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OD REDAKCJI

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NADE WSZYSTKO!

Po dość dużych trudnościach i problemach, które wy-
dać się tylko mogły nie do pokonania, oddajemy do rąk 
czytelników nowy numer Antropomotoryki zawierają-
cy znak DOI. W pełnej formie zamieszczamy artykuły 
w wersji elektronicznej na platformie Index Copenicus. 
Cieszę się również z tego, że ukażą się także w wersji 
papierowej zarówno po polsku, jak i po angielsku. Trudno 
orzec, jak długo będziemy mogli utrzymać wydawanie 
Antropomotoryki w takiej postaci. Chwilo trwaj jak najdłu-
żej! Jak z powyższego wynika, udaje mam się podnosić 
jakość świadczonych usług i wierzę w to, że z pomocą 
Index Copernicus będziemy zmierzać ku lepszemu. 

Mój przegląd artykułów zamieszczonych w ni-
niejszym numerze – zatytułowany Aktywność fizycz-
na nade wszystko!, (dlaczego? Przekonają się o tym 
czytelnicy po przestudiowaniu wszystkich prac) – roz-
pocznę od publikacji p.t. Wolnoczasowa  aktywność  
sportowo-rekreacyjna młodzieży  szkolnej  Regionu 
Alpejskiego  Austrii, która powstała w Niemczech, ale 
wykorzystano w niej wyniki badań  zebrane w Austrii. 
Znaleźć w nim można interesujące materiały do ba-
dań  porównawczych. Przeprowadzony sondaż dia-
gnostyczny umożliwił poznanie poziomu aktywności 
ruchowej chłopców i dziewcząt w dwóch szkołach 
w Austrii, jak równiej jej specyfikację ze względu na 
formy ćwiczeń ruchowych stosowane w zorganizowa-
nych zajęciach fizycznych. Dokonano także taksonomii 
wykorzystania czasu wolnego młodzieży mieszkającej 
w dwóch miejscowościach  Regionu Alpejskiego, (zróż-
nicowananych ze względu na  liczbę mieszkańców), 
biorąc pod uwagę:  motywy podejmowania aktywności 
sportowej i rekreacyjnej oraz postawy wobec sportu. 
W podsumowaniu analizy zebranych materiałów zwró-
cono uwagę na różne aspekty pedagogiczne i psycho-
logiczne uczestnictwa w różnych formach kultury fi-
zycznej młodzieży austriackiej oraz na efektywność jej 
uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

W pracy: Ocena poziomu przygotowania technicz-
nego zawodników pierwszego kroku gimnastycznego 
na podstawie wyników analizy struktury fazowej ele-
mentarnych ćwiczeń wolnych – znaleźć można bardzo 
interesujące podejście do oceny sposobu wykonania 
czynności ruchowych zgodnie z przepisami, który po-
zwala zadania wykonać ekonomicznie i skutecznie. 
Nazywa się go popularnie techniką sportową. Jest to 
nadal problem nie rozwiązany do końca. Trwają ciągle 
dyskusje nad kwestią obiektywizacji ewaluacji techni-
ki ćwiczeń gimnastycznych, zwłaszcza u zawodników 
rozpoczynających wyczynowe uprawianie sportu. 
Autorzy publikacji zaprezentowali autorskie rozwiąza-
nie zasygnalizowanego problemu, które należałoby nie 
tylko upowszechnić, ale nade wszystko – moim zda-
niem – opatentować.  

Wrocławscy Autorzy pracy: Znaczenie czynnika so-
matycznego dla osiągnięć w pchnięciu kulą z uwzględ-
nieniem techniki obrotowej i klasycznej na podstawie 
analizy dokumentów zwracają uwagę na stary, ale na 
nowo uaktualniony problem  związków między efektem 
motorycznym w pokonywaniu oporów zewnętrznych, 
z poprzedzającym go ruchem (nazywanym obrotowym 
i klasycznym), jaki występuje w pchnięciu  kulą  a ce-
chami somatycznymi zawodnika. Analiza zebranych 
materiałów pozwoliła sfalsyfikować istniejącą  hipote-
zę, w której  zakładano graniczną wielkość masy ciała 
człowieka, po przekroczeniu której nie ma podstaw do 
wystąpienia liniowej zależności między jej wzrostem 
a poprawą wyniku w pchnięciu kulą. Na dyskusyjność 
przyjmowanych dotąd założeń naukowych wskazuje 
także analiza materiałów pochodzących z badań innej 
konkurencji lekkoatletycznej. Jak z powyższego wynika 
publikacja ma szczególne walory poznawcze. Zachęca 
też do dalszych badań i weryfikacji bądź falsyfikacji za-
prezentowanych hipotez w myśl metodologii naukowej 
Karla Poppera. 
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Bardzo trudny do rozwiązania problem naukowy 
podjął do rozwiązania inny zespół wrocławskich ba-
daczy. W artykule: Sprawność fizyczna dzieci w wieku 
dziesięciu lat uczestniczących w zajęciach ruchowych 
wzbogaconych o ćwiczenia koordynacyjne, znaleźć 
można udaną próbę wskazania na podstawie badań 
eksperymentalnych skuteczności wzrostu objętości 
zaproponowanego ukierunkowanych ćwiczeń rucho-
wych (do 20 min w ciągu tygodnia). Jak się okazało, 
zaproponowane autorski program  modyfikacji zajęć 
z wychowania fizycznego przyczynił się do  poprawy 
sprawności motorycznej dzieci w początkowym okresie 
nauki szkolnej.   

Jak dotąd w motoryczności człowieka najmniej 
zbadanym jest obszar zdolności koordynacyjnych, na-
zywany też niekiedy informacyjnym. Do rzadkości na-
leżą też prace podejmujące problem ich uwarunkowań 
biologicznych. Autorzy artykułu pt. Dymorfizm płciowy  
koordynacyjnego obszaru motoryczności studentów 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod-
jęli się zadania określenia zróżnicowania kinetyki po-
ziomu rozwoju poszczególnych składowych  kompleksu 
zdolności koordynacyjnych. Wyniki badań nie dały po-
wodu do jednoznacznej odpowiedzi. Tylko w niektórych 
próbach okazały się lepsze kobiety. Wyniki badań są 
interesujące w sensie poznawczym i zachęcają do dal-
szych badań. Za dyskusyjne wydaje badanie dymorfi-
zmu płciowego. Dymorfizm oznacza dwupostaciowość 
obojga płci i nie da się go negować (hipoteza zerowa 
zawsze zakłada brak różnic!). Poza tym w świetle in-
terpretacji przewagi niektórych zdolności koordynacyj-
nych trudno byłoby o jednoznaczny osąd, czy w zasto-
sowanych testach o przewadze mężczyzn decydował 
aspekt pomiaru zdolności koordynacyjnych, czy też 
efekt nakładającego się oddziaływania zdolności kon-
dycyjnych? Za dość odważną należy przyjąć także 
hipotezę, że poziom zdolności koordynacyjnych może 
być kryterium przydatności do zawodu absolwentów 
studiów medycznych. Uważam, że zaprezentowane 
materiały są interesujące i warto się z nimi zapoznać. 
Badania uwarunkowań środowiskowych studentów, 
którzy tworzą  „przejściową grupę społeczną” między 

grupą pochodzenia społecznego i tą, do której aspirują 
z racji swojego kształcenia należą do rzadkości i warto 
je kontynuować.

Na zakończenie mojego krótkiego przeglądu prac 
zamieszczonych w 62 numerze Antropomotoryki 
chciałbym zwrócić uwagę na artykuły zamieszczone  
w działach: Polemiki i dyskusje oraz Prace przeglądo-
we. W artykule Wczesna specjalizacja sportowa. (Jak 
i kiedy ocenić właściwości ciała, predysponujące do 
wyczynu sportowego) –  jego Autorzy poddają pod dys-
kusję ciągle aktualny problem naboru i selekcji dzieci 
do uprawiania sportu. Sądzę, że stanowisko antropolo-
gów w tej sprawie jest ciekawe i godne uwagi.

Z kolei w drugiej pracy: Programy podejmujące 
przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci i mło-
dzieży realizowane w Gdańsku  zaprezentowano ak-
tualne rozwiązania organizacyjne w jednym z polskich 
miast, które zmierzają do poprawy kondycji zdrowotnej 
dzieci i młodzieży. Wydaje się, że takie inicjatywy, jak:  
„Trzymaj Formę!”, „Zdrowe Życie Twojego Dziecka” 
i „Zdrowy Uczeń”, „6, 10, 14 dla zdrowia” są ciekawe 
i należałoby je przenieść także do innych środowisk lo-
kalnych. W proponowanych rozwiązaniach metodycz-
nych uzasadnia się także konieczność ich wdrożenia 
do codziennych zajęć.  Aktywność fizyczna jest prze-
cież bardzo ważnym środkiem walki z epidemią XXI 
wieku, jaką jest otyłość. 

Zachęcam wszystkich naszych czytelników do 
uważnego przestudiowania zamieszczonych artykułów 
w 62 numerze Antropomotoryki i pozostaje w nadziei 
na wykorzystanie zamieszczonych w nich wyników ba-
dań zarówno w działalności praktycznej, jaki naukowej. 
Wierzę w to, że można w nich znaleźć informacje moż-
liwe do wykorzystania w tworzonych publikacjach, na 
które czekają Redakcje czasopism naukowych, w tym 
przede wszystkim Antropomotoryka.  

Życzę udanych wakacji!

Redaktor naczelny Antropomotoryki 

Edward Mleczko
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1. „Antropomotoryka” („Kinesiology”) jest ofi cjal nym, recenzowa-
nym kwartalnikiem na uko wym Mię dzy na ro do we go Stowarzy-
szenia 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 Wychowania Fizycz-
nego, al. Jana Pawła II 78, 31571 Kraków, tel. 12 683 12 78, 
tel./fax 12 683 10 76 lub na adres poczty elektronicznej email: 
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 kolejności 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- 

 INFORMACJE  DLA  AUTORÓW
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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 czarnobiałe. 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 nobiałe (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 RARem lub ZIPem. 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 email 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, 31571 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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STRESZCZENIE

Cel pracy. Celem pracy jest analiza aktywności sportowo-rekreacyjnej młodzieży szkolnej regionu alpejskie-
go Austrii w świetle uwarunkowań środowiskowych i płciowych. Dotyczy ona głównie motywów, zachowań 
i postaw wobec tej aktywności, jak również wybranych elementów szkolnego wychowania fizycznego. Ponadto 
określono statystycznie istotne współzależności pomiędzy wybranymi elementami wychowania fizycznego 
i wolnoczasowych aktywności a wielkością aktywności sportowo-rekreacyjnej badanej młodzieży.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku na grupie 391 osób – uczniów klas 
maturalnych szkół ogólnokształcących, zamieszkujących alpejski region Austrii. W grupie tej znalazło się 96 
chłopców i 103 dziewczęta – mieszkańców dużego miasta (ponad 140 tys. mieszkańców) oraz 94 chłopców 
i 98 dziewcząt – mieszkańców małego miasta (7 tys. mieszkańców). W badaniu zastosowano tzw. skalę postaw 
ATPA – Attitude Toward Physical Activity (postawy wobec aktywności fizycznej), opracowaną przez Kenyona [1, 
2, 3], zmodyfikowaną przez autora niniejszej pracy. Celem tego badania było sprawdzenie znaczenia motywów 
aktywności sportowo-rekreacyjnej u badanej młodzieży. Użyto także inwentarza zachowań sportowo-rekreacyj-
nych własnego opracowania, którego celem było zbadanie wybranych elementów wolnoczasowej i szkolnej 
aktywności sportowej. Poza tym zastosowano skalę postaw umożliwiającą określenie miejsca wychowania 
fizycznego wśród innych przedmiotów szkolnych w kategorii ich preferencji.

Wyniki i wnioski. Młodzież szkolna uprawiając sport kieruje się głównie aspektem społecznym, rozumia-
nym jako uprawianie sportu w towarzystwie, dbałością o zdrowie i odprężeniem. Najsilniejszym motywem dla 
chłopców jest ryzyko i sprawność fizyczna, natomiast dla dziewcząt estetyka i zdrowie. Najczęściej wybieraną 
formą aktywności wolnoczasowej są spotkania towarzyskie, a uprawianie sportu zajmuje drugą pozycję wśród 
chłopców i trzecią pozycję wśród dziewcząt. Młodzież austriacka wykazuje dużą aktywność sportowo-rekre-
acyjną, wyrażającą się wysoką częstotliwością i różnorodnością uprawianych dyscyplin sportu, jak również 
zróżnicowanym, ze względu na płeć, miejscem uprawiania sportu. Najczęściej uprawiane dyscypliny przez 
chłopców to piłka nożna, jazda na rowerze i pływanie, wśród dziewcząt dominują jazda na rowerze, pływanie 
i jazda konna. Sporty ekstremalne pozostają głównie w sferze życzeń ich uprawiania w odróżnieniu od dyscy-
plin uprawianych regularnie. Młodzież szkolna uzyskuje wysokie oceny z wychowania fizycznego, postuluje 
zwiększenie liczby godzin z tego przedmiotu oraz zalicza go do najbardziej ulubionych przedmiotów szkolnych. 
Zdecydowana większość badanych deklaruje zamiar uprawiania sportu po ukończeniu szkoły. Wykazano również 
statystycznie istotne zależności pomiędzy zmiennymi: płeć męska i rekreacyjne uprawianie sportu a poziom 
aktywności sportowej badanej młodzieży w czasie wolnym. 

NR 62 2013ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE

Wstęp 

Aktywność sportoworekreacyjna należy do głównych 
form wykorzystania czasu wolnego młodzieży au-
striackiej, co potwierdzają liczne badania empiryczne 

z tego zakresu [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Udział w aktyw-
ności sportoworekreacyjnej uwarunkowany jest róż-
nymi czynnikami, do których należą m.in. płeć, warunki 
środowiskowe, wpływ szkoły, rodziny, otoczenia itp. 
Aktywność sportowa młodzieży szkolnej przejawia się 
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w dwóch postaciach: jako aktywność szkolna (obligato-
ryjne zajęcia wychowania fizycznego) oraz aktywność 
pozaszkolna (dobrowolne uprawianie sportu rekreacyj-
nego w czasie wolnym). W fachowej literaturze au-
striackiej podkreślana jest rola szkolnego wychowania 
fizycznego jako fazy przygotowawczej do pozaszkolnej 
aktywności sportoworekreacyjnej człowieka wieku do-
rosłego [11, 12, 13]. W relacji tej chodzi głównie o sys-
tematyczne kształtowanie potrzebnych umiejętności, 
nawyków i postaw ucznia, będących warunkiem jego 
całożyciowego aktywnego udziału w uprawianiu sportu 
rekreacyjnego. 

Aktywność sportoworekreacyjna jest pojęciem 
wielowarstwowym i należy ją rozpatrywać w następu-
jących aspektach:
– rola i miejsce sportu wśród innych form zachowań 

wolnoczasowych,
– miejsce uprawiania sportu,
– motywy aktywności sportowej,
– częstotliwość uprawiania sportu,
– rodzaje (dyscypliny) sportu rekreacyjnego upra-

wiane regularnie, jak również pozostające w sferze 
życzeń ich uprawiania,

– aspekt społeczny (uprawianie sportu samotne lub 
w towarzystwie),

– możliwości uprawiania sportu w miejscu zamiesz-
kania.

Wielu autorów w swoich pracach ukazuje dużą 
aktywność sportową młodzieży austriackiej w czasie 
wolnym. Przejawia się to głównie dużą liczbą i różno-
rodnością uprawianych dyscyplin sportu [7, 14, 15, 16, 
19 i inni], w których u płci męskiej dominują sportowe 
gry zespołowe, natomiast u płci żeńskiej głównie formy 
gimnastycznotaneczne. Zellmann [5], Weiss i inni 
[16] wskazują jednocześnie na zdecydowanie wyższe 
preferencje dyscyplin tradycyjnych w porównaniu ze 
sportami związanymi z modą, trendami i ryzykiem. 
Poza tym podkreślana jest również wysoka częstotli-
wość uprawiania sportu przez austriackich uczniów. 
Według Schrittwieser [14] ponad połowa badanej mło-
dzieży uprawia sport często, względnie bardzo często, 
natomiast odsetek uczniów nieuprawiających sport jest 
niski (5%). Podobne wyniki badań prezentują Bässler 
[17], Mrak [18] i inni [19, 20]. W licznych pracach empi-
rycznych podkreślana jest dość wysoka przynależność 
młodzieży austriackiej do klubów sportowych przy 
większej dominacji płci męskiej [7, 10, 14, 18, 21].

Do najważniejszych czynników warunkujących, 
jak również różnicujących udział w aktywności sporto-

wej młodzieży szkolnej, należy zaliczyć płeć, warunki 
środowiskowe, a także wiek, pochodzenie społeczne 
i inne (np. czynniki psychologiczne). 

Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie 
istoty i uwarunkowań wolnoczasowej aktywności spor-
toworekreacyjnej szkolnej młodzieży austriackiej za-
mieszkującej region alpejski w świetle następujących 
kryteriów: form, intensywności, motywów, sposobów, 
miejsc i możliwości uprawiania sportu. Jako zmienne 
w badaniach uwzględniono płeć badanych oraz ich 
pochodzenie środowiskowe. Innym celem jest okre-
ślenie zachowań i postaw młodzieży wobec szkolnego 
wychowania fizycznego, którego głównym założeniem, 
jak już wspomniano, jest przygotowanie do aktywności 
sportoworekreacyjnej po ukończeniu edukacji szkol-
nej. Zamiarem badawczym jest również określenie 
statystycznie istotnych zależności pomiędzy badanymi 
elementami szkolnej i pozaszkolnej aktywności sporto-
wej a jej poziomem. 

Metodologia badań

Pytania badawcze

W pracy sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jakie jest miejsce aktywności sportoworekreacyj-

nej młodzieży austriackiej na tle jej innych aktywno-
ści wolnoczasowych?

2. Jakimi motywami kieruje się młodzież uprawiając 
sport rekreacyjny?

3. Jaki jest poziom aktywności sportowej młodzieży? 
Jaka jest częstotliwość uprawiania sportu? W jakich 
miejscach i w jakim towarzystwie uprawiany jest 
sport?

4. Jakie dyscypliny sportu są najczęściej uprawiane 
przez młodzież mieszkającą w regionie górskim 
Austrii? Czy wzrost popularności sportów ekstremal-
nych oznacza również regularne ich uprawianie?

5. Jak badana młodzież ocenia możliwości rekreacyj-
nego uprawiania sportu w swoim miejscu zamiesz-
kania?

6. Jakie jest miejsce wychowania fizycznego wśród 
innych przedmiotów szkolnych? Jakie oceny otrzy-
mują uczniowie austriaccy z wychowania fizycz-
nego? Czy istnieje statystycznie istotny związek 
pomiędzy elementami szkolnej i pozaszkolnej ak-
tywności sportowej a poziomem wolnoczasowej 
aktywności sportowej?

7. Jakie są prognozy dotyczące uprawiania sportu 
przez badaną młodzież po ukończeniu szkoły? 
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Hipotezy badawcze

Cel badań oraz tak postawione pytania badawcze stano-
wią podstawę do sformułowania następujących hipotez:
1. Dziewczęta uprawiając sport rekreacyjny kierują 

się głównie względami estetycznymi i zdrowotnymi, 
a chłopcy sprawnością fizyczną i chęcią podejmo-
wania ryzyka.

2. Młodzież szkolna preferuje w większym stopniu 
bierne formy aktywności wolnoczasowych.

3. Płeć badanych różnicuje częstotliwość, miejsce 
i formy aktywności sportowej niezależnie od warun-
ków środowiskowych.

4. Sporty ekstremalne wzbudzają zainteresowanie 
młodzieży, szczególnie chłopców, lecz pozostają 
jedynie w sferze chęci ich wypróbowania.

5. Istnieją statystycznie istotne zależności pomiędzy 
oceną z wychowania fizycznego oraz możliwo-
ściami uprawiania sportu w miejscu zamieszkania 
badanych a poziomem ich aktywności sportowej 
w czasie wolnym. 

Grupa badana

Badaniami objęto 391osobową grupę 18letnich 
uczniów klas maturalnych średnich szkół ogólnokształ-
cących zamieszkujących podalpejski region Austrii. W 
grupie tej znalazło się 96 chłopców i 103 dziewczęta 
– mieszkańców dużego miasta (ponad 140 tys. miesz-
kańców) oraz 94 chłopców i 98 dziewcząt – mieszkań-
ców małego miasta (7 tys. mieszkańców). Młodzież 
uczestnicząca w badaniach została dobrana zgodnie 
z zasadami losowego doboru próby badawczej o cha-
rakterze losowania zespołowego (klasy szkolne).

Metody badawcze

W badaniu aktywności sportoworekreacyjnej mło-
dzieży zastosowano trzy metody (techniki) badawcze. 
Pierwsza z nich to tzw. skala postaw ATPA – Attitude 
Toward Physical Activity (postawy wobec aktywności 
fizycznej), opracowana przez amerykańskiego teore-
tyka Kenyona [1, 2, 3], zmodyfikowana przez autora 
niniejszej pracy. Celem tego badania było sprawdzenie 
jakości motywów aktywności sportoworekreacyjnej 
u badanej młodzieży. Zastosowany w badaniu kwe-
stionariusz składa się z 24 pytań. Zgodnie z ATPA wy-
szczególniono 6 grup zawierających elementy motywa-
cyjne aktywności sportowej. Są to: estetyka, zdrowie, 
odprężenie, sprawność fizyczna, aspekt społeczny 

i ryzyko. Każda grupa zawiera po cztery specyficzne 
dla siebie pytania ankietowe (własnej konstrukcji). 
Badana młodzież po udzieleniu potwierdzających od-
powiedzi identyfikowała się z konkretnym motywem, 
natomiast w przypadku negatywnych odpowiedzi dany 
motyw odrzucała. 

Następnie zastosowano tzw. kwestionariusz po-
staw i zachowań wobec aktywności sportowej wła-
snego opracowania. Składa się on z 10 części:
1. Formy aktywności wolnoczasowej (spotkania 

towarzyskie, słuchanie muzyki, uprawianie sportu, 
komputer/Internet, czytanie, zajęcia muzyczne, za-
jęcia plastyczne)

2. Częstotliwość uprawiania sportu w czasie wol-
nym (brak uprawiania, rzadko np. 1–2 razy w mie-
siącu, często np. 1–2 razy w tygodniu, bardzo czę-
sto np. 3 i więcej razy w tygodniu)

3. Miejsce uprawiania sportu (klub sportowy, zaję-
cia pozalekcyjne w szkole, teren otwarty, publiczne 
obiekty sportowe, klub fitness)

4. Sposób uprawiania sportu (samotnie, ze znajo-
mymi/przyjaciółmi, z rodziną)

5. Możliwości uprawiania sportu w miejscu za-
mieszkania (duże, przeciętne, małe)

6. Dyscypliny sportu uprawiane regularnie (lista 
rankingowa uprawianych dyscyplin sportu)

7. Dyscypliny sportu pozostające w sferze życzeń 
uprawiania (lista rankingowa wymarzonych dyscy-
plin sportu)

8. Deklaracje dotyczące liczby godzin wychowa-
nia fizycznego (wystarczająca, za mała, za duża)

9. Uzyskana ocena z wychowania fizycznego (bar-
dzo dobra, dobra, dostateczna)

10. Deklaracje dotyczące uprawiania sportu po 
ukończeniu szkoły (potwierdzająca, negująca, 
brak decyzji).

Poza tym użyto również narzędzia do pomiaru 
skali wartości, mającego na celu ustalenie znaczenia 
wychowania fizycznego wśród innych przedmiotów 
szkolnych takich jak: j. niemiecki, matematyka, j. an-
gielski, fizyka, historia, geografia, biologia, wychowanie 
plastyczne i łacina. Kryterium tego badania jest stopień 
zamiłowania badanych uczniów do poszczególnych 
przedmiotów. 

Metody analizy statystycznej

Wyniki badań poddano analizie matematycznostaty-
stycznej, w której wykorzystano:



– 14 –

Zygmunt Sawicki

–  test Chi², mający na celu określenie istotności róż-
nic w obrębie zmiennych: płeć i warunki środowi-
skowe badanej młodzieży;

– analizę ścieżkową [22, 23], dzięki której możliwe 
było ustalenie statystycznie istotnych współzależ-
ności między wskaźnikiem udziału w aktywności 
sportowej (wyrażonym iloczynem ilości uprawia-
nych dyscyplin i częstotliwości uprawiania sportu) 
i głównymi czynnikami wolnoczasowej oraz szkol-
nej aktywności sportowej. Przy analizie ścieżkowej 
buduje się diagram ścieżkowy, w którym zmienna 
zależna Y jest w pełni zdeterminowana przez 
użyty w analizie zespół zmiennych niezależnych  
Xi (i = 1, 2, 3, ..., k) oraz nieznany czynnik U (skład-
nik losowy), który nie jest skorelowany z żadną ze 
zmiennych Xi. Podstawę do obliczenia współczynni-
ków ścieżkowych stanowi macierz korelacji całego 
zespołu zmiennych, która tworzy listę zmiennych 
warstwy bezpośredniego wpływu.

Obliczone, na podstawie standaryzowanej regresji 
cząstkowej, współczynniki ścieżkowe pozwoliły ocenić 
siłę samoistnego wpływu poszczególnych elementów 
aktywności sportowej na wielkość udziału w tej aktyw-
ności.

Wyniki

Motywy podejmowania aktywności sportowej  
przez badaną młodzież

Celem tej części badań jest określenie występo-
wania motywów aktywności sportowej młodzieży. 
Wykorzystano przy tym podział motywów zapropono-
wany przez Kenyona, [1, 2, 3], skupiający sześć ele-
mentów: estetykę, zdrowie, odprężenie, sprawność 
fizyczną, aspekt społeczny oraz ryzyko.

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 
1 można stwierdzić, że najważniejszymi motywami 
warunkującymi uprawianie sportu rekreacyjnego 
przez wszystkich badanych są aspekt społeczny; 
rozumiany jako chęć i możliwość wspólnego uprawia-
nia sportu oraz nawiązywania kontaktów międzyludz-
kich, jak również zdrowie, odprężenie i sprawność 
fizyczna. Zdrowie jako motyw aktywności rekreacyj-
nej wybiera ogólnie nieco więcej badanych dziewcząt 
(75,1%) niż chłopców (61,6%), przy czym należy pod-
kreślić, iż istotne różnice dotyczą jedynie młodzieży 
pochodzącej z dużego miasta (Chi² = 4,09, p = 0,04). 
Dla badanych chłopców bardzo ważnymi motywami 
uprawiania sportu okazały się sprawność fizyczna 
i ryzyko, natomiast dla dziewcząt estetyka. Wyniki 
badań wskazują na bardzo istotne różnice dotyczące 
dominacji tych motywów w obrębie płci badanej mło-
dzieży. Sprawność fizyczna bardziej dominuje u ba-
danych chłopców (87,9%) niż u dziewcząt (47,3%) 
zarówno w dużym (Chi² = 36,08, p < 0,001), jak i ma-
łym mieście (Chi² = 33,25, p < 0,001). Jeszcze bar-
dziej wyraźne różnice dotyczą ryzyka, które o wiele 
silniej motywuje chłopców (85,8%) niż dziewczęta 
(24,4%) z dużego (Chi² = 71,93, p < 0,001) i z ma-
łego miasta (Chi² = 71,61, p < 0,001). Na podkreśle-
nie zasługuje również czynnik motywujący estetyka, 
który okazał się o wiele ważniejszy dla badanych 
dziewcząt (86,1%) niż ich kolegów (33,2%). Istotność 
tych różnic wykazał test Chi² w odniesieniu do ba-
danej młodzieży pochodzącej zarówno z dużego  
(Chi² = 60,98, p < 0,001), jak i z małego miasta  
(Chi² = 49,16, p < 0,001). Relacje siły motywacji po-
szczególnych czynników ze względu na płeć bada-
nych ilustruje wykres 1. 

Analiza statystyczna wyników badań dotyczących 
motywów aktywności sportoworekreacyjnej młodzieży 
pochodzącej z różnych środowisk nie wykazała istot-

Tabela 1.  Motywy aktywności sportowej (dane w %)

Motyw
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Estetyka 32,3 34 33,2 87,4 84,7 86,1 60,8 59,9 60,4

Zdrowie 61,5 61,7 61,6 76,7 74,5 75,1 68,8 68,2 68,5

Odprężenie 71,9 72,3 72,1 67 63,3 65,2 69,3 67,7 68,5

Sprawność
fizyczna 88,5 87,2 87,9 47,6 47 47,3 67,3 66,7 67

Aspekt społeczny 67,7 72,3 70 73,8 73,5 73,6 70,1 72,9 71,5

Ryzyko 84,4 87,2 85,8 23,3 25,5 24,4 52,8 55,7 54,2
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nych statystycznie różnic. Daje to podstawę do stwier-
dzenia, iż warunki środowiskowe nie mają wpływu na 
wybór tych motywów.

Uprawianie sportu na tle innych aktywności 
wolnoczasowych

W tej części badania zdiagnozowano najbardziej popu-
larne formy wykorzystania czasu wolnego austriackiej 
młodzieży szkolnej przy jednoczesnym zaakcentowa-
niu miejsca aktywności sportowej.

Najbardziej popularną formą wykorzystania czasu 
wolnego badanej młodzieży austriackiej, niezależnie od 
płci i pochodzenia środowiskowego, są spotkania towa-
rzyskie, preferowane przez 87,7% badanych (tab. 2). 

Dla badanych chłopców (78,9%, 2 pozycja w ran-
kingu) uprawianie sportu okazało się ważniejsze niż 
dla dziewcząt (55,7%, 3 pozycja wraz z czytaniem i te-
lewizją). Odnotowano przy tym istotne różnice staty-
styczne dotyczące zarówno badanych pochodzących 
z dużego (Chi² = 11,43, p = 0,001), jak i małego mia-
sta (Chi² = 10,33, p = 0,001). Poza tym dla chłopców 
ważniejsze niż dla dziewcząt są zajęcia przy kom-
puterze, na co wskazują istotne różnice statystyczne 
(duże miasto – Chi² = 10,64, p = 0,001, małe miasto 
– Chi² = 14,65, p < 0,001). To samo dotyczy oglą-
dania telewizji, które jest bardziej popularne wśród 
chłopców, zwłaszcza pochodzących z małego miasta 
(Chi² = 6,21, p = 0,01). Badane dziewczęta bardziej 
niż ich koledzy cenią sobie czytanie (55,7%, 24,7%) 

Wykres 1. Relacja ważności motywów aktywności sportowej ze względu na płeć badanych
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Tabela 2.  Formy aktywności wolnoczasowej (dane w %)

Forma aktywności
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
Ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta  
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto

O
G
Ó
Ł
E
M

Spotkania towarzyskie 87,5 86,2 86,8 89,3 87,8 88,6 88,4 87 87,7

Słuchanie muzyki 66,7 64,9 65,8 75,7 75,5 75,6 71,4 70,3 71,4

Uprawianie sportu 78,1 79,8 78,9 54,4 57,1 55,7 65,9 68,2 67

TV 69,8 73,4 71,6 56,3 55,1 55,7 62,8 64,1 63,4

Komputer/Internet 67,7 71,3 69,5 43,7 42,9 44,3 55,3 56,8 56

Czytanie 26 23,4 24,7 57,3 54,1 55,7 42,2 39,1 40,7

Zajęcia  muzyczne 18,8 18,1 18,4 44,7 41,8 43,3 32,2 30,2 31,2

Zajęcia  plastyczne 17,7 22,3 20 22,3 25,5 23,9 20,1 24 22
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oraz zajęcia muzyczne (43,3%, 18,4%). W obu przy-
padkach odnotowano statystycznie istotne różnice na 
korzyść dziewcząt:
– czytanie: duże miasto Chi² = 18,67, p < 0,001, małe 

miasto Chi² = 17,70, p < 0,001, 
– zajęcia muzyczne: duże miasto Chi² = 14,12, 

p <  0,001, małe miasto Chi² = 11,74, p < 0,001. 

Graficznie preferencje form aktywności wolnocza-
sowych uwzględniające płeć badanych przedstawia 
wykres 2.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż dla badanej 
młodzieży austriackiej uprawianie sportu nie jest naj-
ważniejszą czynnością wolnoczasową. Zgodnie z ocze-
kiwaniami badani chłopcy, ze względu na wysoką drugą 

pozycję aktywności sportowej wśród innych form zajęć 
wolnoczasowych, są bardziej aktywni fizycznie od swo-
ich koleżanek, wśród których sport znalazł się na trzecim 
miejscu w tym rankingu. Poza tym brak istotnych staty-
stycznie różnic w odniesieniu do warunków środowisko-
wych badanych pozwala wnioskować, iż nie mają one 
zasadniczego wpływu na wybór zajęć w czasie wolnym. 

Aspekty aktywności sportowo-rekreacyjnej

Częstotliwość uprawiania sportu

Do najważniejszych aspektów aktywności sportowo-
rekreacyjnej należy niewątpliwie zaliczyć częstotliwość, 
z jaką uprawiany jest sport w czasie wolnym. Wyniki za-

Tabela 3. Częstotliwość uprawiania sportu w czasie wolnym (dane w %)

Częstotliwość
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Nie uprawiam 5,2 6,4 5,8 8,7 7,1 8 7 6,8 6,9

Rzadko (1–2 x 
w miesiącu) 16,7 18,1 17,4 23,3 25,6 24,4 20,1 21,9 21

Często (1–2 
razy w tygodniu) 40,6 43,6 42,1 41,7 46,9 44,3 41,2 45,3 43,2

Bardzo często 
(3 i więcej razy 
w  tygodniu)

37,5 31,9 34,7 26,3 20,4 23,3 31,7 26 28,9

Wykres 2. Preferencje form aktywności wolnoczasowych – relacja ze względu na płeć
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warte w tabeli 3 świadczą o dużym zaangażowaniu spor-
towym uczniów austriackich bez względu na płeć i ich 
warunki środowiskowe. 43,2% badanej młodzieży dekla-
ruje uprawianie sportu 1–2 razy w tygodniu, prawie 30% 
uprawia go bardzo często (3 i więcej razy w tygodniu), 
a tylko 6,9% badanych w ogóle go nie uprawia. Analiza 
statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic 
dotyczących częstotliwości uprawiania sportu w obrębie 
płci badanych, co można uznać za zaskakujące.

Miejsce uprawiania sportu

Tabela 4 prezentuje wyniki dotyczące różnych miejsc, 
w których uprawiany jest sport przez badaną mło-
dzież.

Badana młodzież austriacka najbardziej prefe-
ruje teren otwarty jako miejsce uprawiania sportu. 

Wybierany jest on częściej przez chłopców (62,1%) niż 
dziewczęta (46,3%). Test Chi² wykazał przy tym istotne 
statystycznie różnice na korzyść chłopców zarówno 
w środowisku małomiejskim (Chi² = 5,11, p = 0,02), jak 
i wielkomiejskim (Chi² = 4,20, p = 0,04).

W Austrii popularne są także kluby sportowe 
zrzeszające liczne grono młodzieży uprawiającej różne 
dyscypliny sportu. Według badań własnych (tab. 4, 
wykres 3) 45,8% badanych chłopców i 36,3% dziew-
cząt deklaruje przynależność do klubu sportowego. 
Często odwiedzanym miejscem uprawiania sportu 
przez badaną młodzież są publiczne (komunalne) 
obiekty sportowe, cieszące się większą popularno-
ścią wśród chłopców pochodzących zarówno z du-
żego (Chi² = 5,25, p = 0,02), jak i z małego miasta 
(Chi² = 4,82, p = 0,03). 

Tabela 4. Miejsce uprawiania sportu w czasie wolnym (dane w %)

Miejsce
Place

Chłopcy duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczę-
ta duże 
miasto

Dziew-
częta 
małe 

miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Klub sportowy 47,9 43,6 45,8 37,9 34,7 36,3 42,9 39,1 41

Zajęcia 
pozalekcyjne 
w szkole

20,8 26,6 23,7 17,5 21,4 19,4 19,1 24 21,5

Teren otwarty 57,3 67 62,1 41,7 51 46,3 49,5 58,9 54,2

Publiczne 
obiekty sportowe 51 41,5 46,3 34 25,5 28,6 42,5 33,3 37,9

Klub fitness 13,6 6,4 10 10,7 7,1 8,9 12,1 6,8 9,5
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 Wykres 3. Miejsce uprawiania sportu – relacja ze względu na płeć badanych
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Sposób uprawiania sportu
Większość badanych uczniów austriackich (70,8%), 
uprawiając sport w czasie wolnym (tab. 5), prefe-
ruje głównie towarzystwo znajomych lub przyjaciół. 
Szczególnie badane dziewczęta, niezależnie od wa-
runków środowiskowych (76,1%), podczas aktywności 
sportowej cenią sobie bardziej towarzystwo niż chłopcy 
(65,2%). Również członkowie rodziny badanych, choć 
w mniejszym stopniu (40,2%), są ich ulubionymi partne-
rami sportowymi. Samotny sposób uprawiania sportu 
uznaje tylko 1/4 wszystkich badanych. W tym zakresie 
badań nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych 
różnic.

Tabela 5.  Sposób uprawiania sportu (dane w %)

Sposób
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Samotnie 27,1 24,5 25,8 23,3 27,6 25,4 25,1 26 25,6

Ze znajomymi/ 
przyjaciółmi 62,2 68,1 65,2 73,8 78,6 76,1 68,3 73,4 70,8

Z rodziną 34,4 41,5 37,9 38,8 45,9 42,3 36,7 43,8 40,2

Możliwości uprawiania sportu w miejscu zamieszkania
Badani wypowiedzieli się na temat możliwości upra-
wiania sportu rekreacyjnego w swoim miejscu za-
mieszkania (tab. 6). Ponad połowa badanej młodzieży 
niezależnie od płci i warunków środowiskowych uznała 
te możliwości za duże, a jedynie co piąty badany po-
strzega je jako małe.

Uprawiane dyscypliny sportu
Tabele 7 i 8 przedstawiają listę dziesięciu najczęściej 
uprawianych rekreacyjnie dyscyplin sportu przez bada-
nych chłopców i dziewczęta ze środowisk wielko i ma-
łomiejskich. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki badań 

Tabela 6.  Możliwości uprawiania sportu w miejscu zamieszkania w ocenie badanych (dane w %)

Możliwości
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Duże 59,4 53,2 56,3 52,4 46,9 49,7 55,8 50 52,9

Przeciętne 21,9 26,6 24,2 27,2 25,5 26,4 24,6 26 25,3

Małe 18,7 20,2 19,5 20,4 27,6 23,9 19,6 24 21,8

Tabela. 7.  Dyscypliny sportu uprawiane regularnie przez chłopców w czasie wolnym (dane w %)

Dyscyplina Chłopcy duże 
miasto Dyscyplina Chłopcy małe miasto

1. Piłka nożna 53,1 1. Piłka nożna 56,4

2. Jazda na rowerze 42,7 2. Narciarstwo 37,2

3. Narciarstwo/snowboard 28,1 3. Jazda na rowerze 30,9

4. Pływanie 21,9 4. Pływanie 25,5

5. Jogging 17,7 5. Jogging 23,4

6. Koszykówka 13,5 6. Tenis stołowy 19,1

7. Tenis 12,5 7. Tenis 16,0

8. Tenis stołowy 10,5 8. Sporty walki 11,7

9. Piłka ręczna 7,3 9. Deskorolki 10,6

10. Piłka siatkowa 6,3 10. Piłka ręczna 6,6
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(Chi² = 3,83, p = 0,05), gdzie, jak już wcześniej wspo-
mniano, istnieją korzystniejsze warunki do uprawiania 
tej dyscypliny sportu. Dziewczęta na ogół nie preferują 
form aktywności sportowej wymagających wytrzyma-
łości, siły lub ostrej rywalizacji. Znajduje to odzwiercie-
dlenie w wynikach badań dotyczących ich ulubionych 
dyscyplin sportu, do których można zaliczyć typowo 
żeńskie formy jak aerobic czy tańce, jak również gry 
sportowe nie wymagające dużego wysiłku fizycznego, 
np. piłka siatkowa, tenis stołowy czy badminton.

Dyscypliny sportu w sferze życzeń
W tabelach 9 i 10 przedstawione zostały listy dyscy-
plin sportu nieuprawianych, pozostających jedynie 
w sferze życzeń uprawiania przez badanych uczniów 
i uczennice pochodzących ze środowisk wielko i ma-
łomiejskich. Wyniki dotyczące chłopców, niezależnie 
od warunków środowiskowych, wskazują jednoznacz-
nie na dominację wymagających dużej odwagi eks-
tremalnych dyscyplin sportu, charakteryzujących się 

potwierdzają największą popularność wśród badanych 
chłopców piłki nożnej i sportu rowerowego, jak również 
narciarstwa alpejskiego, nieco bardziej popularnego 
w środowisku małomiejskim, co przypuszczalnie wy-
nika z lepszej dostępności do urządzeń potrzebnych 
do uprawiania sportów zimowych. Bardzo popularne są 
również w obu środowiskach pływanie i bieganie. Do 
innych popularnych dyscyplin sportu uprawianych przez 
chłopców należą również indywidualne i zespołowe gry 
sportowe. Szczególnie gry sportowe cieszą się dużą 
popularnością wśród chłopców, którzy w odróżnieniu 
od dziewcząt bardziej preferują rywalizację sportową. 

