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OD REDAKCJI

Mamy już jesień. Za oknami widać żółknące liście 
drzew. Przychodzi czas na refl eksję i zadumę nad 
przeszłą już wiosną i latem. W tym czasie wydaliśmy 
dwa numery czasopisma wspólnie z naszym wiernym 
partnerem – Akademią Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Sądzę, że dorzuciliśmy do nauki o ruchu 
człowieka wiele nowych naukowych informacji, wzbo-
gacających wiedzę i także praktykę: wychowania fi -
zycznego, sportu rekreacji i rehabilitacji. Staramy się 
o to, aby Autorom, odkrywającym dotąd nieznane jesz-
cze obszary wiedzy, umożliwić przekazanie wyników 
ich badań odbiorcom (naszym Czytelnikom) nie tylko 
w kraju, ale również za granicą. Antropomotorykę wyda-
jemy zatem w wersji elektronicznej w języku angielskim, 
a wersji papierowej jeszcze w bieżącym roku po polsku 
i po angielsku. Swoją pozycje na rynku wydawniczym 
wzmacniamy istnieniem już od dawna na liście Index 
Copernicus International Journal Master List. Wkrótce 
podpiszemy szerszą współpracę z Index Copernicus 
International, instytucją, która jest międzynarodową, 
wyspecjalizowaną platformą, promującą osiągnięcia 
nauki, a także wspierającą krajową i międzynarodową 
współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami 
czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi. 
Niebawem też będziemy korzystać z narzędzi, jakie 
nam oferuje IC Publishers Panel Professional. Czeka 
nas tylko sfi nalizowanie umowy.

Wykorzystywanie IC Publishers Panel stawia po-
ważne wyzwania nie tylko Redakcji, ale też Autorom 
i Recenzentom. Autorzy prac skierowanych do 
Antropomotoryki będą musieli zalogować na stronie IC 
siebie [http://970.indexcopernicus.com/] i pracę kiero-
waną do druku [http://970.indexcopernicus.com/ic_pu-
blishers_panel_instrukcja_obslugi_dla_autorow.pdf]. 

Dziękuję wszystkim dotychczas publikującym 
za zainteresowanie naszą nową stroną internetową 
Antropomotoryki. Żywię nadzieję, że dzięki współpra-

ANTROPOMOTORYKA JESIENIĄ 2013 ROKU

cy z bazą IC Master List ranga naszego krakowsko-
-wrocławskiego czasopisma będzie sukcesywnie rosła. 
Czynimy starania, aby w przyszłym roku wejść do co 
najmniej dwóch nowych baz indeksacyjnych. Ponadto 
już w bieżącym roku artykuły empiryczne będą opa-
trzone numerem DOI (ang. digital object identifi er – 
cyfrowy identyfi kator dokumentu elektronicznego), co 
pozwoli zwiększyć międzynarodowy zasięg cytowania 
artykułów zamieszczanych w naszym kwartalniku. 

Przypomnę tylko, że twórcą systemu i właści-
cielem znaku towarowego DOI jest International DOI 
Foundation. Według ofi cjalnej defi nicji DOI to: cyfrowy 
identyfi kator dla dowolnego przedmiotu własności inte-
lektualnej, którego zadaniem jest stałe identyfi kowanie 
dowolnych obiektów własności intelektualnej w sie-
ciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi 
na jego temat. Znając numer DOI publikacji, można za 
pomocą specjalnych baz danych łatwo znaleźć miejsce 
w Internecie, skąd wybraną publikację można aktual-
nie pobrać. DOI korzysta z opracowanego przez CNRI 
standardu o nazwie Handle System, który umożliwia 
nadawanie dowolnym obiektom unikatowego iden-
tyfi katora, skorelowanego z wpisem w bazie danych 
na temat tego obiektu. Identyfi katory DOI otrzymały 
w ramach Handle System przedrostek 10. W Handle 
System składowane są wszelkie metadane zarejestro-
wanych w tym systemie identyfi katorów DOI, choć bazy 
danych zbiorów identyfi katorów mogą być również reje-
strowane przez inne instytucje lub fi rmy. 

Jak z powyższego wynika – nie próżnujemy 
w Redakcji!

 Dziękujemy Autorom za nadesłanie prac do druku 
i Recenzentom za pomoc w ich doskonaleniu. W bieżą-
cym numerze czasopisma przekazujemy Czytelnikom 
artykuły pochodzące z kilku polskich ośrodków nauko-
wych. Można rzec, podjęliśmy w nim tematykę wieku 
dojrzałego i „złotego wieku ontogenezy człowieka” 
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(niektórzy mówią, że jesieni życia). Jest on tak samo 
piękny jak jesień za oknami. Wiele ciekawego napisa-
no już na jego temat. W ubiegłym roku w ofi cynie wy-
dawniczej Wydawnictwo Naukowe PWN ukazało się 
dzieło, jakiego jeszcze w Polsce nie było: Fizjologia 
starzenia się. Profi laktyka i rehabilitacja. Jest mi miło 
o tej książce coś dobrego napisać, bo przecież prawie 
w 100% jej autorami są wybitni krakowscy naukowcy, 
a redaktorami profesorowie z krakowskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego: Anna Marchewka, Jerzy 
A. Żołądź i Zbigniew Dąbrowski. Na pewno do popu-
larności monografi i przyczynił się w krótkiej interneto-
wej recenzji nasz kolega redakcyjny, profesor Wiesław 
Osiński, autor wydanego w bieżącym roku w PZWL 
podręcznika pt. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka 
aktywności fi zycznej w wieku starszym. Spóźniony to 
ukłon do autorów monografi i, którzy reprezentują rożne 
specjalności nauk o kulturze nauk biologicznych i me-
dycznych. Przepraszając za to również Wydawnictwo 
Naukowe PWN oraz PZWL, pragnę zapewnić, że 
pamiętam o zobowiązaniu. W naszym kwartalniku 
ukażą się bardziej obszerne rekomendacje obu wy-
mienionych pozycji książkowych. Po ich przestudio-
waniu (tak! nie można ich tylko przeczytać czy też 
przeglądnąć) każdy Czytelnik zrozumie trud redakcji 
i tworzenia wieloaspektowej interpretacji problematyki 
starzenia się i tworzenia jego humanistycznego obli-
cza. Mam pewność, że każdy zada sobie też pytanie: 
co jeszcze można dodać do dorobku światowego na 
temat, który został zaprezentowany w obu książkach? 

Być może po przeczytaniu artykułów zamieszczo-
nych w 63 numerze Antropomotoryki można będzie 
powiedzieć, że w dwóch pracach z dużą młodzieńczą 
odwagą wyruszyli ich Autorzy na poszukiwania jeszcze 
nie do końca wyeksploatowanych obszarów wiedzy na 
temat związków między aktywnością fi zyczną i kon-
dycją fi zyczną ludzi starszych, a dokładniej – kobiet 
w okresie starzenia się ich organizmu. Otwiera go jed-
nak problematyka sprawności motorycznej ludzi w wie-
ku dojrzałym, a więc dopiero kandydatów na osiągnie-
cie „złotego wieku”.

W artykule Sprawność fi zyczna w ujęciu zdrowia 
(H-RF) osób dorosłych w wieku 20–59 lat, znaleźć 
można ocenę zróżnicowania sprawności fi zycznej 
w ujęciu zdrowia (H-RF) osób dorosłych, zamiesz-
kałych na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Taksonomii badanych dokonano ze względu na wiek 
oraz uwzględniając takie czynniki społeczno-ekono-
miczne jak: poziom wykształcenia, miejsce zamiesz-
kania i sytuacja materialna. Na pewno w opracowaniu 

wyników badań nie dokonano jeszcze kompletnej ewa-
luacji wszystkich komponentów sprawności fi zycznej 
ujętej w konwencji Health Related Fitness (H-RF). To 
prawda! Według mnie udało się Autorom na podstawie 
analizy zgromadzonych materiałów znaleźć dowody 
na poparcie hipotezy, że z wykorzystaniem metod ba-
dań antropologicznych i antropomotorycznych można 
stwierdzić istnienie stratyfi kacji społecznej w regionie 
świętokrzyskim, jak również zróżnicowania środowi-
skowego poziomu sprawności fi zycznej ujętej w kon-
wencji zdrowia, a także aktywności fi zycznej. Tak! 
Poziom aktywności fi zycznej można przecież uważać 
za zewnętrzny obraz ilości i jakości stosowanych form 
ćwiczeń ruchowych. 

Tematyka zawarta w artykule: Metody nauczania 
biegu przez płotki a zmiany asymetrii funkcjonalnej 
kończyn dolnych, jeszcze w większym stopniu jest 
oddalona od zagadnień związanych z nieuchronnymi 
procesami inwolucji w starszym wieku. Badaniami ob-
jęto młodzież akademicką, uczestniczącą w zorgani-
zowanych formach ćwiczeń fi zycznych. Na podstawie 
analizy zebranych wyników obserwacji – wykazano 
empirycznie dużą użyteczność w kształtowaniu spraw-
ności motorycznej bardzo trudnej formy ruchu, jaką jest 
bieg przez płotki. Zainteresowani problematyką rozwo-
ju zdolności motorycznych w bardzo trudnym okresie 
rozwoju fi zycznego młodzieży mogą w artykule znaleźć 
wiele ciekawych spostrzeżeń poznawczych i rozwią-
zań aplikacyjnych. 

Z kolei oceną stylu życia studenckiego w jednym 
z mniejszych ośrodków akademickich naszego kraju 
zajęli się Autorzy artykułu pt. Zróżnicowanie stylu życia 
studentów uczelni w Białej Podlaskiej, z uwzględnie-
niem aktywności fi zycznej. Wyniki badań dostarczyły 
dowodów na to, że w większym stopniu sportowy profi l 
studiów niż uniwersytecki sprzyja kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych u młodzieży akademickiej.

Wyniki badań zaprezentowane w pracy Aktywność 
fi zyczna w strukturze czasu wolnego kobiet uczestni-
czących w klubowych zajęciach fi tness zwracają uwa-
gę na zjawisko uwarunkowań społeczno-kulturowych 
stylu życia i zwiększonej aktywności fi zycznej pracu-
jących kobiet. Obecnie do 14 klubów fi tness w sze-
ściu miastach wschodniej Polski (Białystok, Siedlce, 
Biała Podlaska, Lublin, Rzeszów i Tarnobrzeg) nale-
żały w większości kobiety w średnim wieku i szczupłe. 
Na przynależność do nich nie miały wpływu takie 
czynniki jak: stan cywilny ani tradycyjne wskaźniki 
stratyfi kacji społecznej – wykształcenie i liczba dzieci 
w rodzinie. 
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Na problematykę rozwoju sprawności motorycznej 
starszych kobiet pod wpływem wybranej formy ćwiczeń 
kieruje uwagę treść artykułu: Wpływ 8-tygodniowego 
treningu nordic walking na wybrane parametry soma-
tyczne i zmiany zakresów ruchów w stawach starszych 
kobiet. Celem przeprowadzonego eksperymentu była 
próba oceny wpływu treningu zdrowotnego na wy-
brane wskaźniki sprawności fi zycznej, ujętej w kon-
wencji zdrowia kobiet w wieku powyżej 55 lat (średnia 
wieku = 58,7 lat). Zaproponowany trening zdrowotny 
przyniósł wymierne korzyści w zakresie zmniejszenia 
się tkanki tłuszczowej, poprawy ruchomości stawów 
i wskaźnika BMI. Autorzy pracy rekomendują go do 
systematycznego stosowania w czasie wolnym.

I wreszcie zapowiadana problematyka sprawności 
fi zycznej, ujęta w konwencji zdrowia kobiet w „wieku 
złotym” . 

W pracy Sprawność fi zyczna kobiet oceniana te-
stem seniora w aspekcie pobytu sanatoryjnego wy-
kazano, że chociaż program leczniczo-rehabilitacyjny 
w jednym z polskich sanatoriów miał pozytywny wpływ 
na poprawę wskaźników sprawności fi zycznej, badanej 
w konwencji zdrowia u kobiet w wieku 44–64 lat, to ko-
rzystniejsze zmiany u badanych stwierdzono w grupie 
młodszej (wiek 45–54 lat).

Niezwykle rzadkie i oryginalne są wyniki badań 
zamieszczone w opracowaniu pt. Ocena jakości życia 

w aspekcie sprawności i aktywności fi zycznej miesz-
kańców ośrodka opiekuńczo-adaptacyjnego dla osób 
starszych we Wrocławiu. Jak wynika z tematu rozprawy 
przedmiotem badań była aktywność fi zyczna, jakość 
życia i sprawność fi zyczna kobiet w wieku 75–84 lat 
– pensjonariuszek wybranego ośrodka opiekuńczo-wy-
chowawczego. W przeprowadzonych obserwacjach 
zastosowano najnowsze narzędzia badawcze, takie 
jak: kwestionariusz jakości życia WHOQOL-Bref, kwe-
stionariusz aktywności fi zycznej Paffenbarger oraz test 
sprawności fi zycznej Senior Fitness Test. Opracowanie 
statystyczne zebranych materiałów dało podstawę do 
stwierdzenia ciekawej zależności. Otóż kobiety starsze 
(wiek 80–84 lat), pomimo gorszej sprawności i mniej-
szej aktywności fi zycznej, charakteryzowały się wyż-
szym niż w grupie młodszej (75–79 lat) wskaźnikiem 
jakości życia. 

Zachęcam do dokładniejszego zapoznania się 
z treścią całego numeru Antropomotoryki i zapowia-
dam szybkie ukazanie się następnego w wersji elektro-
nicznej po angielsku oraz po polsku i angielsku w wersji 
papierowej. 

Pozostaję z wyrazami szacunku

Edward Mleczko

Redaktor naczelny Antropomotoryki 
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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, 31-571 Kraków, tel. 12 683 12 78, 
tel./fax 12 683 10 76 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: 
antropomotoryka@awf.krakow.pl. 

3. Warunki ogólne
• Zgłoszenie pracy do druku jest jed no znacz ne z prze-

kazaniem przez au to ra (au to rów) prawa do własności 
Redakcji „An tro po mo to ry ki”. Prace za kwa li fi  ko wa ne do 
wy dru ko wa nia stają się zatem wy łącz ną własnością Re-
dak cji i nie można ich pu bli ko wać w całości lub w części 
w in nych cza so pi smach lub mediach cyfrowych bez 
pi sem nej zgo dy Wydawcy. Praca złożona do druku 
w „Antropomotoryce” nie może być także wcześniej 
ani równocześnie złożona w in nym cza so pi śmie, co 
stwierdza autor w pi sem nym oświad cze niu.  W razie 
umieszczenia w pracy rycin lub ta bel itp., pochodzących 
z opra co wań opu bli ko wa nych w innych cza so pi smach 
autor ma obo wią zek uzy ska nia zgody na przedruk.

• Redakcja „Antropomotoryki” przyjmuje do dru ku pra ce 
poglądowe, oryginalne, doświadczalne, opra co wa nia 
hi sto rycz ne, komunikaty kon fe ren cyj ne, spra woz da nia 
ze zjaz dów i konferencji o tema ty ce an tro po mo to rycz nej 
oraz krót kie stresz cze nia prac wy dru ko wa nych w czaso-
pi smach za gra nicz nych i recenzje książek z za kre su 
teorii mo to rycz ności czło wie ka. Pra ce przeglądowe 
i ory gi nal ne będą zre da go wa ne w ję zy ku polskim. Ar ty-
kuły mogą być pu bli ko wa ne w ję zy ku angielskim.

• Prace przed sta wia ją ce dużą war tość na ukową, za kwa-
li fi  ko wa ne wcze śniej do wy dru ko wa nia w cza so pi śmie 
za gra nicz nym, mogą być rów nież zgło szo ne do druku 
w „An tro po mo to ry ce”, jed nak pod wa run kiem uzyskania 
przez autora pi sem nej zgo dy Wy daw cy cza so pi sma, 
w któ rym teksty zostały lub zo staną opu bli ko wa ne.

• Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron wy-
druku komputerowego, na których zamieszczono po 1800 
znaków (np.: 30 wierszy po 60 znaków). Praca musi być 
napisana jednostronnie z podwójną lub 1,5 interlinią.

4. Zasady konstrukcji pracy
• W liście towarzyszącym prosimy podać do kład ne ad re sy 

(zarówno prywatny, jak i miejsca pra cy) z zaznaczeniem, 
gdzie należy przesyłać ko re spon den cję. 

• Prace empiryczne powinny mieć następujący układ: ty tuł, 
imię (imiona) i nazwisko autora (ów), słowa klu czo we w ję-
zyku polskim i angielskim, zwięzłe stresz cze nie w języku 
polskim i an giel skim, wstęp, materiał i metody, wyniki 
ba dań, dys ku sja, wnioski oraz wy kaz piśmiennictwa.

• Słowa kluczowe powinny liczyć od 3 do 15 wy ra zów. 
• Streszczenie musi zawierać: cel pracy, materiał, me to dy 

lub materiał i metody, wyniki, wnioski.
• Na pierwszej stronie opracowania należy za mie ścić 

w ko lej ności: tytuł pracy w języku polskim i an giel skim, 
imię i na zwi sko autora(ów), stopień na uko wy au to ra(ów), 
miejsce za kła du pra cy, sło wa kluczowe oraz zwięzłe 
stresz cze nie po pol sku i an giel sku. Jego objętość nie 
może być mniejsza niż 200 i nie większa niż 250 słów.

• Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej stro nie. 
Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na które autor 
powołuje się w tekście. Po win ny być one nu me ro wa ne 
cy fra mi arabskimi i usze re go wa ne w 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- 
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 scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 
1997; 336; 309–315).

    Przykłady:
a) prace wydrukowane w cza so pi smach:

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu ro en do cri-
ne dif fe ren tia tion lacks pro gno stic si gni fi  cian ce 
in pro sta te core needle biopsies. J Urol, 1998; 
160: 406–410.

b) monografi e:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Un der-

stan ding Me di cal Statistics, ed 3, re vi sed. Ba sel, 
Karger, 1996.

c) rozdziały w książkach:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies aga inst 

HIV-1 from phage display libraries; Map ping of an 
im mu ne response and progress towards antiviral 
im mu no the ra py; in Ca pra JD (ed.): An ti bo dy En-
gi ne ering. Chem Immunol. Ba sel, Kar ger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leń ko J 
(red.): Uro lo gia, Warszawa, PZWL, 1992,  1: 9–20.

 Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Po-
wi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje 
zdjęć oraz fotografi e należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra fi cz nym. Na od wro cie fo to gra fi i trzeba 
napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zazna-
czyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja 
dru ku je je dy nie zdję cia czarno-białe. Tabele i ryciny na-
leży zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać 
cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy 
pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim 
i angielskim. Przy kład: 

 Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy
 Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys 
 Prosimy używać nawiasów okrą głych. Wzory mu szą być 

napisane czytelnie, szcze gól nie wskaźni ki i wykładniki 
potęg.

 
  Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do 

2007, Open Offi ce, w for ma cie DOC lub RTF. Ilu stra cje, 
ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne w osobnych 
plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie za zna czo ne 
ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy na le ży wy ko nać 
w kolorze czar nym. Moż na stosować tin ty szare o różnym 
na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze względów es te tycz-
nych, prosimy stosować czcionkę jed no ele men to wą (np. 
arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień (bold, ita lic). Przy 
ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość musi wy no sić co 
najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe (line art.) po win ny 
być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) w for ma cie TIFF lub 
JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 10%). Wszystkie pli ki 
mogą być spa ko wa ne RAR-em lub ZIP-em. Po sko pio wa niu 
na 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 fi zjologii wysiłku i treningu spor to-
we go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fi t ness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev, 
1983; 11: 112–115.

[4]  Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: 
ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nal-
nych i prób spraw no ści fi zycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monografi czne, Kra ków, 
AWF, 1988; 35.

 
Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic twa na le ży 
podać w nawiasie kwadratowym tylko cy frę arab ską. Przy ta-
cza jąc dwie lub większą ich licz bę należy podawać w na wia sie 
kwa dra to wym ko lej ność chro no lo gicz ną ich wy da nia.

5. Uwagi Redakcji
• Wszystkie prace podlegają ocenie i są ano ni mo wo re cen-

zo wa ne.
• Redakcja zapoznaje autora z uwagami re cen zen tów.
• Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do Autora pocztą 

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

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

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

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

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

• Streszczenia w języku polskim i angielskim są zamiesz-
czone na stronie internetowej: www.awf.krakow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka oraz www.
journals.indexcopernicus.com. 
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SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W UJĘCIU ZDROWIA (H-RF) 
OSÓB DOROSŁYCH W WIEKU 20–59 LAT

Andrzej Jopkiewicz*, Jacek Gawron**

** prof. dr hab., Zakład Auksologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
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Słowa kluczowe: sprawność fi zyczna w ujęciu zdrowia (H-RF), czynniki społeczno-ekonomiczne, 
osoby dorosłe

STRESZCZENIE 

Cel pracy. Ocena zróżnicowania społecznego sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) osób dorosłych, 
zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Materiał i metody. Badania przeprowadzono z zastosowaniem doboru celowo-losowego, którym objęto 
1032 osoby w wieku 20–59 lat, w tym 517 kobiet i 515 mężczyzn. W ocenie sprawności fizycznej ukierunkowanej 
na zdrowie (H-RF) wzięto pod uwagę komponenty morfologiczne, mięśniowo-motoryczne i krążeniowo-od-
dechowe. Badaną grupę stanowiły osoby reprezentujące różne układy stratyfikacyjne pod względem wieku, 
wykształcenia, miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej. 

Wyniki. Stwierdzono, że sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) wykazuje istotne zróżnicowanie spo-
łeczne. Czynnikiem najsilniej różnicującym różne komponenty sprawności fizycznej osób dorosłych był wiek, 
co stanowi z jednej strony potwierdzenie silnie zaznaczających się wraz z wiekiem zmian regresywnych i inwo-
lucyjnych, a z drugiej zmian międzypokoleniowych. Do czynników istotnie różnicujących różne komponenty 
sprawności fizycznej osób dorosłych zaliczyć należy ponadto miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia 
i sytuację materialną.

Wnioski. Wyższy poziom wykształcenia, zamieszkanie w mieście i lepsza sytuacja materialna wiążą się 
z bardziej pożądanym poziomem różnych komponentów sprawności fizycznej osób dorosłych, będących prze-
jawem optymalnego zdrowia. Zróżnicowanie społeczne sprawności fizycznej silniej zaznacza się u mężczyzn niż 
u kobiet, co jest zapewne związane z większą ekosensytywnością mężczyzn, a zatem większą ich podatnością 
na wpływ czynników środowiskowych.

NR 63 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

Pod koniec XX wieku w USA powstała oryginalna kon-
cepcja spojrzenia na sprawność fi zyczną człowieka 
w relacji do zdrowia, tzw. Health-Related Fitness 
(H-RF) [1]. Przegląd literatury krajowej wykazuje, że ba-
dań w odniesieniu do osób dorosłych w zakresie tej kon-
cepcji zostało przeprowadzonych niewiele [1–10]. Istotna 
jest także potrzeba szukania nowych recept i impulsów, 
umożliwiających kształtowanie mentalności ludzi, skiero-
wanej na samorealizację i branie odpowiedzialności za 
własne zdrowie i różne jego płaszczyzny [11, 12].

Sprawność fi zyczna ukierunkowana na zdrowie 
(H-RF) jest miernikiem zdrowia i w koncepcji tej jest 

ona określana przez cel, któremu ma służyć, stąd 
pożądane zachowania, wpływające na poziom róż-
nych komponentów tworzących tę sprawność, sta-
nowią drogę do jej osiągnięcia [13]. Howley i Franks 
[por. 4] podkreślają, że ,,celem sprawności fi zycznej 
jest pozytywne zdrowie fi zyczne, które warunkuje 
niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. 
Osiągnięcia zaś mają na celu zdolność angażowania 
się w codzienne zadania z adekwatną energią oraz 
satysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych spor-
tach”. Dlatego też sprawność krążeniowo-oddechowa 
oraz pomiar komponentów ciała (głównie otłuszcze-
nia) są powszechnie uważane za kluczowe w ocenie 
optymalnego zdrowia [4].
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Do składników sprawności fi zycznej najmocniej 
związanych ze zdrowiem zalicza się ponadto wytrzy-
małość, siłę mięśniową i gibkość [14, 15]. Przez wy-
trzymałość rozumiemy najczęściej odporność na zmę-
czenie, które określane jest przez czas trwania wysiłku 
o submaksymalnej intensywności [16]. Jej miarą jest 
zdolność maksymalnego minutowego wykorzystania 
tlenu (MWT) lub wydolność mechanizmów tlenowych 
w testach ,,do odmowy” (wyczerpania). Charakteryzują 
one wydolność układu krążenia i oddychania, dlatego 
są uważane za najważniejsze składowe sprawności 
związanej ze zdrowiem – tzn. koncepcją H-RF [17–21]. 

Drugim niezwykle ważnym parametrem jest siła 
mięśniowa, określana jako zdolność pokonywania 
w czynnościach ruchowych oporu zewnętrznego lub 
przeciwdziałania mu kosztem wysiłku mięśniowego 
[22]. Siła zależy od masy mięśni i proporcji włókien 
mięśniowych białych i czerwonych oraz proporcji dźwi-
gni kostnych, liczby jednostek motorycznych i spraw-
ności mechanizmów enzymatycznych. Siła warunkuje 
przejawianie się wszystkich znamion motoryczności 
człowieka, jest podłożem i podstawą wszelkich wysił-
ków fi zycznych [4, 22] decydujących o zdolnościach 
adaptacyjnych ustroju, zwłaszcza osób dorosłych 
i starszych. Ocena możliwości siłowych człowieka do-
konywana jest zwykle z użyciem dokładnej aparatury 
pomiarowej (testy laboratoryjne) lub za pomocą testów 
ruchowych, co umożliwia pośrednią ocenę potencjału 
siłowego człowieka.

Współcześnie cele testowania sprawności, za-
równo dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, od-
noszone są do zdrowia i pełni możliwości człowieka. 
Dlatego testy mają za zadanie tworzenie dobrej mo-
tywacji do osiągania nie tylko wyższej sprawności, 
obejmującej poziom aktywności fi zycznej, ale i zmiany 
całego obecnego oraz przyszłego stylu życia [23–25]. 
Powinny one ponadto mierzyć i rozwijać pozytywne po-
stawy i nawyki, uczyć samooceny i samokontroli, a tym 
samym zachęcać do aktywnego stylu życia [26-29]. 

Ideę sprawności fi zycznej w relacji do zdrowia 
wkomponować można do kompleksowego, holistycz-
nego modelu zdrowia, a także teorii treningu zdro-
wotnego (profi laktycznego). Jej stan staje się więc 
swoistym miernikiem pozytywnego zdrowia [8]. Stąd, 
np. w komponencie morfologicznym, zwraca się za-
tem na nadwagę i otyłość jako przyczynę chorób cy-
wilizacyjnych. Otyłość, jak wiadomo, jest schorzeniem 
metabolicznym, które w krajach rozwiniętych i roz-
wijających się osiąga poziom epidemii, obejmującej 
zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za scho-
rzenie, które jest jednym z największych problemów 
zdrowotnych na świecie. Podkreśla się, że nadwaga 
i otyłość są odpowiedzialne za występowanie około 
80% przypadków cukrzycy, 65% przypadków choroby 
niedokrwiennej mięśnia sercowego i 55% przypadków 
nadciśnienia tętniczego krwi [30].

W ocenie zróżnicowania sprawności fi zycznej 
bierze się pod uwagę wpływ różnych czynników spo-
łeczno-ekonomicznych [31–35]. Zalicza się do nich 
zwykle wiek, płeć, stopień zurbanizowania miejsca za-
mieszkania, poziom wykształcenia, liczebność rodziny, 
wykonywany zawód, źródło utrzymania w odniesieniu 
do mieszkańców wsi, stan cywilny, a niekiedy także 
globalny wskaźnik ,,dobroci” warunków życia, tzw. 
status społeczno-ekonomiczny (SSE). Stąd za główny 
cel pracy przyjęto ocenę zróżnicowania społecznego 
sprawności fi zycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) osób do-
rosłych w wieku 20–59 lat, zamieszkałych na terenie 
województwa świętokrzyskiego, w odniesieniu do ta-
kich czynników jak: wiek, poziom wykształcenia, miej-
sce zamieszkania i sytuacja materialna.

Materiał i metodyka 

Badania przeprowadzono na terenie województwa 
świętokrzyskiego w okresie wiosennym 2010 roku 
z zastosowaniem doboru celowo-losowego, przy czym 
w pierwszej kolejności wybrano losowo placówki spo-
śród:
• kieleckich uczelni wyższych, kształcących studen-

tów na studiach niestacjonarnych,
• jednostek Świętokrzyskiego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego (ŚZDZ), prowadzących kształcenie 
i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Ogółem badaniami objęto 1032 osoby w wieku 
20–59 lat, w tym 517 kobiet i 515 mężczyzn, repre-
zentujących różne układy stratyfi kacyjne. Wydzielono 
cztery grupy wiekowe: 20–29 lat, 30–39 lat, 40–49 
lat i 50–59 lat, w których średnia wieku wynosiła od-
powiednio: 22,6; 34,9; 44,8 oraz 54,4 lat. Wybór tych 
kohort wiekowych wiąże się z istotnymi okresami życia 
człowieka [36], a ponadto umożliwia dokonywanie róż-
nych porównań. W zakresie wykształcenia wyróżniono 
cztery grupy: wykształcenie podstawowe i zasadnicze 
zawodowe (te dwie grupy połączono ze względu na 
małą liczebność osób posiadających wykształcenie 
podstawowe), wykształcenie średnie, półwyższe i wyż-
sze. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły 
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osoby posiadające wykształcenie średnie – 37,8%, na-
stępnie podstawowe i zasadnicze zawodowe – 29,3%. 
Natomiast wykształcenie wyższe posiadało 19,4%, 
a półwyższe – 13,5% (tab. 1).

W obrębie zmiennej urbanizacyjnej wyróżniono 
trzy środowiska społeczne, stanowiące miejsce sta-
łego zamieszkania badanych osób, tzn. wieś, miasto 
małej wielkości oraz duże miasto (powyżej 100 tys. 
mieszkańców). Wśród badanych osób mieszkańcy 
wsi stanowili 42,3%, mieszkańcy małych miast 32,7%, 
a dużych miast 25,0% (tab. 2), co w znacznym stopniu 
odzwierciedla strukturę ludności Polski, a zwłaszcza 
województwa świętokrzyskiego pod względem miejsca 
zamieszkania (tab. 2).

W zakresie sytuacji materialnej wyróżniono trzy 
kategorie: dobrą, przeciętną i złą. Dobrą sytuację 
materialną deklarowało 19,6%, przeciętną 60,4%, na-
tomiast złą 20,0% badanych osób. Zdecydowanie do-
minowały więc osoby deklarujące przeciętną sytuację 
materialną, natomiast dobrą i złą podobne odsetki, co 
w dużej mierze jest wyrazem reprezentatywności tych 
badań.

W wybranych losowo placówkach wytypowane 
osoby musiały wyrazić zgodę na udział w badaniach. 
Przy czym brak przeciwwskazań bezwzględnych 
i względnych do wykonania prób wysiłkowych był pod-
stawowym kryterium decydującym o dopuszczeniu 

do badań [37]. Kryterium to było uwzględniane pod-
czas wywiadu, w czasie którego każdy z uczestników 
został poinformowany o możliwości zrezygnowania 
z badań w każdym momencie bez podania przyczyny. 
Wszystkie badania przeprowadzane były w pomiesz-
czeniach zamkniętych, odpowiednio do tego przy-
gotowanych, zwykle w soboty w godzinach dopołu-
dniowych, na osobach będących w stroju sportowym 
lub pozostających bez wierzchniej odzieży i obuwia. 
Pomiary antropometryczne i wyniki prób sprawno-
ściowych zapisywane były na indywidualnych kartach 
badań, na których, oprócz wyników surowych, zapi-
sywano oceny słowne, gdyż próby które zastosowano 
spełniały warunek standaryzacji i normalizacji [38, 39]. 
Umożliwiało to udzielanie informacji o poziomie spraw-
ności fi zycznej badanych osób, a ponadto pozwalało 
na przekazywanie wskazówek zachęcających do sa-
mooceny i samokontroli oraz zmian trybu i stylu życia.

W badaniach wykorzystano metodę wywiadu i ob-
serwacji, przy czym stosowano wywiad skategoryzo-
wany, który dotyczył różnych elementów stylu życia 
oraz cech środowiska społecznego i rodzinnego. 
Natomiast obserwacja obejmowała pomiary antropo-
metryczne podstawowych cech somatycznych, z za-
stosowaniem instrumentarium i techniki Martina, oraz 
próby sprawności fi zycznej, umożliwiające w sposób 
pośredni ocenę różnych zdolności motorycznych. 

Tabela 1. Poziom wykształcenia badanych osób (%)

Wykształcenie
Kobiety Mężczyźni Ogółem

N % N % N %

Podst. i zasad. zaw. 151 29,2 151 29,3 302 29,3

Średnie 219 42,4 171 33,2 390 37,8

Półwyższe 56 10,8 84 16,3 140 13,6

Wyższe 91 17,6 109 21,2 200 19,4

Ogółem 517 100,0 515 100,0 1032 100,0

Tabela 2. Miejsce zamieszkania badanych osób (%)

Miejsce zamieszkania
Kobiety Mężczyźni Ogółem

N % N % N %

Wieś 257 49,7 180 35,0 437 42,3

Małe miasto 158 30,6 179 34,8 337 32,7

Duże miasto 102 19,7 156 30,3 258 25,0

Ogółem 517      100,0 515 100,0 1032       100,0
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Wysokość ciała mierzono antropometrem z dokładno-
ścią do 1 mm, a masę ciała za pomocą wagi mecha-
nicznej typu „Seca” z dokładnością do 100g, natomiast 
obwody pasa i bioder za pomocą taśmy krawieckiej. 
Pomiary tych cech wykorzystano do obliczenia:
• wskaźnika należnej masy ciała (BMI) wg. wzoru 

[40]: ciężar ciała w kg / wysokość ciała w m2,
• wskaźnika WHR – obwód pasa w cm / obwód bioder 

w cm (waist to-hip circumference ratio) [41], który 
określa dystrybucję tkanki tłuszczowej i jego warto-
ści powyżej 0,8 u kobiet i 1,0 u mężczyzn świadczą 
o centralnym (wisceralnym) typie otłuszczenia,

• wskaźnika WHtR – obwód pasa w cm / wysokość 
ciała w cm (waist to height ratio), będący drugim co 
do ważności wskaźnikiem dystrybucji tkanki tłusz-
czowej [42].

Do oceny sprawności fi zycznej w ujęciu zdrowia 
(H-RF) wykorzystano cztery komponenty, a mianowi-
cie: morfologiczne, mięśniowe, motoryczne i krąże-
niowo-oddechowe. 
1. W zakresie komponentów morfologicznych brano 

pod uwagę podstawowe cechy somatyczne, tj. 
wysokość i masę ciała, oraz wskaźniki BMI, WHR 
i WHtR. 

2. W zakresie komponentów mięśniowych uwzględ-
niono ocenę siły statycznej i dynamicznej oraz 
mocy, przeprowadzając w tym względzie: 
• próbę siły uścisku dłoni [43, 44], tak aby ręką 

sprawniejszą opuszczoną wzdłuż tułowia ści-
snąć dynamometr z maksymalną siłą nie doty-
kając ciała (siła statyczna). Stosowano w tym 
względzie dynamometr typu Collina, a siłę mie-
rzono z dokładnością do 1 kG.

• próbę siły kończyn górnych [43, 44], polega-
jącą na uginaniu i prostowaniu ramion w pod-
porze. Brano pod uwagę ilość powtórzeń 
w ciągu 30 sekund (siła dynamiczna), przy 
czym mężczyźni wykonywali tę próbę w pod-
porze przodem z nogami wyprostowanymi 
i dłońmi ułożonymi równolegle na podłodze 
na wysokości barków. Natomiast kobiety po-
dobnie jak mężczyźni, ale podpierając się na 
kolanach i mając nogi ugięte w stawach kola-
nowych pod kątem prostym. 

• próbę mocy [43, 44], tj. skok w dal z miejsca 
obunóż (siła eksplozywna).

3. W zakresie komponentów motorycznych dokonano 
oceny zwinności oraz szybkości ruchów kończyny 
górnej, biorąc pod uwagę:

• próbę zwinności [43] – bieg „zygzakiem” 500 x 
300 cm.

• próbę szybkości ruchów kończyny górnej [43], 
polegającą na tym, aby punkty zaznaczone 
w odległości 50 cm od styku blatu stołu ze 
ścianą dotykać dłonią ręki sprawniejszej jak 
najszybciej, przy czym wynik stanowiła liczba 
pełnych cykli wykonanych w czasie 20 sek.

