniami objęto dwie grupy dzieci liczące po 14 osób w wieku 12–24 miesięcy 
życia. Pierwsza grupa, w której znalazło się 6 chłopców i 8 dziewczynek, przez trzy miesiące systematycz-
nie raz w tygodniu uczęszczała na 45-minutowe zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego. Grupę 



kontrolną stanowiło 5 chłopców i 9 dziewczynek. Do oceny zachowania dzieci podczas zajęć wykorzystano 
skalę obserwacji zachowania (SOZ-D) Bogdanowicz. Badanie grup przeprowadzono dwukrotnie: na pierwszej 
i ostatniej sesji. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej, wykorzystując do tego celu program 
Statistica 9.0. 

Wyniki. Badane grupy w żadnym parametrze nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy sobą 
w pierwszym badaniu. Prowadzone ćwiczenia przyczyniły się do akceleracji rozwoju i po trzech miesiącach 
stwierdzono znamienne różnice pomiędzy grupami w dwóch podskalach (rozwój emocjonalny p = 0,013; 
rozwój społeczny p = 0,025). 

Wnioski. Oceniając wpływ MRR na rozwój dzieci należy podkreślić, że we wszystkich podskalach od-
notowano wzrost wyników. Podobne zmiany zaobserwowano zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej. 
Aby jednak oddzielić to wszystko, co jest związane z naturalnym rozwojem dziecka, od wpływu sesji zajęć 
z elementami Metody Sherborne’a, należy zauważyć, iż pomimo braku istotnych różnic pomiędzy grupami 
w pierwszym badaniu, cykl zajęć MRR wpłynął pozytywnie na uczestniczące w nich dzieci, przyczyniając 
się do istotnego zróżnicowania obydwu grup po trzech miesiącach badań. Metoda pozytywnie wpływa na 
rozwój dzieci, a szczególnie na ich sferę poznawczą. Uczestnicy trzymiesięcznej sesji zajęć MRR wykazali 
się lepszą orientacją w odniesieniu do schematu własnego ciała, rozwoju wyobraźni oraz pomysłowości.

Słowa kluczowe: rozwój psychomotoryczny, Metoda Ruchu Rozwijającego, dzieci

PRACE PRZEGLĄDOWE 

Napoleon Wolański, Anna Siniarska, Maciej Henneberg

Dziedzictwo biokulturowe. Obecna i przyszła aktywność fizyczna

Historię rodzaju Homo w 99 procentach stanowi epoka dominacji społeczności łowiecko-zbierackiej, której 
pożywieniem były wyłącznie zebrane rośliny jadalne i mięso upolowanych zwierząt. Trudniąca się głównie 
pasterstwem społeczność nomadów, stale przemieszczających się w poszukiwaniu nowych źródeł wody, po-
żywienia i pastwisk, niespełna połowę potrzebnej żywności pozyskiwała natomiast z własnych stad. Impul-
sem do porzucenia koczowniczego trybu życia stały się postępy gospodarki rolniczej, zapewniające łatwiejszy 
i bezpieczniejszy dostęp do źródeł żywności. Wszystkie zmiany sposobu życia na osiadły mają zatem charakter 
biokulturowy. 

Wynalazki i udogodnienia, takie jak dzidy czy łuki, nie tylko zwiększały dystans dzielący ludzi od zwierząt, 
ułatwiając atak lub obronę, ale także czyniły bytowanie człowieka bezpieczniejszym. Wykorzystanie metali 
wpłynęło na charakter i skuteczność stosowanych narzędzi, a wynalazki koła i wozu oraz użycie zwierząt 
pociągowych zmieniły naturę wysiłku fizycznego poszczególnych grup mięśni, wpływając na kształt ludzkiego 
ciała i poprawę skuteczności działania. 

Umysł (rozum) jest formą istnienia ludzkiego mózgu, podobnie jak życie jest formą istnienia białka, kultu-
ra jest natomiast produktem niematerialnym (duchowym, psychicznym) i materialnym (artefakty). Umysł to 
zdolność poznawcza i kreatywna ludzkiego mózgu. Kultura to zachowania pozaorganiczne sprzyjające przeżyciu 
i przedłużeniu istnienia gatunku. Choć jest wytworem pojedynczych mózgów, kultura powstaje zatem jako 
produkt społeczny, potrzeba wynikająca z kontaktów międzyludzkich i tym kontaktom służąca. Kultura fizyczna 
jest więc zjawiskiem biokulturowym, gdyż pielęgnuje ciało, ale także umożliwia rozwój intelektualny przez 
stymulację ośrodkowego układu nerwowego. 

Produkcja przemysłowa i związana z nią organizacja pracy, zwłaszcza system taśmowy, znacznie ograniczy-
ły różnorodność wykonywanych ruchów, a sedenteryjny tryb życia (w tym oglądanie telewizji, siedzenie przed 
komputerem) zaburza działanie całego organizmu.

Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, ewolucja człowieka, aktywność fizyczna, przystosowanie biokultu-
rowe, stan obecny