Najbardziej popularną dyscypliną sportu upra-
wianą przez wszystkie badane dziewczęta jest jazda 
na rowerze (tab. 8). Na czołowych miejscach tej listy 
uplasowały się ponadto pływanie oraz jazda konna, 
zupełnie niepopularna wśród badanych chłopców. Na 
podkreślenie zasługuje, tak jak w przypadku chłopców, 
podobna popularność sportów narciarskich, zwłasz-
cza wśród dziewcząt pochodzących z małego miasta 

Tabela 8. Dyscypliny sportu uprawiane regularnie przez dziewczęta w czasie wolnym (dane w %)

Dyscyplina Dziewczęta duże miasto Dyscyplina Dziewczęta małe miasto

1. Jazda na rowerze 37,9 1. Jazda na rowerze 39,8

2. Pływanie 32,0 2. Pływanie 37,7

3. Jogging 24,3 3. Jazda konna 28,6

4. Jazda konna 18,4 4. Narciarstwo/Snowboard 25,5

5. Narciarstwo/Snowboard 13,6 5. Jogging 21,4

6. Piłka siatkowa 11,7 6. Aerobic 16,3

7. Tańce 8,7 7. Piłka siatkowa 13,3

8. Aerobic 7,8 8. Tańce 11,2

9. Tenis stołowy 5,8 9. Badminton 7,1

10. Badminton 3,9 10. Tenis stołowy 5,1

Tabela 9.  Dyscypliny sportu pozostające w sferze życzeń uprawiania przez chłopców (dane w %)

Dyscyplina Chłopcy duże miasto Dyscyplina Chłopcy małe miasto

1. BungeeJumping 29,2 1. BungeeJumping 26,6

2. American Football 26,0 2. Paralotnie 25,5

3. Paralotnie 20,8 3. Skoki spadochronowe 21,3

4. Skoki spadochronowe 17,7 4. Alpinizm 19,1

5. Alpinizm 15,6 5. Windsurfing 17,0

6. Windsurfing 13,5 6. Sporty walki 14,9

7. Hokej na lodzie 11,5 7. Hokej na lodzie 11,7

8. Skoki narciarskie 9,4 8. American Football 9,6

9. Snowboard 7,3 9. Kajakarstwo górskie 8,5

10. Baseball 5,2 10. Skoki narciarskie 6,4
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przemieszczaniem się ciała w dużych przestrzeniach. 
Należą do nich bungeejumping, skoki spadochro-
nowe, paralotnie, skoki narciarskie, jak również alpi-
nizm. Uprawianie takich dyscyplin sportu związane jest 
niewątpliwie z podwyższonym ryzykiem, stanowiącym 
jeden z głównych motywów podejmowania aktywności 
sportowej przez chłopców (tab. 1), co przypuszczalnie 
tłumaczy pojawienie się u nich chęci wypróbowania 
właśnie trudnych technicznie i niebezpiecznych dys-
cyplin. Badani chłopcy, szczególnie pochodzący z du-
żego miasta (26%), chętniej niż ich koledzy z małego 
miasta (9,6%) uprawialiby futbol amerykański. W tej ka-
tegorii odpowiedzi wykazano statystycznie istotne róż-
nice (Chi² = 7,68, p = 0,05). Poza tym badani chłopcy 
niezależnie od warunków środowiskowych preferują 
hokej na lodzie i windsurfing. Na liście życzeń miesz-
kańców dużego miasta na dalszych miejscach znalazły 
się snowboard i baseball, natomiast sportami walki za-
interesowanych było 15 % badanych chłopców pocho-
dzących tylko z małego miasta.

Badane dziewczęta, bez względu na miejsce za-
mieszkania, deklarują najwyższą gotowość uprawia-
nia alpinizmu. Do innych popularnych dyscyplin sportu 
zaliczyły one również, preferowane wśród badanych 
chłopców, bungeejumping oraz skoki spadochronowe. 
Wśród mieszkanek dużego miasta (23,3%) na wysokiej 

drugiej pozycji uplasował się windsurfing, nie będący 
jednak przedmiotem zainteresowania badanych dziew-
cząt pochodzących z małego miasta. Na dalszych miej-
scach listy dyscyplin pozostających w sferze życzeń 
ich uprawiania w obu środowiskach znalazły się piłka 
siatkowa, hokej na lodzie, oraz ostatnio modny street-
ball, jak również kajakarstwo górskie.

Wychowanie fizyczne
Waga wychowania fizycznego oraz jego pozytywny 
wpływ na wolnoczasową, pozaszkolną aktywność 
sportoworekreacyjną podkreślana jest w wielu pra-
cach badawczych [24, 25, 26]. Badania własne objęły 
również niektóre ważne elementy szkolnego wycho-
wania fizycznego. Jednym z najważniejszych, jak się 
wydaje, jest stosunek do wychowania fizycznego wy-
rażony deklaracjami badanych uczniów na temat liczby 
godzin z tego przedmiotu realizowanych przez szkołę. 
Zgodnie z wynikami badań (tab. 11, wykres 4) 40,7% 
badanej młodzieży uważa, że liczba godzin wychowa-
nia fizycznego jest za mała, a 41,9% uważa tę liczbę 
za wystarczającą. Biorąc pod uwagę płeć badanych 
w tych kategoriach odpowiedzi ustalono znaczne róż-
nice statystyczne na korzyść chłopców zarówno ze 
środowiska wielkomiejskiego (Chi² = 30,15, p < 0,001), 
jak i małomiejskiego (Chi² = 24,42, p < 0,001). Biorąc 

Tabela 10.  Dyscypliny sportu pozostające w sferze życzeń uprawiania przez dziewczęta  (dane w %)

Dyscyplina Dziewczęta duże miasto Dyscyplina Dziewczęta małe miasto

1. Alpinizm 26,2 1. Alpinizm 26,5

2. Windsurfing 23,3 2. BungeeJumping 24,5

3. Skoki na spadochronie 20,3 3. Sporty walki 21,4

4. BungeeJumping 16,5 4. Hokej na lodzie 17,3

5. Piłka siatkowa 13,6 5. Skoki na spadochronie 15,3

6. Sporty walki 11,7 6. Piłka siatkowa 13,3

7. Hokej na lodzie 8,7 7. Kajakarstwo górskie 10,2

8. Snowboard 6,8 8. Streetball 6,1

9. Kajakarstwo górskie 5,8 9. Kulturystyka 4,1

10. Streetball 3,9 10. Snowboard 3,1

Tabela 11.  Deklaracje młodzieży dotyczące liczby godzin wychowania fizycznego (dane w %)

Liczba godzin 
wf jest:

Chłopcy 
duże 

miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Wystarczająca 28,1 24,5 26,3 57,2 56,1 56,7 43,2 40,6 41,9

Za mała 59,4 58,5 59 21,4 25,5 23,4 39,7 41,7 40,7

Za duża 12,5 17 14,7 21,4 18,4 19,9 17,1 17,7 17,4
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pod uwagę niski udział procentowy odpowiedzi bada-
nych w kategorii liczba godzin wychowania fizycznego 
jest za duża (17,4%), należy uznać, że badana młodzież 
szkolna ma ogólnie pozytywny stosunek do szkolnego 
wychowania fizycznego.

O stosunku młodzieży szkolnej do wychowania fi-
zycznego świadczyć mogą między innymi uzyskiwane 
oceny z tego przedmiotu. W tabeli 12 przedstawiono 
wyniki badań dotyczące otrzymanych ocen z wycho-
wania fizycznego na koniec ostatniego roku szkolnego.

Najczęściej wystawianą oceną z wychowania fi-
zycznego okazała się ocena dobra, którą uzyskała 
połowa badanych (chłopcy 47,4%, dziewczęta 52,2%). 
Ocenę bardzo dobrą otrzymało więcej badanych 
chłopców (35,8%) niż dziewcząt (23,4%), przy odwrot-

nym układzie w kategorii oceny dostatecznej (chłopcy 
16,8%, dziewczęta 24,4%), którą otrzymała zaledwie 
1/5 badanych. Analiza statystyczna nie wykazała przy 
tym jednak żadnych istotnych różnic w odniesieniu za-
równo do płci, jak i warunków środowiskowych bada-
nych. Biorąc pod uwagę sumę ocen dobrych i bardzo 
dobrych (ok. 80%) można przypuszczać, iż wychowa-
nie fizyczne jest dla badanej młodzieży austriackiej 
ważnym, a także cenionym i lubianym przedmiotem 
szkolnym. 

Oprócz wymienionych elementów szkolnego wy-
chowania fizycznego celem badań było zbadanie opinii 
uczniów i uczennic austriackich na temat zamierzonej 
aktywności sportowej po ukończeniu edukacji szkolnej 
(tab. 13).

Tabela 12. Ocena z wychowania fizycznego (dane w %)

Ocena
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Bardzo dobra 34,4 37,2 35,8 21,4 25,5 23,4 27,6 31,3 29,4

Dobra 46,9 47,9 47,4 53,4 51 52,2 50,3 49,5 49,9

Dostateczna 18,7 14,9 16,8 25,2 23,5 24,4 22,1 19,2 20,7

Wykres 4. Opinie dotyczące liczby godzin wychowania fizycznego – relacja ze względu na płeć
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Tabela 13. Deklaracje młodzieży dotyczące uprawiania sportu po ukończeniu szkoły (dane w %)

Deklaracja
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczęta 
duże miasto

Dziewczęta 
małe miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Tak 82,3 86,2 84,2 71,8 75,5 73,6 76,9 80,7 78,8

Nie 7,3 8,5 7,9 9,7 8,2 9 8,5 8,3 8,4

Jeszcze nie wiem 10,4 5,3 7,9 18,5 16,3 17,4 14,6 11 12,8
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Zdecydowana większość badanych deklaruje 
zamiar uprawiania sportu po ukończeniu szkoły. 
Szczególnie chłopcy pochodzący z małego miasta są 
zdecydowani na tę aktywność (86,2%). Jedynie 8,4% 
badanych nie zamierza w przyszłości uprawiać sportu, 
niski jest również odsetek badanych (12,8%), którzy nie 
podjęli jeszcze żadnej decyzji co do swojej aktywno-
ści sportowej po ukończeniu szkoły. Biorąc pod uwagę 
wszystkie opinie badanej młodzieży, można pozytyw-
nie widzieć jej udział w aktywności sportowej w przy-
szłości.

Wychowanie fizyczne a inne przedmioty szkolne
W celu ustalenia miejsca (stopnia zamiłowania) wy-
chowania fizycznego wśród innych przedmiotów szkol-
nych zastosowano tzw. skalę wartości. W tabelach 14 
(chłopcy) i 15 (dziewczęta) zamieszczono wyniki doty-
czące tego badania, natomiast na wykresie 5 przed-
stawiono ilustrację graficzną preferencji przedmiotów 
szkolnych przez badaną młodzież. 

Ponad 57% badanych chłopców uznało wycho-
wanie fizyczne jako najbardziej ulubiony przedmiot 

szkolny. Na wysokich miejscach tej listy (niezależnie 
od warunków środowiskowych) znalazły się przed-
mioty ścisłe, jak fizyka i matematyka, jak również j. 
angielski. Na uwagę zasługuje znacznie większa pre-
ferencja geografii (3 pozycja) przez chłopców z du-
żego miasta (28,1%) w porównaniu z ich kolegami 
z małej aglomeracji (7 pozycja, 13,8%), co wykazał 
test Chi² = 5,01, p = 0,03. Najmniej lubianym przed-
miotem wśród badanych chłopców jest łacina, zajmu-
jąca ostatnie miejsce. 

Zgodnie z wynikami z tabeli 15 najbardziej ulubio-
nym przedmiotem szkolnym dla austriackich uczennic 
pochodzących z dużego miasta okazał się j. angielski, 
natomiast dla dziewcząt z małego miasta – wychowa-
nie fizyczne, które uplasowało się w dużej aglomeracji 
na drugiej pozycji. Dużą popularnością w obu środo-
wiskach cieszy się wychowanie plastyczne, natomiast 
największe zróżnicowanie wykazuje matematyka, 
bardziej preferowana w środowisku małomiejskim, 
co wykazał test Chi² = 4,25, p = 0,04. Na dalszych 
miejscach znalazły się historia, biologia i j. niemiecki, 
jak również fizyka. Podobnie jak w przypadku bada-

Tabela 14. Ulubione przedmioty szkolne w opinii badanych chłopców  (dane w %)

Przedmiot Chłopcy duże miasto Przedmiot Chłopcy małe miasto
1. Wychowanie fizyczne 56,2 1. Wychowanie fizyczne 58,5
2. Matematyka 33,3 2. Fizyka 29,8
3. Geografia 28,1 3. Matematyka 26,6
4. J. Angielski 22,9 4. J. Angielski 24,5
5. Fizyka 20,8 5. J. Niemiecki 21,3
6. J. Niemiecki 17,7 6. Historia 17
7. Historia 15,6 7. Geografia 13,8
8. Biologia 12,5 8. Wych. Plastyczne 11,7
9. Wych. Plastyczne 10,4 9. Biologia 9,5

10. Łacina 6,3 10. Łacina 7,4

Tabela 15. Ulubione przedmioty szkolne w opinii badanych dziewcząt (dane w %)

Przedmiot Dziewczęta duże miasto Przedmiot Dziewczęta małe miasto
1. J. Angielski 38,8 1. Wychowanie fizyczne 37,8
2. Wychowanie fizyczne 28,1 2. Wychowanie plastyczne 32,7
3. Wychowanie plastyczne 23,3 3. J. Angielski 29,6
4. Geografia 19,4 4. Matematyka 22,4
5. Historia 17,5 5. Biologia 19,4
6. J. Niemiecki 16,5 6. J. Niemiecki 17,3
7. Biologia 14,6 7. Geografia 14,3
8. Matematyka 10,7 8. Historia 10,2
9. Fizyka 7,8 9. Fizyka 8,2

10. Łacina 5,8 10. Łacina 5,1
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nych chłopców przedmiot łacina nie znajduje również 
uznania wśród badanych dziewcząt niezależnie od ich 
środowiska. 

Analiza wieloczynnikowa

Badaniem objęto również sprawdzenie istnienia wpływu 
badanych elementów wolnoczasowej i szkolnej aktyw-
ności sportowej austriackiej młodzieży szkolnej na po-
ziom udziału w uprawianiu sportu. Posłużono się przy 
tym metodą analizy ścieżkowej. Obliczone, na podsta-
wie standaryzowanej regresji cząstkowej, współczynniki 
ścieżkowe pozwoliły ocenić siłę samoistnego wpływu po-
szczególnych czynników aktywności sportowej badanej 

młodzieży na poziom tej aktywności, wyrażonej iloczy-
nem liczby uprawianych dyscyplin sportu i częstotliwości 
uprawiania sportu. Porównanie wpływu tych czynników 
przeprowadzono przez ocenę wartości współczynników 
ścieżkowych wyrażoną w postaci odsetek. Umożliwiło 
to dokonanie hierarchizacji zmiennych niezależnych 
w kontekście ich związku ze zmienną wyjaśnianą. Miarą 
siły związku, jaki zachodzi pomiędzy cechami, jest tzw. 
współczynnik korelacji warunkowej gamma, który określa 
również kierunki tego związku (tab. 17). 

Z danych zawartych na wykresie 6 wynika, iż naj-
silniej skorelowanym elementem aktywności sportowej 
z poziomem udziału w tej aktywności jest zmienna płeć 
męska (58,8%, pi = 0,319). Oznacza to istotnie większą 

Wykres 5. Deklarowane preferencje wobec szkolnych przedmiotów – relacje ze względu na płeć
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Tabela 16. Wartości współczynników ścieżkowych oraz siła działania na wskaźnik aktywności sportowej

Wartości współczynników ścieżkowych 
pi

Względna siła działania czynnika
[%]

Płeć 0,319 58,8

Uprawianie sportu w czasie wolnym 0,224 41,2

współczynnik determinacji 6,79 100

Tabela 17. Współczynniki korelacji warunkowej gamma między wskaźnikiem aktywności sportowej  a analizowanymi czynnikami

Zmienna i kategoria odpowiedzi Wskaźnik aktywności sportowej

Płeć Chłopcy 0,270

Formy aktywności wolnoczasowej Uprawianie sportu 0,185
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dominację płci męskiej w ogólnej aktywności sportowej 
badanej młodzieży. Silnie powiązana ze wskaźnikiem 
aktywności sportowej jest również zmienna uprawianie 
sportu w czasie wolnym, jako jeden z elementów czyn-
ności wolnoczasowych uczniów austriackich (41,2%, 
pi = 0,224). Według tej zależności zmienna ta ma staty-
stycznie istotny wpływ na poziom aktywności sportowej 
badanej młodzieży. Uzyskane w analizie zmienne obja-
śniające do wskaźnika aktywności sportowej uczniów 
austriackich są samoistne.

Wykres 6. Diagram ścieżkowy dla wskaźnika aktywności sportowej 
młodzieży austriackiej wraz z wartościami współczynników ścieżkowych 
i procentowym przedstawieniem udziału czynników determinujących (D = 
6,79%)

Dyskusja

W niniejszej pracy badaniem objęto kilka ważnych ele-
mentów wolnoczasowej aktywności sportoworekre-
acyjnej szkolnej młodzieży austriackiej, pochodzącej 
z dużej i małej aglomeracji regionu alpejskiego. Do jed-
nego z najważniejszych należy zaliczyć motywy upra-
wiania sportu. Badania wykazały, że najsilniejszymi 
czynnikami motywującymi dla wszystkich badanych są 
aspekt społeczny, zdrowie, odprężenie i sprawność fi-
zyczna. Zdrowie, jako motyw aktywności rekreacyjnej, 
wybiera ogólnie więcej badanych dziewcząt (75,1%) 
niż chłopców (61,6%), a istotne różnice dotyczą jedynie 
młodzieży pochodzącej z dużego miasta. Dla badanych 
chłopców bardzo ważnymi, znacznie częściej wybiera-
nymi niż przez dziewczęta, motywami uprawiania sportu 
okazały się sprawność fizyczna i ryzyko, natomiast 
dla dziewcząt o wiele ważniejsza jest estetyka. Wyniki 
te potwierdziły licznych prace badawcze prowadzone 
przez Weissa i innych [16], Mraka [18], Hausleitnera [27], 
Hubera [28] i innych, w których podkreśla się w podob-
nym wymiarze dominację analogicznych motywów ak-
tywności sportowej młodzieży szkolnej.

Innym badanym problemem było ukazanie miejsca 
aktywności sportowej wśród innych zajęć wolnocza-
sowych młodzieży. Niezależnie od płci i pochodzenia 
środowiskowego badanych najważniejsze okazały się 

dla nich spotkania towarzyskie, natomiast uprawianie 
sportu, plasujące się na drugiej pozycji wśród chłop-
ców, okazało się dla nich znacznie ważniejsze niż dla 
dziewcząt (3 pozycja). Poza tym dla chłopców ważniej-
sze są zajęcia przy komputerze, natomiast dziewczęta, 
bardziej cenią sobie czytanie oraz zajęcia muzyczne. 
Podobne wyniki dotyczące wolnoczasowych form ak-
tywności młodzieży prezentują Bässler [15,29], Flicker 
[30], Morgenbesser [31], Kromer i Tebbik [32] i inni, 
gdzie podkreślane są, zwłaszcza wśród płci żeńskiej, 
większe preferencje biernych fizycznie form wykorzy-
stania czasu wolnego. 

Ważnym elementem aktywności sportoworekre-
acyjnej jest niewątpliwie częstotliwość, z jaką uprawiany 
jest sport w czasie wolnym. Wyniki badań własnych po-
twierdzają wysoki poziom zaangażowania młodzieży 
w jego uprawianiu, bez względu na płeć i jej warunki 
środowiskowe. 43,2% badanej młodzieży deklaruje 
uprawianie sportu 1–2 razy w tygodniu, a niespełna 1/3 
uprawia go bardzo często (3 i więcej razy w tygodniu). 
Na podobny poziom aktywności sportowej młodzieży 
austriackiej wskazują wyniki badań Schrittwieser [14], 
Bässlera [15] i Mraka [18].

Badana młodzież, zwłaszcza chłopcy, uprawiając 
sport najczęściej wybiera teren otwarty. Niespełna 
połowa respondentów deklaruje przynależność do 
klubu sportowego. Ponadto często odwiedzanym 
miejscem uprawiania sportu przez badaną młodzież 
są publiczne (komunalne) obiekty sportowe, cieszące 
się znacznie większą popularnością wśród chłopców. 
Badana młodzież uczęszcza również na sportowe za-
jęcia pozalekcyjne w szkole, które są nieco częściej 
odwiedzane przez chłopców. Porównywalne wyniki 
badań na ten temat prezentują również Zellmann 
[5] i Schrittwieser [14]. Niezależnie od płci i warun-
ków środowiskowych badana młodzież, uprawiając 
sport, najczęściej wybiera sobie jako współpartnera 
przyjaciół lub znajomych, niespełna połowie towarzy-
szą członkowie rodziny, a ¼ uprawia sport samotnie. 
Liczne prace empiryczne dotyczące tej problematyki 
[15, 20, 27, 28] również potwierdzają zdecydowanie 
większą chęć uprawiania sportu w towarzystwie przy-
jaciół niż z rodziną lub samotnie.

Wśród dyscyplin sportu uprawianych regularnie 
największą popularnością wśród chłopców, niezależ-
nie od środowiska, cieszą się piłka nożna, jazda na 
rowerze oraz narciarstwo alpejskie. Bardzo popularne 
są również w obu grupach środowiskowych pływanie 
i bieganie. Do innych popularnych dyscyplin sportu 
uprawianych przez chłopców należą również indywidu-
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alne i zespołowe gry sportowe. Najbardziej popularną 
dyscypliną sportu uprawianą przez badane dziewczęta 
jest jazda na rowerze, pływanie, jazda konna, jak rów-
nież chętnie uprawiane sporty narciarskie, zwłaszcza 
przez dziewczęta pochodzące z małego miasta. Poza 
tym popularne wśród badanych dziewcząt okazały się 
aerobic i tańce, jak również niewymagające dużego 
wysiłku fizycznego gry sportowe. 

W wielu pracach badawczych podkreśla się do-
minację wśród chłopców piłki nożnej, sportów rowe-
rowych, pływania, biegania i innych gier sportowych, 
natomiast wśród dziewcząt jazdy konnej, pływania 
oraz zajęć gimnastycznych o charakterze taneczno-
muzycznym i biegania [5, 7, 14, 15, 20].

Oprócz dyscyplin sportu uprawianych regularnie 
przez uczniów austriackich nawiązano do ważnego 
zagadnienia ekstremalnych dyscyplin sportu. Na ich 
ciągle rosnącą popularność, zwłaszcza w społeczeń-
stwach zamożnych, wskazuje Opaschowski [33, 34]. 
Jako główne przyczyny zainteresowania ryzykownymi, 
a nawet niebezpiecznymi dyscyplinami sportu podaje 
on ucieczkę od monotonii dnia codziennego, dążenie 
do osiągnięcia przyjemności związanej z silnymi emo-
cjami oraz chęć eksperymentowania i wypróbowania 
nowych form ruchowosportowych. Bauman [35, 36] 
podkreśla dużą rolę ponadprzeciętnej sprawności 
i kondycji fizycznej człowieka nowoczesnego jako 
warunku osiągania nie tylko osobistych przeżyć, do-
świadczeń i stanu samozadowolenia, ale również no-
wych celów i wyzwań. Badania własne wykazały, że 
austriacka młodzież szkolna, a szczególnie chłopcy, 
interesują się sportem ekstremalnym – pozostaje on 
jednak tylko w sferze chęci wypróbowania. Dotyczy 
to głównie takich dyscyplin sportu jak: bungeejum-
ping, skoki spadochronowe, paralotnie, skoki narciar-
skie i alpinizm. Badane dziewczęta wyrażają również, 
ale jednak w nieco mniejszym stopniu, gotowość do 
tak niebezpiecznych i ryzykownych dyscyplin sportu. 
Liczne prace badawcze z tego zakresu potwierdzają 
podobne preferencje młodzieży austriackiej [5, 34, 27, 
33, 37].

Z uwagi na to, że do uprawiania sportu rekreacyjnego 
konieczne są odpowiednie warunki infrastrukturalne, za 
celowe uznano zbadać opinię młodzieży z obu środo-
wisk na temat możliwości uprawiania sportu w miejscu 
zamieszkania. Według ponad połowy badanych możli-
wości te są duże, ¼ respondentów uważa je za prze-
ciętne, a tylko co piąty badany ocenia je jako małe.

O pozytywnych postawach wobec uprawiania 
sportu przez badaną młodzież mogą świadczyć wy-

niki badań własnych dotyczące niektórych ważnych 
elementów szkolnego wychowania fizycznego. W re-
zultacie badań niektórych elementów szkolnego wy-
chowania fizycznego okazało się, że młodzież pocho-
dząca z alpejskiego regionu Austrii uzyskuje z tego 
przedmiotu wysokie oceny, uważa go jako ulubiony 
(chłopcy), względnie jeden z najbardziej ulubionych 
(dziewczęta). Oprócz tego badani postulują większą 
liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego, jak rów-
nież deklarują zamiar uprawiania sportu po ukończe-
niu szkoły.

W wyniku analizy ścieżkowej nie wykazano staty-
stycznie istotnych zależności pomiędzy oceną z wy-
chowania fizycznego oraz możliwościami uprawiania 
sportu w miejscu zamieszkania badanych a poziomem 
ich aktywności sportowej w czasie wolnym (hipoteza 5). 
Wykazano natomiast istotnie większą dominację płci 
męskiej w ogólnej aktywności sportowej badanej mło-
dzieży, jak również statystycznie istotny wpływ zmien-
nej uprawianie sportu w czasie wolnym na poziom ak-
tywności sportowej badanej młodzieży. Oznacza to, że 
im wyższy jest udział młodzieży w uprawianiu sportu 
w czasie wolnym, tym wyższy jest wskaźnik aktywno-
ści sportowej badanej młodzieży.

Wnioski

Na podstawie analizy wyników badań własnych można 
sformułować następujące wnioski:
1. Badane dziewczęta z obu środowisk uprawiając sport 

rekreacyjny kierują się głównie względami estetycz-
nymi i zdrowotnymi, natomiast chłopcy preferują 
sprawność fizyczną oraz chęć podejmowania ryzyka.

2. Młodzież szkolna preferuje w większym stopniu 
zajęcia o charakterze biernym, a aktywność spor-
towa, zwłaszcza w opinii badanych dziewcząt, zaj-
muje dalsze pozycje w hierarchii ulubionych czyn-
ności wolnoczasowych.

3. Płeć badanych różnicuje formy aktywności spor-
toworekreacyjnej i miejsca uprawiania sportu, 
jak teren otwarty i publiczne obiekty sportowe, 
natomiast nie różnicuje częstotliwości uprawiania 
sportu. 

4. Sporty ekstremalne są obiektem zainteresowania 
młodzieży, zwłaszcza płci męskiej, lecz pozostają 
one jedynie w sferze chęci ich uprawiania.

5. Na poziom aktywności sportowej badanej mło-
dzieży istotny wpływ mają zmienne: płeć męska 
oraz udział w uprawianiu sportu wśród innych czyn-
ności wolnoczasowych.
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Streszczenie

Cel pracy. Określenie poziomu sprawności technicznej zawodników najmłodszej kategorii wiekowej w gim-
nastyce sportowej w zakresie elementarnych ćwiczeń wolnych. 

Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 12 chłopców uprawiających gimnastykę sportową w czterech 
małopolskich klubach gimnastycznych. Wiek badanych wynosił 7 i 8 lat. Zawodnicy zostali poddani ocenie jako-
ści wykonania ćwiczeń wolnych w oparciu o test opracowany i wykorzystywany przez trenerów wymienionych 
wcześniej ośrodków sportowych. Wszystkie zadania ruchowe zarejestrowano kamerą filmową, a otrzymany 
materiał stanowił narzędzie do dalszych analiz. Weryfikacji testowanych ćwiczeń dokonali eksperci gimnastyki 
sportowej, przydzielając zaobserwowanym błędom odpowiednie wartości liczbowe. Każda z diagnozowanych 
czynności ruchowych została podzielona na fazy ruchowe, które poddano oddzielnej ocenie eksperckiej.

Wyniki. Wyniki zestawiono w tabelach zawierających punktację sędziowską ocenianych ćwiczeń. Na pod-
stawie podstawowych parametrów statystyki opisowej przedstawiono technikę wykonania poszczególnych 
ćwiczeń (z łącznym uwzględnieniem wszystkich faz). Po zsumowaniu wartości błędów w każdym z ocenianych 
elementów uzyskano syntetyczny wskaźnik sprawności technicznej z ćwiczeń wolnych (Me = 30,00 pkt.).

Wnioski. Poziom sprawności technicznej badanych zawodników jest bardzo zróżnicowany. Najwyższe warto-
ści błędów technicznych spośród ćwiczeń wolnych wykonywanych przez gimnastyków I kroku gimnastycznego 
dostrzeżono w przewrocie w przód z naskoku na ramiona oraz przerzucie bokiem rozpoczynanym od lewej nogi. 
Analiza poszczególnych faz ćwiczeń gimnastycznych przez obserwację zapisu filmowego pozwoliła ekspertom 
na precyzyjne wyłonienie błędów technicznych. Na tej podstawie możliwy jest wybór środków ćwiczebnych 
ukierunkowanych na ich eliminację.
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Wstęp

Gimnastykę sportową postrzega się jako dyscyplinę 
o znacznym i nieograniczonym bogactwie ruchowym. 
Spostrzeżenie to jest wynikiem nie tylko dużej liczby 
ćwiczeń i możliwych kombinacji, ale również struktu-
ralnej złożoności wielu elementów. Meinel i Schnabel 
[1], Raczek [2], Raczek i in. [3] uważają, iż struktura 
ruchu zajmuje nadrzędną pozycję w systematyce cech 
ruchu. Obejmuje ona organizację (uporządkowanie) 
kluczowych elementów ruchowych – faz lub części – 

w ramach całej czynności ruchowej. Opracowaniom 
biomechanicznym ruchów gimnastycznych towarzyszy 
precyzyjne wyszczególnienie faz i ich granic w oparciu 
o charakterystyczne oraz zasadne, z punktu widzenia 
praw fizyki, właściwości ruchu. Coraz częściej pod-
kreśla się, iż tego typu poszukiwania naukowe mają 
ogromne znaczenie w szkoleniu sportowym gimnasty-
ków [4]. 

Współzawodnictwo w gimnastyce sportowej polega 
na prezentacji poszczególnych ćwiczeń i ich połączeń 
w układach w sposób zgodny z międzynarodowymi 
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wymaganiami technicznymi i estetycznymi [5]. Każde 
odchylenie od przyjętego wzorca prowadzi do obniże-
nia oceny końcowej. Nie podając w wątpliwość znacze-
nia przygotowania: sprawnościowego, psychicznego 
i taktycznego, wchodzących w skład całościowego 
szkolenia zawodnika, tak niezbędnych w treningu i pro-
wadzeniu racjonalnej i przemyślanej walki sportowej, 
rola przygotowania technicznego odgrywa zasadniczą 
i nadrzędną rolę w drodze do mistrzostwa sportowego 
w omawianej dyscyplinie [6, 7]. 

Przegląd fachowej literatury pozwala zauważyć 
niedostatek w zakresie szczegółowych analiz poziomu 
opanowania technicznego ćwiczeń przez młodych za-
wodników gimnastyki sportowej. Naukowcy częściej 
koncentrują się na zagadnieniach związanych z kon-
trolą sprawności fizycznej niż technicznej [m.in. 8, 9]. 
Lacordia i in. [10] twierdzą, iż wynika to prawdopo-
dobnie z trudności metodologicznych, gdzie ilościowa 
ocena technicznych właściwości ruchu jest niezmiernie 
skomplikowana. Najczęściej poziom tej sprawności 
określa się przez pryzmat wyników osiąganych w za-
wodach. Jednak rezultaty te nie dają trenerom grun-
townych informacji, w których elementach, a przede 
wszystkim, w jakich momentach i w jakim zakresie 
zawodnik nie realizuje w pełni poprawnie ruchu. Poza 
tym na wynik mogą wpływać intencjonalne lub niein-
tencjonalne błędy sędziego, co potwierdzają badania 
Ansorge i Scheer [11], Plessner i Schallies [12], Bucar
Pajek i in. [13]. 

Zawodnicy I kroku gimnastycznego, czyli chłopcy 
w wieku 8 lat i młodsi, uczą się różnorodnego zasobu 
ćwiczeń, które stanowią fundament dalszego rozwoju 
sportowego [6]. Należą do nich przewroty w przód 
i w tył w różnych pozycjach, stanowiące doskonałe 
przygotowanie do salt skulonych, łamanych oraz pro-
stych. Opanowanie przerzutu bokiem warunkuje przy-
stąpienie do nauki rundaka. Jednym z najistotniejszych 
podstawowych elementów gimnastycznych jest stanie 
na rękach, które umożliwia wykonywanie wielu ćwi-
czeń w każdej konkurencji wieloboju gimnastycznego 
[14, 15, 16]. Już od najmłodszych zawodników wymaga 
się dokładnego i bezbłędnego opanowania wszystkich 
faz tych elementów, gdyż błąd powstały w jednej fa-
zie ma swoje negatywne skutki w następnej czy nawet 
wszystkich kolejnych fazach, na co zwrócili uwagę 
Marinsek i Cuk [17]. Błąd techniczny będący nawykiem 
ruchowym może nawet zahamować proces uczenia się 
trudniejszych elementów. Dlatego też kontrola techniki 
wymaga wyłonienia błędów w poszczególnych fazach 
ćwiczeń, a zwłaszcza w komponentach kluczowych. 

Pozwoli to szkoleniowcom na wybór i zastosowanie 
odpowiednich środków korygujących, które powinny 
przyczynić się do szybkiej poprawy jakości wykonywa-
nego zadania ruchowego w doskonalonej fazie i być 
może w pozostałych oraz uchronić zawodnika przed 
błędnymi nawykami ruchowymi. Wydaje się, że dla 
ekspertów gimnastyki sportowej analiza zarejestro-
wanych na filmie zadań ruchowych z dokładnym wy-
szczególnieniem ich struktury fazowej może być sku-
tecznym narzędziem kontroli sprawności technicznej 
początkujących, jak i zaawansowanych gimnastyków. 
Uzyskane wyniki pozwolą zawodnikom na zapoznanie 
się z ważnymi właściwościami wykonywanych przez 
nich ćwiczeń gimnastycznych, a trenerom i sędziom 
gimnastyki sportowej na dokładną i obiektywną ich 
ocenę.

Celem niniejszej pracy było określenie poziomu 
sprawności technicznej w zakresie ćwiczeń wolnych 
wśród zawodników najmłodszej kategorii wiekowej 
w gimnastyce sportowej. Ocenę tę przeprowadzono 
w oparciu o podział fazowy elementów, których granice 
zostały wyznaczone w sposób łatwy do zaobserwowa-
nia przez ekspertów gimnastyki sportowej. 

Starano się, aby realizacja celu pracy przyczyniła 
się również do uzyskania materiału szkoleniowego, 
dającego szansę na opracowanie odpowiednich metod 
i środków poprawiających u badanych zawodników ja-
kość wykonywanych elementów. 

Materiał i metodyka badań

W badaniach wzięło udział 12 chłopców uprawia-
jących gimnastykę sportową w czterech ośrodkach 
gimnastycznych Małopolskiego Okręgowego Związku 
Gimnastycznego (AZS AWF Kraków, UKS „Korona” 
Kraków, KS „Korona” Kraków, UKS „Gimnazjon” 
Wieliczka). Wiek badanych chłopców wynosił 7 i 8 lat. 
Byli to zatem zawodnicy I kroku gimnastycznego (jest 
to najniższa kategoria wiekowa w gimnastyce sporto-
wej w Polsce). Ponadto każdy z uczestników badań 
musiał spełniać następujące kryteria: aktualne badania 
lekarskie, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na 
dokonanie oceny przygotowania technicznego z wy-
korzystaniem rejestracji filmowej, minimum roczny 
staż treningowy oraz udział w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Gimnastyce Sportowej 
Mężczyzn, które odbyły się w dniach 15–17. 04. 2011 
roku w Krakowie (co wiązało się z wcześniejszą kwali-
fikacją). Badani chłopcy stanowili czołówkę w rankingu 
końcowym tych zawodów.
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Zawodnicy zostali poddani ocenie poziomu spraw-
ności technicznej w zakresie sześciu ćwiczeń wolnych. 
W tym celu posłużono się testem zaproponowanym 
przez Kosta i in. [18]. Zawarte w nim zadania ruchowe 
należą do grupy ćwiczeń bazowych, mających niezwy-
kle istotną rolę w procesie szkoleniowym w gimnastyce 
sportowej. W niniejszych badaniach dokonano podziału 
fazowego diagnozowanych czynności ruchowych. 
Szczegółowy podział strukturalny ćwiczeń poddanych 
analizie w zakresie techniki wykonania przedstawia ta-
bela 1. 

Przed przystąpieniem do badań wszyscy zawod-
nicy wzięli udział we wspólnej rozgrzewce. Następnie 
zostali zapoznani z przebiegiem testu oraz z techniką 
zawartych w nim ćwiczeń. Dokładnie omówiono także 
ich pozycję początkową oraz końcową. Badani chłopcy 
mieli możliwość trzykrotnego wykonania każdego 

z omówionych ćwiczeń wolnych, po czym przystąpiono 
do realizacji testu. 

Ćwiczenia wykonywane przez zawodników zo-
stały zarejestrowane na kamerze cyfrowej (Canon 
DC211). Zebrany materiał posłużył do dalszych ba-
dań w zakresie techniki wykonania tych zadań rucho-
wych. Szczegółowa analiza została przeprowadzona 
przez trzech ekspertów gimnastyki sportowej. Każdy 
z nich posiadał uprawnienia sędziowskie PZG (Polski 
Związek Gimnastyczny), a także był trenerem tej dys-
cypliny. Eksperci biorący udział w badaniach realizowali 
funkcje przynależne dla tzw. panelu sędziowskiego „E”, 
którego zadaniem jest wyłonienie błędów w obserwo-
wanych ćwiczeniach oraz przydzieleniu im wartości 
punktowych [5].

Podczas testu zawodnicy powtarzali ćwiczenia 
trzykrotnie, a najlepsze wykonanie zostało poddane 

Tabela 1. Struktura fazowa ocenianych ćwiczeń

Ćwiczenie Nr fazy Nazwa fazy Początek fazy Koniec fazy

Przewrót w przód z naskoku 
na RR

1 Faza (lotu) 
naskoku na RR Postawa (RR w dół) Moment zetknięcia rąk z podłożem

2 Faza przetoczenia 
w przód Koniec 1. fazy Moment zetknięcia stóp z podłożem

3 Faza dojścia do postawy Koniec 2. fazy Postawa (z RR w przód lub w bok)

Przewrót w tył przez siad 
o NN i RR prostych 

1 Faza dojścia do siadu prostego Postawa z RR w górę Moment oderwania pięt od podłoża 
(w pozycji siadu prostego)

2 Faza przetoczenia w tył Koniec 1. fazy Moment oderwania rąk od podłoża 

3 Faza dojścia do postawy Koniec 2. fazy Postawa z RR w górę

Przerzut bokiem PN 
(przerzut bokiem 
rozpoczynany PN)

1 Faza dojścia do stania na rękach 
w rozkroku

Postawa 
z RR w górę

Moment oderwania PN (odbijającej) 
od podłoża

2 Faza przejścia przez stanie na 
rękach w rozkroku Koniec 1. fazy Moment oderwania lewej ręki od 

podłoża

3 Faza dojścia do rozkroku z RR w bok Koniec 2. fazy Postawa rozkroczna z RR w bok

Przerzut bokiem LN 
(przerzut bokiem 
rozpoczynany LN)

1 Faza dojścia do stania na rękach 
w rozkroku Postawa z RR w górę Moment oderwania LN (odbijającej) 

od podłoża

2 Faza przejścia przez stanie na 
rękach w rozkroku Koniec 1. fazy Moment oderwania prawej ręki od 

podłoża

3 Faza dojścia do rozkroku z RR w bok Koniec 2. fazy Postawa rozkroczna z RR w bok

Stanie na rękach (3 s)

1 Faza dojścia do stania na rękach Postawa (RR w górę 
lub w dół)

Moment złączenia NN i zatrzymania 
pozycji w staniu na rękach

2 Faza zatrzymania pozycji w staniu 
na rękach Koniec 1. fazy Początek ruchu NN w dół

3 Faza dojścia do postawy Koniec 2. fazy Postawa (RR w górę lub w dół)

Waga przodem (3 s)

1 Faza dojścia do pozycji wagi 
przodem

Postawa (RR w górę 
lub w dół) Moment zatrzymania unoszonej N

2 Faza zatrzymania pozycji wagi 
przodem Koniec 1. fazy Początek ruchu N w dół

3 Faza dojścia do postawy Koniec 2. fazy Postawa (RR w górę lub w dół)

Zastosowane skróty: RR – ramiona; N – noga; NN – nogi; PN – prawa noga; LN – lewa noga.
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szczegółowej analizie sędziowskiej. W tym kontekście 
członkowie komisji wspólnie dokonali wyboru najbardziej 
poprawnego wykonania. Dalsza diagnoza była prowa-
dzona osobno przez sędziów z uwzględnieniem wcze-
śniej przyjętej struktury fazowej poszczególnych czynno-
ści ruchowych. Każdy z ekspertów miał też obowiązek 
opisowej charakterystyki dostrzeżonych błędów. 