4. W ocenie komponentów krążeniowo-oddechowych 
brano pod uwagę jedynie step-up test, umożliwia-
jący ocenę wytrzymałości [39]. Stosowano 30 wejść 
na minutę na stopień o wysokości 30 cm w ciągu 5 
minut i na podstawie trzech wartości tętna mierzo-
nych po zakończeniu próby, odpowiednio po 1, 2 i 3 
minucie wypoczynku, obliczano wskaźnik wydolno-
ści fi zycznej (FI) wg wzoru:

FI = czas wchodzenia w sek. x 100
 2 x suma trzech pomiarów tętna 

Wszystkie wartości ilorazowe poddano standary-
zacji oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. W tym celu dla 
każdej zmiennej znaleziono wielomian stopnia 5-ego 
i ze względu na wiek wzięto pod uwagę standaryzo-
wane reszty tego wielomianu. Są one wartościami 
niemianowanymi, ich średnia wynosi zero, a odchy-
lenie standardowe jest bliskie jedności. Wykluczenie 
wpływu wieku umożliwiło dla każdej płci z osobna 
oszacowanie wpływu różnych czynników społeczno-
-ekonomicznych.

W obliczeniach wykorzystano jednoczynnikową 
analizę wariancji, test t-Studenta dla istotności różnic 
między średnimi arytmetycznymi oraz współczynnik 
korelacji rang Spearmana. Przy czym dla zmiennych, 
na które dany czynnik miał istotny wpływ, stosowano 
test NIR w celu wykazania, między jakimi kategoriami 
danego czynnika występują istotne różnice między 
średnimi. Obliczono również macierz korelacji rang 
Spearmana pomiędzy wynikami standaryzowa-
nymi a wszystkimi zmiennymi skategoryzowanymi. 
Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu 
STATISTICA 8.0, a istotności statystyczne określano 
na poziomie: p ≤ 0,01 i p ≤ 0,05.

Wyniki

Biorąc pod uwagę komponenty morfologiczne, za-
uważyć można, że wiek był czynnikiem bardzo istotnie 
różnicującym wysokość ciała kobiet (tab. 3) i mężczyzn 
(tab. 4). Najwyższą średnią jej wartością charaktery-
zowały się osoby najmłodsze, a w starszych grupach 
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wiekowych średnie wartości wysokości ciała kobiet 
i mężczyzn były coraz mniejsze. Natomiast odwrotnie, 
największą średnią masę ciała posiadały kobiety naj-
starsze, a w młodszych grupach wiekowych, zwłasz-
cza w grupie 20–29 i 30–39 lat, średnie wartości masy 
ciała były znacznie mniejsze (tab. 3). Wśród mężczyzn 
największą średnią wartość masy ciała posiadali męż-
czyźni w wieku 40–49 lat, a najmniejszą najmłodsi 
w wieku 20–29 lat (tab. 4).

Również największą średnią wartością obwodu 
pasa i bioder charakteryzowały się kobiety najstarsze, 

natomiast najmniejszą najmłodsze (tab. 3). Podobnie 
u mężczyzn największą średnią wartość obwodu pasa 
posiadały osoby najstarsze, a najmniejszą najmłodsze 
(20–29 lat). Natomiast odwrotnie, największą średnią 
wartość obwodu bioder posiadali mężczyźni 20-letni, 
a najmniejszą 40-latkowie (tab. 4). Należy podkreślić, 
że we wszystkich cechach somatycznych, z wyjątkiem 
masy ciała, wiek był czynnikiem bardzo istotnie róż-
nicującym te wartości (tab. 3 i 4). Jedynie masa ciała 
u mężczyzn wykazywała niewielkie zróżnicowanie 
społeczne, co świadczy o tym, że cecha ta pozostaje 

Tabela 3. Charakterystyka średnich wartości podstawowych cech somatycznych oraz wskaźników BMI, WHR i WHtR kobiet w odniesieniu do wieku

Zmienne

Grupy wiekowe Analiza wariancji (ANOVA)

20–29 30–39 40–49 50–59 20–59
f1 f2 F p

x s x s x s x s x s

Wysokość ciała 
[cm] 164,15 5,70 163,84   6,35 162,91 5,67 159,94 5,67 162,87   6,05 3 513 13,3601 0,0000

Masa ciała 
[kg] 58,32 9,69 65,68 10,89 70,01 10,53 71,01 8,48  65,48 11,22 3 513 48,3852 0,0000

Obwód pasa 
[cm] 73,82 7,64 84,58 12,35  89,24 11,56 92,24 9,55  83,97 12,62 3 513 90,8311 0,0000

Obwód bioder 
[cm] 98,41 6,86 102,53 7,16 103,73 6,99 105,26 6,33 102,09  7,34 3 513 26,4057 0,0000

BMI [kg/m2] 21,60 3,13 24,76 4,02  26,08 3,70 27,77 3,03 24,71  4,19 3 513 79,9048 0,0000

WHR [j.u.]   0,75 0,05  0,82 0,08  0,86 0,07  0,88 0,06 0,82  0,08 3 513 102,6482 0,0000

WHtR [j.u.]   0,45 0,05  0,52 0,08  0,55 0,07  0,58 0,06 0,52  0,08 3 513 101,094 0,0000

Objaśnienie: różnice i współzależności istotne statystycznie wytłuszczono – dotyczy tabel  3–9.

Tabela 4. Charakterystyka średnich wartości podstawowych cech somatycznych oraz wskaźników BMI, WHR i  WHtR mężczyzn w odniesieniu do wieku

Zmienne

Grupy wiekowe Analiza wariancji (ANOVA)

20–29 30–39 40–49 50–59 20–59
f1 f2 F p

x s x s x s x s x s

Wysokość ciała 
[cm] 177,28   6,31 174,29   7,70 173,96   7,55 170,75   6,97 174,14  7,49 3 511 18,0201 0,0000

Masa ciała [kg]  76,54 11,58   76,94 11,00  79,20 12,63   78,75 11,33  77,88 11,71 3 511 1,6664 0,1733

Obwód pasa 
[cm]   88,31   9,52   90,45 11,87  94,55 12,02   95,49 11,91  92,19 11,70 3 511 11,6707 0,0000

Obwód bioder 
[cm] 101,63   7,30   97,25   9,60  96,96   8,77   97,92   8,15  98,49   8,65 3 511 8,7708 0,0000

BMI [kg/m2] 24,35  3,49   25,27   2,71  26,03   2,73   26,92   2,71  26,92   3,08 3 511 17,9505 0,0000

WHR [j.u.]  0,88  0,12    0,93   0,06    0,97   0,09    0,97   0,07   0,94   0,10 3 511 35,3821 0,0000

WHtR [j.u.]  0,50  0,05   0,52   0,06   0,54   0,06   0,56   0,06   0,53   0,06 3 511 27,1912 0,0000
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pod wpływem wielu bardzo różnych czynników, które 
mogą się kumulować lub niwelować (tab. 4).

Największe średnie wartości należnej masy ciała 
(BMI) zanotowano w najstarszej grupie wiekowej 
kobiet, a najmniejsze w najmłodszej. Ocena wskaź-
nika BMI według klasyfi kacji WHO [40] wskazuje, że 
ponad 50% badanych kobiet posiadało prawidłową 
masę ciała, 35,6% nadwagę, a 9,3% otyłość (ryc. 1). 
Znamienne jest, że duża część (15,8%) najmłodszych 
kobiet posiadała niedowagę, natomiast zdecydowana 
większość (73,3%) charakteryzowała się prawidłową 
masą ciała. Zarówno nadwaga, jak i otyłość wyraźnie 
zwiększały się u kobiet wraz z wiekiem (nadwaga od 
8,5% u najmłodszych do 66,7% u najstarszych, a oty-
łość od 2,4 do 14,9%) (ryc. 1).

Istotne statystycznie różnice w obwodach talii i bio-
der między poszczególnymi grupami wiekowymi kobiet 
wiązały się ze znacznym zróżnicowaniem wskaźnika 
WHR. Najmniejszy średni stosunek obwodu talii do 
bioder zaobserwowano w najmłodszej grupie kobiet, 
a największy w najstarszej, co wskazuje na zwiększa-
nie się wraz z wiekiem centralnego (wisceralnego) typu 
otyłości (tab. 3). Zauważyć można, że otyłość brzuszna 
występuje u 57,8% badanych kobiet, natomiast 42,2% 
ma rozłożenie tkanki tłuszczowej typu obwodowego, 
a średnia wielkość wskaźnika WHR znacznie wzrasta 
wraz z wiekiem, co wskazuje na zwiększanie się wisce-
ralnego typu otłuszczenia. Także najmniejszy średni 
stosunek obwodu talii do wysokości ciała (WHtR), 

wskazujący na bardziej obwodowy typ dystrybucji 
tkanki tłuszczowej, wystąpił w najmłodszej grupie wie-
kowej kobiet, a największy w najstarszej.

Średnie wielkości wskaźnika BMI wskazują, że 
42,2% ogółu badanych mężczyzn posiadało prawi-
dłową masę ciała, 50,2% nadwagę, a 7,2% otyłość. 
Przy czym nadwaga wyraźnie zwiększała się wraz 
z wiekiem, od 30,9% u 20-latków do 69,7% u 50-lat-
ków, stąd też największy odsetek mężczyzn z otyłością 
wystąpił w najstarszej grupie wiekowej (ryc. 2). 

Istotne różnice w obwodach talii i bioder mają swoje 
odzwierciedlenie w zróżnicowaniu wskaźnika WHR. 
Najmniejszy średni stosunek obwodu talii do obwodu 
bioder posiadali mężczyźni najmłodsi, a największy 
wywodzący się z dwóch najstarszych grup wiekowych. 
Otyłość brzuszna wystąpiła u 22,0% ogółu mężczyzn, 
a 78,0% posiadało prawidłowy rozkład otłuszczenia, 
tzn. obwodowy, przy czym średnia wartość wskaźnika 
WHR wyraźnie wzrastała wraz z wiekiem, od 2,2% 
w najmłodszej grupie mężczyzn do 36,1% w najstar-
szej. Podobne różnice uwidoczniły się także w wiel-
kości wskaźnika WHtR, gdyż najmniejszy średni sto-
sunek obwodu talii do wysokości ciała, wskazujący na 
bardziej obwodowy typ dystrybucji tkanki tłuszczowej, 
zanotowano u najmłodszych mężczyzn, a największy 
u najstarszych.

Analizując komponenty mięśniowo-motoryczne 
i krążeniowo-oddechowe, zauważyć można, że naj-
większą średnią wartością siły statycznej charaktery-
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Ryc. 1. Ocena należnej masy ciała (BMI) badanych kobiet (%) wg klasyfi kacji WHO 
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zowały się kobiety 40-letnie, a najmniejszą 20- letnie. 
Natomiast największą średnią wartość siły dynamicz-
nej posiadały kobiety 30-letnie, a najmniejszą 50-letnie 
(tab. 5). W zakresie mocy (skok w dal z miejsca) naj-
większe średnie wartości uzyskały kobiety najmłodsze, 
a najmniejsze najstarsze. Wyniki te wyraźnie wskazują, 
że siła statyczna u kobiet rozwija się dłużej, natomiast 
siła dynamiczna uzyskuje szczyt rozwoju w młodszych 
grupach wiekowych. 

Najlepsze średnie wyniki w próbie zwinnościowo-
-szybkościowej (bieg „zygzakiem” 5 x 3m) osiągnęły 
kobiety 30-letnie, a najsłabsze 50-letnie. Natomiast 
największą szybkością ruchów ręki charakteryzo-
wały się kobiety najmłodsze, a najmniejszą najstar-
sze. Również największe średnie wartości wskaźnika 
wydolności fi zycznej (step-up test) uzyskały kobiety 
z najmłodszej grupy wiekowej, a najmniejszą w najstar-
szej. Wiek był czynnikiem bardzo istotnie różnicującym 
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Ryc. 2. Ocena należnej masy ciała (BMI) badanych mężczyzn (%) wg klasyfi kacji WHO

Tabela 5. Charakterystyka różnych komponentów sprawności fi zycznej kobiet w odniesieniu do wieku

Zmienne

Grupy wiekowe Analiza wariancji (ANOVA)

20–29 30–39 40–49 50–59 20–59
f1 f2 F p

x s x s x s x s x s

Zwinność [s] 30,00   2,56 29,67   1,89 30,46   2,25   31,65 2,05 30,33 2,34 3 423 5,52 0,001

Siła statyczna 
[kG] 19,49   5,13 24,24   5,05 25,07   6,44   22,04 5,85 22,42 6,02 3 488 15,32 0,0000

Szybkość ręki 
[ilość powt.] 41,24   5,02 37,52   5,63 37,29   5,85   34,52 4,75 38,21 5,85 3 507 113,89 0,0000

Siła 
dynamiczna 
[ilość powt.]

12,24   6,47 13,21   7,67 12,75   7,68    9,12 4,77 12,12 6,97 3 513 28,29 0,0000

Moc [cm] 154,27 22,33 130,31 27,39 117,83 26,03 102,54 19,95 129,23 30,98 3 513 37,89 0,0000

Wytrzymałość 
[pkt] 56,97 10,56 55,87 10,82  52,14 11,54 49,48 11,37 54,02 11,39 3 508 12,36 0,0000
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niemal wszystkie średnie wartości, określające różne 
komponenty sprawności fi zycznej kobiet (tab. 5).

Największą siłą statyczną charakteryzowali się 
mężczyźni z grupy wiekowej 40–49 lat, a najmniejszą 
w grupie 50–59 lat. Natomiast największą średnią war-
tością siły dynamicznej zanotowano u mężczyzn w naj-

młodszej grupie wiekowej, a najmniejszą w najstarszej. 
Podobnie w zakresie mocy (skok w dal z miejsca) i zwin-
ności (bieg „zygzakiem”) oraz w szybkości ruchów ręki 
również najlepsze średnie rezultaty uzyskali mężczyźni 
najmłodsi, a najsłabsze najstarsi. Największą średnią 
wartość wskaźnika wydolności fi zycznej (FI), traktowaną 

Tabela 6. Charakterystyka różnych komponentów sprawności fi zycznej mężczyzn w odniesieniu do wieku

Zmienne

Grupy wiekowe Analiza wariancji (ANOVA)

20–29 30–39 40–49 50–59 20–59
f1 f2 F p

x s x s x s x s x s

Zwinność [s] 26,75 2,20 27,04 1,76 28,17 2,04 30,38 2,45 28,03 2,54 3 489 16,30 0,0000

Siła statyczna 
[kG] 39,25 9,31 40,82 7,31 42,63 10,06 35,90 7,53 39,72 9,03 3 502 72,02 0,0000

Szybkość ręki 
[ilość powt.] 45,35 8,57 45,10 5,29 41,79 7,76 38,03 5,22 42,58 7,54 3 505 142,94 0,0000

Siła 
dynamiczna 
[ilość powt.]

19,26 11,72 19,03 9,62 17,60 8,91 11,60 6,64 17,04 9,93 3 511 13,82 0,0000

Moc [cm] 199,58 28,31 186,64 24,16 169,61 31,53 128,97 29,20 172,03 38,71 3 511 30,30 0,0000

Wytrzymałość 
[pkt] 56,44 11,72 58,81 7,50 56,79 7,96 53,95 9,63 56,49 9,53 3 504 5,35 0,0012

Tabela 7. Analiza wariancji różnych komponentów morfologicznych sprawności fi zycznej kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania, 
poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej

Czynniki Zmienne
Kobiety Mężczyźni

f1 f2 F p f1 f2 F p

Miejsce 
zamieszkania

Wysokość ciała [cm] 2 514 5,70 0,0035 2 512 7,29 0,0008

Masa ciała [kg] 2 514 0,31 0,7335 2 512 5,12 0,0063

BMI [kg/m2] 2 514 2,60 0,0753 2 512 2,64 0,0727

WHR [j.u.] 2 514 0,73 0,4812 2 512 0,61 0,5414

WHtR [j.u.] 2 514 3,42 0,0336 2 512 3,16 0,0433

Poziom 
wykształcenia

Wysokość ciała [cm] 3 513 11,17 0,0000 3 511 11,03 0,0000

Masa ciała [kg] 3 513 0,81 0,4875 3 511 6,97 0,0001

BMI [kg/m2] 3 513 7,37 0,0001 3 511 1,52 0,2091

WHR [j.u.] 3 513 8,35 0,0000 3 511 0,18 0,9122

WHtR [j.u.] 3 513 10,71 0,0000 3 511 0,15 0,9303

Sytuacja 
materialna

Wysokość ciała [cm] 2 514 4,60 0,0105 2 512 11,4 0,0000

Masa ciała [kg] 2 514 0,25 0,7772 2 512 12,63 0,0000

BMI [kg/m2] 2 514 2,16 0,1158 2 512 5,08 0,0066

WHR [j.u.] 2 514 2,48 0,0845 2 512 0,83 0,4359

WHtR [j.u.] 2 514 3,42 0,0333 2 512 1,45 0,2355
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jako miarę wytrzymałości, uzyskali mężczyźni w wieku 
30–39 lat, a najmniejszą najstarsi w wieku 50–59 lat. 
Podobnie jak w przypadku kobiet, wiek był czynnikiem 
bardzo istotnie różnicującym wszystkie komponenty 
sprawności fi zycznej mężczyzn (tab. 6).

Analiza wariancji wykazała, że sytuacja materialna, 
a także miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia, 
są czynnikami istotnie różnicującymi różne komponenty 
morfologiczne sprawności fi zycznej mężczyzn (zwłasz-
cza średnią wysokość i masę ciała, ale także wielkość 
wskaźników BMI, WHR i WHtR). Natomiast u kobiet 
zróżnicowanie to było znacznie mniejsze i dotyczyło wy-
łącznie wysokości ciała (tab. 7). Związki te w odniesieniu 
do mężczyzn polegały na tym, że zarówno zamieszka-
niu w mieście, a także wyższemu poziomowi wykształ-
cenia i lepszej sytuacji materialnej, towarzyszyła nie 
tylko wyższa średnia wartość wysokości ciała, ale także 
bardziej pożądane wartości należnej masy ciała i wielko-
ści wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej.

Wyższy stopień urbanizacji środowiska społecznego, 
będącego miejscem stałego zamieszkania, wiązał się 
u kobiet z większą średnią wartością wskaźnika WHR, 

a u mężczyzn z bardziej masywną budową ciała (większą 
względną masą ciała). Natomiast poziom wykształcenia 
w odniesieniu do tych wskaźników wskazywał na zwią-
zek odwrotnie proporcjonalny. Przy czym u kobiet wyż-
szy poziom wykształcenia wiązał się z bardziej szczupłą, 
linearną sylwetką ciała, podczas gdy u mężczyzn takiego 
związku nie stwierdzono. Ponadto lepsza sytuacja mate-
rialna wiązała się u kobiet z bardziej pożądanymi, proz-
drowotnymi cechami budowy ciała (tab. 7). 