Jakość realizowanych zadań ruchowych zo-
stała oszacowana na podstawie błędów wykonania. 
Przyjęto następującą kategoryzację: mały błąd = 1 
pkt.; średni błąd = 2 pkt.; duży błąd = 3 pkt., a w przy-
padku nie wykonania danego elementu sędziowie 
byli zobowiązania do przydzielenia wartości 20 pkt. 
zgodnie z opracowaniem Kosta i in. [18]. Wynik koń-
cowy tej analizy stanowiła wartość środkowa spośród 
trzech ocen punktowych przydzielonych przez sę-
dziów w każdym z dostrzeżonych przez nich błędów. 
Specyfiką wykorzystanego testu jest to, iż w ocenie 
należy uwzględnić nie tylko wytyczne przepisów sę-
dziowskich w gimnastyce sportowej, ale również inne 
błędy mające istotne znaczenie w procesie szkolenia 
technicznego zawodników.

Analiza danych

Poziom opanowania technicznego pojedynczo realizo-
wanych ćwiczeń obliczono na podstawie sumy błędów 
(wyrażonych wartościami punktowymi) przydzielonych 
przez ekspertów w każdej z faz danego elementu.

W niniejszej pracy wyznaczono również synte-
tyczny wskaźnik sprawności technicznej w zakresie 
ćwiczeń wolnych u każdego z badanych zawodników. 
Do jego kalkulacji wykorzystano sumy ocen każdego 
z sześciu elementów. 

Wyniki badanych zmiennych przedstawiono na 
podstawie statystyk opisowych: wartość środkowa 
(Me), odchylenie kwartylowe (Q), dolny kwartyl (Q1), 
górny kwartyl (Q3) pozycyjny współczynnik zmienności 
(VQ), wartość minimalna (min) oraz maksymalna (max). 

Do obliczeń statystycznych wykorzystano program 
komputerowy Statistica wer. 10.

Wyniki badań

Przeprowadzona obserwacja sędziowska wykazała, 
iż każdy z zawodników I kroku gimnastycznego w toku 
prowadzonego szkolenia sportowego opanował zada-
nia ruchowe zawarte w teście sprawności technicznej. 
Ćwiczenia te różnią się jednak pod względem jakości 
wykonania, która została wyrażona odpowiednimi war-
tościami liczbowymi (tab. 2). Najwięcej niepoprawności 
technicznych sędziowie dostrzegli w elementach prze-
wrót w przód z naskoku na RR oraz przerzut bokiem 
LN, gdzie wartość środkowa otrzymanych punktów za 
popełnione błędy wyniosła Me = 5,50 pkt. Z kolei najle-
piej wykonanym przez badanych chłopców ćwiczeniem 
okazał się przewrót w tył przez siad o NN i RR prostych 
(Me = 3,00 pkt.). Otrzymane współczynniki zmienności 
wskazują na bardzo duże zróżnicowanie opanowania 
technicznego ocenianych ćwiczeń. Wszystkie  bowiem 
wartości tego parametru wynoszą lub przekraczają 
50%, a najwyższy z nich dotyczy przewrotu w tył przez 
siad o NN i RR prostych, który wyniósł VQ = 91,67%.

Poziom opanowania diagnozowanych ćwiczeń 
gimnastycznych wyrażony wskaźnikiem syntetycznym 
(suma ocen wszystkich ocenianych elementów) wy-
nosi Me = 30,00 pkt. Współczynnik zmienności tego 
wskaźnika VQ = 55,00% potwierdza bardzo duże zróż-

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna poziomu opanowania technicznego ćwiczeń wolnych przez zawodników I kroku gimnastycznego

Parametr 
statystyczny

Element gimnastyczny Syntetyczny 
wskaźnik 

sprawności  
technicznej 
– ćwiczenia 

wolne

Przewrót 
w przód 

z naskoku 
na RR

Przewrót w tył 
przez siad 
o NN i RR 
prostych

Przerzut 
bokiem PN

Przerzut 
bokiem LN

Stanie na 
rękach

Waga 
przodem

 Me [pkt] 5,50 3,00 4,00 5,50 3,50 4,00 30,00
Q [pkt] 1,50 1,75 2,50 2,75 0,88 1,63 10,63
Q1 [pkt] 3,00 2,75 2,00 2,75 3,00 2,00 16,50
Q3 [pkt] 6,00 6,25 7,00 8,25 4,75 5,25 37,75
VQ [%] 54,55 91,67 50,00 50,00 85,71 50,00 55,00

Min [pkt] 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 6,00
Max [pkt] 12,00 14,00 13,00 11,00 13,00 8,00 64,00
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nicowanie  techniki wykonania ćwiczeń wolnych przez 
młodych gimnastyków. Wartości współczynników syn-
tetycznych uzyskanych przez poszczególnych zawod-
ników zamieszczono na rycinie 1. Najlepszy gimnastyk 
uzyskał wynik wynoszący 6 pkt., z kolei 64 pkt. to suma 
ocen charakteryzująca najsłabszy poziom sprawności 
technicznej z ćwiczeń wolnych.

W tabeli 3 zamieszczono wyniki oceny sędziow-
skiej przewrotu w przód z naskoku na RR wraz z krótką 
charakterystyką błędów. Wynika z niej, iż ten rodzaj 
przewrotu został bezbłędnie wykonany przez jednego 
z badanych chłopców. Zawodnik o najsłabszym pozio-
mie opanowania technicznego tego elementu uzyskał 12 
pkt. W przypadku poszczególnych faz zauważa się, iż 

Ryc. 1. Poziom sprawności technicznej w zakresie ćwiczeń wolnych na bazie wskaźnika syntetycznego

17 15

32
28

21

43

6

32

40

64

15

37

0

10

20

30

40

50

60

70

W
sk

aź
ni

k 
sy

nt
et

yc
zn

y 
[p

kt
]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zawodnik

 

Tabela 3. Ocena sędziowska przewrotu w przód z naskoku na RR

Zawodnik

Faza (lotu) 
naskoku 
na RR*

Faza przetoczenia w przód Faza dojścia 
do postawy

Suma
[pkt]

Zbyt niski 
i „krótki” 

naskok na 
ramiona

[pkt]

Ugięte 
stawy 

kolanowe
[pkt]

Ułożenie rąk 
na podłożu na 

nieodpowiedniej 
odległości (zbyt 
blisko/daleko)

[pkt]

Nieodpowiednio 
ułożona głowa (brak 
„schowanej” głowy)

[pkt]

Nieodpowiednie 
zgięcie stawów 

biodrowych (zgięcie 
zbyt duże/małe)

[pkt]

Podparcie 
rękami o 
podłoże

[pkt]

1 D. M. 1 1 1 0 0 0 3

2 R. M. 3 1 2 0 0 0 6

3 K. M. 2 0 2 0 1 0 5

4 K. E. 2 0 2 0 2 0 6

5 B. M. 2 0 2 0 0 0 4

6 Ż. R. 1 1 0 0 1 0 3

7 P. B. 0 0 0 0 0 0 0

8 R. W. 2 0 2 0 1 1 6

9 Z. S. 2 1 2 0 0 1 6

10 B. D. 2 3 1 2 2 2 12

11 K. I. 0 0 0 0 1 0 1

12 K. N. 3 1 2 0 0 0 6

*Zupełny brak fazy lotu = ćwiczenie niewykonane.
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w pierwszej z nich eksperci zaobserwowali tylko jeden 
błąd związany ze zbyt niskim naskokiem na ramiona. 
Tylko dwóch zawodników wykonało tę część przewrotu 
prawidłowo. Druga faza charakteryzowała się czterema 
różnymi błędami, przy czym brak prawidłowo ułożonej  
„schowanej” głowy zanotowano tylko u jednego gimna-
styka (wartość ta wyniosła 2 pkt.). W ostatnim kompo-
nencie – dojścia do postawy – trzech chłopców podparło 
się rękami o podłoże w celu przyjęcia pozycji końcowej.

Żaden z badanych chłopców nie wykonał prze-
wrotu w tył przez siad o NN i RR prostych w sposób 
całkowicie prawidłowy (tab. 4). Najniższa wartość wy-
rażająca sumę wszystkich błędów w tym ćwiczeniu 
wyniosła 2 pkt., którą uzyskało trzech zawodników. 
Z kolei 14 pkt. stanowiło wartość najsłabszego tech-
nicznie wykonania. U sześciu zawodników nie zaob-
serwowano żadnych niepoprawności w pierwszym 
wyodrębnionym komponencie (faza dojścia do siadu 
prostego). Pozostali zawodnicy wykonali błędne ugię-
cie stawów kolanowych i/lub nieodpowiednio zamorty-
zowali kończynami górnymi dojście do siadu prostego. 
Faza przetoczenia w tył cechowała się trzema różnymi 
nieprawidłowościami. Najwięcej z nich zanotowano 
w przypadku ugięcia stawów łokciowych, którego nie 
wykonał tylko jeden zawodnik. W fazie dojścia do po-
stawy, tak jak w poprzednich, ponownie pojawiło się 
błędne zgięcie stawów kolanowych (wykonane w róż-
nym zakresie przez pięciu chłopców). 

Dokonując zestawienia wyników (suma błędów) prze-
rzutu bokiem PN oraz przerzutu bokiem LN stwierdza się, 
iż tylko jeden zawodnik (nr 7) był w stanie wykonać bez-
błędnie obydwa warianty tego ćwiczenia (tab. 5 i 6). 

W przerzucie bokiem PN dziesięciu chłopców uzy-
skało odpowiednią liczbę „potrąceń” (dwóch zawodni-
ków wykonało to ćwiczenie bezbłędnie). Największa 
sumaryczna wartość błędów wyniosła 13 pkt. Należy 
zwrócić uwagę, że aż dziewięciu chłopców nie wyko-
nało tego przerzutu w linii prostej (błąd „zejścia” z linii).

Jeden zawodnik wykonał przerzut bokiem LN zgod-
nie z przyjętym przez sędziów wzorcem technicznym. 
Technicznie najsłabsze wykonanie zostało wyrażone 
sumą 11 pkt. Również w tym wariancie przerzutu bo-
kiem błąd „zejścia z linii” został  odnotowany u dziewię-
ciu zawodników.

Stanie na rękach jest kolejnym ćwiczeniem, w któ-
rym eksperci gimnastyki sportowej dopatrzyli się błę-
dów technicznych u każdego z zawodników. Wartość 
liczbowa wyrażająca najlepszą technikę wykonania 
tego elementu wyniosła 2 pkt. i została uzyskana przez 
dwóch gimnastyków (tab. 7). Najwięcej błędów technicz-
nych popełnił zawodnik, który otrzymał łącznie 13 pkt. 
Odchylenia od prawidłowej struktury ruchowej w pierw-
szej i trzeciej fazie tego elementu związane były jedy-
nie z ugiętymi stawami kolanowymi. Największą liczbę 
błędów spośród trzech wydzielonych składowych uzy-
skano w fazie statycznej tego elementu (zatrzymania 

Tabela 4. Ocena sędziowska przewrotu w tył przez siad o NN i RR prostych

Zawodnik

Faza dojścia do siadu prostego Faza przetoczenia w tył
Faza 

dojścia 
do postawy

Suma
[pkt]Ugięte stawy 

kolanowe 
[pkt]

Brak odpowiedniej 
amortyzacji kończynami 

górnymi 
[pkt]

Zbyt późne 
przeniesienie 

RR w górę 
[pkt]

Ugięte 
stawy 

kolanowe
[pkt]

Ugięte 
stawy 

łokciowe
[pkt]

Ugięte 
stawy 

kolanowe
[pkt]

1 D. M. 0 0 0 0 2 0 2

2 R. M. 0 0 0 1 2 0 3

3 K. M. 0 1 2 1 2 0 6

4 K. E. 0 0 0 0 2 0 2

5 B. M. 0 0 1 0 2 0 3

6 Ż. R. 1 0 1 1 2 2 7

7 P. B. 2 0 0 0 0 0 2

8 R. W. 0 2 1 0 1 2 6

9 Z. S. 0 0 3 0 3 2 8

10 B. D. 2 3 2 2 2 3 14

11 K. I. 1 0 0 0 2 0 3

12 K. N. 0 0 0 0 2 1 3
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Tabela 5. Ocena sędziowska przerzutu bokiem PN
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1 D. M. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 R. M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 K. M. 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 6

4 K. E. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

5 B. M. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

6 Ż. R. 0 0 2 2 3 0 2 1 1 2 13

7 P. B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 R. W. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5

9 Z. S. 0 2 0 2 2 0 0 1 1 3 11

10 B. D. 2 0 1 0 3 1 1 0 0 2 10

11 K. I. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3

12 K. N. 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 5

Tabela 6. Ocena sędziowska przerzutu bokiem LN

Zawodnik

Faza dojścia do pozycji stania na rękach w 
rozkroku

Faza przejścia przez pozycję stania 
na rękach w rozkroku

Faza dojścia do 
postawy rozkrocznej 

z RR w bok

Suma
[pkt]Ułożenie 

lewej ręki na 
nieodpowiedniej 
odległości [pkt]

Ugięte 
kolano N 

zamachowej 
[pkt]

Nieodpowiedni 
rytm ułożenia 

rąk na podłożu 
(równoczesne 
ułożenie rąk) 

[pkt]

Brak prostej sylwetki  
ciała („załamane”/
wygięte ciało) [pkt]

Ugięte 
stawy 

kolanowe 
[pkt]

Ugięte 
stawy 

kolanowe 
[pkt]

Zejście 
z linii 
[pkt]

1 D. M. 1 0 0 2 0 0 2 5
2 R. M. 1 0 0 0 0 0 0 1
3 K. M. 0 0 1 3 1 1 3 9
4 K. E. 1 0 2 3 1 1 3 11
5 B. M. 3 0 0 1 1 0 0 5
6 Ż. R. 2 0 2 1 0 1 2 8
7 P. B. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 R. W. 1 0 0 0 1 1 3 6
9 Z. S. 0 1 0 0 0 0 2 3
10 B. D. 0 2 0 2 0 0 3 7
11 K. I. 0 0 0 1 0 0 1 2
12 K. N. 1 0 2 3 0 0 3 9
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pozycji w staniu na rękach). Dotyczyły one komponen-
tów czasowych oraz położenia ciała i poszczególnych 
jego segmentów. Żaden z badanych chłopców nie opa-
nował umiejętności zatrzymania pozycji pionowej na 
rękach przez 3 s, w konsekwencji czego każdy z nich 

uzyskał stosowne „potrącenia” (jeden zawodnik otrzy-
mał 1 pkt.; dziewięciu 2 pkt., a dwóch 3 pkt.). 

Waga przodem to element, który również nie został 
w pełni poprawnie wykonany przez żadnego z zawod-
ników (tab. 8). Sumaryczne wartości 2 pkt (najlepsze 

Tabela 7. Ocena sędziowska stania na rękach

Zawodnik

Faza dojścia do stania na RR Faza zatrzymania pozycji w staniu na RR
Faza 

dojścia  
do postawy

Suma
[pkt]

Ugięte kolano 
N odbijającej 
(brak pełnego 

wyprostu) 
[pkt]

Ugięte 
kolano N 

zamachowej 
[pkt]

Brak prostej 
sylwetki  ciała 
(„załamane”/
wygięte ciało) 

[pkt]

Wychylone 
barki [pkt]

Ugięte 
stawy 

łokciowe  
pkt]

Brak 
wytrzymania 

3 s* [pkt]

Ugięte 
stawy 

kolanowe 
[pkt] 

Ugięte 
stawy 

kolanowe 
[pkt]  

1 D. M. 0 0 0 0 1 2 0 0 3
2 R. M. 0 0 0 0 1 2 0 0 3
3 K. M. 0 0 0 1 0 2 1 0 4
4 K. E. 0 0 0 0 0 2 0 1 3
5 B. M. 0 0 1 0 0 2 0 0 3
6 Ż. R. 1 0 0 1 0 2 2 1 7
7 P. B. 0 0 1 0 0 1 0 0 2
8 R. W. 0 0 2 0 0 2 0 0 4
9 Z. S. 0 0 0 0 0 2 2 0 4

10 B. D. 1 1 3 1 0 3 2 2 13
11 K. I. 0 0 0 0 0 2 0 0 2
12 K. N. 1 0 2 2 0 3 0 0 8
* Stanie na rękach zatrzymane 2 s = 1 pkt; 1 s = 2 pkt; zaznaczenie stania do 1 s = 3 pkt. Brak co najmniej zaznaczenia jednoznaczne jest 

z niewykonaniem ćwiczenia.

Tabela 8. Ocena sędziowska wagi przodem

Zawodnik

Faza 
dojścia do 

pozycji wagi 
przodem 

[pkt]

Faza zatrzymania pozycji wagi przodem Faza dojścia 
do postawy

Suma 
[pkt]Zbyt nisko 

uniesiona 
N*  [pkt]

Ugięte kolano 
N uniesionej 

[pkt]

N uniesiona 
utrzymana nie 

w linii [pkt]

Ugięte kolano 
N postawnej 

[pkt]

Brak 
zatrzymania 

3 s** [pkt]

„Zachwianie” 
[pkt]

1 D. M.

Brak

2 0 0 0 0 0 2
2 R. M. 2 0 0 0 0 0 2
3 K. M. 2 0 0 0 0 0 2
4 K. E. 3 0 0 0 0 0 3
5 B. M. 2 0 1 0 1 0 4
6 Ż. R. 2 0 0 0 2 0 5
7 P. B. 2 0 0 0 0 0 2
8 R. W. 2 1 0 0 2 0 5
9 Z. S. 3 1 0 1 2 1 8

10 B. D. 3 0 0 2 2 0 8
11 K. I. 2 0 0 1 1 0 4
12 K. N. 3 0 0 0 1 1 6

* Uniesiona N powyżej bioder do 15° = 1 pkt; w poziomie = 2 pkt; poniżej poziomu do 15° = 3 pkt (poniżej tej wysokości ćwiczenie uznane jest za 
niewykonane).

** Waga przodem zatrzymana 2 s = 1 pkt; 1 s = 2 pkt; zaznaczenie „wagi przodem” do 1 s = 3 pkt. Brak co najmniej zaznaczenia jednoznaczne jest 
z niewykonaniem ćwiczenia.
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wykonanie) dostrzega się u czterech zawodników. 
Najwięcej błędów technicznych popełnili zawodnicy, 
którzy uzyskali wartość 8 pkt. Pierwsza składowa wagi 
przodem (faza dojścia do pozycji wagi przodem) została 
wykonana prawidłowo przez całą grupę badanych za-
wodników. W kolejnej fazie – zatrzymania pozycji wagi 
przodem błąd zbyt niskiego uniesienia nogi dotyczył 
wszystkich chłopców, a uzyskane wartości punktowe 
wyrażają równowartość błędu średniego (0,2 pkt.) lub 
dużego (0,3 pkt.). Spośród badanych zawodników pię-
ciu spełniło wymagania komponentu czasowego, za-
trzymując pozycję przez co najmniej 3 s. Faza trzecia – 
dojścia do postawy – stanowiła trudność (na poziomie 
małego błędu) dla dwóch chłopców. Niepoprawność ta 
została odnotowana jako „zachwianie” podczas dojścia 
do pozycji końcowej.

Opis wyników badań

W toku przeprowadzonych badań wśród zawodni-
ków I kroku gimnastycznego zaobserwowano wiele 
odstępstw od prawidłowej techniki ruchu w każdym 
z ocenianych elementów. Wobec tego uzyskane dane 
potwierdzają konieczność prowadzenia tego typu ana-
liz, które bez żadnych przeszkód mogą być realizowane 
już w początkowych latach szkolenia. W tym względzie 
nieodzowna będzie współpraca z ekspertami mają-
cymi duże doświadczenie w pracy szkoleniowej i sę-
dziowskiej, co miało miejsce w niniejszych badaniach, 
zapewniająca dokładność, szczegółowość i obiektyw-
ność analiz sprawności technicznej. Uzyskane w ten 
sposób dane mogą mieć znaczną wartość aplikacyjną 
i powinny natychmiastowo zostać uwzględnione w spo-
sób zindywidualizowany w dalszym procesie szkolenia. 
Marginalizowanie błędów w technice wykonywanych 
elementów gimnastycznych oraz zbyt późne reakcje 
trenerów negatywnie wpływają na dalszy rozwój spor-
towy zawodników. 

Zrealizowane w teście ćwiczenia stanowią w gim-
nastyce sportowej fundament szkolenia technicznego. 
Mają one ogromne znaczenie w przyswajaniu trudniej-
szych ćwiczeń gimnastycznych w kolejnych etapach 
szkolenia. O istotnej roli tych elementów świadczy 
fakt umiejscowienia ich przez Komisję Metodyczno 
Szkoleniową w obowiązkowych układach gimnastycz-
nych dla zawodników I kroku gimnastycznego [19]. 
Oczywiście, już na etapie przygotowania wszechstron-
nego w każdej konkurencji gimnastycznej realizowany 
jest szerszy wachlarz ćwiczeń koniecznych do opano-
wania przez młodych zawodników [6, 10, 20]. 

Pomimo wspólnych szkoleń, obozów, konsulta-
cji zauważono bardzo duże rozbieżności w poziomie 
opanowania elementarnych ćwiczeń wolnych u czo-
łowych zawodników należących do Małopolskiego 
Okręgowego Związku Gimnastycznego. Odzwier
cie dleniem tego jest uzyskana wartość współczyn-
nika zmienności syntetycznego wskaźnika opano-
wania tych elementów gimnastycznych wynosząca 
VQ = 55,00%. Jest to wyraźnie wyższa wartość od 
tej, którą uzyskali wcześniej Kost i in. [18], a wyniosła 
ona V = 38,51%. Autorzy ci przeprowadzili badania 
na zawodnikach w tym samym wieku i w tym samym 
Okręgu Gimnastycznym w 2009 roku. Dlatego też 
wyższe zróżnicowanie jakości wykonywanych ćwiczeń 
wolnych przez zawodników niniejszych badań może 
wynikać z nieodpowiednio przeprowadzonego doboru 
i selekcji do gimnastyki sportowej. 

W przeprowadzonym teście przygotowania tech-
nicznego z zakresu ćwiczeń wolnych zawodnicy wyko-
nywali przewrót w przód z naskoku na RR oraz przewrót 
w tył przez siad o NN i RR prostych. Wbrew oczekiwa-
niom autorów pierwszy z nich okazał się trudniejszy dla 
młodych gimnastyków. Na taki rezultat może wpływać 
większa dokładność obserwacji sędziowskiej, wynika-
jąca z możliwości wielokrotnego przeglądania mate-
riału filmowego, oraz odrębna analiza każdej z przyję-
tych faz ćwiczenia. W tym ćwiczeniu zastanawiający 
jest błąd podparcia rękami o podłoże w trzeciej fazie 
(faza dojścia do postawy), który zaobserwowano aż 
u trzech młodych zawodników. Prawdopodobnie jest on 
konsekwencją niepoprawnie wykonanych wcześniej-
szych faz, gdyż u każdego z tych chłopców zauważono 
błędy zarówno w pierwszym, jak i drugim komponencie 
ćwiczenia. Szczególnym zabiegom doskonalenia tech-
nicznego powinna zostać poddana pierwsza faza (faza 
lotu) tego przewrotu, gdyż tylko dwóch zawodników za-
prezentowało ją bezbłędnie. Zgodnie z sugestią Szota 
[21] poprawa tej fazy może odbywać się przez dosko-
nalenie odbicia, a także wykonywanie przewrotów na 
stertę materaców czy nad przeszkodą. 

W przypadku przewrotu w tył przez siad o NN 
i RR prostych szkoleniowcy winni zwrócić szczególną 
uwagę na nieprawidłowe uginanie przez zawodników 
stawów łokciowych w drugiej fazie tego elementu. 
W grupie badanych zawodników błąd ten został ujaw-
niony aż u jedenastu gimnastyków, a dziewięciu otrzy-
mało wartość punktową na poziomie błędu średniego. 
Wynika on z niedostatecznej dynamiki ćwiczenia lub 
zbyt niskiego poziomu gibkości zawodników (w tym 
przypadku skłon tułowia w płaszczyźnie strzałkowej 
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w przód). Z pewnością przetoczenia z siadu prostego 
do leżenia przewrotnego z RR wyprostowanymi oraz 
przewroty wykonywane w dół na pochylni będą dosko-
nałymi ćwiczeniami pomocniczymi w dążeniu do utrzy-
mania wyprostowanych stawów łokciowych [22]. 

W przeprowadzonych badaniach zawodnicy mieli 
za zadanie zaprezentować przerzuty bokiem rozpo-
czynane prawą oraz lewą nogą. Ocena sędziowska po-
szczególnych faz tych przerzutów pozwoliła zauważyć, 
iż u jedenastu zawodników w zdecydowanej większości 
wartości błędów technicznych nie pokrywają się mię-
dzy obydwoma wariantami tego ćwiczenia. To samo 
dotyczy ich sum. Takie spostrzeżenie daje wyraźny 
sygnał, iż w szkoleniu technicznym przerzutów bokiem 
(w obu kierunkach) mogą pojawić się zupełnie różne 
trudności w prawidłowym ich opanowaniu. W konse-
kwencji może to oznaczać konieczność zastosowania 
innych środków ćwiczebnych w procesie nauczania lub 
doskonalenia tych elementów. 

Przerzut bokiem PN został wykonany przez za-
wodników poprawniej w stosunku do przerzutu bo-
kiem LN (różnica wartości środkowych wyniosła 1,50 
pkt.), a tylko jeden zawodnik wykonał oba te ćwicze-
nia w sposób prawidłowy.  W obu tych ćwiczeniach aż 
dziewięciu chłopców nie potrafiło wykonać elementu 
w linii prostej, co zostało odnotowane w ostatniej fazie 
– dojścia do postawy. Zapewne nieumiejętność wyko-
nania przez badanych chłopców przerzutów bokiem 
w linii prostej związane było z błędami, które miały 
miejsce w pierwszej i drugiej fazie. Charakterystyka 
błędów i uzyskane dane w drugiej fazie obu przerzu-
tów bokiem pozwalają sformułować wniosek, iż brak 
przejścia przez stanie na rękach w rozkroku w pozy-
cji wyprostowanej stanowi dla zawodników dość dużą 
trudność, co zostało opisane jako brak prostej sylwetki. 
Dotyczy to sześciu zawodników w przerzucie bokiem 
PN i ośmiu w przerzucie bokiem LN. Wyizolowanie tej 
fazy i zastosowanie takich ćwiczeń jak stanie na rękach 
w rozkroku oraz przenoszenie podporu z ręki na rękę 
w tej pozycji (ćwiczenie wymagające pomocy trener-
skiej) może skutecznie zniwelować lub przynajmniej 
ograniczyć tę nieprawidłowość [14, 15]. Mitchell i in. 
[22] stwierdzają także, iż niektórzy gimnastycy mogą 
mieć komplikacje z przyswojeniem położenia kolejno 
rąk na podłożu w odpowiednim rytmie tzn. „rękaręka”, 
a nie jednocześnie. Taką niepoprawność techniczną 
można również zauważyć w tych badaniach wśród 
czterech zawodników w obu przerzutach bokiem. 

Na przykładzie tych dwóch przerzutów bokiem 
warto zaznaczyć, iż w treningu sportowym wykonywa-

nie ćwiczeń w różnych kierunkach, przy jednoczesnym 
doskonaleniu umiejętności ruchowych, kształtuje tak 
cenną w gimnastyce sportowej koordynację ruchów 
[23, 24, 25]. 

W realizowanym teście należało po dojściu do pozy-
cji stania na rękach zatrzymać się przez 3 s, co stanowiło 
komponent drugiej fazy ćwiczenia. Żaden z badanych 
chłopców nie wykonał tego zadania. Tylko jeden z nich 
był w stanie utrzymać pozycję pionową na rękach przez 
2 s, co zgodnie z wymaganiami FIG [5] jest wystarcza-
jące do bezbłędnego (w aspekcie czasowym) zaliczenia 
elementu. Większość z nich (dziewięciu chłopców) za-
trzymało wymaganą pozycję przez 1 s, za co sędziowie 
przyznawali 2 pkt. jako wartość błędu. Opanowanie pra-
widłowego i zatrzymanego przez kilka sekund stania na 
rękach wymaga często kilkuletniego etapu szkolenia, 
podczas którego zawodnicy doskonalą strategię kontroli 
pozycji i balansowania ciałem. Jak wykazały wyniki, ta 
umiejętność wśród badanych chłopców nie została jesz-
cze ukształtowana. Związana ona jest z odpowiednią 
pracą nadgarstkami i rękami, których palce podczas 
balansowania wykonują odpowiedni nacisk na podłoże 
(ang. wrist strategy) [26]. Ruch ten jest trudno dostrze-
galny ludzkim okiem, a tym bardziej ocenialny, dlatego 
też nie był przedmiotem niniejszych badań. Oczywiście 
nierzadko możliwość zachowania takiej pozycji zwią-
zana jest z błędnymi ruchami, takimi jak zgięcie stawów 
kolanowych, biodrowych, skokowych, czy tzw. wychyle-
nie barków, co zaobserwowano również w niniejszych 
badaniach. Horak i Nashner [27] wyjaśniają, że praca 
stawami skokowymi ma miejsce podczas mniejszych 
i wolniejszych zachwiań, natomiast zgięcie oraz wyprost 
stawów biodrowych w większych i gwałtowniejszych za-
kłóceniach pozycji lub, gdy powierzchnia podstawy jest 
mała, przy możliwym w dalszym ciągu zgięciu stawów 
skokowych. W analizowanym ćwiczeniu pierwsza i trze-
cia faza ćwiczenia wymaga u niektórych zawodników 
poprawy jedynie estetyki ruchu.

Spośród wszystkich ćwiczeń jedynie faza dojścia do 
pozycji wagi przodem była wykonana przez zawodników 
bezbłędnie. Największym walorem wagi przodem jest 
przede wszystkim oddziaływanie na zmysł równowagi. 
Zachowanie równowagi ciała jest jedną z najistotniej-
szych specyficznych koordynacyjnych zdolności moto-
rycznych w gimnastyce sportowej [6, 28]. Jest też zdol-
nością, która zdaniem autorów tej pracy powinna być  
kształtowana odpowiednimi środkami w każdej jednostce 
treningowej na etapie szkolenia wszechstronnego i pod-
stawowego. Analiza wyników niniejszych badań pozwala 
stwierdzić, iż w tym ćwiczeniu to komponent gibkościowy 
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przyczynił się do wyłonienia największej liczby błędów, 
mających swoje miejsce w drugiej fazie elementu – 
zatrzymania pozycji wagi przodem. Warto podkreślić, 
że mają one charakter co najmniej błędu średniego. 
Stanowi to zatem czytelny sygnał dla wszystkich trene-
rów o konieczności uzupełnienia działań szkoleniowych 
odpowiednimi ćwiczeniami gibkościowymi w kontekście 
poprawy techniki tego elementu, uwarunkowanej odpo-
wiednim poziomem zachowania równowagi.

Przedstawiony sposób oceny ćwiczeń gimnastycz-
nych wykonywanych przez gimnastyków może znacz-
nie wzbogacić koncepcje kompleksowej kontroli w gim-
nastyce sportowej, szczegółowo opisywanej przez 
Kochanowicza [6, 29]. Autorzy pragną też zaznaczyć, 
iż omówione wyniki badań w zakresie błędów i ich war-
tości w poszczególnych fazach ćwiczeń dają jedynie 
początek dla dalszych działań doskonalących w długo-
letnim procesie szkoleniowym.

Wnioski

1. Poziom sprawności technicznej (ocenionej w oparciu 
o strukturę fazową elementarnych ćwiczeń wolnych) 
czołowych zawodników I kroku gimnastycznego na-
leżących do Małopolskiego Okręgowego Związku 
Gimnastycznego jest bardzo zróżnicowany. 

2. Najwyższe wartości błędów technicznych spośród 
ćwiczeń wolnych wykonanych przez gimnastyków 
I kroku gimnastycznego dostrzeżono w przewrocie 
w przód z naskoku na ramiona oraz przerzucie bo-
kiem rozpoczynanym od lewej nogi.

3. Analiza poszczególnych faz ćwiczeń gimnastycz-
nych przez obserwację zapisu filmowego pozwo-
liła ekspertom na precyzyjne wyłonienie błędów 
technicznych. Na tej podstawie możliwy jest wybór 
środków ćwiczebnych ukierunkowanych na ich eli-
minację.
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Streszczenie

Wstęp. Zmiana techniki pchnięcia kulą, przez zastąpienie jednokierunkowego rozbiegu obrotowym, umożli-
wiła wydłużenie drogi, a tym samym czasu działania miotacza na sprzęt. Modyfikacja ta pozwoliła na poprawę 
wyników o 2,5 do 2,7 m w porównaniu do pchnięcia z miejsca. Obecnie tę technikę, mimo że jest trudniejsza, 
stosuje większość zawodników. W piśmiennictwie brak jest informacji o badaniach dotyczących warunków 
somatycznych sprzyjających miotaczom stosującym te dwie formy rozbiegu. Dotychczasowe wypowiedzi na 
ten temat można traktować jedynie jako intuicyjne.

Cel. Brak badań na temat większej skuteczności techniki obrotowej zachęcił do podjęcia tego zagadnienia.
Materiał i metody. Uzyskany z Internetu materiał stanowiły dane somatyczne i wyniki 67 miotaczy (49 sto-

sujących technikę obrotową i 18 klasyczną) z listy rangowej 2009 roku. Brak różnic w wynikach i parametrach 
morfologicznych pozwolił na scalenie obu grup w jedną całość. W opracowaniu statystycznym wykorzystano 
podstawowe charakterystyki liczbowe oraz korelacje metodą Pearsona i Spearmana. W celu bardziej precy-
zyjnego porównania z grupy 49-osobowej wybrano 2 zespoły liczące po 18 zawodników, odpowiadające pod 
względem somatycznym miotaczom stosującym technikę klasyczną.

Wyniki. Grupa „obrotowców”, dobrana na podstawie masy ciała, ustępowała „klasykom” wysokością ciała 
o 4,2 cm uzyskując praktycznie ten sam wynik.  W zespole tym zaznaczyły się statystycznie istotne związki, nato-
miast w porównywanej grupie odnotowano zerowe korelacje wyniku z obu cechami somatycznymi, jak również 
między tymi zmiennymi. Uzyskane relacje określają tych zawodników jako nieproporcjonalnie zbudowanych.

Graficzne zestawienie współrzędnych masy ciała i wyników miotaczy umożliwiło ich podział na lżejszych – 
do 114 kg i cięższych – powyżej tej wartości. U lżejszych związek z wynikiem był ujemny (r – –.23), u cięższych 
zaś dodatni (r – .40). Powyższe relacje w grupie porównawczej dziesięcioboistów wykazały progresję do ok. 90 
kg, powyżej zaś regresję podobną jak u lżejszych. Dodatnia korelacja w grupie powyżej 114 kg, niezgodna ze 
stanowiskiem Forbesa, szacującego górną granicę LBM na 100 kg, skłoniła autorów do szerszego omówienia 
tego zjawiska. 

Wnioski. W podsumowaniu podkreśla się znaczenie badań somatyczno-motorycznych dla oceny stanu 
wytrenowania zawodników, jednocześnie zaznaczając, iż nie mogą one stanowić podstaw do wnioskowania 
o niedozwolonym wspomaganiu.
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STRESZCZENIE   

Wstęp

Z początkiem lat siedemdziesiątych podjęto próby 
zmiany techniki pchnięcia kulą przez zastąpienie pro-
stolinijnego rozbiegu obrotowym, nie naruszając przy 

tym przepisów IAAF. Zastosowanie tej formy rozbiegu 
stworzyło możliwość wydłużenia drogi i czasu dzia-
łania siły miotacza na kulę [1]. Jak podaje Bartonietz 
[2], wprowadzona innowacja pozwoliła zwiększyć od-
ległość pchnięcia z rozbiegu w porównaniu do wyko-



– 42 –

Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk

nywanego z miejsca o 2,5 do 2,7 m, podczas gdy przy 
technice klasycznej zysk waha się w granicach od 1,5 
do 2,0 m. Ta informacja wymaga jednak potwierdzenia 
na większym materiale. Aktualnie ten nowy sposób wy-
korzystuje większość zawodników, mimo iż analiza fil-
mów dwóch grup szkolonych jednoznacznie wskazała 
jako trudniejszą formę obrotową [3].

Niezależnie od wspomnianych różnic odległościo-
wych, określających skuteczność tego sposobu roz-
biegu, Bartonietz [2] uważa, iż niektórym miotaczom 
stwarza on możliwości rozwojowe, podczas gdy tech-
nika prostolinijna może wywoływać stagnację. W opinii 
Salzera [4] technika klasyczna może być przygotowa-
niem do techniki obrotowej. Jako bardziej naturalna, 
łatwiejsza do opanowania i dająca większą szansę 
udanych prób, zalecana jest wieloboistom. Ponadto 
słabiej zbudowanym sportowcom pozwala wykorzystać 
w większym stopniu energię mięśni nóg. Poznańscy 
autorzy [5] podkreślają szczególną rolę, jaką dla rzutów 
lekkoatletycznych spełniają te części ciała. Ich zdaniem 
moc kończyn dolnych w wyższym stopniu determinuje 
wynik aniżeli siła kończyn górnych. Z kolei Goldman 
[6], niezależnie od warunków somatycznych, podkre-
śla znaczenie w tej konkurencji predyspozycji siłowych 
i szybkościowych. Jego zdaniem, oprócz silnej budowy 
ciała i wymienionych zdolności motorycznych, szcze-
gólnie ważna jest koordynacja i poczucie rytmu we 
wzorcach ruchowych, wyrażające się zmianami napię-
cia i rozluźnienia mięśni. Trzech niemieckich autorów 
[7], omawiając podstawy i prognozy służące do wyboru 
techniki obrotowej, jako główne kryteria wymienia zdol-
ność wykonywania obrotów i poczucie równowagi oraz 
zachowanie przy pchnięciu linii wyrzutu. Jednocześnie 
wskazują oni, że ci sportowcy, którym odpowiada 
kierunek prostolinijny rozbiegu, powinni przy tej tech-
nice pozostać. W jednej z późniejszych publikacji ten 
sam zespół autorów [8], przedstawiając zalety i wady 
techniki obrotowej, za walory uważa jej uzasadnienie 
prawami biomechaniki. Do negatywnych stron zalicza: 
bardziej skomplikowany przebieg ruchu niż w technice 
klasycznej, wymaganie dużej szybkości i wyjątkowo 
wysokiej koordynacji oraz niebezpieczeństwo często 
zdarzających się kontuzji. Autorzy zalecają tę formę 
rozbiegu zawodnikom niższym o predyspozycjach 
szybkościowych. Według nich trudności ze zmieszcze-
niem się w kole mogą mieć miotacze o znacznej wyso-
kości ciała.

Odmienny punkt widzenia reprezentuje polski spe-
cjalista [1], według którego technika obrotowa pozwala 
miotaczom o dużej wysokości i długich kończynach 

w pełni wykorzystać ich morfofunkcjonalne możliwo-
ści, które w rozbiegu prostolinijnym ograniczone są 
rozmiarami koła. Henryk Olszewski [9, s. 148], trener 
Tomasza Majewskiego, o obu technikach wypowiada 
się następująco: „technika klasyczna wymaga od kulo-
miota większej gibkości jak od oszczepnika. Sztywniacy 
łatwiej sobie poradzą z techniką obrotową”, która jest 
„oczywiście bardziej efektywna, ale praktycznie trudno 
znaleźć zawodnika, który potrafi nie dopuścić do strat 
prędkości w środku koła. Gdyby się taki znalazł, to kula 
mogłaby poszybować na odległość 25 m. Trudność 
techniczna polega na tym, że siła odśrodkowa powo-
duje, że po prostu kula sama ucieka spod szyi”. W przy-
padku budowy somatycznej Olszewski wypowiada się 
następująco [9, s. 147]: „najlepsi są zawodnicy o wzro-
ście gdzieś do 195 centymetrów, Tomkowi ten wysoki 
wzrost nieco przeszkadza”.

Cel

Niejednokrotne, sprzeczne, niepotwierdzone bada-
niami wypowiedzi autorów na temat preferencji so-
matycznych miotaczy, dotyczące obu omawianych 
technik, można traktować jedynie jako spostrzeżenia 
intuicyjne. Taki stan rzeczy skłonił autorów publikacji 
do podjęcia tego tematu.