Analiza wariancji wykazała istotne statystycznie 
związki miejsca zamieszkania ze wszystkimi niemal 
komponentami mięśniowo-motorycznymi sprawności 
fi zycznej kobiet, z wyjątkiem rezultatów próby zwinno-
ściowo-szybkościowej (bieg „zygzakiem”). Także po-
ziom wykształcenia był czynnikiem silnie różnicującym 
poszczególne komponenty mięśniowo-motoryczne 
sprawności fi zycznej kobiet i mężczyzn. Jedynie 
w zakresie komponentu krążeniowo-oddechowego, 
tj. wytrzymałości określanej na podstawie step-up te-
stu, u kobiet to zróżnicowanie było znacznie mniejsze, 
a u mężczyzn takiej zależności w ogóle nie stwier-
dzono (tab. 8). Również sytuacja materialna wykazy-

Tabela 8. Analiza wariancji różnych komponentów mięśniowo-motorycznych i krążeniowo-oddechowych sprawności fi zycznej kobiet i mężczyzn w odnie-
sieniu do ich miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej

Czynniki Zmienne
Kobiety Mężczyźni

f1 f2 F p f1 f2 F p

Miejsce 
zamieszkania

Zwinność [s] 2 489 0,51 0,5990 2 503 1,94 0,1449

Siła statyczna [kG] 2 514 4,48 0,0118 2 512 0,78 0,4586

Szybkość ręki [ilość powt.] 2 514 9,98 0,0001 2 512 9,77 0,0001

Siła dynamiczna [ilość powt.] 2 424 8,36 0,0003 2 490 2,52 0,0813

Moc [cm] 2 508 11,32 0,0000 2 506 11,21 0,0000

Wytrzymałość [pkt] 2 509 4,84 0,0083 2 505 0,12 0,8841

Wykształcenie

Zwinność [s] 3 488 7,13 0,0001 3 502 10,56 0,0000

Siła statyczna [kG] 3 513 5,82 0,0006 3 511 16,82 0,0000

Szybkość ręki [ilość powt.] 3 513 22,31 0,0000 3 511 27,17 0,0000

Siła dynamiczna [ilość powt.] 3 423 16,02 0,0000 3 489 12,06 0,0000

Moc [cm] 3 507 20,32 0,0000 3 505 31,11 0,0000

Wytrzymałość [pkt] 3 508 2,64 0,0486 3 504 0,92 0,4303

Sytuacja 
materialna

Zwinność [s] 2 489 6,35 0,0019 2 503 7,39 0,0007

Siła statyczna [kG] 2 514 5,76 0,0034 2 512 17,01 0,0000

Szybkość ręki [ilość powt.] 2 514 13,87 0,0000 2 512 26,33 0,0000

Siła dynamiczna [ilość powt.] 2 424 2,07 0,1279 2 490 7,44 0,0007

Moc  [cm] 2 508 10,94 0,0000 2 506 17,61 0,0000

Wytrzymałość [pkt] 2 509 2,73 0,0663 2 505 0,82 0,4413
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wała związek z większością komponentów sprawności 
fi zycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) kobiet i mężczyzn, co 
zapewne ma związek z wykształceniem, które wiąże 
się sytuacją materialną, stąd czynniki te wykazywały 
podobny kierunek zależności (tab. 8).

Istotne statystycznie związki poziomu wykształ-
cenia zaobserwowano w odniesieniu do wszystkich 
niemal komponentów sprawności fi zycznej kobiet 
i mężczyzn, z wyjątkiem wytrzymałości (step-up te-
stu). Wyższy poziom wykształcenia wiązał się istotnie, 
zwłaszcza z większą zwinnością, a więc z szybszą 
mobilizacją mięśni, określaną na podstawie biegu „zyg-
zakiem”. Na podkreślenie zasługuje związek, niemal 
wprost proporcjonalny, jaki zaobserwowano między 
sytuacją materialną a większością analizowanych tu 
komponentów mięśniowo-motorycznych i krążeniowo-
-oddechowych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn (tab. 9).

Sytuacja materialna u kobiet wykazywała zwią-
zek z siłą statyczną, szybkością ruchów ręki i mocą, 
przy czym związek ten był odwrotnie proporcjonalny, 

a zatem gorsza sytuacja materialna wiązała się z uzy-
skiwaniem lepszych rezultatów w tych próbach (tab. 
9). Podobnie było w przypadku mężczyzn, przy czym 
lepsza sytuacja materialna wiązała się z gorszymi re-
zultatami uzyskiwanymi w próbie zwinnościowo-szyb-
kościowej, jak również w sile statycznej, szybkości ru-
chów ręki, sile dynamicznej i mocy. 

Dyskusja 

W pracy, zgodnie z ogólnymi założeniami koncepcji 
sprawności fi zycznej w relacji do zdrowia, badano jej 
komponenty morfologiczne, mięśniowo-motoryczne 
i krążeniowo-oddechowe. Przy czy zastosowano sto-
sunkowo proste narzędzia, które są możliwe do sto-
sowania w badaniach populacyjnych, umożliwiające 
z jednej strony ocenę tych aspektów sprawności, które 
są powiązane ze zdrowiem, a z drugiej stwarzających 
możliwość oceny zróżnicowania społecznego spraw-
ności fi zycznej osób dorosłych.

Tabela 9. Współczynniki korelacji rang Spearmana różnych komponentów sprawności fi zycznej kobiet i mężczyzn z czynnikami środowiska społecznego, 
takimi jak miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia i sytuacja materialna

Czynniki Zmienne
Kobiety Mężczyźni

R p R p

Miejsce zamieszkania

Zwinność  [s] –0,0209 >0,05 –0,0252 >0,05

Siła statyczna  [kG] –0,0282 >0,05 0,0094 >0,05

Szybkość ręki [ilość powt.] 0,1394 <0,05 0,2028 <0,05

Siła dynamiczna [ilość powt.] 0,0541 >0,05 0,0272 >0,05

Moc [cm] 0,0819 >0,05 0,1962 <0,05

Wytrzymałość [ pkt] –0,0439 >0,05 0,0102 >0,05

Wykształcenie

Zwinność  [s] –0,1736 <0,05 –0,2303 <0,05

Siła statyczna [kG] 0,0938 <0,05 0,2513 <0,05

Szybkość ręki [ilość powt.] 0,3291 <0,05 0,3787 <0,05

 Siła dynamiczna [ilość powt.] 0,2270 <0,05 0,1967 <0,05

 Moc [cm] 0,2979 <0,05 0,3911 <0,05

 Wytrzymałość [pkt] 0,0137 >0,05 0,0298 >0,05

Sytuacja materialna

 Zwinność [s] 0,1412 <0,05 0,1608 <0,05

 Siła statyczna [kG] –0,1001 <0,05 –0,2272 <0,05

 Szybkość ręki [ilość powt.] –0,2312 <0,05 –0,3098 <0,05

 Siła dynamiczna [ilość powt.] –0,0611 >0,05 –0,1380 <0,05

 Moc [cm] –0,1717 <0,05 –0,2594 <0,05

 Wytrzymałość [ pkt] –0,0673 >0,05 –0,0444 >0,05



– 23 –

Sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) osób dorosłych w wieku 20–59 lat

Mimo iż przeprowadzone przez nas badania miały 
charakter przekrojowy, to można wskazać na pewne 
tendencje podkreślane często w literaturze. Biorąc je 
pod uwagę, należy stwierdzić, że zmniejszanie się śred-
nich wartości wysokości ciała kobiet i mężczyzn w star-
szych grupach wiekowych wiąże się z jednej strony 
z procesami regresywnymi i inwolucyjnymi, które rozpo-
czynają się już od około 40 roku życia [39], a z drugiej 
ze zmianami międzypokoleniowymi powodującymi, że 
na przestrzeni ostatnich 100 lat średnie wartości wyso-
kości ciała zwiększyły się o około 10% u kobiet i 12% 
u mężczyzn [45]. Za słusznością tej tezy przemawia 
fakt, że średnie wielkości wysokości ciała badanych ko-
biet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych 
były zbliżone do wyników badań innych autorów [46–48] 
oraz, jak wspomniano wcześniej, zachowywały te same 
tendencje, tzn. zmniejszanie się wraz z wiekiem.

Dokładnie odwrotną sytuację zaobserwowano 
w zakresie masy ciała, gdyż najmłodsze grupy wie-
kowe kobiet i mężczyzn charakteryzowały się najmniej-
szą średnią jej wartością, a najstarsze największą. 
Jedynie w grupie 50-letnich mężczyzn ciężar ciała 
był nieco mniejszy niż w grupie 40-latków, co znajduje 
swoje potwierdzenie w badaniach innych autorów [39, 
56]. We wszystkich niemal komponentach morfologicz-
nych wiek był czynnikiem bardzo istotnie różnicującym 
te wielkości. Jedynie masa ciała u mężczyzn wykazy-
wała niewielkie zróżnicowanie ze względu na wiek, co 
należy uznać za pożądany efekt, związany z tym, iż 
jest to cecha pozostająca pod wpływem wielu różnych 
czynników działających w różnych kierunkach.

Mówiąc o zróżnicowaniu społecznym różnych kom-
ponentów morfologicznych sprawności fi zycznej osób 
dorosłych, należy pamiętać o wpływie wielu różnych 
czynników środowiskowych i ich agregatowym, a więc 
grupowym, oddziaływaniu. Ponadto oddziaływanie tych 
czynników ma na ogół charakter wyłącznie pośredni, 
stąd mówienie o wpływie poszczególnych czynników 
na rozwój różnych komponentów sprawności fi zycz-
nej w ujęciu zdrowia jest pewnym skrótem myślowym, 
gdyż nigdy w rzeczywistości nie mamy do czynienia 
z oddziaływaniem jednego wyizolowanego czynnika.

Współczynniki korelacji rang Spearmana wykazały, 
iż średnie wartości wskaźników BMI, WHR i WHtR 
wzrastały wraz z obniżaniem się poziomu wykształce-
nia kobiet. Natomiast u mężczyzn odwrotnie, wyższy 
poziom wykształcenia wiązał się z istotnie większymi 
średnimi wartościami tych wskaźników, co w dużej 
mierze stanowi potwierdzenie spostrzeżeń innych au-
torów [39, 46–49], wskazujących na niższy poziom 

świadomości i mniej higieniczny tryb życia mężczyzn, 
doprowadzający w konsekwencji do wielu poważnych 
problemów zdrowotnych, widocznych zwłaszcza w po-
staci nadumieralności mężczyzn. 

Jak wiadomo, nadmierna masa ciała stanowi czyn-
nik ryzyka wystąpienia tzw. chorób cywilizacyjnych, 
do których zalicza się nadciśnienie tętnicze, chorobę 
wieńcową, cukrzycę i wiele innych. Przeprowadzone 
badania wskazują na podobną tendencję, widoczną 
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wskaźnik BMI u do-
rosłych osób powinien zawierać się w granicach 20–
24,9 kg/m2. Wartość tego wskaźnika między 25 a 29,9 
oznacza nadwagę, a powyżej 30 – otyłość, przy czym 
z ogólnopolskich badań prowadzonych przez Szponara 
i in. [47] wynika, że 74% kobiet posiada prawidłową 
masę ciała, 11,3% ma nadwagę, a 3,3% otyłość.

Obok otyłości niepokojąco duży jest odsetek mło-
dych kobiet charakteryzujących się niedowagą (15,8%). 
Badania prowadzone przez IŻiŻ w Warszawie [47] wy-
kazały, że u 11% Polek w wieku 19–29 lat występują 
niedobory masy ciała (BMI < 18,5 kg/m2). Wydaje się, 
że przyczyn takiego stanu upatrywać należy w lanso-
waniu przez środki masowego przekazu wzorca kobiety 
szczupłej. Zwłaszcza, że w odniesieniu do wpływu tych 
komponentów somatycznych na zdrowie wskazuje się 
nie tylko na zagrożenia wynikające z nadmiernej masy 
ciała, ale również, przede wszystkim w odniesieniu do 
młodych kobiet, na zagrożenia zdrowia wynikające 
z niedoborów masy ciała. Polegają one między innymi 
na ryzyku nierównowagi płynów elektrolitycznych, wy-
stąpieniu osteoporozy, zmniejszeniu masy kości, skłon-
ności do złamań, zaników mięśni, arytmii serca, a na-
wet niebezpieczeństwa nagłej śmierci [50, 51]. Ponadto 
podkreśla się, że wskaźnik BMI poniżej 19,0 [kg/m2] ma 
niekorzystny wpływ na płodność i oddziałuje negatyw-
nie na możliwości rozrodcze kobiet [52, 53]. 

Uzupełnieniem interpretacji wartości wskaźnika 
BMI są analizy jakościowe otłuszczenia i dystrybucji 
tkanki tłuszczowej (WHR i WHtR). Oba te wskaźniki 
wyraźnie zwiększały się wraz z wiekiem, ponadto za-
obserwowano znaczne różnice w otyłości brzusznej 
(wisceralnej) między kobietami (57,7%) i mężczyznami 
(22,0%). Wpływ dystrybucji tkanki tłuszczowej na różne 
wskaźniki zdrowia nie polega jedynie na związku z wy-
stępowaniem chorób i umieralnością, gdyż jest on 
ściśle związany z innymi komponentami sprawności 
fi zycznej w ujęciu zdrowia (H-RF). Ponadto u osób ze 
względnie wysokim wskaźnikiem BMI występuje obni-
żenie samooceny własnej sprawności i zdrowia w od-
niesieniu do osób o niższej należnej masie ciała.
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W ocenie sprawności fi zycznej w ujęciu zdrowia 
(H-RF) zaobserwowano, że średnie wartości różnych 
komponentów mięśniowo-motorycznych i krążeniowo-
-oddechowych zmniejszają się w kolejnych grupach 
wiekowych. Przy czym większe różnice widoczne są 
w zakresie siły dynamicznej i szybkości niż w zakresie 
siły statycznej i wytrzymałości. I tak, w próbie siły sta-
tycznej (ściskanie dynamometru) największe średnie 
wartości odnotowano w wieku 40–49 lat, a najsłabsze 
w najmłodszej grupie kobiet. Na taki rezultat mogło 
wpłynąć zróżnicowanie masy ciała. Średnie wartości 
siły kończyn górnych (siła dynamiczna) u badanych 
kobiet wzrastały z wiekiem do 30 lat i utrzymywały się 
na prawie jednakowym poziomie do 50 roku życia, po 
czym znacząco obniżały się. Natomiast w próbie mocy 
(skok w dal z miejsca) zaobserwowano wraz z wiekiem 
spadek niemal liniowy, co zapewne wiąże się z wyraź-
nym zwiększaniem się masy ciała i otłuszczeniem oraz 
zmniejszaniem aktywności fi zycznej, przyczyniającej 
się do przyspieszenia procesu starzenia. 

Rezultaty w próbie zwinnościowo-szybkościowej 
(bieg „zygzakiem”) charakteryzowały się względną sta-
bilnością w dwóch najmłodszych grupach wiekowych, 
po czym następowało znaczne obniżenie zwinności. 
Także szybkość ruchów kończyny górnej wskazuje na 
wyraźne zmniejszanie się tej zdolności wraz z wiekiem, 
co w pewnej mierze stanowi potwierdzenie poglądów 
Wolańskiego [36, 54], iż te zdolności motoryczne, które 
w młodszym wieku uzyskują szczyt rozwoju, szybciej 
następnie ulegają regresowi. Wyraźne zmiany zazna-
czyły się także u kobiet w próbie wytrzymałościowej 
(step-up test), w której zdolności wysiłkowe wiążą 
się wyraźnie ze względną masą ciała oraz wzrostem 
otłuszczenia wraz z wiekiem.

Siła statyczna u mężczyzn wykazywała wzrost do 
około 50 roku życia, po czym wyraźnie zmniejszała się. 
Jak podkreśla wielu autorów, siła statyczna mięśni rąk 
wykazuje spadek wartości wraz z wiekiem, przy czym 
do 50 roku życia jest to tendencja niewielka. Podkreślić 
należy, że niższe wartości siły statycznej u mężczyzn, 
wiążą się z komponentami morfologicznymi, a zwłasz-
cza z wysokością i masą ciała [55, 39], a w mniej-
szym stopniu z czynnikami środowiska społecznego. 
Pozostałe zdolności motoryczne, wchodzące w zakres 
komponentów mięśniowo-motorycznych sprawności 
fi zycznej w ujęciu zdrowia, tj. moc (skok w dal z miej-
sca) i zwinność (bieg „zygzakiem”), wykazują liniowe 
zmniejszanie wraz z wiekiem, przy czym po 50 roku 
życia zmiany te są największe. Podobne spostrzeże-
nia poczynił Gołąb i in. [48], badając moc (skok w dal 

z miejsca) u ponad 1500 mężczyzn w wieku 18–70 lat, 
podkreślający że największy wpływ na zróżnicowanie 
siły eksplozywnej ma wiek i względna masa ciała.

W zakresie wytrzymałości (step-up test), wchodzą-
cej w zakres komponentów krążeniowo-oddechowych 
sprawności fi zycznej w ujęciu zdrowia [57], także za-
obserwowano niewielkie zróżnicowanie ze względu na 
wiek, natomiast wyraźnie zaznacza się wpływ budowy 
ciała, określany na podstawie należnej masy ciała 
(BMI) oraz wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej 
(WHR i WHtR), których wzrost wartości ma na ogół ko-
notacje negatywne.

Wnioski

1. Wiek jest czynnikiem istotnie różnicującym średnie 
wartości wszystkich niemal komponentów morfo-
logicznych sprawności fi zycznej w ujęciu zdrowia 
(H-RF) dorosłych kobiet i mężczyzn. Zwiększanie 
się masy ciała oraz średnich wartości wskaźników 
BMI, WHR i WHtR w starszych grupach wiekowych 
wiąże się głównie z niekorzystnymi zmianami za-
chodzącymi w cywilizacji współczesnej, związa-
nych zarówno ze złymi nawykami żywieniowymi 
większości Polaków, jak i zmniejszaniem się aktyw-
ności fi zycznej, powodujących narastanie nadwagi 
i otyłości, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak 
i osób dorosłych.