Materiał i metody

Jako materiał wyjściowy przyjęto dane somatyczne 
i wyniki 67 miotaczy z listy rankingowej roku 2009 
zamieszczonej w Internecie (iaaf.org). Na podstawie 
informacji uzyskanych od trenera H. Olszewskiego 
i mistrza olimpijskiego T. Majewskiego, za co jesteśmy 
im bardzo wdzięczni, określono stosowaną przez za-
wodników technikę (18 – klasyczną, 49 – obrotową). 
Charakterystykę liczbową cech budowy ciała i wyni-
ków pchnięcia kulą oraz korelacje między zmiennymi 
przedstawiają tabele 1a, b, c. Ze względu na niemal 
identyczne średnie arytmetyczne odległości pchnięć 
i masy ciała oraz nieznaczną, około 2 cm różnicę 
w wysokości między wyłonionymi zespołami, scalono 
je w jedną 67 osobową grupę. W celu zobiektywizowa-
nia danych, służących do porównań na podstawie tych 
samych lub zbliżonych pomiarów, do 18 przedstawicieli 
techniki klasycznej, z grupy 49 miotaczy stosujących 
technikę obrotową, dobrano parami po 18 zawodników 
o odpowiedniej wysokości i masie. Ich dane przedsta-
wiają tabele 2 i 3. W opracowaniu materiału jako me-
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Tabela 1. Charakterystyka liczbowa budowy ciała i wyników miotaczy

a)  Technika klasyczna (N = 18)

Lp. Cechy x Min.–Maks. S V 1 2 3 4
1 Wynik (m) 20,237 19,24–21,95 0,687 3,4 –.01 .07 –.05
2 Wysokość ciała (cm) 192,8 180–204 7,11 3,7 –.01 –.01 .67
3 Masa ciała (kg) 115,4 88–140 15,3 13,2 .07 –.01 –.69
4 Wsk. Smukłości 39,80 37,2–43,6 2,30 5,8 –.05 .67 –.69

rk istotne na poziomie 0, 05 – .40; 0,01 – .56 

b) Technika obrotowa (N = 49)

Lp. Cechy x Min.–Maks. S V 1 2 3 4
1 Wynik (m) 20,200 19,14–22,16 0,748 3,7 .07 .37 –.26
2 Wysokość ciała (cm) 190,3 178–209 6,5 3,4 .07 .37 .50
3 Masa ciała (kg) 115,2 83–149 13,1 11,4 .37 .37 –.62
4 Wsk. Smukłości 39,22 35,7–42,7 1,59 4,1 –.26 .50 –.62

rk istotne na poziomie 0, 05 – .28; 0,01 – .37

c) Obie techniki (N = 67)

Lp. Cechy x Min.–Maks. S V 1 2 3 4
1 Wynik 20,211 19,14–22,16 0,727 3,6 .08 .32 –.19
2 Wysokość ciała (cm) 191,0 178–209 6,7 3,5 .08 .28 .53
3 Masa ciała (kg) 115,2 83–149 13,6 11,8 .32 .28 –.66
4 Wsk. smukłości 39,36 35,7–43,6 1,80 4,6 –.19 .53 –.66

rk istotne na poziomie 0, 05 – .24; 0,01 – .31

Tabela 2. Charakterystyka liczbowa oraz korelacje cech budowy ciała i wyników miotaczy pchających techniką obrotową dobranych wysokością ciała do 
miotaczy stosujących technikę klasyczną (N = 18)

Lp. Cecha x Min.–Maks. S V 1 2 3 4
1 Wynik (m) 20,274 19,14–21,78 0,720 3,6 .06 .44 –.21
2 Wysokość ciała (cm) 192,7 180–209 7,3 3,8 .06 .50 .33
3 Masa ciała (kg) 116,3 90–149 15,0 12, .44 .50 –.56
4 Wsk. smukłości 39,56 37,5–42,7 1,33 3,4 –.21 .33 –.56

rk istotne na poziomie 0, 05 – .40; 0,01 – .56

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa oraz korelacje cech budowy ciała i wyników miotaczy pchających techniką obrotową dobranych masą ciała do 
miotaczy stosujących technikę klasyczną (N = 18)

Lp. Cecha x Min.–Maks. S V 1 2 3 4
1 Wynik (m) 20,246 19,20–21,89 0,659 3,3 –.08 .25 –.18
2 Wysokość ciała (cm) 188,6 178–202 6,8 3,6 –.08 .42 .30
3 Masa ciała (kg) 115,7 83–141 15,9 13,7 .25 .42 –.63
4 Wsk. smukłości 38,84 35,7–42,7 1,81 4,7 –.18 .30 –.63

rk istotne na poziomie 0, 05 – .40; 0,01 – .56

todę podstawową zastosowano analizę korelacyjną. 
W zespołach 18osobowych wykorzystano korelację 
rangową Spearmana. W grupach o liczebności 30 
lub więcej zawodników zastosowano korelację prostą 
Pearsona [10].

Wyniki

W przedstawionych tabelach 1 (a, b, c), 2, 3 różnie 
kształtują się wartości związków między podstawowymi 
cechami budowy ciała a wynikami pchnięć. W gru-
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pie miotaczy techniką klasyczną korelacje wszystkich 
cech somatycznych z wynikami, podobnie jak związek 
wysokości ciała z jego masą, praktycznie zbliżone są 
do zera. W pozostałych zespołach największy wpływ 
na wynik wywiera masa ciała. Potwierdzają to wypo-
wiedzi Migasiewicza [11] i Sochy [12] o rzutach, które 
w porównaniu do innych konkurencji lekkoatletycznych 
ściślej powiązane są z budową ciała. Przy czym szcze-
gólnie dotyczy to młodych miotaczy o krótkim stażu, 
u których w porównaniu do wysokokwalifikowanych 
zawodników wieloletni trening nie wpłynął jeszcze na 
zmianę struktury somatycznej związanej ze specyfiką 
tej konkurencji. W pracy poświęconej ich osiągnięciom 
autorzy [13, s. 74] u zawodników w wieku 16–19,25 
lat odnotowali związek wyniku z wysokością ciała 
r – .72 i jego masą r – .69. Natomiast w omawianej 
światowej czołówce kulomiotów we wszystkich gru-
pach korelacje wysokości ciała i wskaźnika smukłości 
z rezultatem są statystycznie nieistotne. Najwyższy 
związek między uzyskaną odległością a masą ciała 
obserwuje się w grupie miotaczy stosujących technikę 
obrotową, dobranych wysokością ciała do zawodników 
pchających techniką prostolinijną (tab. 2). Nieco niższe 
są w przedstawionych tabelach 1b i 1c, przy całko-
witym braku korelacji w zespole stosującym technikę 
klasyczną (tab. 1a). Świadczy to o nieproporcjonalnej 
budowie ciała większości zawodników ją stosujących. 
Wprawdzie w połączonej grupie współczynnik korela-

cji między masą ciała a wynikiem przekracza 1% próg 
istotności (tab. 1c), jednak ze względu na możliwość 
występowania korelacji krzywolinijnych w statystyce 
przyjmuje się, iż najpewniejszych informacji o kierunku 
i wartości związku dostarcza wykres współrzędnych 
obu zmiennych.

Graficzne zestawienie danych masy ciała z wyni-
kami pchnięcia kulą (ryc. 1) wskazuje na przeciwstawne 
kształtowanie się wpływu tej cechy somatycznej na 
rezultaty. Przy niższych wartościach obserwuje się jej 
nieznaczny, niemniej negatywny wpływ na odległości 
pchnięć, natomiast w kategoriach wyższych – dodatnie 
oddziaływanie. Kierując się konfiguracją punktów na 
wykresie przedstawiającym wartości związków mię-
dzy masą ciała zawodników a ich wynikiem, po kilku 
próbach z zastosowaniem korelacji znaleziono punkt 
krytyczny, który pozwolił ustalić podział na dwie grupy 
– lżejszych i cięższych (ryc. 2). Jedną, składającą się 
z 31 zawodników o masie ciała 83–114 kg (x  – 104,3, 
S – 8,3, V – 8,0), i drugą, o liczebności 36 miota-
czy ważących od 115 do 145 kg (x – 124,7, S – 9,6,  
V – 7,7). W pierwszej grupie – lżejszych uzyskano kore-
lację ujemną między tymi zmiennymi (r – –.23), w drugiej 
– składającej się z zawodników cięższych – dodatnią  
(r – .40). Guilford [10] korelację od .20 do .40 określa 
jako niską, wyrażającą zależność wyraźną, lecz małą, 
aczkolwiek według tabeli D [s. 544], określającej po-
ziomy istotności statystycznej na podstawie stopni 

Ryc. 1. Zestawienie wyników pchnięcia kulą i masy ciała miotaczy stosujących technikę klasyczną i obrotową (trójkątem zaznaczono wynik T. Majewskiego)
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swobody, czyli liczebności, przy 31 osobach korelacja 
istotna zaczyna się od r – .36. 

Aby uzyskać informacje o zależnościach wystę-
pujących między tymi cechami u zawodników o niż-
szych masach ciała niż miotacze, posłużono się 
danymi somatycznymi i wynikami pchnięcia kulą 61 
dziesięcioboistów z listy rankingowej najlepszych za-
wodników z lat 1971–1974 [14]. Siłę oceniono zgod-
nie z sugestiami Ważnego [15], który przyjął, że 
w większości współczesnych testów motorycznych szyb-
kość i wytrzymałość ocenia się na podstawie wyników 
biegów, siłę – rzutów, a moc – skoków. Współczynnik 
korelacji masy ciała z wynikiem, obliczony dla tej grupy, 
osiągnął wartość r – .72. Wyniki obu grup miotaczy – 
lżejszej i cięższej wraz z danymi dziesięcioboistów 
(mając na uwadze znikome liczebności zawodników 
o krańcowych parametrach w tabeli nie uwzględniono 

skrajnych przedziałów, kwalifikując do niej jedynie 56 
osób) ilustruje tabela 4 i rycina 3. Wzrost wyników wie-
loboistów równoległy ze zwiększaniem się masy ciała 
dotyczy kategorii 88–92 kg, po czym zaznacza się nie-
wielkie obniżenie tej progresji. Ta tendencja zgodna jest 
z obserwowaną w grupie miotaczy lżejszych, u któ-
rych odnotowano korelację ujemną (tab. 4, ryc. 2 i 3). 
Występująca w grupie cięższych zmiana trendu na 
przebiegający w odwrotnym kierunku jest niespo-
dziewanym zjawiskiem. W jednej z dawnych publi-
kacji [16], poświęconej porównaniu wyników pchnię-
cia kulą dziesięcioboistów (lista rankingowa 1985) 
i miotaczy (Mistrzostwa Świata 1983) zgrupowanych 
w jednej zbiorowości, bez podziału na lżejszych i cięż-
szych, uzyskano w obu grupach, podobne jak w aktual-
nych badaniach (tab. 4), korelacje różniące się przeciw-
stawnymi znakami (tab. 5).
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Ryc. 2. Zestawienie wyników pchnięcia kulą i masy ciała miotaczy lżejszych i cięższych

Tabela 4. Wyniki pchnięcia kulą dziesięcioboistów i miotaczy w przedziałach masy ciała oraz ich korelacje

Grupa N n
Masa ciała (kg) x

wynik (m) r
r

istotne na 
poziomiePrzedziały x

Dziesięcioboiści 56
(61)

17 78–82 80,1 13,69

.72 0,05– .25
0,01– .32

20 83–87 85,2 14,24

13 88–92 90,1 14,99

6 93–97 94,7 14,83



– 46 –

Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk

Przyjęcie wieloboistów jako materiału porównaw-
czego utrudnia wielofunkcyjność ich zadań motorycz-
nych determinujących ich budowę ciała, a zwłaszcza 
skład jego komponentów. Jest to konflikt między siłą 
a wytrzymałością, przejawiający się w sprzeczności 
między osiągnięciami w pchnięciu kulą i w biegu na 1500 
m, pod względem somatycznym uwarunkowanej stosun-
kiem ilościowym tkanki tłuszczowej do masy mięśnio-
wej, pod względem motorycznym – stopniem rozwoju 
obu zaangażowanych w tych konkurencjach zdolności. 
Takie przeciwstawne oddziaływanie w motoryce okre-
ślane jest mianem „antagonizmu funkcjonalnego” [14, 
16, 17], występującego w określonych warunkach jedy-
nie u zawodników będących na wysokim pułapie wytre-
nowania. W konsekwencji te somatycznomotoryczne 
interakcje wywierają wpływ zarówno na wyniki dzie-
sięcioboistów, jak i na ich korelacje z cechami budowy 
ciała. Jednocześnie określony na podstawie masy ciała 
i wyniku pchnięcia kulą regresyjny wskaźnik siły względ-

nej umożliwia ocenę stopnia przygotowania zawodni-
ków pod względem siły, a pośrednio – wytrzymałości, 
co pozwala na bezpieczniejsze planowanie i realizację 
wytrzymałościowej pracy przygotowującej dziesięcio-
boistów do biegu na 1500 m [14]. W przeciwieństwie 
do wieloboistów strukturę somatyczną miotaczy kulą 
określa jeden cel – maksymalna odległość pchnięcia, 
teoretycznie osiągalny przy możliwie dużej masie ciała 
i jego składzie, zapewniającym nadanie jak największej 
prędkości wylotowej kuli. W przypadku wysokości ciała 
powinna ona być optymalna do działań w kole.

W pracy zbiorowej [18] Sinning, przedstawiając pa-
rametry somatyczne zawodników 36 konkurencji spor-
towych, wśród najcięższych wymienia miotaczy kulą 
mających 188,2 cm wysokości ciała, 112,5 kg masy 
i 16,5% tłuszczu. Sportowcami najbardziej zbliżonymi 
pod względem budowy ciała do miotaczy są ciężarowcy 
najcięższej kategorii, w której nie obowiązuje górny li-
mit masy ciała. Podczas pracy dynamicznej siła mięśni 
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Ryc. 3. Zestawienie średnich wyników pchnięcia kulą w przedziałach masy ciała dziesięcioboistów i miotaczy grupy lżejszej i cięższej

Tabela 5. Średnie wartości cech budowy ciała i wyników w pchnięciu kulą i ich korelacje w grupie dziesięcioboistów i miotaczy (1990 r.)

Grupa N

x
wysokość

ciała
(cm) 

x
masa 
ciała
(kg) 

x
wsk.

Rohrera

x
wynik

(m) 

Korelacje z wynikiem (r)

Wys.
ciała Masa ciała Wsk.

Rohrera

Dziesięcioboiści 30 189,0 86,2 1,280 14,81 ,16 .66 .31

Miotacze 26 192,1 119,7 1,690 20,92 –.10 –.08 .00
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w znacznym stopniu zależy od prędkości ich skurczu, 
a więc od innej zdolności motorycznej – szybkości [19]. 
Wielkości siły i prędkości ruchu rozwijane przy pchnię-
ciu kulą i wyciskaniu sztangi są odwrotnie proporcjo-
nalne [20], jednakże mimo innego charakteru pracy 
mięśniowej, dzięki podobieństwu somatycznemu, moż-
liwa jest analiza porównawcza wpływu budowy ciała na 
osiągnięcia zawodników w tych konkurencjach. W opi-
nii autorów, omawiających związek ćwiczeń siłowych 
z wynikami zawodników w rzutach lekkoatletycznych, 
o ścisłym powiązaniu tych konkurencji, mimo ich przy-
należności do różnych dyscyplin sportowych, świadczy 
między innymi stosowanie w treningu miotaczy, jako 
podstawowych środków kształtowania siły, ćwiczeń 
ze sztangą [5]. O bliskości strukturalnej wspomnia-
nych konkurencji informują również wysokie korela-
cje (pchnięcia kulą z rwaniem – . 90, zarzutem – .88, 
wyciskaniem w leżeniu – .81, przysiadem ze sztangą 
– .69 [21, s. 66], przysiadem ze sztangą – .749, wyci-
skaniem w leżeniu – .789 [22, s. 226]. Rezultaty badań 
poświęconych zależności między masą ciała zawod-
ników w podnoszeniu ciężarów o jednakowym stop-
niu wytrenowania a wynikami osiąganymi przez nich 
w dwuboju olimpijskim i trójboju siłowym wskazują, 
iż wraz ze wzrostem tej cechy somatycznej zwiększa 
się siła absolutna, a maleje względna. Ten spadek jest 
wynikiem tego, iż masa ciała zawodnika jest propor-
cjonalna do sześcianu jego wymiarów długościowych, 
a siła do fizjologicznego przekroju mięśni, czyli jedy-
nie do kwadratu tych wymiarów, stąd ze wzrostem 
rozmiarów ciała jego masa wzrasta prędzej niż siła 
mięśni. Zależność ta została ujęta w równanie i po-
twierdzona analizą rekordów świata w trójboju olim-
pijskim [23, 24, 25, 26], jednak według niektórych au-
torów [20, 27–29, 30–32] przyrost zaangażowanych  
w danej konkurencji mięśni szkieletowych nie powo-
duje obniżenia siły względnej, ponieważ zwiększenie 
masy określonych mięśni na skutek ich przerostu ro-
boczego zwiększa, oprócz siły absolutnej, również 
względną. Wysoką zależność wyników w podnosze-
niu ciężarów od masy zawodników potwierdza współ-
czynnik korelacji r – .9688, który uzyskali Milicerowa 
i Ołpiński [33, s. 425], wykorzystując wyniki 60 rekordzi-
stów świata w trójboju, obliczony na podstawie górnych 
limitów 6 kategorii wagowych, jednak bez zawodników 
kategorii najcięższej, mającej tylko dolny limit. Również 
Ważny [20, s. 21] informuje o zbliżonych do trójboju 
wartościach korelacji uzyskanych w dwuboju r – .974 
i jego konkurencjach składowych: rwaniu r – .951 oraz 
podrzucie r – .986.

Relacje między masą ciała a siłą skłoniły wielu 
autorów do opracowania wskaźników faktycznej 
sprawności oraz konstrukcji tabel punktowych, po-
zwalających porównać siłę relatywną, przejawia-
jącą się w wynikach zawodników niezależnie od ich 
kategorii wagowych [14, 26, 31, 33–41]. Jednakże 
według Huntera i wsp. [42], póki dokładna i praw-
dziwa zależność między siłą i masą ciała nie będzie 
znana, wszystkie próby wyrównywania wyników 
w podnoszeniu ciężarów będą jedynie przybliżeniami. 
Największe trudności twórcom wskaźników sprawno-
ści i tabel dostarczają zawodnicy kategorii najcięższej,  
u których tkanka tłuszczowa ma znaczny udział w ogól-
nej masie ciała. Według Hester i in. [37] zależność 
siły od masy ciała ciężarowców zachowuje charakter 
liniowy do 180–200 funtów (81,7 do 90,7 kg).

W artykule poświęconym modelowaniu w fizjologii 
Batterham i George [43] za oczywisty uważają fakt, iż 
w najcięższych kategoriach (od 90 do ponad 150 kg) 
założenie o homogeniczności próbek nie jest pewne ze 
względu na kształt ciała, jego strukturę i skład. Autorzy 
ustalili również, iż w dwuboju olimpijskim rosnącym wy-
miarom ciała towarzyszy relatywnie mniejszy przyrost 
wyników. Z kolei Sinclair [38], również na podstawie 
wyników tej konkurencji, stwierdził, że powyżej 82,5 kg 
przyrost wyników związany z masą ciała jest znacz-
nie mniejszy, a od około 100 kg staje się znikomy lub 
całkowicie zanika. Komentując możliwości zawodni-
ków najwyższej kategorii wagowej, łączy zwiększenie 
czynników korzystnych, np. masy mięśniowej, ze wzro-
stem czynników niekorzystnych, gdyż zawodnik musi 
przemieszczać własną, większą masę ciała łącznie 
z ciężarem sztangi. W rezultacie progresja wyników 
maleje aż do zera, a nawet obserwuje się ich regres. 
Zawodników kategorii 110 kg plus (podział obowią-
zujący w 1983 roku), Sinclair zalicza do dwóch grup: 
pierwsza obejmuje zawodników, którzy trenują i jedzą 
jak ciężarowcy z lżejszych kategorii, w drugiej znajdują 
się ci, którzy wykazują psychologiczne uzależnienie od 
bardzo obfitych posiłków, przy czym zazwyczaj mówią, 
że nie czują się dostatecznie silni, póki ich masa ciała 
nie przekroczy 140 kg. Określenie Sinclaira „psycholo-
giczne uzależnienie” nawiązuje do zagadnień konferen-
cji poświęconej treningowi mentalnemu sprzyjającemu 
osiągnięciom sportowym. W pracy pt. „Przekraczanie 
umysłem możliwości ciała” K.P Henschen [44] tak okre-
ślił sytuację, kiedy zawodnik osiągnął już wymagany 
poziom przygotowania motorycznego: „wśród czynni-
ków warunkujących wysoki wynik sportowy wzrasta do 
5090% znaczenie aspektów psychicznych … staje się 
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więc zrozumiałe, że działanie w sporcie nie może ogra-
niczyć się wyłącznie do aspektów fizycznych” [s. 10].

Nie tylko w ciężarach, ale również w innych dyscy-
plinach sportowych uwidacznia się negatywny wpływ 
znacznej ilości tkanki tłuszczowej. W badaniach bok-
serów Skład [45] stwierdził, że tęgość budowy nie 
zawsze wiąże się z silnym umięśnieniem i mocnym 
szkieletem, lecz często z nadmiernym otłuszczeniem 
stanowiącym nieprzydatny balast. Szczególnie wi-
doczne jest to w ostatniej kategorii wagowej, gdzie 
u niektórych bokserów ciężar tłuszczu dochodził do 
25 kg. Przedstawione przykłady uzasadniają koniecz-
ność prowadzenia szczegółowych badań somatycz-
nych sportowców charakteryzujących się głównie 
wysokimi wartościami masy ciała. Milicerowa [46, s. 
13] proponuje analizę budowy ciała w następujących 
aspektach:
-	 „w stosunkach wewnętrznych między komponen-

tami tkankowymi ciała, niezależnie od wielkości 
osobnika;

-	 wielkości ciała w ujęciu trójwymiarowym;
-	 proporcji zewnętrznych, a więc stosunków między 

długościami poszczególnych odcinków kończyn, 
między długościami kończyn i tułowia, między obfi-
tością umięśnienia różnych okolic ciała itp.”.
Według tej autorki każdy z aspektów ma odmienne 

znaczenie w działalności sportowej i w zależności od 
jej rodzaju może zyskać priorytet. Rolę najbardziej 
niezależną od charakteru sportu spełnia odpowiednie 
wykształcenie komponentów ciała. Autorki publika-
cji [47] poświęconej regulacji masy ciała podkreślają 
znaczenie utrzymywania jej w optymalnym zakresie, 
niejednokrotnie decydującym o wyniku, zwłaszcza 
w tych dyscyplinach, w których obowiązują kategorie 
wagowe. W przypadkach rzadziej spotykanych w spo-
rcie, przy świadomym zwiększaniu masy, chodzi wy-
łącznie o wzrost umięśnienia, gdyż przyrost związany 
z rozrostem tkanki tłuszczowej prowadzi do obniżenia 
wydolności fizycznej. Podobne stanowisko reprezen-
tują Macedonio i Dunfort [48] w pozycji nazwanej przez 
nie przewodnikiem sportowca, dotyczącym regulacji 
masy ciała o podtytule „Optymalna waga dla optymal-
nego wyczynu”, opracowanym przy ścisłej współpracy 
z grupami sportu zawodowego. Autorki „podjęły ważny 
problem dostosowania masy i składu ciała sportowców 
do potrzeb danej dyscypliny sportu”. Przytoczony cytat 
pochodzi z doskonałej recenzji tej publikacji, wyraża-
jącej wszystkie podstawowe tezy autorek, zamiesz-
czonej w „Sporcie Wyczynowym” pod tytułem „Jak 
za pomocą diety kształtować masę i skład ciała” [49,  

s. 108]. Jedną z zasadniczych wypowiedzi autorek 
przytoczonej w ocenie ich pracy jest stwierdzenie, iż 
niska masa mięśniowa może decydować o zbyt małej 
sile, natomiast zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej ob-
niża szybkość i zwinność.

W antropologii wyróżnia się dwa pojęcia określa-
jące masę ciała bez komponentu tłuszczowego: ciężar 
ciała beztłuszczowego – FFM (fat free mass) i ciężar 
ciała szczupłego – LBM (lean body mass). W badaniach 
grup sportowych częściej stosowany jest ten drugi spo-
sób oceny. Według Skibińskiej [50] jest to ciężar ciała 
pozbawiony ciężaru tkanki tłuszczowej podskórnej oraz 
części tłuszczu wewnętrznego. Z jednej strony zależy 
on od typu budowy, a więc wysokości ciała, z drugiej 
od masywności, to jest umięśnienia i kośćca. Zdaniem 
autorki określenie ciała szczupłego może odgrywać 
rolę w rzutach lekkoatletycznych, zwłaszcza w pchnię-
ciu kulą. Uważa ona, iż ta konkurencja jest jedną 
z nielicznych, w których zależność wyniku od cię-
żaru ciała szczupłego jest względnie prostoliniowa. 
Podobną opinię wyrażają autorzy Fizjologii Sportu [51, 
s. 215]. Ich zdaniem istnieje wiele dowodów świad-
czących o pozytywnej zależności między ciałem 
beztłuszczowym (FFM) a wynikami w konkurencjach 
wymagających użycia mocy, takich jak podnoszenie 
ciężarów czy rzuty. Istotne znaczenie ma ich wypo-
wiedź na temat zmniejszania zawartości tłuszczu 
w ciele – „innym rozważanym czynnikiem jest fakt, że 
ćwiczenia prowadzą do wzrostu FFM i ubytku tłuszczu 
w ciele. A ponieważ mięśnie mają większą gęstość niż 
tłuszcz, wzrost masy mięśniowej może nawet prowa-
dzić do zwiększenia masy ciała”. Według Piechaczka 
[52] intensywny trening sportowy oprócz zmian ga-
barytów zawodników oddziałuje również na strukturę 
wewnętrzną tkanek, co wpływa na gęstość ciała i LBM 
znacznie je zwiększając. Tenże autor cytuje Welhama 
i Behnke [52, s. 21], „którzy zauważyli, iż zawodowi 
piłkarze amerykańscy mając o 25% wyższą masę 
ciała aniżeli grupa kontrolna, przewyższali ją znacz-
nie w gęstości ciała. Co pozwalało na stwierdzenie, że 
odsetek tłuszczu całkowitego był u nich stosunkowo 
mniejszy niż można było się spodziewać w porówna-
niu do ich wysokiej masy ciała”. Istotne jest, iż zmiany 
masy nie zawsze muszą prowadzić do zmiany ilości 
tłuszczu w ciele. Milicerowa [46], omawiając budowę 
somatyczną jako kryterium selekcji sportowej, uważa, 
iż „rolę najbardziej niezależną od charakteru sportu 
spełnia odpowiednie wykształcenie komponentów 
ciała”. Zwraca również uwagę na pewną prawidłowość 
fizjologiczną, że stosunek tłuszczu do ciała szczupłego 
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jest wyższy u osób o dużej masie ciała. Zdaniem tej 
autorki relacje między masą ciała i tłuszczem przyj-
mują dość szerokie granice zmienności, w następstwie 
tego można spotkać zawodników o dużej masie ciała, 
a stosunkowo niewielkim odsetku tkanki tłuszczowej. 
Podobne relacje również dotyczą intensywnie tre-
nujących sportowców, jak w lekkoatletyce miotaczy,  
a w sportach walki i podnoszeniu ciężarów – zawod-
ników ciężkich kategorii wagowych. W konsekwencji 
w miarę podnoszenia się masy ciała obserwuje się ob-
niżenie wskaźnika siły względnej. Zjawisko to uwidacz-
nia się w rekordach podnoszenia ciężarów, których 
wartość sportowa obniża się w wyższych kategoriach 
wagowych. W języku angielskim tkankę tłuszczowa 
określa się jako ‘dead weigth’ – martwy ciężar, nieprzy-
datny w działaniach ruchowych i wysoce ujemnie kore-
lujący ze zdolnościami motorycznymi.

Negatywny wpływ dużych mas ciała na osiągnię-
cia sportowe pozwala przypuszczać, że powinna 
istnieć górna granica masy ciała szczupłego u czło-
wieka. Forbes (za: Batterhamem i Georgem) [43] 
szacuje ją na 100 kg u mężczyzn i 60 kg u kobiet, 
a zwiększenie masy ponad te wartości, w granicach 
110–120 kg u mężczyzn i 70–80 kg u kobiet, odbywa 
się głównie przez przyrost tkanki tłuszczowej z za-
strzeżeniem, że nie stosują oni sterydów anaboliczno-
androgenicznych lub innych środków tego rodzaju. Ich 
użycie może zmienić górną granicę ciała szczupłego 
człowieka. Stosunkowo słabsze rezultaty potężnie zbu-
dowanych zawodników najcięższych kategorii zgodne 
są z tezą Ważnego [20], iż sprawność „dużego” czło-
wieka jest proporcjonalnie mniejsza od sprawności 
„małego”. W bardzo znacznym stopniu zależy to od sto-
sunku tkanki aktywnej, określonej przez ciało szczupłe, 
do tkanki biernej, czyli otłuszczenia.

Przedstawione w tabeli 1a, zerowe współczynniki ko-
relacji, informujące o braku związków między wynikami 
a wysokością i masą ciała w grupie czołowych miotaczy 
świata posługujących się techniką klasyczną, mogą bu-
dzić niedowierzanie. Nie wynika to jednak z niezależnego, 

jednoczesnego braku oddziaływania tych parametrów 
morfologicznych. Przyczyną jest interakcja tych dwóch 
cech, ujawniająca w świetle analizy wzajemne, znoszące 
się, ich oddziaływanie na rezultat sportowy. Świadczy 
o tym zerowa korelacja wysokości z masą ciała, określa-
jąca tę grupę zawodników jako wyjątkowo nieproporcjo-
nalnie zbudowanych. Występują w niej miotacze o sto-
sunkowo niskiej wysokości ciała, a znacznej jego masie, 
jak również o odwrotnych proporcjach – wysocy, niegrze-
szący nadwagą. W ten sposób korzystne wartości jednej 
z cech niwelowane są negatywnymi wymiarami drugiej. 
„Współuczestnictwo wysokości i masy ciała” w pozytyw-
nym wpływie na wynik zastąpione zostało wzajemnym 
„zwalczaniem się”, co w efekcie przyniosło zerową kore-
lację między cechami budowy ciała a wynikiem.

W celu pełniejszego zobrazowania znaczenia 
czynnika somatycznego dla osiągnięć w tej konkurencji 
w tabeli 6 przedstawiono wyrażoną iloczynem wysoko-
ści i masy ciała wartość, określoną jako „potencjał so-
matyczny”, dotyczącą trzech grup miotaczy oraz dzie-
sięcioboistów. Około 6000punktowa różnica średnich 
arytmetycznych między miotaczami a wieloboistami 
informuje o znacznej przewadze w wartościach cech 
budowy ciała tych pierwszych.

Uwidacznia to również zestawienie standaryzo-
wanych wyników wysokości i masy ciała ze stan-
daryzowanymi wynikami pchnięcia kulą miotaczy 
stosujących technikę klasyczną (ryc. 4) i posługują-
cych się techniką obrotową dobranych wysokością 
ciała (ryc. 5), ilustrujące wzajemne relacje między 
tymi trzema zmiennymi, których brak uwidacznia się 
w osiemnastoosobowym zespole wyjściowym. 
Znaczne odległości między współrzędnymi obu cech 
dotyczących danego wyniku i ich rozproszenie infor-
mują o braku związków (duże odległości – brak kore-
lacji, małe odległości – korelacje znaczące). Rycina 6 
przedstawia różnice między grupami „klasyków” i „ob-
rotowców”, wyrażone średnimi arytmetycznymi stan-
daryzowanych odległości między współrzędnymi obu 
cech somatycznych i uzupełnione wartościami współ-

Tabela 6. Średnie arytmetyczne wyników, cech budowy ciała i potencjału somatycznego trzech grup miotaczy

N Grupa
Wynik (m)

1

Wysokość ciała
(cm)

2

Masa ciała
(kg)

3

Iloczyn

 (2 × 3)

18 Technika klasyczna 20,24 192,8 115,4 22269

18 Technika obrotowa – dobrani wysokością ciała 20,27 192,7 116,3 22483

18 Technika obrotowa –  dobrani masą ciała 20,25 188,6 115,7 21852

61 Dziesięciobój 14,30 187,2 85,6 16024
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Ryc. 4. Zestawienie standaryzowanych wyników wysokości i masy ciała ze standaryzowanymi wynikami pchnięcia kulą miotaczy stosujących technikę 
klasyczną

Ryc. 5. Zestawienie standaryzowanych wyników wysokości i masy ciała ze standaryzowanymi wynikami pchnięcia kulą miotaczy stosujących technikę 
obrotową dobranych wysokością ciała do miotaczy pchających techniką klasyczną
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czynników korelacji. Wykres ilustruje zbieżność między 
odległościami współrzędnych wysokości i masy ciała 
a wartością związków, jakie te cechy tworzą.

W dążeniu do bliższego poznania wpływu siły na 
wyniki kulomiotów, kierując się doświadczeniem po-
przednich prac własnych [14, 53], jak również pozy-
tywnymi opiniami innych autorów [15, 19], obliczono 
regresyjny wskaźnik siły względnej. Propozycję Sulisza 
[54], dotyczącą konstrukcji miary będącej niezależną 
od masy ciała, a stanowiącą różnicę między pomiarem 
rzeczywistym „Y” a przewidywanym „Y`”, wykorzystano
do oceny siły względnej w formie ilorazowej Y

Y`
 [15,

s. 318]. W celu porównania obliczono również orygi-
nalną wersję wskaźnika utworzonego na podstawie 
różnic [54]. Tabela 7 informuje o miejscach rangowych 
miotaczy w zależności od zastosowanego wariantu 
regresyjnego wskaźnika siły względnej. Obie wersje 
wskaźnika niemal identycznie określiły siłę względną 
zawodników, oceniając ich przygotowanie do zawo-
dów pod względem tej zdolności motorycznej. Trójka 
zawodników, która awansowała w hierarchii rangowej 
(numery 6, 8, 14 o masie ciała kolejno 80 kg, 105 kg, 
89 kg), to miotacze o stosunkowo niskiej masie ciała 
i przeciętnej jego wysokości (dane o cechach budowy 
ciała w Aneksie). Swoją pozycję zawdzięczają wyso-

r12   .06
r13   .44
r23  .50

r12   -.01
r13    .07
r23   -.01

0,0

0,2
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0,6

0,8
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1,2

Technika klasyczna Technika obrotowa -
dobrani wysokością

1 - wynik
2 - wysokość ciała
3 - masa ciała

 Ryc. 6. Średnie arytmetyczne odległości między wynikami standaryzowanymi wysokości i masy ciała w grupach miotaczy pchających techniką klasyczną 
i stosujących technikę obrotową dobranych wysokością ciała

Tabela 7. Miejsca rangowe czołowych miotaczy w zależności od zastosowanego regresyjnego wskaźnika siły względnej 

Ranga Wynik Miotacz
nr Y Y’ Y

Y’
Miotacz

nr Y’ Y–Y’

1 22,16 1 22,16 20,72 106,9 1 20,72 143,6

2 21,95 6 21,13 19,77 106,9 3 20,52 137,3

3 21,89 3 21,89 20,52 106,7 6 19,77 135,6

4 21,78 2 21,95 20,64 106,4 2 20,64 131,2

5 21,37 14 20,82 19,76 105,4 14 19,76 106,3

6 21,13 8 21,09 20,03 105,3 8 20,03 105,7

7 21,11 4 21,78 20,72 105,1 4 20,72 105,6

8 21,09 5 21,37 20,38 104,9 5 20,38 99,1
Y – wynik rzeczywisty

Y’ – wynik przewidywany  
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kiemu stopniu wytrenowania. Pięciu pozostałych swoje 
miejsce w ósemce najlepszych utrzymało zarówno 
dzięki poziomowi przygotowania motorycznego, jak  
i warunkom fizycznym (średnie arytmetyczne mas 
137,6 kg i wysokości ciała 193,2 cm).

W pracach poświęconych sprawności fizycz-
nej przy opisywaniu siły mięśniowej często używa 
się wzorów i symboli przyjętych z fizyki. Ważny 
[20] uważa, że termin „siła” w motoryce człowieka 
jest pojęciem znacznie szerszym niż w fizyce. Stąd 
nie powinno się stosować zapożyczonych z innej 
dziedziny symboli, mając na względzie biologiczne 
i psychologiczne podstawy tego określenia. W przy-
padku miotaczy cięższych można jednak spróbo-
wać wyjaśnić drogą praw fizyki pozytywny związek  
(r – .40) między ich masą ciała a wynikiem, niezgodny 
ze sformułowaniem Forbesa [za: 43] o proporcjach 
tkanki tłuszczowej i umięśnienia (ciało szczupłe mak-
symalnie do 100 kg).

W XVII wieku Borelli, autor biomechaniki O lokomocji 
zwierząt, jako pierwszy wskazał, że wszystkie podsta-
wowe sposoby lokomocji może zademonstrować czło-
wiek w łódce na jeziorze [55]. Jednym z wariantów jest 
wyrzucanie z dużą szybkością takich przedmiotów jak np. 
wiosła czy bosaki w stronę przeciwną do kierunku pły-
nięcia. Autorzy publikacji podobnie przedstawiają działa-
nie trzeciej zasady Newtona o akcji i reakcji – skacząc 
z lekkiej łódki znaczną część energii traci się na jej prze-
mieszczenie, a tylko niewielką na przemieszczenie wła-
snego ciała, co skutkuje lądowaniem w wodzie w bliskiej 
odległości od miejsca odbicia. Inaczej dzieje się w przy-
padku skoku z mostu. Analogicznie dla miotaczy ciężkich 
przedmiotów, takich jak kula czy młot, korzystna, tak jak 
w relacji łódka – most, jest większa masa ciała. Ustalony 
przepisami ciężar sprzętu jest niezmienny.

W przypadku odmiennego wpływu masy ciała na 
wyniki miotaczy grup cięższych i lżejszych różnica 
około 20 kg nie mogła tu raczej zaważyć na rezulta-
tach. Można przypuszczać, iż istotne zmiany w znaku 
i wielkości korelacji mogłyby nastąpić przy takich pro-
porcjach mas ciała, jakie np. byłyby między Tomciem 
Paluchem a Tomaszem Majewskim, czy w drugą stronę 
i w innej skali, tego ostatniego z biblijnym Goliatem mie-
rzącym 6 łokci i jedną piędź (ok. 3 m).

Nawet przybliżone określenie oddziaływania 
trzeciego prawa dynamiki na wyniki zawodników 
z przyczyn biologicznych i psychologicznych byłoby 
niezwykle trudne. Stąd w sferze rozważań można by 
sobie wyobrazić konstrukcję ruchomego urządzenia 
mechanicznego o możliwościach zmniejszania lub 

zwiększania w dużym zakresie własnego ciężaru pod 
optymalnym kątem wyrzucającego kulę, której pręd-
kość powinna być regulowana (np. 14 m/s, teoretycz-
nie odpowiadałoby wynikowi 22–23 m), co pozwoliłoby 
określić zależność między ciężarem (masą) urządze-
nia a uzyskaną przez nie odległością wyrzucanego 
sprzętu.

Podsumowanie

W porównaniu dwóch technik pod względem biome-
chanicznym większą skuteczność autorzy piśmien-
nictwa związanego z tematem przyznają technice 
obrotowej, wymagającej jednak wysokiego poziomu 
zdolności koordynacyjnych.

Pod względem somatycznym, w porównaniu grup 
wyjściowych, nie stwierdzono żadnych znaczących 
różnic między zawodnikami stosującymi te dwa spo-
soby wykonania pchnięcia. Jednak przy precyzyjniej-
szym doborze dostosowującym masę ciała miotaczy 
techniką obrotową do stosujących technikę klasyczną 
okazało się, iż ci pierwsi są niżsi o 4,2 cm, uzyskując 
praktycznie ten sam wynik. Całkowity brak związku 
między wynikiem a cechami somatycznymi „klasy-
ków”, a przede wszystkim zerowa korelacja wysokości 
z masą ciała pozwoliła określić ich jako nieproporcjo-
nalnie zbudowanych, co z kolei nasuwa postulat złago-
dzenia wymogów dotyczących tych cech przy naborze 
i w procesie selekcyjnym.

Mimo wielu sugestii o większej skuteczności tech-
niki obrotowej, biorąc pod uwagę fakt, iż na dwóch 
ostatnich igrzyskach olimpijskich na podium stanęło 
czterech reprezentantów techniki klasycznej, trzeba 
stwierdzić, że pod względem osiągnięć można posta-
wić między tymi dwoma sposobami wykonania pchnię-
cia znak równości.

O wiele trudniejszy, a właściwie nierozwiązany, oka-
zał się problem pozytywnego związku w grupie miota-
czy cięższych masy ciała z rezultatem. Jeżeli uwzględni 
się twierdzenie Forbesa [za: 43] o górnej granicy 100 
kg ciała szczupłego u mężczyzn i jego zastrzeżenie 
o stosowaniu sterydów anabolicznoandrogenicznych 
lub innych środków tego rodzaju, i jeśli jednocześnie 
przyjmie się wypowiedź Sinclaira [38] o psychologicz-
nym uzależnieniu ciężarowców najwyższych kategorii 
dążących do uzyskania jeszcze większej masy ciała, 
umożliwiającej im wysokie osiągnięcia, to można przez 
analogię do sztangistów przypuszczać, iż będzie to 
również dotyczyć części miotaczy niekorzystających 
z zabronionych przepisami środków.
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Jeszcze na koniec o sprawie bardzo drażliwej, 
dotyczącej przyjmowania niedozwolonych środków. 
Znacząca liczba osób interesujących się sportem 
wyczynowym prezentuje pogląd o powszechnym ich 
stosowaniu. Czy hasło „wszyscy biorą” może być ak-
ceptowane? Faktem jest, iż między wysokim poziomem 
wytrenowania, określonym wskaźnikiem siły względnej 
a stanem gotowości organizmu do wielkich osiągnięć 
po zastosowaniu sztucznego dopingu, można postawić 
znak równości. Jeżeli traktować jako niepodważalne 
twierdzenie Forbesa, to u miotaczy cięższych, powy-
żej 120 kg, stosunek umięśnienia do tłuszczu będzie 
niekorzystny i powinien mieć negatywny wpływ na 
wyniki. Te pejoratywne proporcje ulegają zmianie przy 
niedozwolonym wspomaganiu, czego efektem są wy-
sokie rezultaty. Można być niemal pewnym, iż w grupie 
36 cięższych zawodników będą się tacy znajdować. 
Pominięcie stanowiska Forbesa dotyczącego maksy-
malnej granicy ciała szczupłego pozwoli wierzyć, iż 
istnieje część zawodników uzyskujących wyniki zgod-
nie z przepisami antydopingowymi. O tym, iż z nie-
dozwolonego wspomagania korzysta część miotaczy 
z czołówki światowej świadczą niestety poolimpijskie 
dyskwalifikacje.

Wnioski

Zastosowanie w badaniach tylko jednej zmiennej nieza-
leżnej – masy ciała, może jedynie w przybliżeniu okre-
ślić potencjalne możliwości zawodnika. Dysponowanie 
dwoma zmiennymi, a zwłaszcza ilością tkanki tłusz-
czowej, pozwoliłoby na precyzyjniejszą diagnozę stanu 
przygotowania organizmu zawodników do wysokiego 
wyczynu. W analizie statystycznej osiągnięć zawodni-
ków najwyższej klasy światowej, takich jak badani miota-
cze, trzeba bardzo ostrożnie wyciągać wnioski. Na tym 
poziomie sportowym występują czynniki różnej natury 
wpływające na wynik, które są trudne lub niemal nie-
możliwe do zdefiniowania. Przykładem może być brak 
związku lub niezgodny z wiedzą jego kierunek między 
wynikami a cechami budowy ciała, będący następ-
stwem, a nie tłumaczący przyczynę powstania zjawiska.

Reasumując, stanowczo należy podkreślić, iż ba-
dania somatycznomotoryczne nie mogą być podstawą 
do wnioskowania o przyjmowaniu niedozwolonych 
środków wspomagających. Nie można jednak wyklu-
czyć, iż w przyszłości tego typu badania, zintegrowane 
z chemicznymi badaniami moczu, krwi lub śliny, mogą 
podwyższyć skuteczność kontroli antydopingowej.
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Znaczenie czynnika somatycznego dla osiągnięć w pchnięciu kulą z uwzględnieniem techniki obrotowej i klasycznej

Aneks. Zestawienie wyników i danych somatycznych najlepszych zawodników świata w roku 2009

Lp. Nazwisko i Imię
Wynik (m)

O – obrotowa
K – klasyczna

Wysokość
ciała 
(cm)

Masa
ciała 
(kg)

Wskaźnik 
smukłości

1 Christian Cantwell 22,16   O 196 145 37,3
2 Majewski Tomasz 21,95   K 204 140 39,3
3 Reese Hoffa 21,89   O 182 133 35,7
4 Daniel Taylor 21,78   O 198 145 37,7
5 Ralf Bartels 21,37   K 186 125 37,2
6 Sultan Abdulmajeed Alhabashi 21,13   O 180 90 40,2
7 Adam Nelson 21,11   O 183 115 37,6
8 Dorian Scott 21,09   O 193 105 40,9
9 Andrei Mikhnevich 21,02   O 202 127 40,2

10 Ryan Whiting 20,99   O 190 116 39,0
11 Pavel Lyzhyn 20,98   O 189 110 39,4
12 Dylan Armstrong 20,92   O 193 114 39,8
13 Maksim Sidorov 20,92   O 195 115 40,1
14 Pavel Sofin 20,82   K 192 89 43,0
15 Maris Urtans 20,64   K 188 123 37,8
16 Sheldon Battle 20,56   O 188 120 38,1
17 Anton Luboslavskiy 20,56   K 188 118 38,3
18 Noah Bryant 20,55   O 185 120 37,5
19 Marco Fortes 20,52   O 189 120 38,3
20 Peter Sack 20,46   O 192 113 39,7
21 Luka Rujevic 20,46   O 200 132 39,3
22 Scott Martin 20,45   O 190 115 39,1
23 Cory Martin 20,43   O 196 115 40,3
24 David Storl 20,43   K 199 111 41,4
25 Asmir Kolašinac 20,41   O 195 103 41,6
26 Justin Anlezark 20,39   O 187 125 37,4
27 Manuel Martínez 20,39   K 186 125 37,2
28 Carl Myerscough 20,33   O 209 149 39,4
29 Nedžad Mulabegovic 20,31   O 189 100 40,7
30 Russell Winger 20,30   O 191 120 38,7
31 Hamza Alic 20,30   O 186 105 39,4
32 Marco Schmidt 20,28   K 202 106 42,7
33 Taavi Peetre 20,26   K 180 102 38,5
34 Rhuben Williams 20,25   O 178 102 38,1
35 Milan Jotanovic 20,14   O 184 115 37,8
36 Antonin Žalský 20,11   O 200 105 42,4
37 Zach Lloyd 20,09   O 191 141 36,7
38 Andriy Borodkin 20,09   K 202 128 40,1
39 Andriy Semenov 20,05   K 204 107 43,0
40 Borja Vivas 20,01   K 191 92 42,3
41 Yury Bialou 20,00   O 183 115 37,6
42 Yasser Ibrahim Farag 19,97   O 185 127 36,8
43 Yves Niaré 19,97   O 195 95 42,7
44 Jakub Giza 19,97   K 188 124 37,7
45 Krzysztof Krzywosz 19,83   O 181 83 41,5
46 Andy Dittmar 19,79   K 196 120 39,7
47 Milan Haborák 19,78   O 191 109 40,0
48 Steve Manz 19,76   O 183 120 37,1
49 Kemal Mesic 19,68   O 197 110 41,1
50 Kim Christensen 19,65   O 187 115 38,5
51 Jun Zhang 19,58   K 186 125 37,2
52 Jordan Clarke 19,49   O 193 125 38,6
53 Ross Jordaan 19,46   O 192 105 40,7
54 Ming Huang Chang 19,45   O 193 110 40,3
55 Remigius Machura 19,43   K 194 88 43,6
56 Georgi Ivanov 19,41   O 188 110 39,2
57 Gaëtan Bucki 19,41   K 195 135 38,0
58 Jason Cook 19,39   O 188 120 38,1
59 Mihaíl Stamatóyiannis 19,34   O 188 105 39,8
60 Mark Edwards 19,33   O 180 115 37,0
61 Aaron Studt 19,27   O 192 114 39,6
62 Marco Di Maggio 19,25   O 198 114 40,8
63 Daniel Vanek 19,24   O 188 110 39,2
64 Dominik Zielinski 19,24   K 190 120 38,5
65 Germán Lauro 19,20   O 184 107 38,8
66 Paolo Dal Soglio 19,18   O 189 110 39,4
67 Kevin Bookout 19,14   O 201 109 42,1
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Streszczenie

W dzisiejszych czasach szkoła powinna przyczyniać się do wspierania rozwoju motorycznej sprawności 
uczniów, w tym zdolności koordynacyjnych i kondycyjnych, przeciwdziałając tym samym postępującemu de-
ficytowi w rozwoju motorycznym dzieci. Ważne zatem jest podjęcie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, w tym 
opracowanie metod pracy z uczniem, które przeciwdziałałyby regresji poziomu koordynacyjnych zdolności 
motorycznych u dzieci i przyczyniałyby się do prawidłowego rozwoju ich sprawności fizycznej. Celem przepro-
wadzonych badań było określenie zmian, jakie zachodzą w poziomie wybranych koordynacyjnych zdolności 
motorycznych i poszczególnych składowych sprawności fizycznej u uczniów w wieku 10 lat w wyniku realizacji 
autorskiego programu zajęć ruchowych, uwzględniających ćwiczenia koordynacyjne. Podczas jednych z zajęć 
ruchowych w tygodniu w grupach eksperymentalnych 20 minut lekcji poświęcano na rozwijanie przejawów 
wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u uczniów. Porównano wyniki uzyskane przez uczniów 
grup eksperymentalnych z rezultatami uzyskanymi przez uczniów z grup kontrolnych realizujących tzw. tradycyj-
ny program wychowania fizycznego. Analizowano zmiany w poziomie wybranych koordynacyjnych zdolności 
motorycznych, tj. orientacji w przestrzeni, szybkiej reakcji, różnicowania kinestetycznego oraz dostosowania 
ruchów. Do określenia poziomu sprawności fizycznej dzieci zastosowano próby Międzynarodowego Testu 
Sprawności Fizycznej ICSPFT. Badania przeprowadzono dwukrotnie, na początku i pod koniec roku szkolnego 
2010/2011, w dwóch szkołach podstawowych w Wołowie. Okazało się, że po realizacji autorskiego programu 
wychowania fizycznego wzbogaconego o ćwiczenia koordynacyjne we wszystkich grupach eksperymental-
nych nastąpił wzrost poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych i sprawności fizycznej 
diagnozowanej Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej ICSPFT. Natomiast grupy kontrolne częściej 
uzyskiwały niekorzystne czy mało znaczące zmiany w zakresie rozwoju badanych koordynacyjnych zdolności 
motorycznych i sprawności fizycznej.

NR 62 2013ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE

W obecnych czasach wśród dzieci zauważa się 
ciągle postępujący deficyt w rozwoju motorycznym. 
Znaczna część z nich rozwija się w środowisku pasyw-
nym ruchowo, w którym dominującą formą spędzania 
czasu wolnego jest oglądanie telewizji czy realizacja 
zainteresowań komputerowych [1, 2]. Podczas regular-
nie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego czy do-
datkowych zajęć ruchowych należy dążyć do tworzenia 
takich sytuacji dydaktycznych, w czasie których uczeń, 
ucząc się ruchu, opanowuje nawyki ruchowe, uspraw-
nia swoje ciało, a jednocześnie w trakcie tych działań 

zdobywa potrzebne mu wartościowe doświadczenia 
społeczne (buduje zaufanie do siebie, odkrywa i poznaje 
prawdę o sobie, uczy się szacunku, tolerancji oraz współ-
pracy z innymi osobami) [3, 4, 5]. Uczestnictwo i zaan-
gażowanie dziecka w różne formy zajęć ruchowych jest 
często powiązane z poziomem sprawności fizycznej. Im 
rzadziej uczniowie uczestniczą w aktywności ruchowej, 
tym bardziej można przypuszczać, że będą prezentować 
niższy poziom sprawności fizycznej [6, 7].

Dzieci w czwartej klasie szkoły podstawowej posia-
dają największą łatwość opanowania nowych nawyków 
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ruchowych nawet o skomplikowanej strukturze. Wynika 
to ze sprawności mechanizmów koordynacyjnych oraz 
z chęci podejmowania aktywności ruchowej opartej na 
ruchach lokomocyjnych oraz manualnych. W okresie 
tym potrzeba ruchu wspomaga intensywność rozwoju 
koordynacyjnych zdolności motorycznych [8] oraz 
umożliwia wzrost poziomu zdolności kondycyjnych 
(między innymi takich jak szybkość, moc i zwinność). 
Wydatne zwiększenie u dziesięciolatków zdolności 
kondycyjnych i koordynacyjnych wraz z harmonijną 
budową ciała decyduje o wysokiej sprawności fizycz-
nej. Zaniedbanie rozwoju jednej z tych zdolności może 
przyczynić się do obniżenia sprawności fizycznej. 
Należy także pamiętać, że zdolności te są ze sobą 
powiązane i jak pisze Starosta „dzięki podniesieniu 
poziomu zdolności koordynacyjnych uzyskać można 
wzrost poziomu zdolności kondycyjnych” [9, s. 110].

Sprawność fizyczna jest pojęciem bardzo szerokim 
i wiąże się ze stanem całego organizmu człowieka, 
a nie tylko z jego aparatem ruchu. Rozumiana jest 
jako całość zdolności i umiejętności człowieka, umoż-
liwiających efektywne wykonywanie wszelkich zadań 
ruchowych [2, 10]. Ta aktualna możliwość realizacji 
różnorodnych działań motorycznych decyduje o zarad-
ności człowieka w życiu społecznym. Ponadto spraw-
ność fizyczna u dzieci i młodzieży jest jednym z ele-
mentów, na podstawie którego można oceniać stan 
zdrowia człowieka (przewidywać procesy chorobowe 
czy niedociągnięcia w rozwoju biologicznym) [11, 12]. 
Sprawność fizyczna współcześnie może być rozpa-
trywana zatem w zależności od celów podejmowania 
aktywności ruchowej w obszarze zdrowia i osiągnięć 
motorycznych. Wuest i Bucher wyodrębnili w spraw-
ności komponenty powiązane ze zdrowiem: skład 
ciała, wydolność fizyczną, gibkość, wytrzymałość mię-
śniową, silę mięśniową. Natomiast w komponentach 
powiązanych z osiągnięciami motorycznymi: zwinność, 
równowagę, moc, czas reakcji, szybkość i koordynację 
[13]. Bardzo istotną rolę wśród wielu cech organizmu, 
które wpływają na sprawność fizyczną dziecka, przy-
pisuje się koordynacyjnym zdolnościom motorycznym. 
Definiuje się je, jako „względnie utrwalone i uogólnione 
formy przebiegu psychofizycznych procesów regulacji 
ruchowej. Odzwierciedlają one złożone stosunki za-
chodzące pomiędzy procesami neuropsychicznymi, 
umożliwiającymi skuteczne sterowanie i regulację 
ruchowych czynności człowieka” [14, s. 13]. Ponadto 
zdolności te zdeterminowane są procesami kognityw-
nymi (spostrzeganiem, myśleniem). Koordynacyjne 
zdolności motoryczne, będące komponentami struk-

tury czynności motorycznej człowieka, pełnią zna-
czącą rolę w zwiększaniu efektywności procesu szkol-
nego wychowania fizycznego [15, 16, 17]. Pozwalają 
na nabywanie, doskonalenie i stabilizację umiejętności 
ruchowych oraz na świadome i celowe wykorzystanie 
ich w różnorodnych sytuacjach i warunkach (nie tylko 
w środowisku szkolnym). Niepokojący jednak staje się 
fakt obniżania poziomu sprawności koordynacyjnej 
wśród uczniów polskich szkół [18].

Ważne zatem jest podjęcie wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięć, w tym opracowanie metod pracy 
z uczniem, które przeciwdziałałyby regresji poziomu ko-
ordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci, przy-
czyniałyby się do prawidłowego rozwoju ich sprawno-
ści fizycznej oraz umożliwiałyby realizacje pozostałych 
celów wychowania fizycznego. W pracy podjęto próbę 
analizy efektów zastosowanej metody prowadzenia 
zajęć ruchowych, wspomagających rozwój koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych, oraz dokonano wery-
fikacji skuteczności jej zastosowania. Podobne badania 
prowadzone były w latach dziewięćdziesiątych w róż-
nych grupach wiekowych uczestniczących w różnych 
formach aktywności fizycznej. W wielu z nich uzyskano 
korzystne wyniki, świadczące o możliwości podniesie-
nia poziomu wybranych zdolności koordynacyjnych czy 
innych komponentów motoryczności człowieka pod 
warunkiem zastosowania specjalnie przygotowanego 
autorskiego programu [19, 20, 21]. Nasza praca jest 
próbą zastosowania autorskiego programu wychowa-
nia fizycznego, wspomagającego rozwój koordynacyj-
nych zdolności motorycznych u uczniów klasy czwartej 
szkoły podstawowej. Z uwagi na zainteresowania ba-
dawcze autorów artykułu (wszyscy są pracownikami 
Katedry Zespołowych Gier Sportowych) podjęto próbę 
analizy wyników tylko wybranych koordynacyjnych 
zdolności motorycznych (orientacji w przestrzeni, szyb-
kiej reakcji, kinestetycznego różnicowania oraz dosto-
sowania ruchów), niezwykle istotnych w grach spor-
towych (koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa czy 
piłka ręczna) [22, 23, 24].

Celem badań było określenie zmian, jakie zacho-
dzą w poziomie wybranych koordynacyjnych zdolności 
motorycznych i poszczególnych składowych sprawno-
ści fizycznej u uczniów w wieku 10 lat w wyniku realiza-
cji autorskiego programu zajęć ruchowych uwzględnia-
jących ćwiczenia koordynacyjne.

Postanowiono znaleźć odpowiedź na następujące 
pytania badawcze:
1. Jakie zmiany w poziomie wybranych koordyna-

cyjnych zdolności motorycznych oraz sprawności 
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fizycznej zaszły u uczniów z grup eksperymental-
nych realizujących autorski program zajęć rucho-
wych, wzbogacony o ćwiczenia koordynacyjne, 
a jakie u uczniów z grup kontrolnych realizujących 
tzw. tradycyjny program wychowania fizycznego?

2. Czy realizacja autorskiego programu zajęć rucho-
wych wzbogaconego o ćwiczenia koordynacyjne 
determinuje poziom wybranych koordynacyjnych 
zdolności motorycznych oraz sprawności fizycznej 
uczniów?

Materiał i metody

W badaniach zastosowano metodę eksperymentu 
pedagogicznego realizowanego w warunkach natu-
ralnych, prowadzonego techniką grup równoległych. 
Badaniami objęto 44 uczniów dwóch IV klas Zespołu 
Szkół Publicznych w Wołowie oraz 48 uczniów dwóch 
IV klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie. Dobór 
szkół był celowy. Celowość wynikała z dostępno-
ści szkół w ramach współpracy pomiędzy Urzędem 
Miasta i Gminy w Wołowie a Katedrą Zespołowych 
Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. W każdej szkole spośród uczniów 
utworzono cztery grupy, tj. grupę eksperymentalną 
dziewcząt, grupę eksperymentalną chłopców, grupę 
kontrolną dziewcząt oraz grupę kontrolną chłopców. 
Podziału osób do grup dokonano celowo na podsta-
wie uzyskanych przez uczniów wyników sprawności 
fizycznej i wybranych koordynacyjnych zdolności mo-
torycznych. Badanie to wykonano na początku roku 
szkolnego (w październiku 2010 r.). Grupami ekspery-
mentalnymi zostali uczniowie klas, którzy uzyskali niż-
szy średni wynik w poszczególnych próbach określa-
jących poziom wybranych koordynacyjnych zdolności 
motorycznych [25]. W grupie eksperymentalnej było 
17 dziewcząt i 29 chłopców. W grupie kontrolnej było 
19 dziewcząt i 27 chłopców. Na początku roku szkol-
nego 2010/2011 i pod koniec jego drugiego semestru 
we wszystkich grupach przeprowadzono badania okre-
ślające poziom sprawności fizycznej i wybranych ko-
ordynacyjnych zdolności motorycznych. We wszystkich 
grupach lekcje wychowania fizycznego prowadzone 
były w oparciu o „Program wychowania fizycznego, II 
etap edukacyjny, klasy IV–VI – szkoła podstawowa” 
[26]. Wszystkie klasy realizowały cztery godziny lek-
cyjne wychowania fizycznego w tygodniu oraz dwie 
godziny dodatkowych zajęć ruchowych z zespołowych 
gier sportowych. Grupy eksperymentalne realizo-
wały autorski program zajęć ruchowych, wzbogacony 

o ćwiczenia rozwijające koordynacyjne zdolności mo-
toryczne. Podczas jednej z sześciu godzin zajęć ru-
chowych w tygodniu w grupach eksperymentalnych 20 
minut poświęcano na rozwijanie przejawów wybranych 
koordynacyjnych zdolności motorycznych u uczniów 
(orientację czasowoprzestrzenną, szybkość reakcji, 
różnicowanie kinestetyczne, dostosowanie ruchów). 
Do tych specjalistycznych ćwiczeń koordynacyjnych 
[23] wykorzystano piłki do zespołowych gier sporto-
wych. Realizowane ćwiczenia koordynacyjne nie przy-
pominały strukturą ruchu żadnej z prób określających 
sprawność fizyczną czy poziom koordynacyjnych zdol-
ności motorycznych. W grupach kontrolnych zajęcia 
ruchowe realizowano w sposób tradycyjny (również 
sześć godzin w tygodniu), ale bez specjalistycznych 
dodatkowych ćwiczeń koordynacyjnych. Pozwoliło to 
określić szczególną rolę autorskiego programu zajęć 
ruchowych w zmianie poziomu wybranych koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych i badanych składo-
wych sprawności fizycznej. Zajęcia ruchowe w klasach 
eksperymentalnych i kontrolnych prowadziło 4 nauczy-
cieli wychowania fizycznego uczących w Zespole Szkól 
Publicznych w Wołowie oraz 3 nauczycieli wychowania 
fizycznego pracujących w Szkole Podstawowej nr 2 
w Wołowie. Wszyscy z nich posiadali status nauczy-
ciela mianowanego lub dyplomowanego oraz bardzo 
duże doświadczenie w wykonywanym zawodzie (praca 
w szkole). Ponadto każdy z nauczycieli przed rozpo-
częciem badań i podczas trwania eksperymentu peda-
gogicznego uczestniczył w warsztatach praktycznych, 
konferencjach naukowometodycznych oraz semina-
riach organizowanych przez Katedrę Zespołowych Gier 
Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Celem tych spotkań było omawianie badań 
oraz ujednolicenie środków dydaktycznych stosowa-
nych przez nauczycieli (w tym sposobu postępowania 
z uczniem). Zabiegi te przyczyniały się do ujednolice-
nia warunków realizacji eksperymentu pedagogicznego 
w środowisku naturalnym (szkolnym).

W eksperymencie realizowanym w warunkach na-
turalnych wykorzystano dwa narzędzia badawcze. Do 
określenia poziomu sprawności fizycznej dzieci zasto-
sowano próby Międzynarodowego Testu Sprawności 
Fizycznej ICSPFT: „bieg na 50 m”, „skok w dal z miej-
sca”, „bieg na 600 m”, „siła dłoni”, „zwis na RR ugię-
tych”, „bieg 4 x 10 m, „siady z leżenia”, „skłon tułowia” 
[27]. Ocena sprawności fizycznej polegała na tym, 
że każdy uczeń wykonywał próbę ruchową zgodnie 
z opisem, a następnie uzyskany wynik przeliczano 
na punkty w skali od 1 do 100, posługując się tabli-
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cami punktacji według grup wieku kalendarzowego, 
zaproponowanymi w 2005 r. przez Pilicza, Przewędę, 
Dobosza i NowackąDobosz [27]. Dla oceny poziomu 
sprawności fizycznej ucznia zsumowano punkty uzy-
skane przez niego za każdą próbę [27].

Do diagnozy poziomu wybranych koordynacyjnych 
zdolności motorycznych zastosowano: próbę „bieg 
do piłek” – określającą przejawy zdolności orientacji 
w przestrzeni, próbę „zatrzymanie toczącej się piłki” – 
mierzącą zdolność szybkiej reakcji, próbę „skok w dal 
z miejsca na 50% maksymalnych możliwości” – okre-
ślającą kinestetyczne różnicowanie, oraz próbę „skok 
w dal z miejsca w przód i w tył” – mierzącą dostoso-
wanie ruchów [14].

Wyniki zebrane w badaniach właściwych poddano 
analizie wariancji (ANOVA), która testuje istotności róż-
nic pomiędzy średnimi, a które mają wpływ na stwier-
dzony efekt [28]. Zastosowano także test NIR (Najmniej 
Istotnych Różnic), dzięki któremu uzyskano informacje 
o efektach czynnikowych i różnicach interakcyjnych 
zachodzących w eksperymencie z powtarzanymi 
pomiarami. Dążono jedynie do określenia zmian, ja-
kie zachodzą w grupach eksperymentalnych i kon-
trolnych reprezentujących daną szkołę podstawową  
i różnic między nimi [18].

Analiza

Na podstawie wyników określających poziom orien
tacji w przestrzeni stwierdzono, że uczniowie wszyst-
kich badanych grup (zarówno eksperymentalnych, 
jak i kontrolnych) poprawili rezultaty. Na podstawie 
wyników uzyskanych przez uczniów określających 
poziom orientacji w przestrzeni stwierdzono, że 
średnia czasu biegu u wszystkich badanych grup 
(eksperymentalnych i kontrolnych) uległa skróceniu 
w drugim pomiarze w porównaniu z pierwszym ba-
daniem. 

W Zespole Szkół Publicznych w Wołowie w pierw-
szym badaniu zauważono różnice istotne statystycznie 
pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną dziew-
cząt i pomiędzy grupą eksperymentalną i kontrolną 
chłopców (ryc. 1).

Dziewczęta z grupy eksperymentalnej uzyskały 
gorszy wynik czasu biegu do piłek (ξ = 22,76 s) o 2,71 s 
od dziewcząt z grupy kontrolnej (różnica między rezul-
tatami była istotna statystycznie, p < 0,05). Podobnie 
grupa eksperymentalna chłopców osiągnęła większą 
średnią czasu biegu (ξ = 21,73 s) o 1,9 s od grupy 
kontrolnej chłopców (różnica między rezultatami była 
istotna statystycznie, p < 0,001).

Ryc. 1. Wyniki próby ,,bieg do piłek” uzyskane przez uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie
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Po przeprowadzeniu eksperymentu pedago-
gicznego we wszystkich grupach badawczych 
zmiany w poziomie badanej koordyna cyjnej zdol-
ności motorycznej były znaczące statystycznie 
(ryc. 1). Największa różnica między pierwszym  
a drugim badaniem wystąpiła w grupie eksperymen-
talnej chłopców i wynosiła Δξ = 2,2 s (p < 0,001). 
Natomiast grupa kontrolna tej samej płci poprawiła re-
zultat o 1,77 s (p < 0,001) w porównaniu do pierwszego 
pomiaru (ξ = 19,83 s). Dziewczęta z grupy eksperymen-
talnej uzyskały w drugim pomiarze wynik czasu biegu 
do piłek ξ = 21,13 s, lepszy od październikowego rezul-
tatu o 1,63 s (p < 0,05).

Między dziewczętami grup eksperymentalnej i kon-
trolnej uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Wołowie w pierwszym badaniu, określającym zdol-
ności orientacji w przestrzeni („bieg do piłki”) zauwa-
żono różnice istotne statystycznie (ryc. 2). Dziewczęta 
z grupy eksperymentalnej uzyskały gorszy wynik 
(ξ = 22,62 s) o 2,5 s od dziewcząt z grupy kontrolnej 
(różnica między rezultatami była istotna statystycznie, 
p < 0,05). Natomiast wśród chłopców obu badanych 
grup nie stwierdzono pomiędzy rezultatami różnic istot-
nych statystycznie.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie, podobnie 
jak w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie, we wszyst-
kich grupach eksperymentalnych i kontrolnych zna-

cząco poprawiono wyniki czasu biegu do piłek (różnica 
pomiędzy rezultatami pomiarów była również istotna 
statystycznie). Największa różnica między pierwszym 
a drugim badaniem wystąpiła w grupie eksperymen-
talnej dziewcząt i wynosiła Δξ = 1,42 s (p < 0,01). 
Uzyskały one w drugim pomiarze rezultat ξ = 21,20 s 
(ryc. 2). W grupie kontrolnej dziewcząt średni czasu 
biegu uległ skróceniu o 1,23 s (p < 0,05) w porównaniu 
z pierwszym pomiarem. Pomimo mniejszego przyrostu 
poziomu orientacji przestrzennej u dziewcząt grupy 
kontrolnej, różnica między uzyskanym przez tę grupę 
rezultatem w drugim pomiarze a wynikiem osiągniętym 
przez dziewczęta grupy eksperymentalnej pozostała 
istotna statystycznie (p < 0,05). 

Chłopcy z grupy eksperymentalnej uzyskali w dru-
gim badaniu wynik ξ = 18,99 s, poprawiając go o 1,03 s 
(p < 0,05) w porównaniu do rezultatu osiągniętego na 
początku roku szkolnego. Znaczącą zmianę zauwa-
żono także w grupie kontrolnej chłopców. W drugim 
badaniu skrócili oni średni czas biegu również o 1,03 s 
(p < 0,05), uzyskując rezultat ξ = 18,49 s. Pomimo ko-
rzystnych zmian wśród chłopców obu badanych grup 
nie stwierdzono pod koniec roku szkolnego różnic istot-
nych statystycznie pomiędzy uzyskanymi rezultatami.

Analiza wyników próby „zatrzymania toczącej się 
piłki”, określającej poziom szybkości reakcji, wyka-
zała występowanie zarówno korzystnych, jak i nie-

Ryc. 2. Wyniki próby ,,bieg do piłek” uzyskane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie
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korzystnych zmian w badanych grupach. W Zespole 
Szkół Publicznych w Wołowie w pierwszym badaniu 
nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w uzy-
skanych wynikach zarówno pomiędzy dziewczętami 
z grup eksperymentalnych i kontrolnych, jak i pomię-
dzy chłopcami z tych grup (ryc. 3). W szkole tej jedynie 
grupa kontrolna chłopców znacząco pogorszyła wyniki, 
uzyskując w pierwszym badaniu rezultat ξ = 80,15 cm, 
natomiast w drugim pomiarze ξ = 95,54 cm (różnica 
między wynikami jest istotna statystycznie, p < 0,01). 
W pozostałych grupach w tej szkole stwierdzono nie-
znaczące zmiany w poziomie szybkości reakcji (ryc. 
3). Pod koniec roku szkolnego także nie stwierdzono 
różnic istotnych statystycznie pomiędzy rezultatami 
uzyskanymi przez grupy dziewcząt i chłopców.

Między grupami chłopców uczęszczającymi do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie jedynie w pierw-
szym badaniu stwierdzono różnice istotne statystycznie 
(p < 0,01). Grupa eksperymentalna chłopców uzyskała 
na początku roku szkolnego wynik (ξ = 146,71 cm) gor-
szy o 17,33 cm od chłopców z grupy kontrolnej (ryc. 4). 
W szkole tej we wszystkich grupach zaszły korzystne 
zmiany w poziomie szybkości reakcji (ryc. 4). Chłopcy 
z grupy eksperymentalnej uzyskali największą róż-
nicę, wynoszącą Δξ = 27,5 cm (istotną statystycznie, 
p < 0,001), pomiędzy pierwszym a drugim badaniem.

Natomiast najlepszy rezultat w tej szkole uzy-
skała grupa kontrolna chłopców w drugim pomiarze 
ξ = 114,31 cm. Grupa ta poprawiła wynik o 15,07 cm 
(różnica istotna statystycznie, p < 0,01). Dziewczęta 
z grupy kontrolnej uzyskały lepszy wynik drugiego 
badania o 13,11 cm w porównaniu z pomiarem na po-
czątku roku szkolnego (p < 0,05) (ryc. 4).

Analizując wyniki próby ,,zatrzymanie toczącej się 
piłki”, uzyskane przez badane grupy w drugim pomia-
rze, nie zauważono pomiędzy nimi różnic istotnych sta-
tystycznie.

Chcąc uzyskać informacje o poziomie kinestetycz-
nego różnicowania uczniów, dążono do określenia war-
tości procentowej dokładności w różnicowaniu siły (RS) 
podczas skoku w dal, obliczanego według wzoru za-
proponowanego przez Raczka [14]. Badani starali się 
uzyskać rezultat równy 50% maksymalnej odległości 
skoku w dal, co świadczyło o najwyższej dokładności 
różnicowania siły (RS = 100%).

Na podstawie analizy uzyskanych wyników próby 
„skoku w dal z miejsca na 50% maksymalnych możliwo-
ści” zauważono, że na początku roku szkolnego wszyst-
kie grupy kontrolne uzyskały lepsze rezultaty niż ucznio-
wie z grup eksperymentalnych. Dziewczęta z grupy 
kontrolnej uczęszczające do Zespołu Szkół Publicznych 
w Wołowie uzyskały wynik ξ = 95% dokładności różnico-

Ryc. 3. Wyniki próby „zatrzymanie toczącej się piłki” uzyskane przez uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie

 



– 63 –

Sprawność fizyczna dzieci w wieku 10 lat uczestniczących w zajęciach ruchowych wzbogaconych o ćwiczenia...

wania siły, lepszy o 51% od rezultatu uzyskanego przez 
dziewczęta z grupy eksperymentalnej (różnica istotna 
statystycznie, p < 0,001). Podobnie chłopcy z grupy kon-

trolnej osiągnęli wynik ξ = 91% dokładności różnicowania 
siły, lepszy o 46% (p < 0,001) od rezultatu uzyskanego 
przez chłopców z grupy eksperymentalnej.

Ryc. 4. Wyniki próby „zatrzymanie toczącej się piłki” uzyskane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie

 

Ryc. 5. Wyniki próby „skoku w dal z miejsca na 50% maksymalnych możliwości” uzyskane przez uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie
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Największe zmiany (korzystne i znaczące sta-
tystycznie) u uczniów z Zespołu Szkół Publicznych 
w Wołowie wystąpiły w obu grupach eksperymental-
nych (ryc. 5).

Dziewczęta z grupy eksperymentalnej poprawiły 
wynik o 41% (p < 0,001), uzyskując w drugim badaniu 
wynik ξ = 86% dokładności w różnicowaniu siły (RS) 
podczas skoku w dal. Natomiast chłopcy z grupy eks-
perymentalnej osiągnęli pod koniec roku szkolnego re-
zultat ξ = 91%, tj. lepszy od wyniku pierwszego pomiaru 
o 46% (różnica istotna statystycznie, p < 0,001). Obie 
grupy eksperymentalne zdecydowanie zmieniły poziom 
różnicowania kinestetycznego w stosunku do poziomu 
prezentowanego przez pozostałe grupy badawcze.

Analizując wyniki osób z grup kontrolnych z Zespołu 
Szkół Publicznych w Wołowie, zauważono znaczące 
statystycznie obniżenie poziomu badanej koordyna-
cyjnej zdolności motorycznej u chłopców. W drugim 
badaniu uzyskali oni wynik ξ = 72% dokładności w róż-
nicowaniu siły (RS) podczas skoku w dal, który jest niż-
szy o 19% od rezultatu osiągniętego na początku roku 
szkolnego (p < 0,001) (ryc. 5).

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie na początku 
i pod koniec badań grupy eksperymentalne i kontrolne 
uzyskały wyniki nieróżniące się statystycznie w próbie 
„skoku w dal z miejsca na 50% maksymalnych możli-
wości”.

Ponadto nie stwierdzono w żadnej badanej grupie 
znaczących statystycznie różnic pomiędzy pierwszym 
i drugim badaniem. Najlepsze wyniki osiągnęli ucznio-
wie grup kontrolnych (ryc. 6). 

W celu uzyskania informacji o poziomie dostosowa-
nia motorycznego uczniów dążono do określenia róż-
nicy pomiędzy długością maksymalnego skoku obunóż 
w przód a długością maksymalnego skoku obunóż 
w tył [14]. Im ta różnica jest mniejsza, tym badani repre-
zentują wyższy poziom dostosowania motorycznego.

Na podstawie uzyskanych wyników określających 
poziom zdolności dostosowania ruchów stwierdzono, 
że dziewczęta z grupy eksperymentalnej z Zespołu 
Szkół Publicznych na początku roku szkolnego uzy-
skały rezultat ξ = 90,80 cm, lepszy o 13,68 cm od 
dziewcząt z grupy kontrolnej (różnica istotna staty-
stycznie, p < 0,05). Pomiędzy chłopcami obu grup nie 
stwierdzono różnic istotnych statystycznie w osiągnię-
tych rezultatach (ryc. 7).

W drugim badaniu dziewczęta z grupy ekspery-
mentalnej uzyskały rezultat ξ = 75,30 cm, tym samym 
poprawiły wynik o 15,5 cm (różnica pomiędzy pierw-
szym a drugim badaniem była istotna statystycz-
nie, p < 0,01). Natomiast w tej samej szkole chłopcy 
z grupy eksperymentalnej znacząco pogorszyli wynik, 
o 10,46 cm (p < 0,01), uzyskując w drugim pomiarze 
rezultat ξ = 88,15 cm (ryc. 7). W grupach kontrolnych nie 

Ryc. 6. Wyniki próby „skoku w dal z miejsca na 50 % maksymalnych możliwości” uzyskane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie
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stwierdzono znaczących zmian w poziomie zdolności 
dostosowania ruchów.

Uczniowie prawie wszystkich grup, kończąc rok 
szkolny, uzyskali gorsze wyniki w próbie „skoku w dal 
z miejsca w przód i w tył” niż na początku badań (ryc. 

7). Ponadto nie zauważono różnic w rezultatach pomię-
dzy grupami eksperymentalnymi i kontrolnymi.

Podobnie niekorzystne i znaczące statystycznie 
zmiany zauważono w grupie eksperymentalnej chłop-
ców w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie (ryc. 8). 

Ryc. 7. Wyniki próby „skok w dal z miejsca w przód i w tył” określającej poziom dostosowania ruchów uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie
 

Ryc. 8. Wyniki próby „skok w dal z miejsca w przód i w tył” określającej poziom dostosowania ruchów uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie
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Po realizacji autorskiego programu wychowania fizycz-
nego wzbogaconego o ćwiczenia koordynacyjne wynik 
uzyskany w drugim pomiarze wynosił ξ = 85,14 cm i był 
gorszy od rezultatu pierwszego badania o 10,64 cm 
(p < 0,01).

W pozostałych grupach: eksperymentalnej dziew-
cząt (w Szkole Podstawowej nr 2) i we wszystkich kon-
trolnych (w obu szkołach) stwierdzono nieznaczące 
statystycznie, niekorzystne zmiany w poziomie dosto-
sowania motorycznego.

Celem prowadzonych badań było także określenie 
zmian, jakie zachodzą w poziomie sprawności fizycz-
nej badanej Międzynarodowym Testem Sprawności 
Fizycznej u uczniów w wieku 10 lat wołowskich szkół 
podstawowych, realizujących autorski program zajęć 
ruchowych wzbogacony o ćwiczenia koordynacyjne.

Analizując wyniki uzyskane na początku roku 
szkolnego przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych 
w Wołowie, nie stwierdzono żadnych różnic istotnych 
statystycznie pomiędzy rezultatami badanych grup 
dziewcząt i chłopców.

Korzystne i znaczące statystycznie zmiany pod 
koniec roku szkolnego stwierdzono w grupach ekspe-
rymentalnych i kontrolnej dziewcząt (ryc. 9). Chłopcy 
z grupy eksperymentalnej poprawili wynik o 36,61 
pkt. (różnica istotna statystycznie, p < 0,01), uzysku-

jąc rezultat ξ = 393,69 pkt. Natomiast dziewczęta 
z grupy eksperymentalnej osiągnęły pod koniec roku 
szkolnego rezultat ξ = 443,88 pkt., polepszając wynik 
od pierwszego badania o 43,38 pkt. (różnica istotna 
statystycznie, p < 0,01). Dziewczęta z grupy kontrolnej 
poprawiły wynik w drugim badaniu o 32,30 pkt. (róż-
nica istotna statystycznie, p < 0,05), uzyskując rezultat 
ξ = 415,00 pkt. Pomimo znaczących i nieznaczących 
zmian, jakie zaszły w poziomie sprawności fizycz-
nej badanej Międzynarodowym Testem Sprawności 
Fizycznej u uczniów Zespołu Szkół Publicznych 
w Wołowie pod koniec roku szkolnego, nie stwierdzono 
różnic istotnych statystycznie pomiędzy wynikami ba-
danych grup dziewcząt i chłopców.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie 
już w pierwszym pomiarze stwierdzono istnienie 
różnic istotnych statystycznie pomiędzy rezultatami 
dziewcząt z grup eksperymentalnych i kontrolnych. 
Dziewczęta z grupy eksperymentalnej uzyskały rezul-
tat ξ = 387,33 pkt. (ryc. 10), lepszy o 108,22 pkt. od 
dziewcząt z grupy kontrolnej (różnica istotna staty-
stycznie, p < 0,001). Pomiędzy wynikami osiągniętymi 
w pierwszym i drugim pomiarze przez grupy chłopców 
nie stwierdzono znaczących statystycznie różnic, choć 
chłopcy z grupy eksperymentalnej uzyskali lepszy re-
zultat niż chłopcy z grupy kontrolnej.