2. Wiek bardzo wyraźnie różnicuje komponenty 
mięśniowo-motoryczne i krążeniowo-oddechowe 
sprawności fi zycznej osób dorosłych, czego wyra-
zem jest znaczne zmniejszanie się średnich warto-
ści różnych prób sprawności w starszych grupach 
wiekowych. Przy czym obniżanie się poziomu 
sprawności fi zycznej kobiet i mężczyzn wraz z wie-
kiem związane jest zarówno ze zmianami regre-
sywnymi i inwolucyjnymi, zachodzącymi w procesie 
starzenia, jak i niskim poziomem aktywności fi zycz-
nej. Ponadto zmniejszanie się poziomu sprawności 
fi zycznej wraz z wiekiem jest zapewne związane 
z różną determinacją genetyczną poszczególnych 
zdolności motorycznych człowieka. Stąd w zakre-
sie szybkości i siły dynamicznej zmiany w starszych 
grupach wiekowych są bardziej widoczne niż w za-
kresie siły statycznej czy wytrzymałości, a więc 
w zakresie tych zdolności, których wskaźniki odzie-
dziczalności są mniejsze.

3. Czynniki społeczno-ekonomiczne istotnie różni-
cują poziom sprawności fi zycznej w ujęciu zdro-
wia (H-RF) dorosłych kobiet i mężczyzn. Wraz ze 
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wzrostem aglomeracji, będącej miejscem stałego 
zamieszkania, wyższym poziomem wykształcenia 
i lepszą sytuacją materialną, zwiększa się śred-
nia wartość wielu komponentów mięśniowo-moto-
rycznych i krążeniowo-oddechowych sprawności 

fi zycznej kobiet i mężczyzn w wieku 20–59 lat. 
Zróżnicowanie to silniej zaznacza się u mężczyzn 
niż u kobiet, co świadczy o większej ekosensytyw-
ności mężczyzn, czyli większej ich podatności na 
wpływy czynników środowiskowych.
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Streszczenie

Cel badań. Bieg przez płotki to specyficzna konkurencja lekkoatletyczna, w której każda z kończyn (dolnych 
i górnych) spełnia inną funkcję. Celem badań była ocena wpływu metod nauczania biegu przez płotki na para-
metry czasowo-przestrzenne (czas biegu i sposób pokonania płotka – lewą lub prawą nogą).

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyły 42 studentki wychowania fizycznego, podzielone na 3 grupy. 
W okresie 6 tygodni nauczano bieg przez płotki wyłącznie na prawą nogę atakującą (grupa A) lub na obie koń-
czyny (grupa B); grupa kontrola (grupa C) wykonywała zajęcia biegowe bez płotków. Przed i po eksperymencie 
wszystkie grupy wykonywały trzy testy biegowe: na dystansach 60 m przez płotki oraz dwukrotnie na 150 m 
przez płotki (z regularnym i nieregularnym ustawieniem płotków). Oceniano czas biegu, liczbę wykonywanych 
kroków oraz wybór nogi pokonującej płotek.

Wyniki. Analiza wyników wskazuje, że wybór metod nauczania biegów przez płotki ma wpływ na wybór 
nogi atakującej bez względu na długość dystansu i sposób ustawienia płotków. W grupie A wyraźnie wzrósł 
udział prawej nogi atakującej (od 88,9 do 100%); w grupie B zmiany te nie były wyraźne.

Wnioski. Metody nauczania biegów przez płotki mogą mieć zastosowanie w szkolnej kulturze fizycznej oraz 
w treningu lekkoatletycznym, głównie na dystansie 400 m przez płotki. Badania wskazują, że proces nauczania 
(treningu) może być istotnym czynnikiem wyboru nogi atakującej w czasie biegu na dystansach 150–400 m 
przez płotki.

NR 63 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

Bieg przez płotki to niekoniecznie trudna konkurencja 
lekkoatletyczna, przeznaczona wyłącznie dla profesjo-
nalnych zawodników. Pokonywanie niskich przeszkód 
w marszu i biegu to naturalny, ewolucyjny aspekt ludz-
kiego życia. Pokonanie płotków, a także innych prze-
szkód, wybraną kończyną dolną w kulturze fi zycznej 
przybiera różne formy. W szkolnym wychowaniu fi -
zycznym dzieci biegają przez kartony [1, 2], w rehabi-
litacji i diagnostyce po urazach stosuje się test oceny 
funkcjonalnej z wykorzystaniem płotka [3], a w sporcie 
wyczynowym funkcjonują dwa podstawowe dystanse: 

100/110 m oraz 400 m przez płotki. W pierwszym 
podstawą jest jednostronność, przejawiająca się ko-
niecznością pokonywania kolejnych płotków tą samą 
kończyną dolną, w biegach przez płotki nazywaną 
nogą atakującą. W biegu na 400 m dłuższe odległości 
między płotkami, bieg po wirażu, a także wzrastające 
zmęczenie zmuszają biegaczy do zmian nogi atakują-
cej [4, 5].

Specyfi czny sposób pokonywania płotków, 
uwzględniający różną liczbę kroków między przeszko-
dami („stride pattern”), zróżnicowane tempo biegu 
(„split time”) oraz możliwości pokonywania przeszkody 
lewą i prawą nogą atakującą, często wśród specjali-
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stów biegu przez płotki w uproszczony sposób nazy-
wany jest „rytmem biegu przez płotki” [6–8].

Asymetria funkcjonalna kończyn dolnych to istotny 
element biegów przez płotki na dystansach 200–400 
metrów. Właściwy wybór nogi atakującej, w zależności 
od zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, budowy 
ciała, stopnia zmęczenia itp., to podstawowa umiejęt-
ność płotkarza. Obserwacje najlepszych zawodników 
świata na dystansie 400 m przez płotki nie do końca wy-
jaśniają przyczyny wyboru nogi atakującej [4, 5, 8–10]. 
Ważne znaczenie w rozwoju tej umiejętności ma proces 
nauczania (w grupach nietrenującej młodzieży), a póź-
niej proces treningu specjalnego (w grupie zawodników).

Zagadnienie biegu przez płotki młodzieży i stu-
dentów w aspekcie metodyki nauczania zawarto m.in. 
w pracach Chanon [11], Fan i Chen [12], Gasilewskiego 
i Iskry [13], Iskry i wsp. [14], Otsuki i wsp. [15] i in. W pra-
cach tych skupiono się na technice pokonywania płot-
ków, ze zwróceniem uwagi na konieczność nauczania 
wstępnego na obie nogi atakujące.

Celem pracy była ocena wpływu metod nauczania 
biegu przez płotki na parametry czasowe (czas biegu 
przez płotki) i przestrzenne (sposób wykonywania ru-
chu). Pokonanie płotka wiąże się m.in. z wyborem nogi 
atakującej, tj. kończyny dolnej, która pierwsza przecho-
dzi ponad listwą płotka. 

Realizacja celu badań pozwala na postawienie na-
stępujących pytań badawczych:
1. Czy wybór nogi atakującej zależy od długości dy-

stansu (typowo sprinterskiego i wytrzymałościowo-
-szybkościowego) i rozstawienia płotków (regularne 
i nieregularne)?

2. Czy metody nauczania biegu przez płotki mają 
wpływ na asymetrię funkcjonalną kończyn dolnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem nogi atakującej?

Materiał i metody

Materiał 

W badaniach uczestniczyły 42 studentki Instytutu 
Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Raciborzu. Studentki podzielono na trzy 
grupy.

Pierwsza grupa eksperymentalna (A) została 
objęta programem nauki techniki biegu przez płotki 
z uwzględnieniem tylko prawej nogi atakującej. Drugą 
grupę (B) nauczano techniki biegu przez płotki na obie 
nogi. Grupa kontrolna (C) to studentki, które uczest-
niczyły w standardowych zajęciach z lekkiej atletyki 
bez wykorzystania płotków. Wszystkie grupy nie miały 
związku z biegiem przez płotki do czasu rozpoczęcia 
zajęć. Zajęcia prowadzono raz w tygodniu przez 90 min 
– 30 min poświęcano na rozgrzewkę (także specjalną), 
60 min na zajęcia z użyciem płotków.

Charakterystykę badanych grup podano w tabeli 1.

Metody i narzędzia badawcze

Realizując cel badań, przeprowadzono eksperyment, 
polegający na ocenie sposobu pokonywania płotka 
po 6-tygodniowym okresie nauczania techniki biegu 
przez płotki. Eksperyment został przeprowadzony 
techniką grup równoległych. W grupach ekspery-
mentalnych zostały przeprowadzone 6-tygodniowe 
zajęcia nauczania biegu przez płotki. W grupie A sku-
piono się na nauczaniu pokonywania płotków wyłącz-
nie prawą nogą, w przypadku grupy B realizowano 
program zajęć z nauką nauki ataku płotków prawą 
i lewą nogą. Nauczanie odbywało się wg zasad opi-
sanych przez Hücklekemkesa [16], McFarlane’a [17], 
wielokrotnie adaptowanych w polskiej literaturze [1, 
2, 13, 18]. 

Wybór ćwiczeń w nauczaniu podstaw biegu przez 
płotki dokonano z wykorzystaniem metod stosowanych 
w szkolnej kulturze fi zycznej [16], w czasie zajęć ze 
studentami wychowania fi zycznego oraz w treningu 
zawodników [17, 19, 20]. W zestawie ćwiczeń przyjęto 
zasadę ich grupowania, bardziej efektywną wg koncep-
cji Otto i Zanica [21].

W tym samym czasie grupa kontrolna (C) realizo-
wała planowy program przygotowania szybkościowo-
-siłowego, zawierający elementy biegów sprinterskich, 
skoków pionowych i poziomych oraz rzutów lekkoatle-

Tabela 1. Charakterystyka grup studentek uczestniczących w eksperymencie

Grupa n Wiek (lata) Wysokość ciała (cm) Masa ciała (kg)

A
B
C

16
14
12

19,81 ± 0,49
19,25 ± 0,37
19,58 ± 1,61

167,88 ± 4,80
167,25 ± 6,72
167,32 ± 5,61

59,38 ± 5,06
63,37 ± 6,24
58,81 ± 7,23

Ogólnie 42 19,85 ± 1,05 167,51 ± 5,59 60,54 ± 6,31
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tycznych, nie zawierający elementów nauki techniki 
biegu przez płotki. 

Na potrzeby badań opracowano protokół ekspery-
mentu (tab. 2).

W grupie A zdecydowano się na nauczanie biegu 
przez płotki wyłącznie z nogą atakującą prawą. 
Spowodowane to było następującymi faktami:
• bieg przez płotki wykonywany po wirażu (dystans 

150–400 m, w zależności od poziomu zaawanso-
wania) wymaga pokonania płotków w charaktery-
styczny sposób; w grupie kobiet częściej spotykane 
jest pokonywanie płotków prawą nogą atakującą 
[22],

• wybór kończyny dominującej w biegu przez płotki 
jest złożony, gdyż każda z kończyn (dwie nogi i dwie 
kończyny górne) mają istotne znaczenie w pokona-
niu płotka; np. atakowanie płotka prawą nogą wy-
maga poprzedzenia ruchu lewą ręką, w związku 

z czym trudno ocenić (w kontekście biegu przez 
płotki) „kończynę dominującą” na wstępnym etapie 
kształcenia,

• sprawdzając hipotezę przedstawioną w poprzed-
nim punkcie, przeprowadzono badania stronności 
ruchów kończyn w czasie prostych testów wyko-
nywanych kończyną górną (chwyt piłki i rzut piłką 
do celu) i dolną (kopnięcie piłką i żonglerka piłką). 
Szczegółowy opis testów zawarto w pracy promo-
cyjnejHyjek [23]; tabelę z analizą korelacji zamiesz-
czono w „Wynikach” (tab. 3).

Przed i po eksperymencie przeprowadzono trzy te-
sty biegów przez płotki – na dystansie 60 m oraz dwa 
na dystansie 150 m. Przepisy biegów dostosowano do 
powszechnie przyjętych standardów biegu przez płotki 
[17], poziomu przygotowania studentek oraz potrzeb 
badań (tab. 4).

Tabela 2. Protokół zajęć w nauczaniu biegu przez płotki 

Tydzień Szczegóły zajęć
Grupa

A B C

1 Ćwiczenia z wykorzystaniem płotków wykonanych z kartonowych pudeł 200 x PA 100 x PA +100 x LA –

2 Specjalne ćwiczenia płotkarskie wykonywane w marszu przez niskie płotki (68 
cm)

220 x PA 110 x PA +110 x LA –

3 Specjalne ćwiczenia płotkarskie wykonywane w truchcie przez niskie płotki 180  x PA 90 x PA + 90 x LA –

4 Specjalne ćwiczenia płotkarskie w truchcie  przez wysokie (76 cm) płotki oraz 
biegi przez niskie płotki na 3 oraz 5 kroków między płotkami

180 x PA 90 x PA + 90 x LA –

5 Biegi przez wysokie płotki w rytmie na 3 i 5 kroków oraz dobiegi do pierwszego 
płotka

150 x PA 75 x PA + 75 x LA –

6 Biegi ze startu niskiego w rytmie na 3 kroki 120 x PA 60 x PA + 60 x LA –

PA – prawa noga atakująca, LA – lewa noga atakująca

Tabela 3. Współczynniki korelacji wybranych aspektów asymetrii funkcjonalnej w grupie studentek (n = 42)

Udział % prawej kończyny 6 7 8

1. Chwyt pilki –0,18 –0,14 0,09

2. Rzut piłką do celu –0,10 0,02 0,16

3. Kopnięcie pilki –0,16 –0,04 0,11

4. Żonglerka piłką 0,08 0,09 0,08

5. Marsz przez płotki 0,36* 0,43* 0,35*

6. Bieg na 150 m ppł/R – 0,77** 0,64**

7. Bieg na 150 m ppł/N 0,85** – 0,78**

8. Bieg na 60 m ppł 0,69** 0,63** –

* – p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01
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Pierwszych pomiarów dokonano w kwietniu, po-
wtórne testy przeprowadzono na początku czerwca –
po cyklu zajęć, pozwalających na opanowanie podstaw 
biegu przez płotki.

Metody analityczne

Wyniki badań przedstawiono, wykorzystując podsta-
wowe statystyki opisowe (x, SD). Jednorodność wa-
riancji oceniano testem Lavena. Różnice pomiędzy 
wybranymi cechami pomiarowymi w trzech grupach 
zostały zbadane za pomocą analizy wariancji (Kruskal-
Wallis ANOVA). Różnice przed i po eksperymencie 
oceniano testem Wilcoxona. Ocena kończyny domi-
nującej została przeprowadzona z wykorzystaniem 
wskaźnika procentowego udziału kończyny atakującej. 
W analizie biegu przez płotki przyjęto nogę atakującą 
prawą jako część wskaźnika (%PN). W celu przedsta-
wienia asymetrii funkcjonalnej obliczono współczynnik 
lateralizacji (LI) wg Williamsa i Norrisa [24], stosowany 
w ocenie sposobu atakowania przeszkód przez konie 
w czasie wyścigów.

Zależność między czasem biegów na trzech dy-
stansach a także udziałem procentowym prawej 
nogi atakującej oceniano współczynnikami korelacji 
Pearsona (czas biegu i liczba kroków) i Spearmana – 
udział nogi atakującej w pokonywaniu płotków.

LI = (RL – LL) / (RL + LL) x 100, 

gdzie:
LI – współczynnik lateralizacji,
RL – liczba płotków pokonanych prawą nogą atakującą,
LL – liczba płotków pokonanych lewą nogą atakującą.

Wyniki

Wyniki testów, oceniających dominację jednej z koń-
czyn (dolnej i górnej) w konfrontacji z wyborem nogi 
atakującej w czasie pierwszej próby biegów przez 
płotki, nie wykazały istotnych zależności (tab. 3). 

Test Lavena wykazał rozkład normalny w za-
kresie czasu biegu i liczby kroków między płotkami. 
Zastosowane wskaźniki (% udziału prawej nogi atakują-
cej oraz współczynnik lateralizacji) nie spełniały prawi-
dłowości rozkładu normalnego. Dlatego też w analizie 
statystycznej wykorzystano testy nieparametryczne. 
Przykład współczynnika lateralizacji w biegu na dy-
stansie 150 m z regularnie ustawionymi płotkami przed 
procesem nauczania przedstawiono na rycinie 1.

Grupy studentek przed nauczaniem biegu przez 
płotki nie wykazywały różnic w czasie pokonywania 
trzech dystansów biegu przez płotki oraz w liczbie 
kroków między płotkami (tab. 5). Wstępna analiza wy-
kazała, że we wszystkich grupach (A, B, C) dominu-
jącą kończyną atakującą była noga prawa (od 52,50 
do 84,13%). Statystyki nieparametryczne nie wykazały 
istotnych różnic w rytmie kroków trzech badanych 
grup. Jedyna istotna różnica dotyczyła %PN atakującej 
w biegu na 150 m z nieregularnym ustawieniem płot-
ków (tab. 5).

Po 6-tygodniowym cyklu nauczania biegu przez 
płotki wystąpiły istotne statystycznie różnice w czasie 
pokonywania płotków tylko na dystansie 150 m (N) – 
tabela 6. Liczba wykonywanych kroków we wszystkich 
grupach była podobna (na wszystkich dystansach); róż-
nice wystąpiły w wyborze kończyny atakującej. W gru-
pie A zdecydowanie przeważał wybór nogi atakującej 
prawej (w zależności od dystansu 79,19–100%). W gru-
pie B (nauczanie na obydwie nogi atakujące) najczęst-
sze wykorzystanie nogi prawej dotyczyło biegu na 150 
m z nieregularnym ustawieniem płotków (73,33%).

Proces nauczania wpłynął na istotne zmiany spo-
sobu pokonywania płotków w grupach A i B. W gru-
pie kontrolnej zmiany czasowe i przestrzenne biegów 
przez płotki były nieistotne statystycznie.