Ryc. 9. Wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie

 



– 67 –

Sprawność fizyczna dzieci w wieku 10 lat uczestniczących w zajęciach ruchowych wzbogaconych o ćwiczenia...

Ryc. 10. Wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie

 

Pod koniec roku szkolnego jedynie u dziewcząt 
z obu grup (eksperymentalnej i kontrolnej), uczęsz-
czających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie, 
stwierdzono znaczące zmiany w poziomie sprawności 
fizycznej. Dziewczęta z grupy eksperymentalnej popra-
wiły wynik o 32,78 pkt., a różnica pomiędzy pomiarami 
była istotna statystycznie (p < 0,05). Natomiast dziew-
częta z grupy kontrolnej osiągnęły rezultat pod koniec 
roku szkolnego ξ = 347,11 pkt. i poprawiły wynik o 68 
pkt. (różnica istotna statystycznie, p < 0,001). W drugim 
badaniu stwierdzono także istnienie różnic istotnych 
statystycznie pomiędzy grupami eksperymentalnymi 
i kontrolnymi u dziewcząt i chłopców. U dziewcząt 
różnica pomiędzy wynikami grup nieznacznie się 
zmniejszyła i wyniosła Δξ = 73 pkt. (p < 0,05), nato-
miast pomiędzy chłopcami z grupy eksperymentalnej 
i kontrolnej różnica uzyskanych wyników zwiększyła się 
o 53,21 pkt. (p < 0,05).

Dyskusja i podsumowanie

Na podstawie uzyskanych wyników badań zauwa-
żono, że wszystkie grupy eksperymentalne realizujące 
autorski program wychowania fizycznego wzboga-
cony o ćwiczenia koordynacyjne oraz grupy kontrolne 
w obu szkołach (z wyjątkiem grupy kontrolnej dziew-

cząt z Zespołu Szkół Publicznych) uzyskały korzystne 
i znaczące statystycznie zmiany w wynikach poziomu 
orientacji w przestrzeni. Trudno ocenić wpływ realizo-
wanego autorskiego programu na orientację w prze-
strzeni. Wydaje się, że był podobny do realizacji tzw. 
tradycyjnego programu wychowania fizycznego. 
Wzrost poziomu tej koordynacyjnej zdolności moto-
rycznej najprawdopodobniej uwarunkowany był roz-
wojem fizycznym uczniów, a nie realizacją autorskiego 
programu. Orientacja czasowoprzestrzenna jest zdol-
nością mało podatną na oddziaływanie specjalnych 
ćwiczeń koordynacyjnych, o czym pisał już wcześniej 
Gierczuk, Sadowski [29], a co potwierdziło się w prze-
prowadzonych badaniach. 

Wyniki próby „zatrzymania toczącej się piłki”, 
określające poziom szybkości reakcji, świadczą jedy-
nie o znaczących zmianach w obu grupach ekspery-
mentalnych i grupie kontrolnej chłopców ze Szkoły 
Podstawowej nr 2. Natomiast wśród większości 
uczniów z Zespołu Szkół Publicznych (wyjątek stano-
wiły dziewczęta z grupy kontrolnej) nie zauważono zna-
czących zmian w poziomie szybkości reakcji. Wydaje 
się, że wpływ na osiągnięty rezultat mogli mieć nauczy-
ciele, którzy zwracali uwagę na dokładność i szybkość 
wykonywanych ćwiczeń ruchowych. Podczas realiza-
cji eksperymentu pedagogicznego zwracano również 
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uwagę na informacje przekazywane przez nauczyciela 
uczniom oraz na postawę uczniów podczas zajęć ru-
chowych. Wydaje się, że mogło mieć to wpływ na osią-
gnięte wyniki w próbach realizowanych na zakończenie 
roku szkolnego.

Wyniki różnicowania kinestetycznego popra-
wili wszyscy uczniowie z grup eksperymentalnych. 
Natomiast jedynie znaczące statystycznie, ko-
rzystne zmiany wystąpiły u uczniów z Zespołu Szkół 
Publicznych. Zauważono także zmiany niekorzystne 
w poziomie różnicowania kinestetycznego. Chłopcy 
z klasy kontrolnej z Zespołu Szkół Publicznych uzyskali 
gorszy wynik pod koniec roku szkolnego w porównaniu 
do pierwszego pomiaru. Na podstawie uzyskanych wy-
ników określających poziom różnicowania kinestetycz-
nego można z dużą dozą ostrożności stwierdzić, że 
zdolność ta była podatna na zrealizowanie autorskiego 
programu wzbogaconego o ćwiczenia koordynacyjne. 
Podobne rezultaty uzyskali także Gierczuk, Sadowski 
w roku 2008 [29], badając młodych zapaśników oraz 
Tsetseli, Malliou, Zetou, Michalopoulou, Kambas [30], 
którzy analizowali wyniki uzyskane przez tenisistów. 
Uzyskane wyniki różnicowania kinestetycznego należy 
jednak analizować z dużą dozą ostrożności, ponieważ 
rezultaty uzyskane w pierwszym pomiarze w grupach 
eksperymentalnych były bardzo słabe. Wynikać to mo-
gło z niezrozumienia zadania ruchowego, jakie miały 
do wykonania dzieci.

Wyniki poziomu dostosowania motorycznego 
świadczą o korzystnych zmianach jedynie u dziewcząt 
z grupy eksperymentalnej Zespołu Szkół Publicznych 
w Wołowie. W pozostałych grupach zmiany były nieko-
rzystne. Uzyskane rezultaty nie potwierdziły jednak wy-
ników badań wyżej wspomnianych autorów (Gierczuka, 
Sadowskiego), którzy wskazywali na podatność dosto-
sowania motorycznego na zrealizowany program au-
torski rozwijający przejawy koordynacyjnych zdolności 
motorycznych [29].

Wydaje się, że wyodrębnione koordynacyjne zdol-
ności motoryczne, oceniane za pomocą poszczegól-
nych prób, są komponentami dominującymi, co jednak 
nie wyklucza udziału innych zdolności, w tym poszcze-
gólnych zdolności kondycyjnych zgodnie z zasadą „do-
minanty podłoża” czy „dominacji komponentów” [18]. 
Przyczyniać się to może do osiąganych przez uczniów 
rezultatów podczas prób określających poziom po-
szczególnych zdolności koordynacyjnych. Pomimo 
poprawy wyników w próbach oceniających poziom 
„orientacji w przestrzeni” czy „różnicowania kineste-
tycznego”, uzyskano także rezultaty świadczące o re-

gresji wyników w pozostałych próbach: „dostosowania 
motorycznego” i „szybkości reakcji”. Związane może to 
być z zależnościami między czynnikami energetycz-
nymi a informacyjnymi, o czym piszą m.in. Raczek [18], 
Mynarski [31]. W próbach oceniających poziom „orien-
tacji w przestrzeni” czy „szybkości reakcji” ujawniają 
się przejawy szybkości i zwinności, które ujemnie ko-
relują z przejawami siły (w tym siły funkcjonalnej nóg). 
Ta ostania zdolność ujawniana jest w próbach określa-
jących poziom zdolności „dostosowania motorycznego” 
i „różnicowania kinestetycznego”.

Do określenia zmian w poziomie sprawności fizycz-
nej uczniów posłużono się Międzynarodowym Testem 
Sprawności Fizycznej. W analizie posłużono się jedynie 
wartościami punktowymi, stanowiącymi sumę punktów 
uzyskanych za poszczególne próby ujęte w MTSF. Nie 
analizowano zmian w poszczególnych składowych 
sprawności fizycznej ze względu na obszerność mate-
riału. Realizując autorski program wychowania fizycz-
nego wzbogacony o ćwiczenia koordynacyjne, zauwa-
żono korzystne zmiany poziomu sprawności fizycznej 
diagnozowanych MTSF w grupach eksperymentalnych 
i kontrolnych. Porównując wyniki MTSF uczniów z obu 
grup, nie można jednoznacznie stwierdzić, którzy 
uzyskali lepsze rezultaty po rocznym eksperymencie. 
W Zespole Szkół Publicznych grupy eksperymentalne 
i kontrolna dziewcząt uzyskały zmiany korzystne i zna-
czące statystycznie w poziomie sprawności fizycznej. 
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 jedynie u dziew-
cząt obu grup poziom sprawności fizycznej znacząco 
się polepszył. Dlatego też, z dużą dozą ostrożności 
można przypuszczać, że realizacja autorskiego pro-
gramu zajęć ruchowych wzbogaconych o ćwiczenia 
koordynacyjne mogła wpłynąć na poprawę poszczegól-
nych składowych sprawności fizycznej. Natomiast nie 
można odrzucić innych czynników (np. motywowania 
nauczyciela, roli ucznia w grupie, spędzania czasu wol-
nego poza szkołą), które mogą mieć wpływ na zmiany 
w poziomie poszczególnych składowych sprawności 
fizycznej i wybranych koordynacyjnych zdolności mo-
torycznych. Natomiast na pewno realizowanie zestawu 
ćwiczeń koordynacyjnych nie przyczynia się do two-
rzenia niekorzystnych sytuacji, które powodowałyby 
regres poziomu sprawności fizycznej.

Na podstawie analizy wyników badań zauważono 
także istotne znaczenie innych czynników dla poziomu 
sprawności fizycznej uczniów. Pomimo zbliżonych 
warunków realizacji eksperymentu pedagogicznego 
(jednakowej liczbie godzin, podobnych liczebnie klas, 
o podobnej bazie szkolnej, jednakowym programie 
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nauczania i jednakowym zestawie ćwiczeń koordyna-
cyjnych), doszło do różnych zmian w poziomie badanej 
sprawności fizycznej czy wybranych koordynacyjnych 
zdolności motorycznych. Wpływ na taką sytuację mo-
gło mieć chociażby uczestnictwo uczniów w różnych 
pozaszkolnych formach aktywności ruchowej czy 
zmienność w indywidualnym rozwoju motorycznym 
każdego badanego dziecka, wiek biologiczny i jego 
tempo rozwoju [32, 33].

Podsumowując, stwierdzono, że po realizacji au-
torskiego programu wychowania fizycznego wzbo-
gaconego o ćwiczenia koordynacyjne we wszystkich 
grupach eksperymentalnych nastąpił wzrost poziomu 
wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. 
Znaczące statystycznie zmiany wystąpiły w poziomie 
orientacji w przestrzeni we wszystkich grupach ekspe-
rymentalnych (dwóch szkół). Natomiast w pozostałych 
próbach, określających szybkość reakcji, różnicowanie 
kinestetyczne i dostosowanie ruchów, poziom tych 
zdolności różnicował się ze względu na środowisko 
szkolne. Grupy kontrolne częściej uzyskiwały nieko-
rzystne czy mało znaczące zmiany w zakresie rozwoju 
badanych koordynacyjnych zdolności motorycznych.

Przypuszcza się, że przez systematyczne realizo-
wanie dwudziestominutowego zestawu ćwiczeń koor-
dynacyjnych można spowodować zmiany w poziomie 
wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. 

Natomiast proces ten powinien być długofalowy, a nie 
przyjmować sporadyczny czy okresowy charakter od-
działywania nauczyciela.

Uczniowie z grup eksperymentalnych (dziewczęta 
i chłopcy), realizujący autorski program wychowa-
nia fizycznego wzbogacony o ćwiczenia koordyna-
cyjne, pod koniec drugiego semestru poprawili wy-
niki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 
ICSPFT. Zauważono także podobne zmiany w grupach 
kontrolnych. Dlatego też można przypuszczać, że re-
alizacja autorskiego programu wychowania fizycznego 
wzbogaconego o ćwiczenia koordynacyjne wpłynęła 
na poprawę poszczególnych składowych sprawności 
fizycznej, w podobny sposób jak realizacja tzw. trady-
cyjnego programu wychowania fizycznego. Stąd wnio-
sek, że realizacja autorskiego programu wychowania 
fizycznego wzbogaconego o ćwiczenia koordynacyjne 
nie jest jedynym czynnikiem warunkującym rozwój 
sprawności fizycznej dzieci w wieku 10 lat.

Podziękowanie

Dziękujemy Dyrekcjom oraz nauczycielom wychowa-
nia fizycznego Zespołu Szkół Publicznych oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wołowie za pomoc w realizacji 
procesu badawczego.
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Streszczenie

Wprowadzenie. Zróżnicowanie dymorficzne obszaru koordynacyjnego było przedmiotem wielu opracowań 
bazujących na badaniach dzieci i młodzieży. Mniej liczne są natomiast doniesienia opisujące skale tego zjawiska 
u studentów,  zwłaszcza uczelni niesportowych. Badane środowisko w kontekście przyszłej pracy zawodowej 
(chirurg, stomatolog) będzie stawało przed znacznymi wyzwaniami w zakresie tzw. inteligencji ruchowej.

Cel. Zbadanie poziomu dymorfizmu płciowego w obszarze koordynacji studentów pierwszych lat studiów 
CM UJ.

Metody. W badaniach wzięło udział 96 kobiet i 68 mężczyzn – studentów I roku CM UJ różnych kierunków. 
Określono w ich trakcie poziom siedmiu specyficznych zdolności koordynacyjnych. Wykorzystano w tym celu 
testy motoryczne i aparaturowe.

Wyniki. Spośród badanych zdolności największy dymorfizm stwierdzono w próbach różnicowania kinestetycz-
nego, zwłaszcza dla odtwarzania skrajnych wartości kątów. Również różnicowanie siłowych aspektów ruchu jak i rów-
nowagi statycznej pokazuje istotną przewagę dziewcząt. Pozostałe zdolności (równowaga dynamiczna, czas reakcji),  
a zwłaszcza orientacja przestrzenna oraz sprzężenie ruchów wykazują bardzo znaczącą dominację mężczyzn.

Wnioski. Potwierdziły się spostrzeżenia o przewadze płci żeńskiej w próbach wymagających precyzyjnego 
odtworzenia ruchu oraz utrzymania równowagi (bazujących na kinestezji). Wydaje się, że wielkość wykazanego 
dymorfizmu zależy od formy ruchu. Silniejszy dymorfizm z przewagą mężczyzn stwierdzono w testach, w których 
znaczniejszy jest komponent energetyczny. 

NR 62 2013ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE

Wstęp

Czynność ruchowa poza swoją sferą wyznaczającą jej 
zamiar i cel posiada sferę wykonawczą, na którą obok 
siły, szybkości i wytrzymałości składa się również ko-
ordynacja [1]. Należy ją rozumieć jako dostosowanie, 
organizowanie procesów ukierunkowanych na osią-
gnięcie celów. Pomimo faktu, iż w życiu codziennym 
koordynacja nie przejawia się (i nie taka jest jej istota) 
przez pojedyncze impulsy lecz przez systemowy cha-

rakter wspólnych akcji i ich oddziaływania” [2], to na 
potrzeby diagnozy stosuje się zróżnicowane zadania 
testowe służące określeniu wybranych jej aspektów. 
Koordynacja przejawia niezmiernie złożoną strukturę, 
nie zawsze powiązanych ze sobą procesów, co leży 
u podstaw jej inter i intraindywidualnego zróżnicowa-
nia. W literaturze dokonuje się rozróżnienia pomiędzy 
koordynacją rozumianą jako zespół procesów odpo-
wiadających za przygotowanie i kontrolę przebiegu 
czynności ruchowej a koordynacyjnymi zdolnościami 
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motorycznymi (KZM) określającymi względnie utrwa-
lone i uogólnione formy przebiegu psychofizycznych 
procesów regulacji ruchowej [1, 3]. Poza naturalną 
potrzebą określenia osobniczej struktury zdolności 
koordynacyjnych, istnieje potrzeba wskazania zróżni-
cowania jej poziomu na skutek odmienności płciowej 
osobników.

Badania poświęcone zróżnicowaniu płciowemu ob-
szaru koordynacyjnego nie należą do rzadkości, jednak 
ich wyniki i wnioski z nich płynące są dalece niejed-
noznaczne. Wynika to między innymi ze zróżnicowanej 
siły kontroli genetycznej poszczególnych koordynacyj-
nych zdolności motorycznych (KZM), zróżnicowanych 
metod badawczych służących określeniu ich poziomu, 
różnego wieku badanych i znacznego wpływu czyn-
ników środowiskowych (w tym społecznoekonomicz-
nych) na ich poziom [4, 5].  Nie sposób pominąć faktu, 
iż na stopień dymorfizmu płciowego w zakresie moto-
ryczności wpływają także objętość, intensywność oraz 
rodzaj aktywności ruchowej [6, 3]. Inaczej wskaźniki 
te będą przedstawiać się w populacji osób nietrenują-
cych, a inaczej wśród zawodników i zawodniczek róż-
nych dyscyplin sportowych.

Analiza literatury w zakresie dymorfizmu płciowego 
obszaru koordynacyjnych zdolności motorycznych po-
zwala na prześledzenie zaobserwowanych tendencji 
w ich rozwoju i nasileniu u każdej z płci.

Wyniki licznych prac [7, 8, 9, 10, 11] analizujących 
poziom zdolności orientacji przestrzennej dostarczają 
nam często sprzecznych danych. Zarówno na podstawie 
badań młodzieży, jak i osób uprawiających sport jedni 
autorzy piszą o wyraźnej przewadze dziewcząt, podczas 
gdy inne dane opisują wyraźną dominację chłopców. 

Bardziej jednoznaczne wyniki odnoszą się do po-
ziomu zdolności dostosowania. Badania Ljacha [12] 
ujawniły, iż chłopcy górują nad dziewczętami w zakre-
sie zdolności dostosowania ruchów już od 7.–9. roku 
życia. Podobne tendencje stwierdzono w grupach 
sportowych np. piłkarek i piłkarzy nożnych [9] czy mło-
dzików trenujących piłkę ręczną [8]. 

Bardzo bogatą historię badań posiadają obserwacje 
poziomu różnych aspektów równowagi. Podobnie jak 
to ma miejsce w odniesieniu do większości KZM, tak 
i w tym przypadku dane są niejednoznaczne. Część prac 
[5, 13] wykazała, że w populacji dużych miast dziew-
częta dominowały nad chłopcami w zakresie równowagi 
statycznej. Podobnie u młodzieży badanej przez Raczka 
i Mynarskiego [14] wyższy poziom tej formy równowagi 
cechował dziewczęta, natomiast w odniesieniu do rów-
nowagi dynamicznej wystąpiła odwrotna zależność. 

Szopa natomiast [11] stał na stanowisku, iż zdolność ta 
spośród wszystkich charakteryzuje się najmniejszym 
zróżnicowaniem międzypłciowym. 

Analizy dymorfizmu w populacjach studentów wyż-
szych uczelni nie są tak liczne i odnoszą się głównie do 
studentów Akademii Wychowania Fizycznego [15, 16, 
17 i in.]. Stąd też dalsze poszukiwania wydają się być 
w pełni uzasadnione.

Sformułowano dwa główne cele niniejszej pracy:
1. Określenie różnic w obrębie wybranych KZM mię-

dzy studentkami a studentami pierwszych dwóch 
lat studiów na CM UJ w Krakowie. 

2. Skonfrontowanie uzyskanych wyników z dostępną 
literaturą.

Materiał i metody badań

Grupa badana

W badaniach wzięło udział 96 kobiet i 68 mężczyzn, stu-
dentów I roku CMUJ w Krakowie, kierunków: lekarskiego, 
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Średnia wieku ba-
danych wyniosła 21,3 lat (w przedziale 20,1 do 23,5).

Żadna z zaproszonych do badań osób nie uskar-
żała się na zaburzenia układu nerwowego, mogące 
mieć wpływ na wyniki pomiarów zdolności koordyna-
cyjnych (wywiad przed badaniem). Wszyscy uczestnicy 
wyrazili chęć dobrowolnego udziału w badaniach. 

Metody badań

Pomiary KZM dotyczyły określenia poziomu 7 koor-
dynacyjnych zdolności motorycznych. Były to: różni-
cowanie kinestetyczne, równowaga, szybkość reakcji, 
dostosowanie i przestawienie motoryczne, orientacja 
czasowoprzestrzenna, sprzężenie oraz rytmizacja 
ruchów. 
I.  Różnicowanie kinestetyczne

1. Test laboratoryjny:
a) Pomiar kinematometrem (goniometrem) – 

urządzenie to służy do odtwarzania kąta 
ugięcia stawu łokciowego, czyli oceny prze-
strzennego aspektu różnicowania ruchów. 
Przeprowadzono dwie serie prób dotyczące 
odtworzenia położenia ramienia oraz osza-
cowania (różnicowania) położenia ramienia 
wyrażoną w stopniach. 

b) Pomiar dynamometrem. Przeprowadzono 
dwie serie prób dotyczące odtworzenia oraz 
różnicowania siły dłoni w kilogramach.
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2. Test populacyjny [3]:
a) Rzut piłeczką do celu stojąc tyłem (badany, 

stojąc odwrócony tyłem do celu, ma za za-
danie w niego trafić, rzucając piłkę tenisową 
przez głowę lub ramiona).

II. Równowaga
1. Test laboratoryjny [18]:

a) Pomiar na platformie balansowej „Libra”. 
Zadaniem badanego było takie operowa-
nie platformą, przez odpowiedni nacisk 
stopami, aby kreślona przez nią na ekranie 
komputerowym linia jak najlepiej odzwier-
ciedlała wzorcową linię środkową (pokry-
wała się z nią). Pomiary na platformie ba-
lansowej „Libra” obejmowały dwie próby, 
wykonywane osobno dla płaszczyzny czo-
łowej i strzałkowej:
1. pozycja stojąca; stopy równoległe; linia 

prosta; ze sprzężeniem zwrotnym.
2. pozycja stojąca; stopy równoległe; sinu-

soida; ze sprzężeniem zwrotnym.
2. Test populacyjny [3]:

a) Marsz po listwie ławeczki (badany na listwie 
odwróconej ławeczki gimnastycznej wyko-
nuje tam i z powrotem chód równoważny).

b) Marsz po rozecie (badany wykonuje chód 
równoważny po sześciokącie – „rozecie” – 
stawiając stopy kolejno na jego bokach).

III. Szybkość reakcji
1. Test laboratoryjny:

a) Pomiar miernikiem czasu reakcji MRK 80. 
Pomiar szybkości reakcji na bodziec słu-
chowy i wzrokowy w sekundach polegał na 
rejestracji i uśrednieniu wyników 10 prób 
(jednakowo w przypadku bodźca słucho-
wego i wzrokowego).

2. Test populacyjny [3]:
a) Chwyt pałeczki Ditricha (badany ma za za-

danie jak najszybciej zacisnąć dłoń na opa-
dającej pałeczce, opuszczonej przez testu-
jącego). 

IV. Dostosowanie motoryczne
1. Test laboratoryjny:

a) Urządzenie elektroniczne o nazwie „Obraz 
w lustrze” umożliwia przeprowadzenie 
pomiaru przestrzennego i dynamicznego 
aspektu różnicowania ruchów, polegają-
cego na „obrysowaniu” specjalnym me-
talowym rylcem kształtu koła, patrząc na 
nią bezpośrednio i obserwując jej odbicie 

w lustrze ustawionym prostopadle do po-
wierzchni, na której się ona znajduje. Miarą 
jest czas wykonania zadania oraz liczba po-
pełnionych błędów.

2. Test populacyjny [3]:
a) Skok w dal z miejsca w przód i w tył (badany 

wykonuje trzy skoki w dal z miejsca w przód 
na maksymalną odległość. Następnie trzy-
krotnie skacze z miejsca w tył, także najda-
lej, jak potrafi).

V. Orientacja czasowoprzestrzenna
1. Test laboratoryjny:

a) Pomiar aparatem Piórkowskiego. 
Zastosowano szybkość emisji bodźców 107 
przy minutowym czasie próby.

2. Test populacyjny [3]:
a) Bieg do piłek (badany ustawia się twarzą do 

piłek rozstawionych na półkolu. Na sygnał 
testującego dobiega do wskazanej piłki).

VI. Sprzężenie ruchów 
1. Test laboratoryjny [19]:

a) Test komputerowy „Droga co celu”. 
Zadaniem badanego jest przeprowadzenie 
markera wyznaczoną drogą w jak najkrót-
szym czasie bez dotykania krawędzi drogi.

2. Test populacyjny [3]:
a) Przekładanie laski gimnastycznej (badany 

trzymając laskę gimnastyczną w opuszczo-
nych rękach przekracza ją naprzemiennie 
prawą i lewą nogą).

VII. Rytmizacja ruchów
1. Test laboratoryjny [19]:

a) Test komputerowy „Powtórz rytm”. Zadaniem 
badanego jest jak najwierniejsze odtworzenie 
emitowanego przez komputer rytmu.

Metody analizy statystycznej

Przed przystąpieniem do oszacowania podstawowych 
parametrów statystyki opisowej zdolności motorycz-
nych zbadano zgodność wyników z rozkładem normal-
nym testem Shapiro–Wilka [20]. Wobec stwierdzonego 
rozkładu normalnego większości wskaźników obli-
czono: średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, 
a także wykazano wartości maksymalne i minimalne 
uzyskanych wyników. 

W celu zbadania zasięgu zróżnicowania między
płciowego obliczono unormowane wskaźniki dymorfi-
zmu (WD) we wszystkich frakcjach statusu ekonomicz-
nego, według metody zaproponowanej przez Szopę [11]:
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gdzie: 
( )2 ch dz

ch dz

x x
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-
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+

xch – średnia arytmetyczna chłopców w n klasie, xdz – 
średnia arytmetyczna dziewcząt w n klasie, sch – odchy-
lenie standardowe chłopców w n klasie, sdz – odchyle-
nie standardowe dziewcząt w n klasie.

W celu sprawdzenia istotności statystycznej między 
badanymi zmiennymi u kobiet i mężczyzn zastosowano 
test TStudenta.

Wyniki badań 

W większości przeprowadzonych prób stwierdzono istot-
nie różnicujący badanych dymorfizm, którego kierunek 
wynikał do pewnego stopnia z charakteru próby. Poniżej 
przedstawimy bardziej szczegółowy opis uzyskanych 
wyników, bazując na danych zawartych w tabeli 1.

Wyniki prób oceniających odtworzenie, różnicowa-
nie, ocenę przestrzennych i siłowych aspektów ruchu 
wskazują na znaczącą przewagę kobiet. Dzieje się 

Tabela 1. Zróżnicowanie płciowe studentów CM UJ w zakresie wybranych KZM (♂n=68; ♀n=96).

próba x ♂ SD ♂ x ♀ SD ♀ t p ♂–♀ ♂–♀ (%) WD
RÓŻNICOWANIE  KINESTETYCZNE

kinematometr – odtwarzanie położenia ramienia – ręka prawa
śr. odchylenie (o)– kąt 45o 1,59 2,35 2,22 2,35 1,764 0,0794 0,64 40,18 0,27
śr. odchylenie (o)– kąt 25o 0,79 1,86 0,15 1,93 3,234 0,0015* –0,64 –80,60 –0,34
śr. odchylenie (o)– kąt 60o 2,24 2,44 2,06 2,09 –0,506 0,6133 –0,17 –7,80 –0,08
test aparaturowy kinematometr – odtwarzanie położenia ramienia – lewa
śr. odchylenie (o)– kąt 45o 1,89 2,86 1,90 2,84 0,032 0,9745 0,01 0,74 0,00
śr. odchylenie (o)– kąt 25o 0,79 1,79 0,04 1,75 2,754 0,0065* –0,75 –94,97 –0,42
śr. odchylenie (o)– kąt 60o 2,91 2,38 1,72 2,92 –2,885 0,0044* –1,20 –41,14 –0,45

kinematometr – różnicowanie odtwarzania położenia ramienia – ręka prawa
śr. odchylenie (o)kąt 40o 0,96 1,29 0,76 1,60 –0,840 0,4019 –0,19 –19,95 –0,13
śr. odchylenie (o)kąt 50o 0,82 1,21 0,97 1,63 –0,652 0,5154 0,15 17,94 0,10
śr. odchylenie (o)kąt 20o 0,42 1,31 0,77 1,61 –1,526 0,1289 0,35 83,66 0,24
śr. odchylenie (o)kąt 30o 1,14 1,13 1,16 2,83 –0,051 0,9590 0,02 1,58 0,01
śr. odchylenie (o)kąt 55o 0,81 1,43 1,02 1,75 0,845 0,3995 0,21 25,95 0,13
śr. odchylenie (o)kąt 65o 0,24 1,03 0,22 1,62 –0,113 0,9099 –0,02 –10,17 –0,02

kinematometr – różnicowanie odtwarzania położenia ramienia ręka lewa
śr. odchylenie (o)kąt 40o 1,19 1,01 0,78 1,40 –2,125 0,0350* –0,41 –34,39 –0,34
śr. odchylenie (o)kąt 50o 0,25 0,85 0,45 1,34 –1,118 0,2651 0,20 78,74 0,18
śr. odchylenie (o)kąt 20o 0,17 1,12 0,84 2,13 –3,706 0,0003* 0,67 390,04 0,41
śr. odchylenie (o)kąt 30o 1,05 1,19 0,96 1,32 0,468 0,6407 –0,09 –8,65 –0,07
śr. odchylenie (o)kąt 55o 1,17 2,37 0,55 1,68 –2,019 0,0451* –0,62 –52,87 –0,31
śr. odchylenie (o)kąt 65o 0,59 1,11 0,21 1,20 –2,173 0,0311* –0,39 –65,32 –0,34

dynamometr dłoniowy – odtwarzanie siły – ręka prawa
różnica 50% Fmax 1 (kg) 4,29 4,41 2,54 2,86 –3,065 0,0026* –1,76 –40,92 –0,48
różnica 50% Fmax 2 (kg) 0,81 3,30 0,97 2,96 0,320 0,7494 0,16 19,63 0,05

dynamometr dłoniowy – odtwarzanie siły – ręka lewa
różnica 50% Fmax 1 (kg) 3,75 7,13 2,16 2,49 –2,012 0,0459* –1,59 –42,45 –0,33
różnica 50% Fmax 2 (kg) 0,72 3,76 0,90 2,26 0,386 0,7003 0,18 25,48 0,06

dynamometr dłoniowy – różnicowanie siły – ręka prawa
różnica 40% Fmax 1 (kg) 4,29 4,24 3,13 2,94 –2,051 0,0419* –1,16 –27,15 –0,32
różnica 40% Fmax 2 (kg) 1,71 3,38 0,94 2,37 –1,688 0,0934 –0,77 –44,96 –0,27
różnica 60% Fmax 1 (kg) 0,20 3,82 0,31 2,57 –1,012 0,3132 0,11 53,63 0,03
różnica 60% Fmax 2 (kg) 0,97 3,04 0,47 2,30 1,195 0,2338 –0,50 –51,91 –0,19
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dynamometr dłoniowy – różnicowanie siły – ręka lewa
różnica 40% Fmax 1 (kg) 3,58 3,79 2,05 2,33 –3,165 0,0019* –1,53 –42,70 –0,50
różnica 40% Fmax 2 (kg) 1,74 3,06 1,08 2,14 –1,601 0,1114 –0,66 –37,75 –0,25
różnica 60% Fmax 1 (kg) 0,09 3,36 0,06 3,98 0,056 0,9552 –0,03 –37,21 –0,01
różnica 60% Fmax 2 (kg) 0,46 2,84 0,22 3,72 0,443 0,6583 –0,24 –51,68 –0,07

„rzut piłeczką do celu stojąc tyłem”
ręka P (punkty) 1,50 0,61 1,39 0,57 1,163 0,2465 0,11 7,22 0,18
ręka L (punkty) 1,56 0,66 1,41 0,58 1,532 0,1276 0,15 9,53 0,24

RÓWNOWAGA W WARUNKACH DYNAMICZNYCH
platforma balansowa Libra (balansowanie i zadanie równoważne)

linia pł. czołowa 5,65 3,16 4,47 2,45 2,762 0,0064* –1,18 –20,90 –0,42
linia pł. strzałkowa 5,14 3,69 3,72 2,15 3,188 0,0017* –1,42 –27,71 –0,49

sinusoida pł. czołowa 10,55 2,73 10,81 3,12 –0,566 0,5719 0,26 2,46 0,09
sinusoida pł. strzałkowa 11,18 2,99 10,64 3,03 1,151 0,2515 –0,54 –4,79 –0,18

„marsz po listwie ławeczki”
czas (s) 20,70 7,59 20,79 6,82 –0,078 0,9377 –0,09 –0,43 –0,01

„marsz po rozecie”
kroki (liczba) 16,49 11,77 10,03 6,87 4,512 0,0000* 6,46 39,18 0,69

SZYBKOŚĆ REAKCJI
miernik szybkości reakcji (reakcja na bodziec słuchowy i wzrokowy)

b. słuch. ręka P (s) 0,189 0,03 0,197 0,02 –1,976 0,0499* 0,01 4,28 0,31
b. słuch. ręka L (s) 0,190 0,03 0,200 0,02 –2,346 0,0202* 0,01 5,21 0,37
b. wzrok. ręka P (s) 0,277 0,03 0,286 0,02 –2,233 0,0270* 0,01 3,20 0,36
b. wzrok. ręka L (s) 0,277 0,03 0,291 0,03 –3,198 0,0017* 0,01 4,79 0,51

„chwyt pałeczki Ditricha”
ręka P (cm) 20,67 4,07 23,04 5,65 –3,116 0,0021* 2,37 11,47 0,49
ręka L (cm) 19,27 5,23 20,57 5,74 –1,562 0,1201 1,30 6,77 0,24

DOSTOSOWANIE MOTORYCZNE
„obraz w lustrze”

czas (s) bezp. ręka P 13,29 5,80 13,28 6,50 0,016 0,9873 –0,02 –0,12 0,00
błędy (licz.) bezp. ręka P 5,64 3,91 4,48 3,23 2,077 0,0394* –1,16 –20,48 –0,32
czas (s) bezp. ręka L 12,26 5,56 12,37 4,05 –0,146 0,8840 0,11 0,89 0,02
błędy (licz.) bezp. ręka P 7,67 4,03 6,88 3,90 1,261 0,2092 –0,79 –10,25 –0,20
czas (s) lustro ręka P 30,19 16,93 27,87 16,65 0,877 0,3818 –2,32 –7,69 –0,14
błędy (licz.) lustro ręka P 31,77 12,66 33,16 14,56 –0,636 0,5259 1,39 4,36 0,10
czas (s) lustro ręka L 27,61 16,13 28,23 17,29 –0,234 0,8154 0,62 2,25 0,04
błędy (licz.) lustro ręka P 32,56 11,52 36,40 17,05 –1,618 0,1077 3,84 11,79 0,27

ORIENTACJA CZASOWO – PRZESTRZENNA
aparat Piórkowskiego

107/min (liczba) 88,78 13,29 80,17 18,84 3,252 0,0014* 8,61 9,70 0,54
„bieg do piłek”

czas (s) 13,88 1,61 16,42 1,43 –10,64 0,0000* 2,54 18,32 1,67
RYTMIZACJA RUCHÓW

„powtórz rytm”
odtworzenie (s) 0,16 0,19 0,17 0,14 –0,487 0,6271 0,01 8,05 0,08

SPRZĘŻENIE RUCHÓW
„droga do celu”

czas (s) 47,76 9,96 56,58 13,41 –4,553 0,0000* 8,83 18,48 0,76
błędy (liczba) 10,48 5,69 11,47 7,89 –0,869 0,3862 0,98 9,38 0,14

„przekładanie laski gimnastycznej”
czas (s) 13,59 2,82 14,85 4,24 –2,160 0,0322* 1,26 9,30 0,36

Legenda: wytłuszczonym drukiem z * zaznaczono różnice istotne statystycznie przy p < 0,05.

♂ – mężczyźni; ♀ – kobiety, WD – wskaźnik dymorfizmu
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tak tylko w przypadku wykorzystania testów laborato-
ryjnych z użyciem kinematometru i dynamometru dło-
niowego, a nie dotyczy prób populacyjnych oceniają-
cych precyzję ruchów balistycznych. Bardziej nasilone 
zróżnicowanie, sięgające wartości WD = –0,45, ob-
serwujemy w próbach wykonywanych lewą kończyną 
górną tak w przypadku odtwarzania, jak i różnicowa-
nia aspektów przestrzennych ruchu. Zbliżona sytuacja 
zachodzi przy ocenie siłowych parametrów ruchu 
(odwzorowania zadanej wartości siły maksymalnej), 
choć tym razem większe różnice dotyczą ręki prawej 
(WD = –0,48). Najsilniejsze dysproporcje stwierdzono 
w próbach oceniających różnicowanie aspektów si-
łowych ręki lewej, gdzie wartość WD wyniosła –0,5. 
Istotna przewaga kobiet dotyczy pomiarów wymagają-
cych odwzorowania niższych wartości siły maksymal-
nej. Większa precyzja w tych zadaniach wynikać może 
z mniejszych wartości siły maksymalnej uzyskiwanej 
przez kobiety. Powtórzone kolejne pomiary wskazują 
na obniżanie się dymorfizmu do nieistotnych staty-
stycznie poziomów. 

Zdolność zachowania równowagi oceniana była 
w warunkach dynamicznych i niestabilnych (balanso-
wanie), skutkiem czego zarejestrowaliśmy dość od-
mienne wielkości wskaźników dymorfizmu. W próbach 
oceniających równowagę dynamiczną studenci przeby-
wali tak samo długo jak studentki na ławeczce gimna-
stycznej, natomiast w trakcie przechodzenia po rozecie, 
gdzie miarą była liczba wykonanych kroków, w sposób 
istotny przeważali nad dziewczętami (WD = 0,69). 
Podczas balansowania (z wykorzystaniem platformy 
„Libra”) w zarejestrowanych wskaźnikach opisujących 
odtworzenie linii prostej dostrzegamy istotną domina-
cję kobiet (WD = –0,42). Gdy natomiast zadanie po-
lega na odtworzeniu drogi po elipsie (angażując poza 
równowagą znacznie szerszy obszar zdolności koordy-
nacyjnych) obie płci wykonują je z jednakową wprawą, 
zwłaszcza w płaszczyźnie czołowej. 

Znaczne wartości dymorfizm przybiera w próbach 
oceniających szybkość reakcji. Wykorzystanie do tego 
celu bardziej precyzyjnych urządzeń (MRK) uwypukla 
przewagę płci męskiej. Dominacja ta utrzymuję się nie-
zależnie od rodzaju bodźca wyzwalającego, przy czym 
większe jej wartości dla obu kończyn obserwujemy 
podczas reakcji na bodziec wzrokowy. W przypadku te-
stu aparaturowego dostrzegamy silniejsze zróżnicowa-
nie płciowe w próbach wykonywanych lewą kończyną 
górną, natomiast klasyczny test populacyjny istotnie 
różnicuje płci tylko w przypadku zadania wykonywa-
nego ręką prawą (WD = 0,49). 

Wyniki pomiaru oceniającego poziom dostosowania 
motorycznego wskazują na bardzo słabo zaznaczony 
dymorfizm w tym obszarze. Sugerują jednak większą 
precyzję kobiet niż mężczyzn, o czym świadczy jedyna 
istotna różnica odnosząca się do liczby popełnionych 
błędów. Zastosowana próba odtwarzania drogi w lu-
strze ogranicza się do aspektów precyzji ruchów ma-
nualnych, nie wymagając ujawniania się komponentów 
energetycznych ruchu.

Zdecydowanie odmienny charakter posiada kolejna 
z prób „bieg do piłek”, służąca diagnozie orientacji prze-
strzennej. Fakt, iż wymaga ona wykonywania ruchów 
globalnych bazujących na szybkości skutkuje bardzo 
silnym dymorfizmem (WD = 1,67) z przewagą męż-
czyzn. Próba wykorzystująca aparat Piórkowskiego 
również wskazuje na istotną statystycznie dominację 
mężczyzn, choć wielkość wskaźnika dymorfizmu przy-
biera o połowę niższe wartości niż w poprzednim te-
ście. 

Komputerowy test rytmizacji polegający, na od-
tworzeniu zaprezentowanego przez program rytmu, 
był przez obie płci wykonywany na bardzo zbliżonym 
poziomie (WD = 0,08). Ostatnią z analizowanych zdol-
ności była zdolność sprzężenia ruchów. Test zapro-
ponowany przez Jaworskiego różnicował mężczyzn 
i kobiety zdecydowanie silniej (WD = 0,76) niż próba 
przekładania laski gimnastycznej (WD = 0,36), mimo to 
w obu przypadkach różnice między grupami były staty-
stycznie istotne.

Dyskusja

Badania dymorfizmu płciowego wśród studentów mają  
bogatą tradycję, lecz z racji tego, iż były najczęściej 
prowadzone przez antropologów, a rzadziej przez an-
tropomotoryków, dotyczyły głównie dysproporcji w bu-
dowie somatycznej. Trudniej jest zatem przeprowadzić 
dyskusję dotyczącą zróżnicowania funkcjonalnego – 
motorycznego, zwłaszcza gdy dotyczą one porównań 
obszaru KZM. Stad też w dyskusji, mając na uwadze 
fakt, iż badani studenci pochodzili z pierwszych roczni-
ków studiów oraz to, iż zdolności koordynacyjne dość 
wcześnie osiągają apogeum swojego rozwoju [3, 21] 
będziemy również odwoływać się do wyników badań 
młodzieży. 