W grupie studentek nauczanych wyłącznie na 
prawą nogę atakującą (grupa A) wyraźnie wzrósł udział 
kończyny prawej w pokonywaniu płotków w czasie koń-
cowych testów. Największe zmiany dotyczyły biegu na 
60 m ppł (p ≤ 0,01) oraz biegu na 150 m ppł z niere-
gularnym ustawieniem płotków (p ≤ 0,05). Różnica na 

Tabela 4. Warunki biegu przez płotki w czasie badań 

Dystans Odległości między płotkami Dobieg do pierwszego płotka / 
odległość fi niszu

Wysokość 
płotka

Liczba 
płotków

60 m Regularne (6,8 m) 15 m / 17,80 m 76 cm 5

150 m Regularne (15 m) 13 m / 17 m 76 cm 9

150 m Nieregularne (10–15–20–15–10–15–20–15 m) 13 m / 17 m 76 cm 9
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Ryc. 1. Indeks lateralizacji w biegu na 150 m ppł (R) dziewcząt przed eksperymentem

Tabela 5. Analiza wariancji (ANOVA) – przed eksperymentem

Parametr Grupa A Grupa B Grupa C ANOVA p

Bieg na 60 m ppł. (s)
Liczba kroków
% PN atakującej

13,55 ± 0,64
20,75 ± 2,63

52,50 ± 44,94

14,10 ± 0,61
19,60 ± 2,07

62,85 ± 41,40

13,29 ± 0,61
19,83 ± 3,00

60,00 ± 46,71

0,29
0,95
0,55

Bieg na 150 m ppł/R (s)
Liczba kroków
% PN atakującej

34,08 ± 3,64
87,13 ± 10,52
59,72 ± 42,53

33,44 ± 1,89
86,43 ± 5,16

72,22 ± 42,20

33,76 ± 1,55
86,83 ± 2,86

70,37 ± 44,28

0,55
0,21
1,00

Bieg na 150 m ppł/N (s)
Liczba kroków
% PN atakującej

34,68 ± 2,85
93,25 ± 7,79
61,11 ± 39,33

34,31 ± 1,59
92,00 ± 3.03

84,13 ± 27,80

34,56 ± 1,47
93,33 ± 4,46

53,70 ± 36,95

0,47
0,21
0,03*

PN – prawa kończyna dolna

Tabela 6. Analiza wariancji (ANOVA) – po eksperymencie

Parametr Grupa A Grupa B Grupa C ANOVA p

Bieg na 60 m ppł. (s)
Liczba kroków
% PN atakującej

13,27 ± 0,56
20,00 ± 0,00

100,00 ± 0,00

13,39 ± 0,65
20,00 ± 0,00

65,29 ± 49,72

13,31 ± 0,81
19,50 ± 2,68

60,00 ± 46,71

0,55
0,07
1.00

Bieg na 150 m ppł/R (s)
Liczba kroków
% PN atakującej

32,31 ± 1,94
85,75 ± 4,78

79,17 ± 38,25

34,97 ± 1,17
86,14 ± 4,31

61,91 ± 46,27

33,22 ± 1,26
87,17 ± 3,64

70,37 ± 44,28

0,03*
0,35
1.00

Bieg na 150 m ppł/N (s)
Liczba kroków
% PN atakującej

33,32 ± 2,21
91,25 ± 5,86

88,89 ± 22,95

35,80 ± 1,58
93,60 ± 7,71

73,33 ± 40,98

34,56 ± 1,00
93,67 ± 4,41

59,26 ± 35,87

0,55
0,21
1,00
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dystansie 150 m ppł (R) była znaczna, jednakże nie-
istotna statystycznie – tabela 7. 

W grupie B zmiany parametrów biegu przez płotki 
były statystycznie nieistotne – tabela 8.

Zmiany udziału nogi atakującej prawej przed i po 
nauczaniu dla grup A i B, z uwzględnieniem indeksu 
lateralizacji, przedstawiają ryciny 2–5.

Analiza korelacji prostej Pearsona wykazała istotne 
zależności między czasami biegów przez płotki: naj-
większą między biegami na 150 m z regularnym i nie-
regularnym ustawieniem płotków (r = 0,96; p ≤ 0,01), 
najmniejszą między biegiem na 60m ppł i biegiem 
na 150 m ppł (N) – r = 0,55, p ≤ 0,05). W przypadku 
udziału nogi atakującej prawej w czasie pokonywania 

Tabela 7. Analiza wariancji dla grupy A  przed i po eksperymencie

Parametr
Grupa A

F
Przed Po

Bieg na 60 m przez płotki

Wynik biegu (s) 13,55 ± 0,64 13,27 ± 0,56 1,72

Suma liczby kroków między płotkami 20,75 ± 2,91 20,00 ± 0,00 1,06

% ataku prawą nogą 52,50 ± 44,94 100,00 ± 0,00 17,87**

Bieg na 150 m przez płotki (R)

Wynik biegu (s) 34,08 ± 3,64 32,31 ± 1,94 2,95

Suma liczby kroków między płotkami 87,13 ± 10,53 85,75 ± 4,78 0,23

% ataku prawą nogą 59,72 ± 42,53 79,19 ± 38,25 1,85

Bieg na 150 m przez płotki (N)

Wynik biegu (s) 34,68 ± 2,85 33,32 ± 2,21 2,30

Suma liczby kroków między płotkami 93,25 ± 7,79 91,25 ± 5,86 0,67

% ataku prawą nogą 61,11 ± 39,34 88,89 ± 2,07 5,95*

* – p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01, 

Tabela 8. Analiza wariancji dla grupy B przed i po eksperymencie

Parametr
Grupa B

F
Przed Po

Bieg na 60 m przez płotki

Wynik biegu (s) 14,10 ± 0,75 13,39 ± 0,65 4,12

Suma liczby kroków między płotkami 19,60 ± 2,07 20,00 ± 0,00 0,38

% ataku prawą nogą 62,85 ± 41,10 65,29 ± 49,72 0,33

Bieg na 150 m przez płotki (R)

Wynik biegu (s) 33,44 ± 1,89 34,97 ± 1,17 3,87

Suma liczby kroków między płotkami 86,43 ± 5,16 86,14 ± 4,31 0,10

% ataku prawą nogą 72,22 ± 42,40 61,91 ± 46,27 3,25

Bieg na 150 m przez płotki (N)

Wynik biegu (s) 34,31 ± 1,59 35,80 ± 1,58 3,21

Suma liczby kroków między płotkami 92,00 ± 3,07 93,60 ± 7,71 0,20

% ataku prawą nogą 84,13 ± 27,80 73,33 ± 40,98 4,50

* – p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01
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Ryc. 2. Indeks lateralizacji w biegu na 150 m ppł (R) – grupa A

Ryc. 3. Indeks lateralizacji w biegu na 150 m ppł (R) – grupa B                                

Ryc. 4. Indeks lateralizacji w biegu na 150 m ppł (N) – grupa A          
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Ryc. 5. Indeks lateralizacji w biegu na 150 m ppł (N) – grupa B

płotków istotny statystycznie związek wystąpił w bie-
gach na 150 m (R i N) – r = 0,68, p ≤ 0,01). Brak takiej 
zależności wystąpił między biegami na 60 m i 150 m 
(N) ppł – tabela 9.

Badania wykazały różnice efektów nauczania w od-
niesieniu do testów na różnych dystansach i ze zróż-
nicowanym ustawieniem płotków. Czas biegu i liczba 
wykonywanych kroków nie uległy zmianie, natomiast 
akcentowanie nogi atakującej w procesie nauczania 
miało istotny wpływ na wyniki testów po eksperymen-
cie (tab. 5–7).

W grupie A wszystkie formy biegów przez płotki po 
eksperymencie wykazały zwiększenie udziału prawej 
nogi atakującej (tab. 7). W grupie B zmiany te nie były 
jednoznaczne – w biegu na 60 m przez płotki w nie-
wielkim stopniu zwiększył się udział kończyny prawej, 
w biegach dłuższych (na 150 m) – nogi lewej. We 
wszystkich przypadkach różnice były nieistotne staty-
stycznie.

Dyskusja

Analiza efektywności biegu przez płotki może być doko-
nywana na podstawie parametrów czasowych (główny 
cel sportu wyczynowego) oraz przestrzennych, często 

Tabela 9. Współczynniki korelacji między czasami biegów (Pearsona) oraz między czasem biegów a wyborem prawej nogi atakującej (Spearmana)

Dystans 60 m ppł 150 m ppł/R 150 m ppł/N

60 m ppł – 0,45* 0,24

150 m ppł/R 0,65** – 0,96**/0,68**

150 m ppł/N 0,55* 0,96** –

n = 42, badania przed eksperymentem
0,45* – czas biegu
0,68* – % udziału nogi atakującej

upraszczanych do określenia „technika” pokonywania 
płotka. Pojęcie „czasowo-przestrzenne” parametry 
biegu przez płotki zostało wcześniej określone w pracy 
Hay’a i Schabela [25]. 

Poszukiwania związków między kończyną do-
minującą w prostych ćwiczeniach (kopnięcia, rzuty) 
a wyborem nogi atakującej okazały się w grupie nie-
trenujących studentek nietrafne (tab. 3). Brak istotnych 
statystycznie związków sugeruje złożoność ruchu 
w czasie pokonywania płotka, co w kontekście wyboru 
nogi atakującej wydaje się podstawowe. 

W biegu na 110 m przez płotki wybór nogi atakują-
cej jest jednoznaczny, gdyż w czasie całego dystansu 
płotkarz biegnie w rytmie 3-krokowym, na jedną nogę 
atakującą. W analizie przeprowadzonej przez Starostę 
zaobserwowano dominację prawej nogi atakującej 
(62,6%) w biegu na 110 m przez płotki mężczyzn [26]. 
Jednocześnie wyniki testów asymetrii czynnościowej 
(m.in. skoczność, siła mierzona dynamometrem ten-
sometrycznym, pomiar zdolności różnicowania mię-
śniowego oraz ruchomość w stawie biodrowym) nie 
wykazały jednoznacznych związków z wyborem nogi 
atakującej. 

Problem pokonywania płotków lewą i prawą nogą 
atakującą to podstawowe zagadnienie metodyki na-
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uczania i treningu w biegach przez płotki. O ile dystans 
sprinterski (100/110 m) wymaga szczególnej sprawno-
ści jednej nogi atakującej, o tyle na dystansie 400 m 
przez płotki istnieje konieczność pokonywania płotków 
obiema nogami, głównie w zmiennych warunkach at-
mosferycznych [27].

Analiza biegów na 400 m przez płotki w czasie naj-
ważniejszych imprez światowych wskazuje, że udział 
prawej i lewej nogi atakującej w czasie pokonania 10  
płotków jest zróżnicowany [5, 22]. W pracy Starosty 
i Kędziory zauważono, że w czasie biegu przez płotki na 
tym dystansie wielokrotnie następuje zmiana nogi ata-
kującej, a kończyny dominujące są różne u mężczyzn 
(80% noga lewa) i u kobiet (51% lewa kończyna dolna) 
[10]. W konkluzji do wydawnictwa zwartego Starosta 
dodaje: „W szkoleniu młodych płotkarzy za wskazane 
uznać należy kształtowania umiejętności atakowania 
płotków zarówno lewą, jak też prawą nogą” [26, s. 84]. 

Problem postawiony jednoznacznie, aczkolwiek 
trudno empirycznie ocenić skuteczność takiego na-
uczania i treningu. Przyjęte w pracy założenia stanowią 
próbę oceny treningu specjalnego w biegu przez płotki 
w grupie niezaawansowanej. 

Problematyka nauczania biegów przez płotki była 
częstym tematem prac badaczy chińskich [12, 28, 29]. 
Pomimo iż w większości prace te są dostępne tylko 
w streszczeniach, warto zauważyć, iż poszukiwania 
właściwej (optymalnej) metodyki nauczania biegów 
przez płotki mogą być interesującym tematem prac 
badawczych. Niestety, problem stronności w sposo-
bie atakowania płotka nie był tematem wiodącym tych 
prac, a z całą pewnością dobór odpowiednich ćwiczeń 
wpływa nie tylko na strukturę czasową (= czas biegu), 
lecz także na strukturę przestrzenną (= liczba kroków 
i sposób pokonywania płotka) biegu. 

Wcześniejsze badania [4, 5, 8, 27] wykazały, że 
sposób pokonywania płotka zależy od wielu czynni-
ków, m.in. od budowy ciała, zdolności kondycyjnych 
i koordynacyjnych, czynników zewnętrznych (np. siły 
i kierunku wiatru), a także, co jest ważne z punktu wi-
dzenia kształcenia nauczycieli i trenerów, od sposobu 
nauczania i szkolenia. Jak podaje Iskra, liczba kroków 
między płotkami, a tym samym wybór nogi atakującej, 
zależy m.in. od poziomu sportowego, przygotowania 
kondycyjnego, techniki pokonywania płotka, budowy 
somatycznej, a także „czynników treningowych” [4, 7]. 

Problemy związane z analizą struktury (m.in. wy-
boru nogi atakującej) biegu przez płotki poruszane 
są w pracach związanych z nauczaniem biegu przez 
płotki w szkole [15, 18, 25, 29, 30]. 

Proces nauczania biegu przez płotki ograniczył się 
do ćwiczeń specjalnych wykonywanych na prawą nogę 
atakującą (grupa A) oraz obie kończyny dolne (grupa 
B). Inne procedury badań eksperymentalnych przyjęli 
Herm i Gerrold [31], Hay i Schoebel [25], Chanon [11], 
Giroud i Debu [32], Otte i Zanic [21] czy Neagu i wsp. 
[33].

Herm i Gerrold [31] przeprowadzili analizę biegu 
przez płotki z uwzględnieniem biegu w rytmie 3- lub 
4-krokowym. Niestety, badacze w trakcie badań nie 
zmieniali odległości między płotkami, co z punktu 
widzenia biegu przez płotki czyni analizę nieprecy-
zyjną. 

Neagu wraz ze współpracownikami w proces na-
uczania i treningu wkomponowali oryginalną część za-
jęć, dostosowanych do indywidualnych możliwości ćwi-
czących. Autorzy ci wprowadzili osobną grupę ćwiczeń 
między procesami nauczania a treningiem [33]. Otto 
i Zanic [21] w pracy, bardziej szkoleniowej niż badaw-
czej, starali się przedstawić różnice nauczania biegów 
przez płotki metodą przypadkowego doboru ćwiczeń 
oraz blokowania środków treningowych we wcześniej 
przemyślane grupy ćwiczeń. Badania te, uwzględnia-
jące prawidła nauczania biegu przez płotki, nie obej-
mowały stronności atakowania płotka – prawą lub lewą 
nogą atakującą.

W eksperymencie przeprowadzonym przez auto-
rów tej pracy postanowiono zmienić warunki biegu ze 
względu na długość dystansu (60/150 m) oraz usta-
wienie płotków (odległości regularne i nieregularne). 
Zmiany odległości między płotkami a wybrane para-
metry biegu były przedmiotem badań Haya i Schoebla 
[25], Iskry [18] oraz Otsuki i wsp. [15].

W badaniach dziewcząt i chłopców z japońskich 
szkół Otsuka i wsp. zmieniali odległości między płot-
kami (4,50–6,00 m) i obserwowali prędkości biegów 
[15]. Charakterystyczne, że na etapie początkowym nie 
podzielono 30-osobowej grupy za względu na płeć.

Badania ciągłe prowadzone przez Iskrę [18] do-
wiodły, że istnieje wysoka (ujemna) korelacja między 
liczbą wykonanych kroków a wynikami biegów przez 
płotki. W przypadku dziewcząt zależności były wyższe 
(r = 0,85, p ≤ 0,001) w stosunku do grupy chłopców.

Informacja ta jest istotna w organizacji testów 
ogólnej sprawności ruchowej, co wcześniej zauważył 
Iskra i Walaszczyk [8] oraz Iskra [18]. Analiza wyka-
zała także, że sposób atakowania płotków wykazuje 
podobieństwo na wszystkich dystansach. Jeżeli płotek 
pokonywany jest w biegu na 60 m prawą nogą, to ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że w ten sam sposób 
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zostanie pokonany płotek na dłuższym dystansie (tab. 
8). To ważna informacja w organizacji procesu trenin-
gowego na dystansie 400 m przez płotki [6].

Wnioski

1. Wybór nogi atakującej w biegach przez płotki nie 
zależy od długości dystansu i odległości między 
płotkami. Niezależnie od sposobu nauczania, 
prawonożne pokonywanie płotka jest charaktery-
styczne dla dystansu sprinterskiego (60 m przez 
płotki) oraz wytrzymałościowo-szybkościowego 
(150 m przez płotki).

2. Nauczanie „jednonożne” (np. wyłącznie na prawą 
nogę atakującą) ma istotne znaczenie w później-

szym sposobie pokonywania płotków. Po 6-tygo-
dniowym procesie nauczania wyłącznie na jedną 
nogę atakującą wzrasta udział tej kończyny w po-
konywaniu płotków na całym dystansie. W gru-
pie, w której podstawowe ćwiczenia techniczne 
wykonywano na prawą i lewą nogę atakującą nie 
zaobserwowano zmian w sposobie atakowania 
płotków. 

3. Wyniki badań w grupie nietrenujących studentek 
wychowania fi zycznego mogą mieć istotne znacze-
nie w treningu płotkarzy. Dotyczy to szczególnie 
młodych zawodników na dystansie 400 m przez 
płotki, dla których wybór nogi atakującej jest pod-
stawowym problemem szkolenia.
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Streszczenie

Natężenie procesów inwolucyjnych prowadzi do negatywnych zmian w organizmie człowieka, zwłaszcza 
w układzie ruchu i nerwowym, czego konsekwencją jest m.in. pogarszanie się: równowagi ciała, siły mięśniowej 
i innych zdolności motorycznych. Do najważniejszych przyczyn ww. zjawisk zalicza się postępującą bezczynność 
(hipokinezję). 

Cel. Celem badań była próba oceny wpływu treningu zdrowotnego w formie nordic walking na masę ciała, 
dystrybucję tkanki tłuszczowej i zakres ruchomości wybranych stawów. 

Materiały i metody. W podjętych obserwacjach uczestniczyło 60 kobiet, mieszkanek Jeleniej Góry i okolic 
(średnia wieku = 58,7 lat), które uczestniczyły w ośmiotygodniowym treningu zdrowotnym. Stosowano w nim 
obciążenia fizyczne w ruchu typowym dla nordic walking. Badania przeprowadzono dwukrotnie: bezpośrednio 
przed i po zakończeniu cyklu treningowego. U badanych wykonano pomiary podstawowych cech somatycz-
nych oraz ruchomości wybranych stawów. Z danych ankietowych wybrano informacje o wykształceniu, stanie 
cywilnym, dzietności oraz sprawności fizycznej, subiektywnej ocenie stanu zdrowia i stosowanych formach 
aktywności fizycznej. Do analiz statystycznych wykorzystano pakiet programu Statistica w wersji 10.

Wyniki. Wyniki wskazują na statystycznie istotne obniżenie BMI o 1,19kg/m2. Wśród badanych dominuje 
androidalny typ otłuszczenia. W trakcie treningu zdrowotnego wartość wskaźnika WHR nieco się obniżyła. 
Nastąpiła również poprawa ruchomości we wszystkich stawach, dochodząca do 3,5°. 

Wnioski. Systematyczna aktywność fizyczna w okresie dorosłości i starzenia prowadzi do pozytywnych 
zmian w układzie ruchu.

NR 63 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wprowadzenie

W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie 
kondycją biologiczną i sprawnością fi zyczną osób doro-
słych i starszych. Jako główne przyczyny zróżnicowa-
nia jakości życia i zdrowia wskazuje się podwyższony 
poziom stresu oraz znacznie wydłużającą się średnią 
trwania życia [1–3]. 