Autorzy zauważają [22, 23], iż w populacji mło-
dzieży uczącej się w szkołach wyższych szczególnie 
wyraźne różnice międzypłciowe występują w obrębie 
kondycyjnych zdolności motorycznych. Stan ten jest 
bezpośrednim przedłużeniem zróżnicowania, które 
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w tym obszarze zaznacza się już w wieku młodzień-
czym. Na tym tle zróżnicowanie płciowe obszaru ko-
ordynacyjnego, zdaniem wielu autorów, charakteryzuje 
się słabszym nasileniem [12, 13, 24]. 

Mleczko i Mirek [15] odnotowali małą odmienność 
między studentkami i studentami w obrębie tej sfery 
motoryczności, podczas gdy np. Mynarski i Żywicka 
[16] twierdzą, iż płeć znacząco warunkuje poziom KZM 
studentów z dominacją mężczyzn. Szopa, Mleczko 
i Cempla [25] podjęli się badań, których przedmiotem 
był dymorfizm płciowy cech psychosomatycznych. 
Autorzy ci donoszą, że poza obszarem propriocep-
tywnym, wykazującym brak zróżnicowania płciowego, 
mężczyźni osiągają lepsze rezultaty w próbach okre-
ślających poziom zdolności psychomotorycznych. Jak 
widać po tym krótkim fragmencie, opinie autorów są 
dalece niejednoznaczne. Ogólnie wyniki uzyskane 
w naszych badaniach potwierdzają raczej pogląd 
o bardziej znacznym zróżnicowaniu dymorficznym ob-
szaru KZM u uczniów szkół wyższych. Należy mieć na 
uwadze również fakt, iż większość przytaczanych ba-
dań dotyczyła studentów i studentek AWF, czyli popu-
lacji o wyższym poziomie aktywności fizycznej. Wydaje 
się zatem, że wielokrotnie sygnalizowana u osób tre-
nujących mniejsza skala dymorfizmu, będąca skutkiem 
zwiększonej aktywności fizycznej tej grupy, odnosi się 
raczej do obszaru energetycznego. Na tym tle wyniki 
uzyskane w badaniach studentów i studentek CM UJ, 
które omawiamy poniżej, wskazując na dominację 
dziewcząt w większości prób, stanowią znaczącą no-
wość.  

Silny dymorfizm, wynikający z bardziej precyzyj-
nego odwzorowania siłowych i przestrzennych aspek-
tów ruchu przez studentki, stwierdzono w próbach 
różnicowania kinestetycznego. Wyniki te znajdują 
potwierdzenie choćby w publikacji Górskiej i Gierat 
[4], które zaobserwowały znaczącą różnicę wśród 
11letnich dzieci potwierdzającą dominację dziewcząt 
i osłabianie się zróżnicowania w 12. i 13. roku życia. 
Ljach i Witkowski [9] stwierdzili iż, do 15.–17. roku życia 
w większości aspektów tej zdolności dominują chłopcy, 
natomiast po tym okresie kształtuje się przewaga 
dziewcząt, zwłaszcza w odtwarzaniu, różnicowaniu 
i ocenie parametrów siłowych. Spostrzeżenia cyto-
wanych autorów znajdują potwierdzenie w naszych 
badaniach. Odmienny choć również istotnie różnicu-
jący kierunek dymorfizmu stwierdzili na podstawie 
zastosowanego testu sportowomotorycznego Raczek 
i Mynarski [14] wskazując przewagę płci męskiej po 15. 
roku życia. W literaturze w odniesieniu do tej zdolności 

liczne są również opracowania mówiące o nieistotnym 
statystycznie zróżnicowaniu płciowym [24, 26]. 

Przeprowadzone badania równowagi dotyczyły 
odmiennych jej aspektów. Aparaturowy test balanso-
wania, zwłaszcza w wariancie pierwszym (kontrola 
położenia platformy, gdy punktem odniesienia jest linia) 
uwarunkowany jest w większym stopniu sprawnością 
mechanizmów propioceptywnych i jako taki bliższy 
jest pomiarom w warunkach statyki na platformach 
stabilograficznych [27]. W drugim wariancie, w któ-
rym należało zaadaptować się do zadania, jakim było 
odtwarzanie drogi po sinusoidzie, zaangażowane są 
szersze mechanizmy koordynacyjne, obejmujące całe 
ciało człowieka, w tym zdolność  dostosowania [18, 28]. 
Stąd też stwierdzona przewaga kobiet w pierwszym za-
daniu jest zbieżna z wynikami badań autorów, którzy 
podnoszą większą wrażliwość kobiet na odbiór bodź-
ców kinestetycznych i taktylnych [29, 30]. W przypadku 
prób oceniających równowagę dynamiczną dyspropor-
cje pomiędzy płciami są słabiej nasilone. Potwierdza 
to brak zróżnicowania w próbie marszu po listwie ła-
weczki. W przypadku drugiej próby (marsz po rozecie) 
statystycznie istotnie duży dymorfizm, wyrażony liczbą 
kroków, sugeruje stosowanie odmiennych strategii jej 
wykonania. Dostrzegamy, że wraz ze wzrostem kom-
plikacji zadania równoważnego wzmaga się wielkość 
dymorfizmu w warunkach dynamicznych, a maleje 
w próbach balansowania.

Na tle wcześniej omawianych zdolności czas reak-
cji prostej (będący utajoną składową zdolności szybkiej 
reakcji) faworyzuje jednoznacznie jedną z płci, a zda-
niem większości autorów osiąga korzystniejsze warto-
ści u chłopców niż u dziewcząt tak w grupach uprawia-
jących sport [7, 8, 31], jak i wśród nietrenujących [10, 
11, 14]. Na najsilniejsze zróżnicowanie międzypłciowe 
z zaznaczoną przewagą mężczyzn wskazują Szopa 
i in. [25], analizując czas reakcji na bodziec wzrokowy 
(WD = 0,37). W przypadku bodźca akustycznego to ko-
biety dominują, jednak skala zróżnicowania płciowego 
jest wyraźnie mniejsza. Dane przedstawione w tabeli 1 
wskazują na zgodność z obserwacjami pierwszej grupy 
cytowanych autorów, stwierdzającymi dominację męż-
czyzn.

Zastosowana próba oceniająca zdolność dostoso-
wania nie pozwoliła jednoznacznie określić kierunku 
dominacji płciowej, niemniej uzyskane wyniki wskazują 
na małą skalę tego zjawiska. Odmienne dane spoty-
kamy w literaturze. Omorczyk i in. [32] w badaniach, 
oceniając opisywaną zdolność, przeprowadzonych na 
studentach AWF w Krakowie, wykorzystując test popu-
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lacyjny, stwierdzili istotną przewagę studentów. Autorzy 
wykorzystujący w tym celu metody laboratoryjne uzy-
skali analogiczne wyniki  [33, 34]. 

Oceniając koordynację receptoroworuchową 
Demuth i in. [35], wykorzystując aparat Piórkowskiego, 
określili wielkość różnic dymorficznych wśród mło-
dzieży podejmującej studia w Wyższej Szkole 
Oficerskiej we Wrocławiu. Wartość WD wyniosła w ich 
badaniach 17,4, wskazując na wysokie zróżnicowanie 
płciowe. Wykorzystanie takiego samego instrumen-
tarium przez Szopę, Mleczkę i Cemple [25] wykazało 
słabiej zaznaczony dymorfizm z utrzymującą się domi-
nacją mężczyzn. 

Bardzo znaczną statystycznie istotną różnicę między 
kobietami a mężczyznami (przy jednocześnie wysokiej 
wartości WD = 0,7) stwierdzono w aparaturowej próbie 
oceniającej poziom zdolności sprzężenia ruchów we 
wskaźniku, jakim był czas wykonania zadania testo-
wego. Dominacja studentów nad studentkami w pozio-
mie „koordynacji szybkiej” została zaobserwowana rów-
nież w badaniach Mynarskiego i Żywickiej [16]. 

Jak wynika z powyższego podsumowania, poziom 
dymorfizmu płciowego w obrębie zdolności koordyna-
cyjnych jest znaczny. W skrajnych przypadkach wielko-
ści wskaźników dymorfizmu WD oscylują nawet wokół 
wartości 1,65.

Sekita [36], pisze, że przyczyną silnego dymorfi-
zmu płciowego z przewagą mężczyzn jest zróżnico-
wanie zainteresowań u obu płci, odmienna tradycja 
wychowawcza, inny tryb życia, inne wzory i role spo-
łeczne. Takie samo zdanie prezentuje Żak [37] upa-
trując przyczyny wysokiego dymorfizmu w obniżonej 
aktywności ruchowej u kobiet w stosunku do częściej 
podejmowanej aktywności fizycznej przez mężczyzn. 
Przeprowadzone przez nas obserwacje są zgodne z in-
nymi autorami co do faktu znacznego dymorfizmu, nie 
są natomiast tak jednoznaczne co do kierunku tego zja-
wiska, wskazując również na kobiety jako płeć dominu-
jącą w poziomie niektórych zdolności koordynacyjnych.

Wnioski

1. Większość z diagnozowanych KZM różnicuje 
w sposób statystycznie istotny studentki i studen-
tów.

2. Silniejszą przewagę mężczyzn stwierdzono w tych 
próbach, które wymagały ruchów globalnych. 
W próbach bazujących na ruchach dyskretnych, bli-
skich nierzadko kobiety osiągały wyższe rezultaty.

3. Przewaga kobiet najsilniej zaznaczyła się w różni-
cowaniu kinestetycznym i równowadze statycznej.
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Streszczenie

Niepokojący jest fakt, iż nadwaga i otyłość dotykają również najmłodszych. W 2010 roku nadwagę miało 
ponad 42 mln dzieci poniżej 5. roku życia. WHO przewiduje, iż w nadchodzących latach istotnie powiększy się 
liczba „grubych” osób i rekomenduje wdrażane programów zapobiegających nadwadze i otyłości. Zwalczanie 
tych zjawisk na poziomie populacyjnym jest bardzo trudne, wymaga systemowego podejścia i zaangażowania 
wielu sektorów, w tym środowiska naukowego, opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz administracji rządowej. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zakresu działań dotyczących przeciwdziałania nadwadze i otyłości 
u dzieci i młodzieży, realizowanych w Gdańsku. 

Istotą programów zdrowotnych dotyczących nadwagi i otyłości nie jest zmniejszenie masy ciała, a prowa-
dzenie zdrowego stylu życia. Te założenia przyświecały projektom realizowanym w Gdańsku. Powstał Gdański 
Model Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Dzieci i Młodzieży, którego zadania realizują pla-
cówki oświaty, jednostki miejskie oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Praca przedstawia działania różnych 
inicjatyw podejmujących ten problem, takich jak „Trzymaj Formę!”, „Zdrowe Życie Twojego Dziecka” i „Zdrowy 
Uczeń”, „6, 10, 14 dla zdrowia”.

Dzięki wczesnemu wykryciu czynników ryzyka i przeprowadzeniu odpowiedniej interwencji można skutecz-
nie zapobiegać otyłości i nadwadze wśród dzieci i młodzieży oraz ich konsekwencjom. Omówione programy 
pomagają uświadomić społeczeństwu, jak bardzo niebezpiecznym problemem jest nadmiar masy ciała wystę-
pujący w młodym wieku.

NR 62 2013ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE 

Wstęp

Otyłość jest metaboliczną chorobą cywilizacyjną, 
z którą boryka się coraz więcej społeczeństw. Stała 
się ona jednym z najbardziej rozpowszechnionych pro-
blemów zdrowia publicznego, wyprzedzającym AIDS 
i niedożywienie. Zgodnie z doniesieniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) liczba osób otyłych na 
świecie podwoiła się od 1980 roku. W 2008 roku 
nadwagę stwierdzono u 1,5 mld dorosłych powyżej 
20. roku życia, w tym otyłych było ponad 200 mln 

mężczyzn oraz ponad 300 mln kobiet. Najbardziej 
niepokoi fakt, iż nadwaga i otyłość dotykają również 
najmłodszych. Częstość występowania tych chorób 
w pokoleniu rozwojowym rośnie w podobnym tempie 
jak w populacji dorosłych. W 2010 roku nadwagę miało 
ponad 42 mln dzieci poniżej 5. roku życia. Blisko 35 
mln z nich mieszka w krajach rozwijających się [1, 2, 3, 
4]. WHO przewiduje, iż w nadchodzących latach liczba 
osób otyłych zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci 
istotnie wzrośnie. W związku z tym organizacje mię-
dzynarodowe i poszczególne kraje podejmują działa-
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nia zmierzające do ograniczenia epidemii i odwrócenia 
niekorzystnego trendu jej narastania. Wdrażane są 
różne programy profilaktyki nadwagi i otyłości, jednak 
zwalczanie tych zjawisk na poziomie populacyjnym 
jest bardzo trudne, wymaga systemowego podejścia 
i zaangażowania wielu sektorów, w tym środowiska 
naukowego, opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz 
administracji rządowej [5]. 

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zakresu 
działań promocyjnych dotyczących nadwagi i oty-
łości u dzieci i młodzieży, realizowanych na terenie 
Gdańska. W związku z tym konieczne staje się rów-
nież przedstawienie problemu występowania nadwagi 
i otyłości u dzieci i młodzieży w aspekcie zdrowia pu-
blicznego.

Problem otyłości i nadwagi  
wśród dzieci i młodzieży 

Zgodnie z wynikami badań prowadzonych na całym 
świecie, w znacznej mierze dotyczących osób doro-
słych (ale również dzieci), nadwagę i otyłość można 
nazwać epidemią [6, 7, 8]. Od końca lat siedemdziesią-
tych do lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Ameryce 
Północnej, Europie oraz w części regionu zachod-
niego Pacyfiku zaobserwowano bardzo wysoką 
częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci, 
kształtującą się na poziomie 20–30%. Odsetki te są 
najmniejsze w części krajów południowowschodniej 
Azji oraz środkowej i południowej Afryki (0,2–4%). Na 
podstawie danych z lat 2003–2004 szacuje się, że 
w Stanach Zjednoczonych 17,1% dzieci i młodzieży 
cierpi na otyłość, przy czym u 4% z nich obserwuje 
się tzw. otyłość skrajną. Można również zaobserwo-
wać dramatyczny wzrost występowania nadwagi i oty-
łości u dzieci w krajach, w których problemy związane 
z masą ciała miały w przeszłości marginalne znacze-
nie, między innymi w Chinach i Japonii. Szacuje się, 
iż aktualnie co piąte dziecko w miastach i co czterna-
ste na obszarach wiejskich Chin dotknięte jest nad-
wagą bądź otyłością, natomiast w Japonii problem 
ten wzrósł 2–3 razy w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat. Zwiększa się również odsetek dzieci z nadmierną 
masą ciała w krajach rozwijających się, w których 
w ostatnich latach dokonano przemian ekonomicz-
nych i politycznych. Zaliczamy do nich między innymi 

Brazylię, gdzie zaobserwowano wzrost nadwagi i oty-
łości u dzieci i młodzieży z 4,1% do 13,9%. 

Jeśli chodzi o Europę, szacuje się, że aktualnie pro-
blem z masą ciała ma nawet około 16,3 mln dzieci i mło-
dzieży, w tym otyłych jest około 4–6%. Zarówno w przy-
padku dzieci młodszych (9latkowie), jak i starszych 
(15latkowie) nadwaga i otyłość częściej występują 
w krajach Europy Południowej niż Zachodniej. Według 
raportu International Obesity Task Force (IOTF) w pół-
nocnej części Europy nadwagę obserwuje się u 1020% 
dzieci, natomiast w Europie Południowej u 20–35%. Tak 
znaczną liczbę dzieci z nadwagą i otyłością w krajach 
basenu Morza Śródziemnego tłumaczy się „amerykani-
zacją” stylu życia i małą aktywnością fizyczną, a także 
odejściem od diety śródziemnomorskiej [9]. Wysoki od-
setek dzieci i młodzieży mających problem z masą ciała 
obserwuje się również w tzw. krajach rozwijających się 
i krajach, które przeszły transformację ustrojową. Wiąże 
się to ze zmianą stylu życia, poprawą sytuacji mate-
rialnej i wzrostem dostępności dóbr konsumpcyjnych. 
Przykładem takich państw są między innymi Republika 
Czeska, Słowacja oraz Polska. 

Skala problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży w Polsce jest skrupulatnie monitorowana 
od lat siedemdziesiątych XX wieku. W porównaniu z in-
nymi krajami zaawansowanie problemów związanych 
z nadmiarem masy ciała w Polsce jest średnie, jednak 
od lat obserwowana jest wyraźna tendencja wzro-
stowa [10]. W roku szkolnym 1994–1995 Instytut Matki 
i Dziecka przeprowadził badania populacji w wieku 
6–17 lat. Badania wykazały, iż 8,7% dzieci i młodzieży 
cierpi na nadwagę, a 3,4% na otyłość. Zauważono, że 
odsetek dzieci dotkniętych nadwagą i otyłością wzra-
sta wraz z ich wiekiem. Odpowiednio u chłopców od 
6,1% w grupie wiekowej 7–8 lat do 14,8% w grupie wie-
kowej 16–17 lat oraz u dziewcząt od 7,9% do 13,7%. 
Po 6 latach przeprowadzono kolejne ogólnopolskie 
badanie na reprezentatywnej grupie dzieci w wieku 
7–9 lat. Wykazano, że nadwaga i otyłość dotyka już 
15,8% dziewcząt i 15% chłopców, w tym 3,7% dziew-
cząt i 3,6% chłopców cierpi na otyłość. Wskazuje to na 
istotny wzrost częstości występowania nadwagi i oty-
łości w populacji rozwojowej w porównaniu do badań 
przeprowadzonych na początku lat dziewięćdziesią-
tych. Porównywalne wyniki, wskazujące jednoznacz-
nie na nasilanie się problemu związanego z nadwagą 
i otyłością wśród młodzieży szkolnej, uzyskał Instytut 
Żywności i Żywienia, który w latach 1971, 1982–1985, 
1988–1991 oraz 1999–2000 przeprowadził badania 
na młodzieży szkolnej w wieku 11–15 lat, mieszkającej 
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w Warszawie. W roku 1971 problem z nadmiarem masy 
ciała miało 9,2% chłopców i 8,2% dziewcząt. Kolejne 
badanie wykazało wzrost o kilka procent odsetka mło-
dych ludzi z nadwagą i otyłością. W latach 1988–1991 
obserwowano względną stabilizację wskaźników, nie-
wielki wzrost zauważono jedynie w populacji dziewcząt. 
Natomiast wyniki uzyskane w latach 1999–2000 wyka-
zały dramatyczny wzrost odsetka chłopców z nadwagą 
i otyłością (w przypadku nadwagi zmiana była niemal 
dwukrotna). W przypadku dziewcząt wzrost był zde-
cydowanie mniejszy [11]. W roku 2007 Instytut Matki 
i Dziecka przeprowadził badania, mające na celu nie 
tylko wykazanie ogólnej powagi problemu w Polsce, 
ale określenie jego natężenia w poszczególnych czę-
ściach kraju. Badania te pokazały, że największy od-
setek dzieci i młodzieży dotkniętych nadwagą wystę-
puje w województwie podlaskim (15,0%) i pomorskim 
(14,7%), natomiast najmniejszy w województwie kujaw-
skopomorskim (10,9%).

Aktualna wiedza medyczna precyzuje, że udział 
czynników genetycznych w kształtowaniu BMI wynosi 
około 20–30%. Postępy w badaniach pozwalają wy-
różnić dwie formy schorzenia: jednogenową (monoge-
nową) i wielogenową. Postaci monogenowe występują 
bardzo rzadko, ponieważ większość cech dziedziczona 
jest autosomalnie recesywnie. Powodują one upo-
śledzenie działania szlaku leptyny i melanokortyny. 
Problem z masą ciała częściej zależy od nałożenia się 
licznych odmian poszczególnych genów oddziałujących 
na jeden fenotyp [12]. Za główną przyczynę otyłości 
uważa się czynniki środowiskowe. Jednak trudno jest 
stwierdzić, czy są one bezpośrednią determinantą oty-
łości, czy tylko ujawniają wrodzoną do niej predyspozy-
cję. Za główną przyczynę otyłości uważa się czynniki 
środowiskowe. Jednak trudno jest jednoznacznie okre-
ślić, czy są one bezpośrednim determinantem otyłości, 
czy tylko ujawniają wrodzoną do niej predyspozycję. 
Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia problemów 
z masą ciała w obrębie tej grupy są nawyki żywieniowe 
i stopień aktywności fizycznej dziecka. Szacuje się, że 
czynniki żywieniowe, zwłaszcza u dzieci z predyspozy-
cją genetyczną, w 20–40% warunkują powstanie otyło-
ści. Stąd wynika konieczność wprowadzania szerokiej 
gamy działań promujących zdrowe nawyki żywieniowe 
i namawiających młodzież do prowadzenia zdrowego, 
aktywnego trybu życia. Ogromne znaczenie mają 
oczywiście również kwestie psychologicznych uwarun-
kowań dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Z perspek-
tywy psychologicznej duże znaczenie w powstawaniu 
otyłości w wieku rozwojowym mają między innymi 

zaburzenia mechanizmu samoregulacji, cechy oso-
bowości, problemy emocjonalne, niekorzystne relacje 
rodzinne, czy trudności w radzeniu sobie ze stresem. 
Problemy z samokontrolą jedzenia u dzieci wynikają 
ze złych wzorców zachowań. Duży wpływ na to mają 
tzw. „posiłki telewizyjne” – dzieci oglądając telewizję 
jedzą automatycznie i dużo, co w efekcie prowadzi do 
przejadania się [13, 14]. Można także zaobserwować 
syndrom nocnego podjadania, który charakteryzuje 
się i nadmiernym łaknieniem wieczorem oraz w nocy. 
Psychologowie podkreślają znaczenie relacji rodzin-
nych w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży. 
Liczne kłótnie rodziców i brak małżeńskiej satysfak-
cji odbijają się na profilu psychologicznym dziecka, 
które czuje się niekochane. Negatywny obraz własnej 
osoby, samotność, niskie poczucie własnej wartości 
wywołują uczucie pustki, które prowokuje do szukania 
pocieszenia w jedzeniu. Również sytuacje stresowe, 
okresy wzmożonej pracy umysłowej przyczyniają się 
do częstszego sięgania po jedzenie. W sytuacjach 
lękowych następuje podwyższenie wydzielania hor-
monów i neurotransmiterów, co powoduje wzrost 
apetytu, a przez to zwiększa się ilość zjadanych po-
karmów [15].

Rola działań profilaktycznych w zapobieganiu 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 

Dobrym przykładem interwencji w zakresie ograniczania 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży jest opracowanie 
przyjęte przez WHO w 2008 roku, które ma za zadanie 
pomóc krajom członkowskim w monitorowaniu i ocenie 
implementacji programu DPAS (Global Strategy on Diet, 
Physical Activity and Health, czyli Światowa Strategia 
ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia). Wspomniane 
opracowanie zakłada, że przedstawiciele władzy państw 
członkowskich zajmą się liderowaniem oraz tworzeniem 
polityki ukierunkowanej na tworzenie i promocję środo-
wisk wspierających zdrowie. Podjęte działania mają w re-
zultacie pomóc uzyskać pozytywne zmiany zachowań 
w zakresie diety i aktywności fizycznej. Te z kolei będą 
skutkowały w późniejszym okresie pozytywnymi zmia-
nami w zakresie zdrowia, otoczenia społecznego dzieci 
i wyników ekonomicznych dla całego społeczeństwa. 

Zgodnie z założeniem DPAS czytelne staje się, że 
interwencje w zakresie promocji zdrowia i prewencji 
chorób mają dwa typy efektów. Pierwsze to tzw. efekty 
krótkoterminowe, natychmiastowe. Drugie to efekty 
długoterminowe, które obserwujemy po kliku miesią-
cach, a nawet latach od interwencji. Poszczególne 



– 86 –

Marzena Zarzeczna-Baran, Tadeusz Jędrzejczyk, Ewa Bandurska, Justyna Sztorc, Lubomira Wengler

kraje, w tym Polska, powinny być zaangażowane 
w kreowanie takiego otoczenia dla dzieci, które będzie 
sprzyjało wprowadzaniu pozytywnych zmian w zakre-
sie ich zachowań zdrowotnych. Rezultatem tych zmian 
będą z kolei trwałe zmiany w zakresie np. spadku war-
tości średniego BMI, zmniejszenia liczby osób cierpią-
cych na choroby o znaczeniu społecznym itp. Z tego 
powodu w Polsce podejmowanych jest dużo działań 
promujących zdrowie [16]. Promocja zdrowia jest pro-
cesem umożliwiającym człowiekowi większą kontrolę 
nad swoim zdrowiem. Działania promocyjne koncen-
trują się na zdrowiu i zwiększaniu jego potencjału. 
Z racji tego, iż tylko 10% nastolatków szuka jakiej-
kolwiek pomocy w związku z koniecznością zreduko-
wania masy ciała, większy nacisk kładzie się na pre-
wencję otyłości niż na jej leczenie. Mając na uwadze 
profilaktykę otyłości dzieci, promocja zdrowia winna 
przede wszystkim skupiać się na motywowaniu dzieci 
oraz ich rodziców do przestrzegania zasad zdrowego 
żywienia, zachęcaniu do aktywnego spędzania wol-
nego czasu i uświadamianiu młodemu pokoleniu istoty 
zdrowego stylu życia [17]. 

Profilaktyka pierwotna nadwagi i otyłości wieku 
młodzieńczego opiera się na działaniach eliminu-
jących czynniki warunkujące otyłość. Skupia się 
przede wszystkim na promocji zdrowego stylu życia 
w rodzinie i kształtowaniu zdrowotnych zachowań, 
dotyczących głównie odpowiedniego żywienia i ak-
tywności fizycznej [18]. Zadania te są realizowane 
przez edukację zdrowotną dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców. Profilaktyka wtórna natomiast doty-
czy osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
otyłości. Ma ona na celu identyfikację dzieci i mło-
dzieży z dysharmonią rozwojową za pomocą testów 
przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich, 
a następnie prowadzenie działań zapobiegających 
rozwojowi otyłości. Do profilaktyki trzeciorzędowej 
zaliczamy poradnictwo medyczne dla osób cierpią-
cych na otyłość. Działania te mają na celu zapo-
bieganie niepożądanym skutkom tego schorzenia. 
Wszelkim działaniom promocyjnym i prewencyjnym 
towarzyszy edukacja zdrowotna, która ukierunkowuje 
młodych ludzi na prowadzenie zdrowego trybu życia 
i uczy odpowiedzialności za własne zdrowie. W edu-
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
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kację zdrowotną powinni być zaangażowani, oprócz 
dzieci, rodzice i szkoła. Aby uniknąć stygmatyzacji 
dzieci z nadmierną masą ciała przygotowuje się 
programy interwencyjne skierowane do wszystkich 
młodych osób. Polegają one głównie na zmianie na-
wyków żywieniowych przez eliminację wysokotłusz-
czowych i wysokowęglowodanowych przekąsek oraz 
zwiększenie spożycia warzyw i owoców. Dodatkowo 
należy wprowadzić co najmniej półgodzinny wysiłek 
fizyczny. Istotą jest to, żeby dzieci potrafiły wcielać do 
codziennego życia nabyte umiejętności. W progra-
mach promocji podkreślane jest to, iż ich celem nie 
jest zmniejszenie masy ciała, a prowadzenie zdro-
wego stylu życia [19]. Działania, zgodne z powyż-
szymi kryteriami, zostały wprowadzone w Gdańsku 
w celu walki z dramatycznie wysokimi odsetkami 
dzieci i młodzieży mających problem z wagą. Jak 
wspomniano wcześniej, województwo pomorskie ma 
najwyższe wskaźniki w Polsce, jeśli chodzi o oma-
wiany problemem zdrowotny. 

Tendencję występowania nadwagi i otyłości we-
dług płci i wieku w Gdańsku przedstawia rycina 1. 
Na podstawie wykresu można stwierdzić, iż nadmiar 
masy ciała częściej dotyka gdańskich chłopców jesz-
cze przed okresem dojrzewania. Natomiast u dziew-
cząt zjawisko to jest odwrotne. U dziewcząt wzrost 
odsetka nadwagi i otyłości rozpoczyna się od okresu 
pokwitania. 

Akcje zdrowotne dotyczące występowania 
nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 
realizowane na terenie Gdańska

Ciągle rosnąca liczba dzieci narażonych na wystąpie-
nie chorób cywilizacyjnych zmusiła władze Gdańska do 
skoordynowania działań wzmacniających i usprawnia-
jących mechanizmy ich przeciwdziałania.  W tym celu 
powstał Gdański Model Promocji Zdrowia i Profilaktyki 
Chorób Cywilizacyjnych Dzieci i Młodzieży, którego 
zadania wykonywane są przez gdańskie placówki 
oświaty, jednostki miejskie (w tym Ośrodek Promocji 
Zdrowia i Sprawności Dziecka) oraz Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne. 

Światowa Organizacja Zdrowia w dniu 22 maja 2004 
roku przyjęła projekt „Globalnej Strategii dotyczącej 
Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”, na podstawie 
którego wdrożono program edukacyjny dotyczący pra-
widłowego żywienia i aktywności fizycznej pt. „Trzymaj 
Formę!”. Program ten skierowany jest do uczniów 

klas I–III szkół gimnazjalnych i IV–VI szkół podstawo-
wych oraz ich rodziców. W roku szkolnym 2010/2011 
do realizacji programu w obszarze administracyjnym 
Gdańska zgłosiło się 45 szkół, w tym 17 podstawo-
wych i 28 gimnazjalnych. Programem zostało objętych 
8076 uczniów. Realizatorami programu w szkołach byli 
pedagodzy oraz pielęgniarki środowiska szkolnego, 
logopeda, nauczyciele takich przedmiotów jak m.in. 
wychowanie fizyczne, biologia, przyroda, chemia, geo-
grafia czy język polski [20]. Głównym celem programu 
„Trzymaj Formę!” jest edukacja zdrowotna nastawiona 
na kształtowanie prozdrowotnych zachowań i posze-
rzanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży. Jest to możliwe dzięki uświadamia-
niu istotności aktywności fizycznej w kreowaniu zdro-
wia, dostarczaniu wiedzy na temat etykiet umieszcza-
nych na opakowaniach produktów spożywczych oraz 
nauczaniu zasad dopasowania sposobu żywienia do 
stylu życia. Program zakłada różnorodne interwencje – 
każda edycja programu ukierunkowywana jest na nieco 
inną formę oddziaływania. W roku 2011/2012 koncen-
trowano się na zaangażowaniu rodzin dzieci w walkę 
o ich zdrowie, przede wszystkim przez wspólne spę-
dzanie wolnego czasu i wspólne uprawianie sportów. 
Rok 2012/2013 to rok walki z niezdrowym jedzeniem 
i wprowadzaniem korzystnych zmian do jadłospisów 
dzieci [20]. 

Jednostką, która również jest zaangażowana 
w promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, 
młodzieży i ich rodziców jest Ośrodek Promocji 
Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku. Instytucja 
realizuje takie programy jak np. interdyscyplinarny 
program zdrowotny dla dzieci 6–7letnich „Zdrowe 
Życie Twojego Dziecka” oraz kompleksowy programu 
„Zdrowy Uczeń” dla dzieci 9–11letnich. Program pro-
mocji zdrowia pt. „Zdrowe Życie Twojego Dziecka” 
powstał w 2003 roku. Jest on skierowany do dzieci 
6–7letnich i ich rodziców. Rocznie w programie tym 
uczestniczy ok. 3500 dzieci ze wszystkich placówek 
oświatowych miasta Gdańska (szkół podstawowych 
i przedszkoli), co stanowi ponad 80% populacji gdań-
skich dzieci w tym wieku. Głównym celem jest promo-
cja zdrowego stylu życia oraz ocena stanu zdrowia, 
rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń 
dla zdrowia dziecka. Jest to osiąganie przez promo-
wanie prawidłowych zachowań zdrowotnych, redukcję 
czynników ryzyka chorób oraz wspieranie wychowa-
nia zdrowotnego dzieci [21]. 

Program „Zdrowy Uczeń” to przesiewowy program 
badań masy i postawy ciała, ciśnienia tętniczego i wy-
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dolności fizycznej dzieci z klas II–VI szkół podstawo-
wych, realizowany na terenie Gdańska. Uczestniczy 
w nim rocznie około 4000 dzieci. Celem programu 
jest promocja oraz określenie programu postępowania 
ukierunkowanego na prowadzenie prozdrowotnego 
trybu życia. Działania skupione są na utrzymaniu pra-
widłowej masy ciała dziecka oraz w razie konieczności 
zastosowaniu działań kompensacyjnokorekcyjnych 
lub rehabilitacyjnych, a także wpajaniu prawidłowych 
nawyków żywieniowych. Program podzielony jest na 
trzy części: część diagnostyczną, informacyjnoedu-
kacyjną i sprawozdawczą. Pierwsza część realizo-
wana jest przez lekarzy i obejmuje badania postawy 
ciała, ocenę BMI, pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
oraz ocenę wydolności fizycznej organizmu. Druga 
obejmuje działania informacyjnoedukacyjne przed-
stawione w indywidualnej karcie badań dziecka oraz 
w materiałach dydaktycznych. Natomiast w trzeciej 
części umieszczone jest sprawozdanie z badań prowa-
dzonych w szkołach [22]. 

Najnowszym przedsięwzięciem, podjętym w 2011 
roku i istotnym przede wszystkim ze względu na 
swoją skalę, jest program „61014 dla zdrowia”, pro-
wadzony przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współ-
pracy z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności 
Dziecka. Jest to pierwszy w Polsce kompleksowy pro-
gram wykrywania i leczenia czynników chorób cywili-
zacyjnych – zwłaszcza nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży. Program, przewidziany początkowo do 
grudnia 2013 roku, ze względu na swoje wyniki będzie 
kontynuowany. Jest on finansowany w całości ze środ-
ków Urzędu Miasta Gdańska. W skali roku na ten cel 
przeznaczany jest około 1 mln zł. Naczelnym celem 
programu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci 
i młodzieży z Gdańska, przez przeprowadzenie kom-
pleksowych działań edukacyjnozdrowotnych u dzieci 
z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywili-
zacyjnych. Do celów szczegółowych tego programu 
można zaliczyć zmniejszenie występowania i reduk-
cję nadmiaru masy ciała dzieci objętych programem. 
Dodatkowo celem jest wczesna identyfikacja dzieci 
i młodzieży z chorobami metabolicznymi i nadciśnie-
niem tętniczym oraz wprowadzenie prawidłowych za-
chowań zdrowotnych, w tym żywieniowych, w trakcie 
trwania programu oraz ich umocnienie po zakończeniu 
programu. Realizowany program obejmuje interwencją 
wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 
i 14 lat oraz wybrane grupy dzieci w wieku 9–11 lat. 
Łączna liczba uczestników szacowana jest na 30 000 

dzieci i młodzieży w trakcie 3 lat trwania programu. 
Dodatkowo skierowany jest on do rodziców dzieci 
i środowisk szkolnych. W ramach programu wyróż-
nia się dwa etapy. Pierwszy dotyczy badań przesie-
wowych całej populacji gdańskich dzieci i ich rodzin, 
podczas którego ocenia się parametry zdrowotne 
dzieci i identyfikuje problemy zdrowotne. Drugi etap 
obejmuje poradnictwo specjalistyczne dla dzieci ze 
zdiagnozowanymi czynnikami ryzyka. Każde dziecko 
z nadwagą lub otyłością zostaje zaproszone do rocz-
nego programu interwencyjnego, gdzie pod opieką 
specjalistów jest uczone modyfikacji swoich zachowań 
zdrowotnych. Podczas konsultacji opracowywany jest 
plan postępowania dietetycznego i zachowań zdrowot-
nych w rodzinie. Szczególną uwagę zwraca się na od-
działywanie rodziny w procesie walki z nadwagą i oty-
łością dzieci i młodzieży, dlatego w ramach programu 
organizowane są kursy edukacyjne dla rodziców [23]. 
Odrębne działania podejmowane są wobec placówek 
edukacyjnych. W roku szkolnym 2011/2012 w progra-
mie w zakresie edukacji środowiska szkolnego wzięły 
udział 52 placówki, w tym w siedmiu z nich odbyła 
się edukacja żywieniowa, a w 21 edukacja na temat 
cukrzycy. Od września do grudnia 2011 roku prze-
badano 2400 dzieci w wieku 6, 9–11 i 14 lat, z czego 
do programu specjalistycznego włączono 94 dzieci. 
Natomiast w roku 2012 przebadano 1736 dzieci 6let-
nich, z czego 213 zostało zakwalifikowanych do pro-
gramu, 1597 dzieci ze szkół podstawowych, z czego 
314 zakwalifikowano do programu, i 1374 gimnazjali-
stów, z czego 304 zostało zakwalifikowanych do pro-
gramu. 

Podsumowanie

Problem nadwagi i otyłości jest często bagatelizowany 
i nie dostrzegamy jego istotnego znaczenia. Ważne 
jest podjęcie stosownych środków zapobiegających 
dalszemu rozszerzaniu się tego zjawiska. W tym celu 
należy przez działania profilaktyczne i edukacyjne 
uświadamiać społeczeństwo, że nadmiar masy ciała 
i niska aktywność fizyczna powodują nie tylko oty-
łość, ale również towarzyszące jej powikłania. Należy 
motywować zarówno dzieci, jak i ich rodziny do po-
dejmowana prozdrowotnych zachowań, z których naj-
skuteczniejsze są aktywność fizyczna i zbilansowana 
dieta. 

Prowadzone na terenie Gdańska inicjatywy, w tym 
szczególnie wielowątkowy program „6, 10, 14 dla zdro-
wia” są działaniami niosącymi korzyść młodym miesz-
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kańcom naszego miasta, poprawiając ich jakość życia 
obecnie i chroniąc przed konsekwencjami w przyszło-
ści, są również formą oddziaływania na środowisko 

rodzinne oraz nauki i wychowania, a jednocześnie two-
rzą twarde dane naukowe, które mają szanse stać się 
podstawą zmian o zasięgu ponadlokalnym.
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Streszczenie

Dzieci i młodzież już w bardzo młodym wieku jest zachęcana do wyboru specjalizacji sportowej. Budowa, 
proporcje i składniki ciała decydują o predyspozycjach sportowych, ale ulegają one ciągłym zmianom w cza-
sie dzieciństwa i okresu młodzieńczego. Właściwości somatyczne, jak i związane z nimi funkcje fizjologiczne, 
są silnie genetycznie uwarunkowane, ale w trakcie rozwoju ulegają zmianom przystosowawczym. Ważne jest 
zatem powiązanie wyników sportowych z regulatorami epigenetycznymi, które sprawują główną kontrolę nad 
ekspresją poszczególnych genów. Nie jest wyjaśnione, czy program treningowy dla młodych sportowców 
ma pozytywne znaczenie dla procesów rozwojowych. Istnieje niewielka różnica w intensywności procesów 
wzrastania między płciami w czasie dzieciństwa oraz niewielkie różnice w motoryczności. Okres intensywnego 
wzrastania (pokwitanie) występuje u dziewcząt przeciętnie w wieku 11–12 lat, gdy u chłopców około dwa lata 
później. Sytuacja zmienia się w czasie dojrzewania, kiedy to chłopcy stają się wyżsi, mają większą masę ciała, 
mięśni i siłę, co powoduje, że dziewczęta nie mogą konkurować z nimi w większości sportów. Obawa o urazy 
powinna wykluczyć młodzież w wieku intensywnego rozwoju kości na długość od sportów kolizyjnych. Ważna 
jest więc identyfikacja osobników wcześnie i późno dojrzewających, jeśli mają być skierowani do uprawiania 
odpowiedniego sportu. Późno dojrzewający, w tym samym wieku kalendarzowym, są bardziej narażeni na 
urazy, wobec dłużej trwającego rozwoju mięśni i szkieletu, niż wcześnie dojrzewający. Konkurencja powinna 
w tym przypadku dotyczyć osobników w tym samym wieku rozwojowym. W związku z powyższym konieczne 
jest ustalenie bezinwazyjnych metod oceny dojrzewania młodych kandydatów na sportowców.

NR 62 2013ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE   

Konsekwencją „mody na sport” jest fakt, że dzieci 
i młodzież już w bardzo młodym wieku jest zachęca-
nado wyboru specjalizacji sportowej, systematycznego 
treningu, a celem jest osiągnięcie wyczynu i uplasowa-
nie się w elicie sportowej. Wymienia się kilka celów, 
które dobry program sportowy powinien oferować mło-
dzieży: (1) czerpanie radości z uprawiania sportu, (2) 
opanowanie zasad i strategii w sporcie; (3) zwiększenie 
aktywności fizycznej; (4) kształtowanie więzi społecz-
nej, pogłębianie poczucia swojej wartości i nawiązy-
wanie przyjaźni; (5) przyswajanie zasad fair play i po-
stawy sportowej; (6) wyrabianie nawyku regularnego 
uczestnictwa w aktywności fizycznej; (7) zapobieganie 
otyłości [1].