Układ ruchu stanowi ważny element czynnościo-
wej i anatomicznej całości, która zapewnia wszelkie 
możliwości funkcjonowania oraz wysoką jakość ży-
cia. Wystąpienie ograniczeń w obrębie układu ruchu 

stwarza problem w codziennym życiu, obniża jego 
komfort. Ogranicza czynny udział w życiu społecz-
nym i rodzinnym, niekiedy także powoduje izolację 
i osamotnienie, zwiększające się z upływem lat życia 
[4–6].

Istotnym problemem jest bezczynność ruchowa 
(hipokinezja), stale obserwowana wśród społeczeń-
stwa. Ograniczenie aktywności ruchowej prowadzi do 
zaburzeń funkcji wielu układów, w tym sercowo-naczy-
niowego, oddechowego i nerwowego, a także do za-
burzeń gospodarki lipidowej i przemian metabolicznych 
[5, 7, 8–10].
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Dla procesu zmian w układzie ruchu charaktery-
styczne jest występowanie dolegliwości bólowych. 
Ograniczeniu ruchomości w stawach towarzyszą 
wtórne zmiany inwolucyjne tkanki mięśniowej oraz 
przykurcze [11]. Na skutek postępujących z wiekiem 
destrukcyjnych zmian w obrębie stawów dochodzi do 
niestabilności, a to zwiększa ryzyko upadków i stwarza 
zagrożenie dla zdrowia [2, 5, 12–15].

Nic też dziwnego, że w polskim i zagranicznym 
piśmiennictwie poświęca się dużo miejsca procesom 
inwolucyjnym ludzkiego organizmu [7, 8, 16–18]. 

Szacuje się, że co drugi obecnie urodzony człowiek 
w Stanach Zjednoczonych i w Europie dożyje nawet 
100 lat. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) stały wzrost średniej spodziewanej długo-
ści życia został odnotowany w krajach o optymalnym 
cenzusie ekonomicznym, takich jak kraje zachodnie 
Europy, Kanada, Stany Zjednoczone i Japonia [20]. 
W Polsce wyniki przedstawione przez GUS w Roczniku 
Demografi cznym 2012 mówią o istotnym wydłużeniu 
średniej życia mieszkańców. W 2006 roku przeciętna 
długość życia wynosiła 70,9 lat dla mężczyzn i 79,6 lat 
dla kobiet, natomiast w 2012 roku wyniosła ona 74,1 
lat dla mężczyzn oraz 81,9 lat dla kobiet [21]. Chociaż 
według niektórych poglądów [19] nie ma górnej granicy 
starzenia się człowieka (organizm ludzki ma zdolności 
do regeneracji nawet w podeszłym wieku), to nie ulega 
wątpliwości, że przekształcenie struktury wiekowej po-
pulacji pociągnie za sobą wiele skutków nie tylko zdro-
wotnych, ale również natury ekonomicznej i społecznej 
[22]. W związku z tym wraz ze wzrostem średniej dłu-
gości życia będzie wzrastać potrzeba większego zaan-
gażowania oraz polityki socjalnej w dziedzinie ochrony 
zdrowia osób starszych [23]. 

Tematyką zdrowia ludzi starszych, interesuje się 
wiele ośrodków badawczych. Obecnie istotną rolę 
w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej przypisuje się 
promocji zdrowia i profi laktyce prozdrowotnej. Wśród 
najczęściej proponowanych zabiegów ograniczających 
procesy inwolucyjne znaleźć można wdrażanie ludzi 
do zdrowego stylu życia. Popularyzuje się zwłaszcza 
takie jego formy jak: rezygnacja z nałogów, aktyw-
ność fi zyczna w formie dobranej do wieku i możliwości 
ćwiczących, jak również zaangażowanie się w naukę, 
pracę społeczną i czynny udział w życiu społecznym 
oraz rodzinnym [20, 24–26].

Za najskuteczniejszą formę potrzymania dobrego 
stanu zdrowia uważa się systematyczną aktywność 
fi zyczna, która sprzyja utrzymaniu sprawności oraz 
retardacji procesów chorobowych [27–29]. Powstało 

już wiele projektów związanych z rozwojem edukacji 
osób starszych, zdrowego stylu życia i opanowaniem 
umiejętności oceny własnego stanu zdrowia [30]. 
Publikacje i programy związane z tym zagadnieniem 
skutkują coraz większą świadomością społeczeń-
stwa seniorów uczestnictwa w kulturze fi zycznej. 
Trudno jednak zadowolić się już osiągniętym efek-
tem. Wśród skutecznych sposobów aktywizowania 
i umotywowania do uczestnictwa w różnych formach 
zajęć ruchowych coraz szerszych kręgów nieaktyw-
nych ruchowo ludzi starszych, ważne miejsce zajmuje 
kontrola skutków zdrowotnych takich działań [18, 25, 27, 
31–33]. Istotną rolę odgrywa także atrakcyjność propo-
nowanych form aktywności fi zycznej. Niewątpliwie do 
takich należy forma ćwiczeń fi zycznych realizowana 
w postaci marszu z kijkami, którą nazywa się po an-
gielsku nordic walking. Jej zaletą jest także bezpie-
czeństwo ćwiczących w wieku starszym podczas prze-
mieszczania się w terenie.

Cel badań

Celem podjętych badań była ocena wpływu ośmiotygo-
dniowego treningu zdrowotnego, realizowanego z za-
stosowaniem nordic walking, na poziom masy ciała, 
dystrybucji tkanki tłuszczowej i zakres ruchomości 
wybranych stawów (gibkości) kobiet w wieku powyżej 
55 lat, z uwzględnieniem ich statusu społeczno-ekono-
micznego stylu życia.

Materiały i metody badań

Do badań zakwalifi kowano 60 kobiet z powiatu je-
leniogórskiego, które brały dobrowolny udział w za-
jęciach ruchowych pod hasłem „kultura fi zyczna 
– istotny komponent zdrowia osób po 55 roku życia”. 
Średni wiek badanych wyniósł 58,7 lat. Nadzór meto-
dyczny i merytoryczny nad ich przebiegiem sprawo-
wał zespół terapeutów kliniki rehabilitacyjnej. Projekt 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetyki AWF we 
Wrocławiu. Zajęcia prowadzili instruktorzy Polskiej 
Federacji Nordic Walking. Ich program był dostoso-
wany do wieku i możliwości ćwiczących. Czas trwa-
nia jednostki treningowej w nordic walking wahał 
się miedzy 60 a 90 min (średnio około 80 min). Zajęcia 
odbywały się dwa razy w tygodniu.

Zgodnie z celami badań w odstępie 8 tygodni 
przeprowadzono dwukrotnie pomiary: podstawowych 
cech somatycznych (masy i wysokości ciała) oraz 
obwodów talii i bioder. Kobiety przystąpiły do badań 
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w stroju oraz w obuwiu sportowym. Wysokość ciała 
mierzono antropometrem w płaszczyźnie frankfurc-
kiej z dokładnością do 0,1 cm. Masę ciała ważono 
na wadze elektronicznej (dokładność do 0,1 kg).

Pomiary posłużyły do obliczenia wskaźnika wzro-
stowo-wagowego Queteleta II (BMI). Taśmą centyme-
trową zmierzono z dokładnością do 0,5 cm obwody talii 
i bioder. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik (WHR) 
[27].

Do pomiaru zakresu ruchomości wybranych sta-
wów (gibkości) zastosowano cyfrowy inklinometr 
Soundersa oraz tradycyjny goniometr. Zmierzone zo-
stały zakresy ruchu zgięcia w przód i w tył w obrębie 
kręgosłupa szyjnego oraz zakres ruchu do przodu 
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Zmierzono rów-
nież zakres ruchu przodozgięcia i tyłozgięcia w stawie 
ramiennym. W stawie promieniowo-nadgarstkowym 
oceniono zakres zgięcia dłoniowego i grzbietowego 
oraz odwodzenia dopromieniowego i odwodzenia do-
łokciowego ręki. Ponadto w stawie skokowym oceniono 
zakresy ruchomości zgięcia grzbietowego i podeszwo-
wego stopy [34, 35].

W celu zebrania danych o statusie społeczno eko-
nomicznym i stylu życia badanych zastosowano son-
daż diagnostyczny, wykorzystując ankietę EuroQol [16, 
36], zawierającą pytania o wykształcenie (podstawowe, 

zawodowe, średnie, wyższe), stan cywilny (zamężna, 
wolna), liczbę posiadanych dzieci (brak, 1–2 dzieci, 3 
i więcej dzieci), warunki bytowe (złe, przeciętne, dobre), 
używki (palenie tytoniu i picie alkoholu), aktywność fi -
zyczną w czasie wolnym (brak, nieregularnie, systema-
tycznie) oraz subiektywną ocenę sprawności fi zycznej 
(zła, przeciętna, dobra) i stanu zdrowia (zły, przeciętny, 
dobry), a także uczestnictwa w różnych formach aktyw-
ności fi zycznej.

W analizie statystycznej obliczone zostały pod-
stawowe charakterystyki: średnia arytmetyczna (x), 
odchylenie standardowe (s) oraz współczynnik zmien-
ności (v). Istotność różnic między wartościami śred-
nimi z pierwszego i drugiego badania oceniono testem 
t-Studenta dla grup zależnych. Za statystycznie istotny 
przyjęto poziom p ≤ 0,05. Dane ankietowe ujęte zostały 
w wartościach odsetkowych. 

Wyniki

Wyniki uzyskane z ankiet umożliwiły ogólną charakte-
rystykę badanych kobiet i nie były uwzględnione w dal-
szych analizach. Dane dotyczące warunków socjalno-
-bytowych przedstawiono na ryc. 1–2. Odsetek kobiet 
z wyższym poziomem wykształcenia wyniósł 53%, 
pozostałe kobiety posiadały wykształcenie poniżej 

Ryc. 1. Wartości odsetkowe kobiet w kategoriach wykształcenia, stanu cywilnego oraz dzietności 
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średniego. Zamężne kobiety stanowiły 77%, pozostałe 
były stanu wolnego. 60% respondentek posiada jedno 
lub dwoje dzieci, a jedynie 28% to kobiety posiadające 
3 i więcej dzieci, 12% nie posiada potomstwa. Miejsce 

zamieszkania to wieś dla 55% badanych, pozostałe 
45% zamieszkuje miejscowości poniżej 10 000 miesz-
kańców. Swoje warunki bytowe jako złe oceniło 47% 
kobiet, a jako dobre jedynie 3%. Połowa badanych 

Ryc. 2. Wartości odsetkowe kobiet w kategorii miejsca zamieszkania i oceny warunków materialnych

Ryc. 3. Wartości odsetkowe kobiet w kategoriach stosowanych używek
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(50%) oceniła swoje warunki socjalno-bytowe jako 
przeciętne. 

Ujęte w badaniu wyniki, dotyczące wybranych ele-
mentów stylu życia badanych kobiet, przedstawiono na 
rycinach 3 i 4. Palenie papierosów i nadmierne spo-
żywanie alkoholu są to zachowania zwiększające po-
datność na zachorowania zaburzające stan zdrowia. 
Ankietowane w pytaniu dotyczącym obecnego palenia 
papierosów odpowiadają tak w 27%, pozostałe nie 
palą. 89% badane w ogóle nie spożywa alkoholu, po-
zostałe okazjonalnie (ryc. 3).

Badana grupa przed rozpoczęciem treningu zdro-
wotnego deklarowała, że nie uprawia ćwiczeń rucho-
wych w czasie wolnym aż w 53%, pozostałe 33% 
ankietowanych uprawia sporty rekreacyjne (do 3 razy 
w tygodniu), a 14% systematycznie – więcej niż trzy 
razy w tygodniu. Dobrą sprawność fi zyczną dekla-
rowało 13% badanych, przeciętną 50%, pozostałe 
kobiety oceniły swoją sprawność fi zyczną jako złą. 
Ankietowane w 10% oceniają swój stan zdrowia jako 
dobry, 43% oceniło stan zdrowia jako przeciętny, pozo-
stałe badane zadeklarowały zły stan zdrowia (ryc. 4). 

Wartość parametrów somatycznych, oceniana za 
pomocą wskaźników względnej masy ciała BMI oraz 
rozkładu otłuszczenia WHR, uległa statystycznie istot-
nej zmianie (tab. 1). Średnia wartość BMI wyniosła 
27,28 kg/m2 podczas badania pierwszego, natomiast 

26,09 podczas badania drugiego. Wartość wskaźnika 
mieści się w kategoriach nadwagi, choć istotnie się ob-
niżyła w drugim badaniu. Wskaźnik WHR wynosił 0,90 
w badaniu pierwszym, co wskazuje na przewagę roz-
kładu otłuszczenia typu androidalnego (brzusznego), 
zaliczanego do czynników zwiększonego ryzyka zacho-
rowań przede wszystkim na choroby układu krążenia. 
W badaniu drugim średnia wartość wskaźnika WHR 
istotnie się obniżyła i wynosiła 0,82, informując o prze-
sunięciu otłuszczenia w kierunku bioder i ud (tab. 1). 

Zakres ruchów w ocenianych stawach zwiększył 
się istotnie, z wyjątkiem przodozgięcia w stawie ra-
miennym. Odcinek szyjny oceniano w ruchu zgięcia 
w przód i w tył, gdzie średnia zakresów w badaniu 
pierwszym wyniosła odpowiednio 46° i 58°, a w ba-
daniu drugim zwiększyła się o 3° w zgięciu w przód 
i o 4° w zgięciu w tył. W odcinku lędźwiowym oce-
niono zgięcie w przód – w badaniu pierwszym to 24°, 
w badaniu drugim średnia zakresu wzrosła o 1,6°. 
Średnia zakresu ruchu tyłozgięcia w stawie ramien-
nym wyniosła 40° i wzrosła o 4° po cyklu treningo-
wym. W stawie promieniowo-nadgarstkowym średnia 
zakresu ruchu w badaniu pierwszym wyniosła: w ru-
chu odwodzenia dopromieniowego 13° i zwiększyła 
się o 6° w drugim badaniu. Zmierzona średnia od-
wodzenia dołokciowego wyniosła 32° i wzrosła o 6°. 
W zgięciu grzbietowym ręki wartość średnia to 49° i za-

Ryc. 4. Wartości odsetkowe kobiet w kategoriach aktywności fi zycznej, samooceny sprawności fi zycznej i stanu zdrowia 
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kres tego ruchu w badaniu drugim zwiększył się o 2°. 
Natomiast w zgięciu dłoniowym ręki średnia wynosiła 
68° i wzrosła o 4°. Zakres ruchu w stawie skokowym 
wyniósł 16° w zgięciu grzbietowym stopy oraz 42° 
w zgięciu podeszwowym. Wzrost odnotowano w bada-
niu drugim odpowiednio o 2° i 3° (tab. 1).

Dyskusja

Na przełomie XX i XXI wieku obserwuje się istotny 
wzrost zainteresowania problemami starzenia się 
człowieka. Wynika to z faktu systematycznego zwięk-
szania się średniej długości życia. Wyniki licznych 
prac wskazują na wiele problemów związanych ze 
starzeniem się społeczeństw. Są to najczęściej prace 
z zakresu geriatrii i problemów zdrowotnych seniorów, 
epidemiologii czy socjoekonomii [1, 2, 3, 9, 11, 15, 22, 
23, 30]. Bezsporny jest fakt, wskazujący na koniecz-
ność poprawy świadomości własnego zdrowia i utrzy-
manie optymalnej jakości życia, które to czynniki 
przekładają się na poprawę stanu psychofi zycznego 
osób starszych, zwiększając ich aktywność w życiu 

rodzinnym i społecznym, opóźniając tym samym pro-
cesy inwolucyjne. 

Systematyczna aktywność fi zyczna należy do 
pozytywnych czynników stylu życia człowieka w każ-
dym okresie ontogenezy, ale jest szczególnie ważna 
u osób starszych, bowiem przeciwdziała nieporadno-
ści w wykonywaniu czynności codziennych i zmniej-
sza ryzyko wystąpienia wielu chorób [4, 7, 8, 17, 29, 
33, 37, 38]. 

W ostatnich latach jedną z form aktywności fi zycz-
nej, kierowanej również do osób dorosłych i starszych, 
jest nordic walking. Autorzy są zdania, że ten rodzaj 
treningu zdrowotnego, ze względu na wykorzystywanie 
do marszu kijków, daje z jednej strony poczucie bezpie-
czeństwa, z drugiej strony zaś angażuje w akt ruchowy 
stawy i grupy mięśniowe, powodując poprawę zakresu 
ruchów i sprawniejszą pracę mięśni. Wynikiem tego 
typu treningu jest także poprawa funkcji wielu narzą-
dów i układów [8, 12, 22, 41]. 

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że 
zakres ruchów w wybranych stawach zwiększył się 
w sposób istotny. Obniżyła się również znamiennie 

Tab. 1. Charakterystyka statystyczna badanych cech somatycznych oraz zakresów ruchomości stawów u kobiet przed i po turnusie treningowym

Parametr

Badanie

t pprzed turnusem po turnusie

x s v x s v

Wiek 65,70 4,92 7,48

Wysokość ciała [cm] 165,13 0,06 3,88

Masa ciała [kg] 74,86 11,99 16,02 71,55 11,13 15,11 5,17 0,00

BMI [kg/m2] 27,28 3,79 13,85 26,09 3,46 12,83 3,64 0,00

WHR 0,90 0,14 7,50 0,82 0,06 7,39 4,09 0,00

Zgięcie kręgosłupa szyjnego do przodu [°] 45,60 7,26 15,92 49,31 6,84 13,87 18,16 0,00

Zgięcie kręgosłupa szyjnego do tyłu [°] 57,75 7,70 13,34 61,65 7,22 11,72 15,06 0,00

Zgięcie kręgosłupa lędźwiowego [°] 23,68 3,44 14,55 25,35 3,68 14,52 5,48 0,00

Przodozgięcie w stawie ramiennym [°] 167,88 4,12 2,45 168,09 3,24 3,08 0,32 0,69

Tyłozgięcie w stawie ramiennym [°] 40,01 6,98 17,45 44,15 5,09 11,54 5,98 0,00

Odwodzenie dopromieniowe ręki [°] 13,11 2,00 15,31 18,80 2,12 11,28 31,53 0,00

Odwodzenie dołokciowe ręki [°] 32,15 2,71 8,45 38,40 2,15 5,61 27,62 0,00

Zgięcie grzbietowe ręki [°] 49,01 5,59 11,40 51,10 5,82 11,39 6,35 0,00

Zgięcie dłoniowe ręki [°] 68,41 9,74 14,24 72,83 5,99 8,22 3,46 0,00

Zgięcie grzbietowe stopy [°] 15,53 3,16 20,37 17,85 3,99 22,38 8,31 0,00

Zgięcie podeszwowe stopy [°] 42,45 5,39 12,70 44,75 5,29 11,84 8,00 0,00
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masa ciała i wskaźnik BMI oraz WHR. Należy wspo-
mnieć, że nadmierna masa ciała należy do głównych 
czynników ryzyka wystąpienia wielu chorób, przede 
wszystkim układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń 
metabolicznych i psychoruchowych [1, 7, 23, 30, 39]. 