Budowa ciała, a zwłaszcza pewne jego propor-
cje i składniki, jest niezmiernie ważna dla wyników 
sportowych. Wyróżniane bywają typy konstytucji (so-
matotypy), które charakteryzują ogólną budowę i pro-
porcje tkankowe. Jednak somatotyp nie gwarantuje 
sukcesu czy porażki, lecz sprzyja sukcesom w pew-
nych dziedzinach sportu – zwłaszcza gdy rozwija się 
te jego właściwości, które są przydatne w danej dys-
cyplinie.

Mając to na uwadze, można pomóc dziecku w wy-
borze określonego sportu, któremu sprzyja jego bu-
dowa ciała. Jest to jednak tylko jeden z elementów 
predyspozycji. Jako genetycznie zdeterminowany jest 
on w zasadzie niezmienny, ale także dość trudny do 
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określenia w okresie dzieciństwa, a przede wszystkim 
w okresie dojrzewania [2]. Wynik w sporcie bardziej za-
leży od składników (komponentów tkankowych) ciała: 
odpowiednich proporcji między masą kości, mięśni 
i tkanki tłuszczowej – w tym szczególnie istotny jest % 
tłuszczu (% FM) i masa ciała beztłuszczowego (FFM). 
Jednak sukces w sporcie zależy od wielu czynników 
biologicznych i psychicznych, w pierwszym rzędzie 
chodzi o sprawność fizjologiczną, uzdolnienia ruchowe, 
ogólne i specyficzne zdolności sportowe, umiejętności 
trenera i jakość treningu oraz czynniki poznawcze, psy-
chiczne i społeczne [3].

Z omawianych właściwości budowy ciała bardzo 
ważne dla wielu dyscyplin sportowych są proporcje dłu-
gości elementów kończyn względem siebie oraz w sto-
sunku do tułowia (chodzi o układ dźwigni). Jednakże 
budowa fizyczna, która decyduje o przejawach spor-
towych, ulega ciągłym zmianom w czasie dzieciństwa 
i okresu młodzieńczego. Ważniejsza jest rola mięśni, 
które generują siłę. Im więcej siły i mocy ma sporto-
wiec, tym większa będzie jego szansa na sukces we 
współzawodnictwie. Tkanka tłuszczowa, jako nadmiar 
bagażu, jest raczej czynnikiem hamującym. Dość duże 
otłuszczenie redukuje szybkość, ogranicza wytrzyma-
łość i w niektórych sportach zwiększa ryzyko urazów. 
We wszystkich dyscyplinach sportowych, z wyjątkiem 
sumo i zapasów, czołowi sportowcy starają się być 
szczupli i umięśnieni, z minimalnymi zasobami tkanki 
tłuszczowej [4]. 

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania 
wyników sportowych

Znajomość procesów rozwoju ontogenetycznego, 
w tym wzrastania (zwiększanie się wymiarów i masy 
ciała), różnicowania (kształtowanie się proporcji) oraz 
dojrzewania (doskonalenia funkcjonalnego), pomaga 
w wyborze odpowiedniej dla danego wieku i płci dys-
cypliny sportowej, która nie zaburzy genetycznie zde-
terminowanego, a hormonalnie sterowanego procesu. 
Budowa, kształt i komponenty ciała, podobnie jak 
związane z tym funkcje fizjologiczne, są unikatowe 
dla każdego osobnika. Pewien tylko wyjątek stanowią 
bliźnięta monozygotyczne, ale efekty epigenetyczne 
czynią je także nieco różnymi. Cechy te są silnie gene-
tycznie uwarunkowane, ale w trakcie rozwoju ulegają 
przekształceniom. Są specyficzne dla danej płci, oraz 
zmieniają się wraz z wiekiem, warunkami i trybem ży-
cia. Stąd wynika potrzeba selekcji odpowiednich osob-
ników do poszczególnych dyscyplin sportowych.

Na większość cech wpływa wiele genów. Na przy-
kład na wysokość ciała ostateczny wpływ ma prawdo-
podobnie około 180 genów uzyskanych od rodziców. 
Wynika stąd przekonanie, że wybitni sportowcy „rodzą 
się”, a nie są „wypracowani” (przez otoczenie). Jednak 
owe genetyczne predyspozycje realizują się zgodnie 
z możliwościami, jakie stwarza środowisko (naturalne 
i stworzone przez człowieka) oraz praktykowany tryb 
i styl życia. Dotyczy to także treningu. 

Genetycznie zdeterminowana jest nie tylko struk-
tura (budowa) ciała, tkankowe składniki ciała i ich 
wzajemne proporcje, typ rozkładu tkanki tłuszczo-
wej (w tym ewentualnej otyłości brzusznej), gęstość 
tkanki kostnej czy budowa stawów. Od rozwoju umię-
śnienia i jego rodzaju zależy siła i wytrzymałość. Od 
współdziałania układu nerwowego zależy zwinność, 
utrzymywanie równowagi, koordynacja i szybkość ru-
chów. Od rozwoju układów oddechowego i krążenia 
oraz sprawności serca zależy wydolność wysiłkowa, 
maksymalna moc aerobowa. Dotyczy to więc funkcjo-
nowania całego organizmu, w tym właściwości fizjo-
logicznych i psychomotorycznych. W dodatku cechy 
„wysiłkowe” są silniej genetycznie uwarunkowane niż 
cechy „spoczynkowe”. Sprawność fizyczna człowieka 
jest wynikiem wzajemnych relacji między jego gene-
tycznym podłożem a uwarunkowaniami środowisko-
wymi. Ponad 200 autosomalnych wariantów genów 
i cech ilościowych jest związanych z przejawem tej 
cechy [5]. Szansa, że osobnik posiada perfekcyjny 
genotyp sportowy jest mniejsza niż 1/20 mln. Liczba 
powiązanych polimorfizmów rośnie, ale jednocześnie 
ich kompleksowe występowanie u osobników maleje.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, mimo ogromu 
przeprowadzonych badań nad wpływem uwarunkowań 
genetycznych na sprawność sportową, stan wiedzy 
w tej dziedzinie jest nadal znikomy. Badania nad ge-
netyką sportową napotykają wiele trudności, przede 
wszystkim dotyczy to niezbyt dużej liczby osób (czoło-
wych sportowców) oraz niewielkiej liczby genów, które 
wydają się mieć tu najważniejszy wpływ [5].

Koncepcja indywidualnej odpowiedzi na trening 
i wytrenowanie była podjęta już trzy dekady temu 
przez grupę amerykańskich badaczy skupionych wokół 
Claude’a Boucharda. Wiele badań prowadzonych nad 
bliźniętami potwierdziło silną genetyczną zależność 
odpowiedzi organizmu na trening. Badania dotyczyły 
głównie maksymalnego zużycia tlenu, która to ce-
cha świadczy o wydolności organizmu, cechy bardzo 
ważnej w osiąganiu wysokich wyników sportowych. 
Wprowadzone na szeroką skalę badania genetyczne, 
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które obejmowały korzystne allele związane z polimor-
fizmem 21 pojedynczych nukleotydów, potwierdziły 
możliwość identyfikacji niskiej i wysokiej odpowiedzi na 
trening wśród ludzi o sedentarnym (siedzącym) trybie 
życia [6].

Biorąc pod uwagę cechy somatyczne i fizjologiczne, 
mające największe znaczenie dla wyników sportowych, 
należy zwrócić uwagę na genetyczną kontrolę mięśni 
szkieletowych i ich funkcji, kształtu, proporcji ciała, bu-
dowy serca, płuc i ich funkcji. Do tego dochodzi odpor-
ność psychiczna.

Zidentyfikowano geny odpowiedzialne przypusz-
czalnie za wytrenowanie cech oddechowokrąże-
niowych (w tym pracy serca) oraz cech związanych 
z pracą mięśni szkieletowych [7]. Geny najczęściej 
cytowane w genetyce sportowej to: ACE, ACTN3 (tzw. 
gen sportowy), PRARGC1A, HIF1A, NOS3, NRF-2, 
przede wszystkim chodzi o ich polimorfizm. 

Poza zjawiskiem polimorfizmu, niezmiernie ważne 
jest powiązanie wyników sportowych z wpływami epi-
genetycznymi, czyli regulatorami (przełącznikami) bio-
chemicznymi, które sprawują główną kontrolę nad eks-
presją poszczególnych genów. Dotychczas wyróżniono 
trzy struktury przełączników, których mechanizmy dzia-
łania są różne: (1) grupy metylowe (CH3 – przyłączane 
są głownie do bazy cytozyny), które odkładają się 
bezpośrednio na DNA i wyciszają geny, które są wbu-
dowywane przez metylotranferazę DNA; (2) zmiany 
chemiczne w białkach (histony), wokół których owija 
się DNA, co powoduje, czy czytelne stają się całe jego 
fragmenty; metylacja DNA i modyfikacje histonów są 
z sobą integralnie połączone; (3) mikro RNA (miRNA), 
które zapobiegają aby odczytany kod został przetłu-
maczony na białka [8]. Właśnie miRNA na zasadzie 
interferencji, przyłączając się do mRNA (czyli na etapie 
translacji), blokuje produkcję pewnych polipeptydów 
[9]. Okazuje się, że pewne miRNA, których celem jest 
blokada takich genów jak RUNX1, SOX9 and PAX3, są 
produkowane w mniejszej ilości, kiedy zastosuje się 
ćwiczenia wytrzymałościowe. Zaobserwowano rów-
nież zmienność osobniczą w odporności na przyrost 
masy mięśniowej spowodowanej treningiem, która była 
związana z ilością trzech typów miRNA. Na przykład 
miR451 był podwyższony tylko u osób mniej wrażli-
wych na ten trening [7]. Co do roli mechanizmów epi-
genetycznych ważna jest informacja, że promotor genu 
ACE może podlegać lub nie metylacji i wtedy regulacja 
epigenetyczna może być bardziej ważna niż sam poli-
morfizm [10]. Bo cóż z tego, że kandydat na sportowca 
posiada taki polimorfizm genu ACE, który jest skorelo-

wany z wysokimi osiągnięciami sportowymi, kiedy nie 
ulegnie on ekspresji?

Procesy epigenetyczne są ściśle powiązane 
z czynnikami środowiskowymi. Jednym, może naj-
ważniejszym, z tych czynników jest żywienie, które 
wpływa na budowę i funkcje ciała, stan zdrowia or-
ganizmu i aktywność fizyczną. Współcześnie jednak 
wiadomo, że także emocje mogą modyfikować na 
drodze epigenetycznej przebieg rozwoju. Czynniki 
środowiskowe, poza nawykami żywieniowymi, to wa-
runki biogeograficzne (tzw. modyfikatory naturalne) 
oraz warunki społecznoekonomiczne (tzw. modyfika-
tory kulturowe [11, 12, 13]). Z modyfikatorów kulturo-
wych dla niniejszych rozważań ważne są warunki we-
wnątrzrodzinne (wykształcenie i zarobki rodziców, styl 
życia, nawyki żywieniowe) oraz zewnętrzne względem 
rodziny (systemy wartości, tradycje i zwyczaje spo-
łeczne). Warunki te w większym lub mniejszym stopniu 
modelują genetycznie uwarunkowane procesy rozwo-
jowe [14, 15].

Wzorce rozwoju fizycznego 

Najszybsze wzrastanie następuje w niemowlęctwie, 
po czym ma miejsce faza dostrajania się poszczegól-
nych układów i narządów do zwiększonej masy ciała, 
w czasie której maleje tempo wzrastania. W ciągu 
roku dziecko przyrasta nawet około 25 cm. W wieku 
6–7 lat obserwujemy niewielkie przyspieszenie wzra-
stania, zwane skokiem szkolnym (jest ono uwarunko-
wane wydzielaniem hormonów nadnerczy). Natomiast 
w okresie młodocianym (6–7 do 10–12 lat) ma miej-
sce ponowne wyciszenie procesów wzrastania, przy 
intensywnych zmianach hormonalnych, przygotowu-
jących organizm do dojrzenia płciowego (tzw. fazy 
pokwitania). W polskiej nomenklaturze, którą staramy 
się dopasować do angielskiej, pokwitanie i dorastanie 
(po angielsku jedna nazwa – adolescence) to okres 
młodzieńczy (ryc. 1). 

Istnieje niewielka różnica w intensywności proce-
sów wzrastania między płciami w czasie dzieciństwa 
(chłopcy są niewiele wyżsi od dziewcząt), jednak za-
chodzą one wcześniej u dziewcząt. Kolejny okres inten-
sywnego wzrastania, zwany skokiem pokwitaniowym, 
występuje u dziewcząt przeciętnie w wieku 11–12 lat 
(u poszczególnych z nich między 10. a 13. rokiem ży-
cia) i są one wówczas przez około 2 lata przejściowo 
wyższe od chłopców (ryc. 2). Ulega to zmianie, kiedy 
około dwa lata później w okres pokwitania wchodzą 
chłopcy. W okresie skoku pokwitaniowego w ciągu 2–4 
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lat młody osobnik przyrasta ok. 20 cm. Po zakończeniu 
okresu dojrzewania płciowego (pokwitania) następuje 
okres dorastania.

Interesujące jest porównanie przebiegu procesu 
dojrzewania między chłopcami i dziewczętami, gdzie 
wykresy obrazujące ten proces są ustawione zgodnie 
z wiekiem kalendarzowym. Punktem odniesienia jest 
wiek skoku pokwitaniowego, który występuje śred-
nio około 2 lata wcześniej u dziewcząt w porównaniu 
z chłopcami. Wykresy te ukazują pojawianie się po-
szczególnych faz dojrzewania płciowego, które są 
również nieco zróżnicowane u obu płci (aktywność 
podwzgórza, rozwój drugorzędowych cech płciowych). 
Na uwagę zasługuje fakt, że pojawienie się pierwszej 
menstruacji u dziewcząt (menarche) i pierwszego 
wytrysku spermy u chłopców (polucji) ma zazwyczaj 

Ryc. 1. Okresy progresywnego etapu rozwoju ontogenetycznego człowieka na podstawie tempa wzrastania wysokości ciała [14]

Ryc. 2. Okresy progresywnego etapu rozwoju ontogenetycznego człowieka 
na podstawie tempa wzrastania wysokości ciała w zależności od płci [16]

miejsce w podobnym wieku kalendarzowym, tj. w roku 
poprzedzającym szczyt skoku pokwitaniowego wyso-
kości ciała u chłopców, lecz rok po wystąpieniu tego 
szczytu u dziewcząt (ryc. 3).

Jednak przez cały okres dzieciństwa i młodości 
przyrosty dzienne wysokości ciała są nieregularne, przy-
godne. Osobnik jeden dzień rośnie, a po nim niekiedy 
kilka, a niekiedy nawet kilkadziesiąt dni pauzuje. Nie wy-
kryto dotychczas przyczyny tego zjawiska [17, 18, 19].

Procesy rozwojowe a wysiłek spowodowany 
treningiem

Jednym z podstawowych czynników stymulujących 
nie tylko fizyczny, ale i psychiczny rozwój jest aktyw-
ność ruchowa. W czasie dzieciństwa i młodości re-
gularne ćwiczenia są, wśród wielu innych czynników 
środowiskowych, kluczowe do wykorzystania pełnego 
(genetycznie limitowanego) potencjału rozwojowego. 
Optymalny wysiłek fizyczny w sensie aktywności mię-
śniowej (w trakcie skurczów mięśni o optymalnej sile 
następuje stymulacja tarcz wzrostowych) w większości 
dyscyplin sportowych wpływa na wzrost kości. Nie jest 
jednak wyjaśnione (a nawet jest to rzecz wątpliwa), czy 
program treningowy dla młodych sportowców ma po-
zytywne znaczenie dla wzrastania i uzyskiwania odpo-
wiedniej wysokości ciała. Trudno określić, co dla osob-
nika danej płci i w konkretnym wieku jest wysiłkiem 
optymalnym, co umiarkowanym, a co nadmiernym dla 
stymulacji rozwoju. Przede wszystkim dochodzi do 
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Ryc. 3. Występowanie skoku pokwitaniowego (SPWC – punkt zerowy) oraz objawy dojrzewania płciowego widoczne przed i po tym zjawisku. Objaśnienia: 
ANP – początek aktywności neurohormonalnej podwzgórza; LH – wydzielanie hormonu lutenizującego; T – wydzielanie testosteronu; B – etapy rozwoju 
piersi (początkowy B2 i końcowy B5); PH – etapy rozwoju owłosienia łonowego (początkowy PH2 i końcowy PH5); G – etapy rozwoju narządów płciowych 
(początkowy G2 i pełny G5) [15]

konkurowania o elementy wykorzystywane do rozbu-
dowy organizmu. U chłopców w okresie dojrzewania 
wzrost masy mięśniowej ma bezpośredni związek 
z intensywnością i czasem trwania treningu i łączy się 
z redukcją tkanki tłuszczowej. Niewiele jednak wiemy, 
na ile intensywna aktywność fizyczna (ponad „dopusz-
czalny” limit) jest szkodliwa dla procesów rozwojowych 
młodych sportowców. Wiemy natomiast, że rozwijające 
się serce młodego człowieka reaguje pozytywnie na 
wysiłek fizyczny. 

Konieczne jest jednak rozpoznanie potencjalnych 
obciążeń odnośnie chorób, zwłaszcza serca i układu 
krążenia, na podstawie stanu zdrowia rodziców. 

Brak jest wyników badań naukowych, jak inten-
sywna, powtarzająca się aktywność ruchowa (trening, 
zawody) w czasie dzieciństwa i wczesnej fazy dojrze-
wania wpływa na rozwój szkieletu. Komitet Medyczny 
Amerykańskiej Akademii Pediatrii Sportowej odradza 

intensywną aktywność sportową, taką jak biegi długo-
dystansowe czy podnoszenie ciężarów, w okresie dzie-
ciństwa i dojrzewania płciowego [4]. 

Zróżnicowanie procesów rozwojowych i dojrzewa-
nia płciowego młodych sportowców jest znacznie więk-
sze aniżeli w przeciętnej populacji. Należy tu brać pod 
uwagę wielu młodych sportowców, którzy dojrzewają 
wcześnie oraz wiele młodych kobiet w tzw. sportach 
artystycznych (gimnastyka artystyczna, taniec na lo-
dzie, balet), które charakteryzują się niską wysokością 
ciała i późnym dojrzewaniem. Nie można jednak z całą 
pewnością intensywnemu treningowi przypisać rolę 
czynnika powodującego późniejsze dojrzewanie spor-
towców. Raczej ma to związek z odpowiednią funkcją 
podwzgórzowoprzysadkową, związaną z produkcją 
hormonu wzrostu (HG), insulinopodobnych czynników 
wzrastania (IGF1) i funkcją gonad, które odpowia-
dają danemu etapowi dojrzewania. Jednakże selekcja 
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w kierunku najlepszych sportowców (elita sportowa), 
włączając balet, powinna być bardzo ostrożna. Nie 
ulega wątpliwości, że bardzo intensywny trening jest 
czynnikiem wpływającym na rozwój i dojrzewanie 
płciowe. Nie należy także bagatelizować czynników 
genetycznych i epigenetycznych, będących pochodną 
stresu, relacji psychospołecznych, atmosfery środowi-
ska rodzinnego, nawyków żywieniowych i wielu innych 
[20].

Ocena wpływu intensywnego treningu na rozwój 
i procesy dojrzewania u zawodników gimnastyki ar-
tystycznej budzi zastrzeżenia. Sportowcy ci są z ra-
cji selekcji niżsi i należą do późno dojrzewających. 
Jest  kwestią sporną czy jest to wynikiem naturalnej 
skłonności do tego sportu określonych osób, czy też 
sam intensywny trening powoduje pewne ogranicze-
nia rozwojowe. Badania wykazały, że gimnastycy 
reprezentują wzór rozwoju i dojrzewania podobny do 
obserwowanego wśród niskich, przeciętnych i późno 
dojrzewających osobników, którzy nie byli sportow-
cami. Z badań wynika, że gimnastyka artystyczna nie 
jest związana z intensywnym treningiem; trening ten 
nie wpływa na czas i tempo rozwoju wysokości ciała 
(wysokość siedzeniowa, długość kończyn dolnych), na 
długość poszczególnych segmentów ciała; nie hamuje 
też dojrzewania płciowego. Jednakże dotychczasowe 
badania nie są wystarczające, aby ocenić wpływ tre-
ningu na przemiany w układzie endokrynalnym [21].

Różnice płciowe 

Przed okresem dojrzewania, różnice płciowe w skła-
dzie ciała są niewielkie, chłopcy z reguły mają większą 
masę kości i mięśni, natomiast mniej tkanki tłuszczowej 
niż dziewczęta. Po okresie maksymalnego przyrostu 
wysokości ciała (u dziewcząt 11–12 lat, u chłopców 
12–15 lat) następuje okres maksymalnego wzrostu 
masy ciała. U dziewcząt występuje duży przyrost tkanki 
tłuszczowej i mniejszy mięsni; u chłopców zaś inten-
sywny jest przyrost masy mięśni, natomiast proporcjo-
nalnie obniża się masa tkanki tłuszczowej. Po okresie 
dojrzewania dziewczęta uzyskują tylko około 66% 
masy mięśniowej, natomiast dwukrotnie więcej tkanki 
tłuszczowej aniżeli chłopcy [15]. 

W okresie dzieciństwa różnice płciowe w budowie 
ciała i przejawach motoryczności są niewielkie. Na tej 
podstawie, w zasadzie nie ma powodów rozdzielania 
chłopców od dziewcząt w grupach ćwiczeń czy zapobie-
gania rywalizacji między nimi. Sytuacja zmienia się cał-
kowicie w czasie dojrzewania [22, 23]. Chłopcy są wyżsi, 

mają większą masę ciała, mięśni i siłę, co powoduje, że 
dziewczęta nie mogą konkurować z nimi w większości 
sportów. Po skończeniu 11 lat chłopcy i dziewczęta po-
winny mieć swoje własne reguły rywalizacji, zwłaszcza 
w tych sportach, w których siła i wielkość ciała determi-
nują sprawność i stwarzają ryzyko urazów [4].

Płytki wzrostowe (przynasady)

W okresie dojrzewania szkielet w pierwszym rzędzie 
rośnie na długość, następuje też przebudowa i zwięk-
szenie gęstości warstwy korowej, a tym samym kość 
staje się mocniejsza (odporna na przeciążenia). Kości 
długie ramion i nóg zwiększają swoją długość przez 
proliferacje komórek w przynasadach (płytkach wzro-
stowych), na końcach trzonów kości długich. Ponieważ 
płytki wzrostowe są zbudowane z chrząstki (tkanka 
miękka), są one najsłabszym miejscem w kościach, 
słabszym aniżeli więzadła, które wzmacniają ruchome 
połączenia między kośćmi (stawy). Płytki wzrostowe 
są szczególnie podatne na uszkodzenia w czasie in-
tensywnego wzrastania, a każdy uraz tego regionu na 
skutek przeciążenia czy uderzenia może zniszczyć 
komórki odpowiedzialne za wzrost kości na długość. 
Jednak optymalna siła naprzemiennego nacisku (ob-
ciążenia) na nie jest czynnikiem stymulującym proces 
kostnienia – za mała nie stymuluje, za duża powo-
duje uszkodzenia i nadmierne zużycie energii. Obawa 
o tego typu urazy powinna wykluczyć młodzież w wieku 
intensywnego rozwoju kości na długość od sportów ko-
lizyjnych (futbol amerykański, zapasy), gdzie dochodzi 
do silnych uderzeń w nogi lub ramiona. W momencie 
zakończenia procesu wzrastania kości długich płytki 
wzrostowe kończą swoją funkcję i nasady zrastają się 
z trzonem kości. 

Różnice międzyosobnicze w czasie 
dojrzewania 

Występuje znaczne zróżnicowanie wieku, w jakim 
dochodzi do poszczególnych etapów dojrzewania. 
W związku z tym wiek, w którym dzieci są fizycznie 
gotowe do wielu typów sportów, jest także różny. 
Ważna zatem jest identyfikacja osobników wcześnie 
i późno dojrzewających, jeśli mają być skierowani do 
odpowiedniego sportu. Późno dojrzewający, w tym 
samym wieku kalendarzowym, są bardziej narażeni 
na urazy wobec dłużej trwającego rozwoju mięśni 
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i szkieletu, a tym samym późno osiągają podobny 
stan fizyczny. Co jeszcze ważniejsze, współzawodni-
cząc z większymi, silniejszymi i bardziej dojrzałymi, 
wcześnie dojrzewającymi rówieśnikami, będą od nich 
mniej sprawni. Różnica międzyosobnicza, dotycząca 
osiągnięcia pełnej dojrzałości, może dochodzić do 
4–5 lat.

Wcześnie dojrzewający 

Osobnicy wcześnie dojrzewający są w tym samym 
wieku kalendarzowym więksi, silniejsi, szybsi, wcze-
śniej osiągają umiejętności sportowe i mają większe 
potencjalne możliwości fizyczne i psychomotoryczne 
niż ich późno dojrzewający rówieśnicy. Oczekuje się, 
że wcześnie dojrzewający będą „gwiazdami” w spo-
rcie szkolnym wśród swoich rówieśników. W wyniku 
opisanego zjawiska wcześnie dojrzewający osiągają 
sukcesy w sporcie w szkole, ponieważ mają fizyczną 
przewagę w stosunku do rówieśników, którzy zaczęli 
trening w późniejszym wieku. Wczesne osiągnięcia 
sportowe mogą eliminować możliwość osiągnięcia wy-
ników w innych dziedzinach, np. w nauce, różnych for-
mach aktywności społecznej, pracach artystycznych, 
zainteresowaniach innego typu aktywnością ruchową 
(np. turystyką). Wiele „młodych gwiazd sportowych” 
przeżywa ogromną depresję po stracie swojej pozycji, 
co często następuje w wieku 16–17 lat. 

Osoby wcześnie dojrzewające mają najprawdo-
podobniej także wcześnie dojrzewających rodziców, 
tak więc konieczny jest wywiad w tym zakresie. Po 
zidentyfikowaniu takiego faktu, dziecko powinno mieć 
możliwość udziału w sporcie z osobnikami, którzy 
dojrzewają w podobnym wieku biologicznym, a nie ka-
lendarzowym. Wcześnie dojrzewający muszą zdawać 
sobie sprawę, dlaczego są lepsi od innych i ich sukcesy 
muszą być porównywane z biologicznymi rówieśni-
kami. 

Późno dojrzewający 

Późno dojrzewający są zazwyczaj do końca okresu 
dojrzewania niżsi od oczekiwań dla swojego wieku 
kalendarzowego, wyrównanie do finalnej („dorosłej”) 
genetycznie zdeterminowanej wysokości następuje 
w trakcie i po skoku pokwitaniowym. Będą też posia-
dać mniejsza siłę, wydolność, dojrzałość szkieletową, 
niższe zdolności motoryczne w porównaniu z wcześnie 
dojrzewającymi kolegami. Taka młodzież będzie nie-
zdolna do konkurencji i osiągania wysokich wyników 

w wielu dyscyplinach sportowych, które są determino-
wane przez wielkość ciała, siłę mięśniową i wytrzyma-
łość. W wielu przypadkach osobnicy późno dojrzewa-
jący będą bardziej podatni na urazy. 

Także w tym przypadku informacje na temat przy-
szłego wieku dojrzewania dziecka należy uzyskać 
od rodziców na podstawie ich wieku dojrzewania. 
Identyfikacja wieku biologicznego (rozwojowego) jest 
ważna dla samopoczucia późno dojrzewających. Jeśli 
wczesny udział w sporcie jest ważny dla późno doj-
rzewającego, powinny być mu wskazane te dziedziny 
sportu, w których wyniki nie są uwarunkowane wiel-
kością ciała i siłą, a więc takie jak tenis, nurkowanie, 
pewne konkurencje biegowe. Dany osobnik może nie 
stanie się czempionem, ale osiągnie w nich odpowied-
nie właściwości (zdolności), aby zająć satysfakcjonu-
jące go miejsce w sporcie. 

Późno dojrzewający powinni wiedzieć, czym jest 
proces dojrzewania, w jakim stadium tego procesu 
się znajdują, kiedy sport może być dla nich korzystny, 
kiedy intensywny trening będzie efektywny, kiedy będą 
mieli satysfakcję z udziału w sporcie. Ważne jest, aby 
młodzież w wieku 14–16 lat unikała negatywnych do-
świadczeń sportowych. Późno dojrzewający nie muszą 
cierpieć ze względu na ciągłe komplikacje związane 
z odsuwaniem ich od sportu i korzyści z tego wynika-
jących. Odpowiednio kierowani (przez rodziców i trene-
rów), właśnie oni mogą być początkującymi gwiazdami 
sportowymi [4].

Nowy model sportowców – oczekiwania 

Współcześni sportowcy są inni niż ci ze wcześniejszych 
pokoleń. Przede wszystkim już w młodszym wieku są 
więksi i silniejsi [24]. Nowy model młodych sportowców 
nie tylko ma lepsze wyniki, ale ma też inne wymagania 
co do lepszej, specjalistycznej opieki, która pociąga za 
sobą urządzenia zabezpieczające, możliwości ćwiczeń, 
trenerstwo i przepisy z tym związane. Program spor-
towy w szkołach podstawowych musi minimalizować 
wymagania odnośnie siły i wytrzymałości. Potencjał 
dla rozwoju tych cech nie występuje w tym wieku. Do 
12.–13. roku życia sport powinien być zabawą, aby do-
świadczyć różnych możliwości i być wprowadzonym 
do niektórych arkanów sportowych, rozwijając odpo-
wiednie zdolności (predyspozycje). W wieku 12–16 lat, 
w związku ze znacznymi zmianami w dojrzewającym 
ciele, uwaga powinna dotyczyć odpowiedniego doboru 
współzawodników. Młodzi sportowcy powinni zda-
wać sobie sprawę ze stopnia dojrzałości swego ciała  
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(wieku rozwojowego) w stosunku do wieku kalendarzo-
wego. Młodzież sportowa nie powinna cierpieć z po-
wodu nierealistycznych oczekiwań ze strony trenerów 
i rodziców [4].

Prawdą jest, że współcześni młodzi ludzie, którzy 
wybrali drogę sportową, mają na uwadze znalezienie 
się w elicie sportowej, co związane jest z uzyskiwa-
niem społecznych i ekonomicznych korzyści ze swo-
jego wysiłku. Przeważająca liczba tych młodych ludzi 
odpada z wybranej przez siebie (niekiedy przez rodzi-
ców) drogi sportowej. Czynnik, który powoduje wcze-
sną specjalizację sportową to przede wszystkim „biz-
nes” kierowany przez dorosłych. Informacje na temat 
wczesnej specjalizacji i długotrwałego sukcesu w tej 
dziedzinie są nikłe. Wczesne sukcesy nie gwarantują 
dalszych sukcesów w „elicie sportowej”. Także ogra-
niczone doświadczenia, dotyczące z reguły treningu 
związanego z pojedynczą dziedziną sportu przez 
cały rok, nie sprzyja osiągnięciu odległego sukcesu. 
Ważne jest „trzymanie sportu w perspektywie”, gdyż 
dzieci i młodzież uczestnicząca w sporcie (włączając 
w to utalentowanych osobników) jest przede wszystkim 
dziećmi i młodzieżą ze swoimi potrzebami, normalnymi 
dla ich wieku. Ich celem jest przede wszystkim „uro-
snąć i dojrzeć” do dalszego życia, zarówno pod wzglę-
dem biologicznym, jak i psychicznym [25].

Wywiad, opis i pomiary

Z wcześniejszej analizy procesów rozwojowych wy-
nika, że najważniejsze jest ustalenie, czy dany kandy-
dat na sportowca będzie (jest) wcześnie, przeciętnie 
lub późnodojrzewający. W zależności od wieku kan-
dydata, można to przeprowadzić w następujący spo-
sób: w przypadku osób będących w końcowej fazie 
wieku młodocianego (6,5–11,5) jedyna ocena polega 
na wywiadzie z rodzicami (cecha ta [tempo rozwoju] 
jest silnie odziedziczalna, wobec tego na podstawie 
przebiegu dojrzewania u rodziców możemy to zjawisko 
przewidzieć u ich dzieci). Jest to jednak ocena bardzo 
ogólna i dotyczy tylko biologicznych rodziców.

Znane są metody inwazyjne i bezinwazyjne oceny 
dojrzewania [26]. Najczęściej używany jest wiek szkie-
letowy i ocena drugorzędowych cech płciowych (owło-
sienia, etap rozwoju genitaliów). Metody te są jednak 
zaliczane do inwazyjnych. Ocena wieku szkieletowego 
wymaga niskiej dozy promieniowania oraz dodatkowych 
kosztów związanych z przeprowadzeniem badania (ra-
diolog, film, podróż do kliniki). Ocena stanu rozwoju ge-
nitaliów i owłosienia łonowego, często połączona z doty-

kiem, aby ocenić stan rozwoju jąder, jest uznawana jako 
„inwazja w prywatność”. Pewnym rozwiązaniem tego 
problemu jest ocena własna rozwoju drugorzędowych 
cech płciowych. Nie zawsze jednak spełnia ona swoje 
zadanie, gdyż korelacja oceny własnej z oceną specja-
listy, lekarza waha się od 0,59–0,92, a spotyka się tak 
przecenianie, jak i niedocenianie rozwoju tych cech [26].

W związku z powyższym naukowcy coraz częściej 
myślą o udoskonaleniu metod bezinwazyjnych. Do ta-
kich zalicza się obecnie pomiar aktualnej wysokości 
ciała, wysokości siedzeniowej (różnica w tych pomia-
rach daje długość kończyn dolnych), masy ciała oraz 
ocenę czasu przed lub po maksymalnym skoku pokwi-
taniowym w celu oceny wieku wystąpienia tego skoku 
[27]. Ocena wieku w czasie maksymalnego skoku po-
kwitaniowego jest podstawą do tzw. modelu długotermi-
nowej oceny sportowców. Właśnie ten model wymaga 
podziału sportowców na wcześnie, przeciętnie i późno 
dojrzewających. Także procent przewidywanej dorosłej 
wysokości ciała występujący w określonym wieku wy-
maga dwóch danych: obecnej wysokości ciała i przewi-
dywanej w okresie pełnej dorosłości. Na przykład dwóch 
młodych ludzie może być w tym samym wieku i mieć tę 
samą wysokość ciała, ale jeden z nich może być bliżej 
do dorosłej wysokości ciała niż drugi [26]. Można się 
w tym celu posłużyć nomogramem do przewidywania 
kanału rozwoju danego osobnika (ryc. 4), jednak do-
tychczasowe badania z użyciem wspomnianych metod, 
zastosowane w badaniach młodych portugalskich piłka-
rzy nożnych, wykazały, że bezinwazyjne metody oceny 
wieku dojrzewania mają ograniczone znaczenie.

W przypadku osób, które według wieku kalendarzo-
wego powinny rozpoczynać lub być w okresie pokwita-
niowym, wywiad z rodzicami jest w każdym przypadku 
konieczny, a ponadto należałoby ustalić w przypadku 

Ryc. 4. Nomogram do ustalenia oczekiwanego kanału (szlaku) rozwoju 
dziecka na podstawie wysokości ciała ojca i matki [28] 
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dziewcząt datę pierwszej menstruacji (menarche), co jest 
powszechnie stosowane przy ocenie wieku dojrzewania 
całych populacji, w przypadku chłopców zaś czas wystą-
pienia pierwszej polucji – co jest dość trudne do ustalenia. 
Ocena drugorzędowych cech płciowych bywa bardzo 
trudna do wykonania, koniecznie u chłopców musi tego 
dokonywać mężczyzna, a u dziewcząt – kobieta. 

Badania wykazały, że u młodych piłkarzy nożnych 
wiek szkieletowy jest wcześniejszy od wieku kalendarzo-
wego, podczas gdy wiek szkieletowy młodych gimnasty-
czek jest późniejszy niż ich wiek kalendarzowy [21].

W wielu krajach prowadzi się badania składu ciała, 
który ulega znacznym zmianom w czasie rozwoju, 
w tym dojrzewania, i jest silnie zróżnicowany między-
osobniczo. Stosowanych jest kilkanaście metod do tej 
oceny, m.in. metoda impedancji, radiograficzna, rezo-
nansu magnetycznego. Jednakże dane na ten temat 
są bardzo ograniczone, większość dotyczy badań 
przekrojowych i zawsze potrzebna jest grupa referen-
cyjna z tej samej populacji [21]. Najważniejsze dwie 
cechy uzyskane na podstawie tych metod to względny 
procent tłuszczu (%FM) i masy ciała beztłuszczowego 
(FFM) [29, 30]. Próby niekontrolowanego obniżenia 
otłuszczenia i zwiększenia FFM mogą prowadzić do 
zaburzeń rozwojowych na tle pokarmowym. Zawsze 
należy podkreślać „unikalność każdego osobnika” i to 
powinno być przewodnią myślą w postępowaniu z każ-
dym kandydatem na sportowca.

Dodatkowo można wykonać pomiary ciała badanych 
dzieci i młodzieży: podstawowe pomiary długościowe 
(wysokość ciała, długość kończyn i tułowia). Ocenę 
typu budowy ciała przeprowadza się najczęściej metodą 
Heath i Cartera [31, 32]. Do oceny endomorfii konieczne 
są pomiary fałdów skórnotłuszczowych na ramieniu, 
pod dolnym kątem łopatki, i grzebieniu biodrowym (z po-
prawką na wysokość ciała). W przypadku mezomorfii 
konieczny jest pomiar największego obwodu ramienia 
i podudzia oraz szerokości nasady dalszej kości ramie-
niowej (clcm) i udowej (eplepm). Ektomorfię szacuje 
się na podstawie wskaźnika smukłości (wysokość ciała 
dzielona przez pierwiastek trzeciego stopnia masy ciała).

Do potencjalnie ważnych cech budowy ciała zali-
czyć także należy gibkość kręgosłupa, siłę mięśniową 
ręki i barków, pojemność życiową płuc. Na podstawie 
określonych pomiarów można obliczyć proporcje ciała 
(np. wskaźnik międzykończynowy, wskaźnik tułowia, 
kończyn górnych i dolnych) oraz wskaźniki BMI i WHR 
(obwód pasa do obwodu bioder lub wysokości ciała). 
Wszystkie wymienione pomiary i obliczone na ich pod-
stawie wskaźniki same w sobie nic nie mówią, gdyż 

mogą się one zmieniać z wiekiem dzieci i młodzieży 
będącej w fazie dojrzewania.

Można natomiast ustalić ręczność, w wyniku czego 
możemy dokonać oceny przyszłego rozwoju asymetrii 
funkcjonalnej, dynamicznej i morfologicznej. Natomiast 
badania składu ciała, postawy stojącej i krzywizn krę-
gosłupa, płaskostopia w badanym wieku rozwojowym, 
nie mają większego znaczenia dla prognozowania 
osiągnięć sportowych, są natomiast bardzo ważne 
z punktu widzenia ochrony zdrowia. Niezbędne są jed-
nak informacje od rodziców, dotyczące przewlekłych 
lub wrodzonych chorób w rodzinie. 

Dla przyszłych działań w kierunku wczesnej specja-
lizacji sportowej konieczne są porównania wybranych 
kandydatów na sportowców do lokalnych populacji, 
czemu służyć mogą normy regionalne. Brak jest nato-
miast danych dotyczących rozwoju i dojrzewania mło-
dych sportowców. Opieranie się przy porównaniach bu-
dowy ciała czy przewidywaniach np. przyszłej wysokości 
ciała na danych pochodzących z innych krajów, często 
z odległych lat, jest wysoce nieprecyzyjne i stanowi błąd 
w sztuce. Porównanie stanu rozwoju drugorzędowych 
cech płciowych wymaga aktualizacji w związku z po-
wszechną akceleracją tempa dojrzewania.

To są zadania czekające polskich biologów czło-
wieka. Współcześnie pomiary dzieci i młodzieży można 
wykonać, jednak zdobycie dodatkowych rzetelnych in-
formacji (status społecznoekonomiczny rodziny, styl 
życia, nawyki żywieniowe) jest niezwykle trudne, gdyż 
najczęściej brak jest na to zgody rodziców, mimo, że są 
to badania anonimowe. Uważamy, że uświadomienie 
społeczeństwa jest podstawową kwestią w tym wzglę-
dzie. Nie chodzi tu tylko o przyszłość polskiego sportu, 
ale o systematyczną ocenę rozwoju ogółu naszych 
dzieci i młodzieży. Mówiąc o wczesnej specjalizacji 
sportowej nie można jednak zapominać o problemie 
prawidłowego rozwoju i zdrowiu. Od półwiecza jeden 
z autorów uczestniczy w dyskusjach nad rolą kultury 
fizycznej oraz sprawnością motoryczną. Początkowo 
traktowaną holistycznie, lecz od kilkudziesięciu lat roz-
bijaną zgodne z przyjętym paradygmatem. Ostatnio 
wraca stary temat sport a zdrowie w postaci Health
Related Fitness, a więc, aby ćwiczenia fizyczne i sport 
wyczynowy służyły rozwojowi i umacnianiu zdrowia. 
Powyższa tendencja jest w kontrowersji do koncepcji 
wczesnej specjalizacji sportowej. Podobnie kontrower-
syjna wydaje się być w świetle ostatnich badań sprawa 
dopingu w sporcie [33]. Trzeba to poważnie wziąć pod 
uwagę w praktyce kultury fizycznej także w naszym 
kraju. 
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