Kobiety uczestniczące w zorganizowanym tre-
ningu zdrowotnym nordic walking wskazały na pozy-
tywne aspekty tej formy aktywności fi zycznej, a przede 
wszystkim na wzrost własnej sprawności fi zycznej 
(13% przed treningiem i 41% po 8 tygodniach ćwiczeń). 
Jednocześnie samoocena dobrego stanu zdrowia ko-
biet wzrosła z 10% do 50% po kilkutygodniowym tre-
ningu zdrowotnym. Zdaniem Zając-Kowalskiej i wsp. 
[40] uprawiany systematycznie trening zdrowotny nordic 
walking przynosi korzyści dla układu krążeniowo-od-
dechowego oraz pozwala zachować wysoką intensyw-
ność ćwiczeń przy niskim, subiektywnym odczuwaniu 
poziomu zmęczenia. Wysiłek aktywnego marszu z ki-
jami wpływa również na poprawę tolerancji wysiłku.

Uzyskane pozytywne efekty zajęć ruchowych sto-
sowane w nordic walking wskazują, że jest to jedna 

z korzystniejszych dla zdrowia form ruchu i winna być 
polecana osobom dorosłym i starszym. 

Wnioski

1. Trening zdrowotny wywołał korzystny wpływ na 
masę ciała, czego efektem było statystycznie istotne 
obniżenie wartości wskaźników BMI oraz WHR. 

2. Ośmiotygodniowy trening nordic walking zwiększył, 
statystycznie istotnie, zakres ruchów w wybranych 
stawach. 

3. Z danych ankietowych wynika, że bardzo niewielki 
odsetek kobiet (14%) systematycznie podejmuje 
aktywność fi zyczną. Jednocześnie dwie trzecie ba-
danych ocenia swoją sprawność fi zyczną jako opty-
malną. Ponad połowa ankietowanych (53%) ocenia 
pozytywnie swój stan zdrowia.

4. Przeprowadzony eksperyment wskazuje na ko-
rzystny wpływ aktywności fi zycznej w formie nordic 
walking na analizowane parametry i uzasadnia ko-
nieczność jego promocji w grupach kobiet starszych.
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Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ocena zróżnicowania stylu życia badanych studentów ze szczególnym uwzględ-
nieniem aktywności fizycznej w zależności od rodzaju uczelni. 

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w 2012 roku wśród 319 studentów w dwóch bialskich uczel-
niach: Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu (WWFiS) (n = 198) i Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana 
Pawła II (PSW) (n = 121). Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, stosując autorski kwestionariusz 
ankiety, składający się z trzech części dotyczących samooceny częstości poszczególnych zachowań zdrowot-
nych, uczestniczenia w aktywności fizycznej obowiązkowej i wolnoczasowej oraz charakterystyki studentów. 
Aby wykazać różnice w odpowiedziach badanych, zastosowano test chi-kwadrat. 

Wyniki. Wyniki wykazały, że regularnie dobrego samopoczucia doświadcza większość studentów wycho-
wania fizycznego (82,8%) i ich kolegów z PSW (64,5%). Od czasu do czasu nieregularnie się odżywia ¾ ogółu 
badanych i połowa z nich spożywa nadmierną ilość pożywienia. Prawie połowa badanych studentów sportowej 
uczelni i co czwarty PSW regularnie dba o zdrowie. Od czasu do czasu ograniczony czas snu ma 73,7% stu-
dentów WWFiS i 53,8% PSW. Zdecydowana większość respondentów nie pali papierosów (WWFiS – 81,8%, 
PSW – 72,8%), a ponad połowa pije alkohol od czasu do czasu (67,1–69,4%). Wolnoczasową aktywność rekre-
acyjną i sportową uprawia regularnie 61,2% studentów wychowania fizycznego i 23,1% ich kolegów. Pierwsi 
regularnie głównie maszerują (48,0%) i uczestniczą w grach zespołowych (44,4%), drudzy również maszerują 
(45,6%) i jeżdżą na rowerze (24,3%). Aktywność turystyczną podejmuje od czasu do czasu więcej studentów 
PSW (79,0%) niż WWFiS (45,0%).

Wnioski. Styl życia badanych obejmuje pozytywne i negatywne zachowania zdrowotne. Test chi-kwadrat 
wykazał w większości różnice odpowiedzi istotne statystycznie na poziomie p < 0,05 na korzyść studentów 
wychowania fizycznego. Studiowanie na uczelni sportowej w większym stopniu kształtuje prozdrowotne za-
chowania studentów niż ich kolegów.

 

NR 63 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

Pojęcie „styl życia” wywodzi się z nauk społecznych. 
W ostatnich czasach spopularyzował je M. Lalonde, który 
w 1974 roku zaprezentował teoretyczne i grafi czne opra-
cowanie uwarunkowań zdrowia Kanadyjczyków. Badacz 
wyszedł z założenia, że zdrowie jest wynikiem działania 
czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, 
środowiskiem i opieką medyczną, a promocja zdrowego 
stylu życia może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia 

i ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną. 
W zasadniczy sposób przyczynił się do umocnienia po-
zycji stylu życia w zdrowiu publicznym i medycynie [1, 2]. 

Obecnie, ze względu na złożoność i znaczenie stylu 
życia jako najważniejszego uwarunkowania zdrowia 
współczesnego człowieka, zajmują się nim przedstawi-
ciele wielu dziedzin nauki. W strukturalnym bogactwie 
komponentów stylu życia, przejawianych w zachowa-
niach zdrowotnych, największym zainteresowaniem auto-
rów różnych publikacji przedmiotu cieszą się: aktywność 
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fi zyczna i żywienie. Te dwa czynniki są uwzględniane za-
równo w programach profi laktycznych, jak i terapii kardio-
logicznej jako zalecana interwencja behawioralna [3, 4]. 

Zdrowotne oddziaływanie aktywności fi zycznej 
podjęto już w 1953 roku. Od tego czasu wielokrotnie 
dowiedziono, że niemal każde zwiększenie zakresu 
i intensywności aktywności fi zycznej wiąże się z wy-
miernymi korzyściami zdrowotnymi bez względu na 
płeć i wiek osoby ćwiczącej [5–8]. 

Dane opublikowane przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) w 2010 roku ukazują, że niska aktyw-
ność fi zyczna jest czwartym wśród najważniejszych 
czynników ryzyka śmiertelności na świecie. W stra-
tegii WHO termin „styl życia” oznacza sposób życia, 
oparty na wzajemnym związku między warunkami 
życia w szerokim sensie a indywidualnymi wzorami za-
chowań, zdeterminowanymi przez czynniki społeczno-
-kulturowe i cechy indywidualne. Aktywność fi zyczna, 
w aktualnych pracach badawczych, coraz częściej jest 
przedstawiana jako obowiązkowe zachowanie zdro-
wotne, czyli podstawowe remedium w profi laktyce za-
grożeń zdrowia. Globalne zalecenia uprawiania aktyw-
ności fi zycznej zaleciła WHO z uwzględnieniem wieku 
dla grup: 5–17 lat, 18–64 lata i powyżej 65 lat [9]. 

Okres życia studenckiego to czas niezależności i sa-
modzielności, który sprzyja próbom wybierania, spraw-
dzania i zmieniania zachowań zdrowotnych w stylu życia, 
w tym aktywności fi zycznej [10]. Konsekwencje decyzji 
zdrowotnych z czasów dzieciństwa i młodości towarzy-
szą człowiekowi przez dalsze życie. Prozdrowotny styl 
życia z regularną aktywnością fi zyczną może obniżyć 
między innymi ryzyko wystąpienia chorób sercowo-na-
czyniowych w przyszłości [11].

Głównym celem pracy jest ocena zróżnicowa-
nia stylu życia badanych studentów ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywności fi zycznej w zależności od 
rodzaju uczelni. Postanowiono uzyskać odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Jakie pozytywne i negatywne zachowania zdro-

wotne w stylu życia prezentują badani studenci 
z WWFiS i PSW? 

2. Jakie jest zróżnicowanie aktywności fi zycznej ba-
danych z obu uczelni ze względu na systematycz-
ność (częstość), miejsce pobytu i sytuacje życiowe?

Materiał i metoda

Badania przeprowadzono w kwietniu 2012 roku wśród 
319 studentów w dwóch bialskich uczelniach: Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu – kierunek wychowa-

nie fi zyczne (n = 198) i Państwowej Szkoły Wyższej im. 
Jana Pawła II – zdrowie publiczne (n = 121). Większość 
badanych studentów to mieszkańcy miast (WWFiS – 
67,2%, PSW – 57,9%) z dobrą sytuacją ekonomiczną 
(WWFiS – 82,8%, PSW – 78,5%). O doborze grupy 
zadecydowały przekonania autorek o tym, że okres 
studiów wymaga dokonywania samodzielnych decyzji 
życiowych. W tym czasie ujawniają się, kształtowane 
od dzieciństwa, postawy wobec aktywności fi zycznej 
z perspektywy przeszłości i przyszłości. Duże znacze-
nie miało również zróżnicowanie kierunków studiów 
badanych.

W pracy wykorzystano metodę sondażu diagno-
stycznego, której narzędziem był autorski kwestiona-
riusz ankiety składający się z trzech części: pierwsza 
dotyczy samooceny częstości poszczególnych zacho-
wań zdrowotnych (regularnie, od czasu do czasu, nie 
dotyczy) stylu życia badanych, druga – aktywności 
fi zycznej obowiązkowej i wolnoczasowej, trzecia –
charakterystyki studentów. W opracowaniu materiału 
badawczego uwzględniono zróżnicowanie poziomu 
istotności statystycznej poszczególnych zachowań 
zdrowotnych ze względu na kierunek studiów bada-
nych, wykorzystując test chi-kwadrat (p < 0,05).

Wyniki badań

Wyniki badań przedstawiają ilościową charakterystykę 
stylu życia badanych z wyeksponowaniem specyfi ki 
aktywności fi zycznej.

Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że 
styl życia badanych obejmuje pozytywne i negatywne 
zachowania zdrowotne (tab. 1). Regularnie dobrego sa-
mopoczucia doświadcza 82,8% studentów wychowa-
nia fi zycznego i 64,5% ich kolegów. Mniejsze odsetki 
i częstotliwość odnotowano wśród studentów dba-
jących o zdrowie i poddających się kontroli (40,9% – 
WWFiS, 24,8% – PSW). Zaobserwowano, że od czasu 
do czasu ¾ ogółu ankietowanych (73,7% – WWFiS, 
72,7% – PSW) nieregularnie się odżywia, a połowa 
(odpowiednio – 59,1%, 48,0%) spożywa nadmierną 
ilość pożywienia. Od czasu do czasu 73,7% studentów 
wychowania fi zycznego i 53,8% ze zdrowia publicz-
nego ma ograniczony czas snu. Przedstawione zacho-
wania są istotnie zróżnicowane ze względu na kierunek 
studiów. Zaobserwowano, że 24,8% studentów uczelni 
sportowej i 56,2% ich kolegów od czasu do czasu prak-
tykuje sedenteryjny styl życia. Do nadmiernego, regu-
larnego oglądania mediów elektronicznych przyznał się 
co czwarty badany (25,8% – WWFiS, 27,8% – PSW). 
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Wykazano, że znaczny odsetek respondentów (67,1% – 
WWFiS, 69,4% – PSW) od czasu do czasu pije alkohol. 
Prawie co trzecia badana osoba regularnie stosuje an-
tykoncepcję (29,8% – WWFiS, 30,6% – PSW), a 40,4% 
z WWFiS i 30,6% z PSW pozytywnie ocenia własne 
własne zdrowie prokreacyjne. Kierunek studiów istotnie 
różnicuje: odczuwanie dobrego samopoczucia, dbałość 
o zdrowie, zagrożenia zdrowia, zachowania żywieniowe, 
czas snu, sedenteryjność, picie alkoholu i palenie pa-
pierosów oraz brak poczucia bezpieczeństwa i własnej 
wartości w większym zakresie odczuwane, od czasu do 
czasu, przez studentów zdrowia publicznego (35,5%). 
Pozostałe zachowania nie są zróżnicowane statystycz-
nie istotnie kierunkiem studiów (tab. 1). 

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że ponad 
połowa badanych z obu uczelni (57% – WWFiS, 62,8% 

– PSW) od czasu do czasu w domu wykonuje prace 
fi zyczne. Nieco mniejszy odsetek studentów WWFiS 
i PSW (53,5% i 48,0%) nigdy nie podejmuje wysiłku 
fi zycznego w związku z nauką.

Stwierdzono, że 61,2% studentów z WWFiS i tylko 
23,1% z PSW regularnie uczestniczy w programo-
wych zajęciach wychowania fi zycznego na uczelni. 
Regularnie czas wolny aktywnie spędza 40,4% ba-
danych z pierwszej i 31,4% z drugiej uczelni. Te dwa 
rodzaje aktywnych zachowań istotnie różnicuje typ 
uczelni, na korzyść studentów uczelni sportowej.

Wykazano, że aktywność turystyczną podejmuje 
od czasu do czasu tylko 45% studentów wychowania 
fi zycznego i aż 79% ich kolegów – jest to zróżnico-
wanie istotne statystycznie ze względu na typ uczelni 
(tab. 2).

Tabela 1. Zróżnicowanie stylu życia badanych studentów  z WWFiS (n = 198) i  PSW (n = 121) (%)

Styl życia
(zachowania zdrowotne)

Regularnie Od czasu do czasu Nigdy
χ2

WWFiS PSW WWFiS PSW WWFiS PSW

Mam dobre samopoczucie 82,8 64,5 17,2 35,5 0,0 0,0 13,5*

Dbam o zdrowie, kontroluję je 40,9 24,8 52,0 68,6 7,1 6,6 9,4*

Mam problemy zdrowotne, odczuwam zaburzenia zdrowia 6,0 1,6 41,0 62,0 53,0 36,4 15,1*

Mam dobrą opiekę medyczną 39,9 34,7 50,0 54,5 10,1 10,7 0,9

Posiłki spożywam nieregularnie 15,2 23,1 73,7 72,8 11,1 4,1 7,4*

Spożywam nadmierną ilość pokarmów 6,6 6,6 59,1 48,0 34,3 45,4 4,1*

Mam ograniczony czas snu 12,6 18,2 73,7 53,8 13,7 28,0 14,2*

Racjonalnie (regularnie) wypoczywam 26,2 24,0 63,1 67,8 10,7 8,2 0,8

Odczuwam przemęczenie, brak regularnego wypoczynku 5,5 12,4 79,8 72,0 14,7 15,6 4,8

Siedzę w pracy i w domu 4,5 16,5 24,8 56,2 70,7 27,3 59,8 *

Nadmiernie korzystam z mediów elektronicznych 25,8 27,8 55,6 57,9 18,6 14,7 0,8

Przebywam w toksycznym środowisku społecznym 2,0 3,3 29,8 36,4 68,2 60,3 2,2

Piję alkohol 12,6 2,5 67,,1 69,4 20,2 28,1 12,7*

Palę papierosy 11,1 14,0 7,1 23,2 81,8 72,8 19,1*

Zażywam leki 0,6 0,8 6,0 3,3 93,4 84,3 1,4

Jestem w grupie ryzyka zdrowotnego 1,5 5,0 13,3 10,7 85,4 84,3 3,4

Mam pozytywne zdrowie prokreacyjne 40,4 30,6 40,4 43,0 19,2 26,4 3,9

Stosuję antykoncepcję 29,,8 30,6 30,3 20,6 40,0 48,8 4,0

Odczuwam brak poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości 1,0 9,1 27,8 35,5 71,2 55,4 16,5*

Doświadczam przemocy fi zycznej, psychicznej 1,5 3,3 11,1 14,0 87,4 82,6 1,8

Mogę liczyć na wsparcie społeczne, materialne 47,0 52,9 44,4 38,0 8,6 9,1 1,3

Radzę sobie ze stresem 38,4 29,8 53,0 65,3 8,6 5,0 5,0

Poszukuję Boga, wierzę, modlę się 46,5 51,2 44,4 43,0 9,1 5,8 1,5

Bezinteresownie pomagam osobom potrzebującym 41,0 45,4 55,5 48,8 3,5 5,8 1,8
Źródło: badania własne 
* p < 0,05
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Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, że 
w okresie studiowania prawie połowa (WWFiS – 48,0% 
i PSW – 45,6%) ogółu badanych regularnie masze-
rowała, a co 4 jeździł na rowerze. Kierunek studiów 
różnicuje istotnie uczestniczenie w zespołowych grach 
sportowych, ćwiczeniach siłowych i gimnastyce, które 
w większym zakresie i z większą częstotliwością do-
tychczas regularnie uprawiali studenci wychowania 
fi zycznego (odpowiednio – 44,4%, 36,9%, 28,8%). 

Studiujący zdrowie publiczne tylko od czasu do czasu 
w dużym zakresie uprawiali bieganie (71,8%), gimna-
stykę (62,4%), jazdę na rowerze (57,3%), ćwiczenia si-
łowe (50,5%) i pływanie (48,5%).

Na podstawie analizy danych (tab. 4), ukazują-
cych formy aktywności rekreacyjnej i sportowej, które 
badani studenci chcieliby uprawiać w przyszłości, 
zaobserwowano, że większość ze sportowej uczelni 
planuje regularnie biegać (39,4%), ćwiczyć na siłowni 

Tabela 2. Aktywność fi zyczna badanych z uwzględnieniem jej systematyczności, miejsc pobytu i sytuacji życiowych  (WWFiS n = 198) (PSW n = 121) (%)

Miejsca pobytu i sytuacje życiowe
Regularnie Od czasu do czasu Nigdy

χ2

WWFiS PSW WWFiS PSW WWFiS PSW

Wykonuję prace fi zyczne w codziennych 
obowiązkach domowych 5,6 2,4 57,0 62,8 37,4 34,8 2,3

Podejmuję wysiłek fi zyczny w związku z nauką 
(dojścia, schody…) 6,6 5,0 39,9 47,0 53,5 48,0 1,7

Uprawiam aktywność fi zyczną obowiązkową-
-programową (lekcje wychowania fi zycznego) 61,2 23,1 34,8 62,8 24,8 5,8 32,3*

Uprawiam wolnoczasową aktywność rekreacyjną, 
sportową 40,4 31,4 37,3 69,5 1,5 7,4 47,6*

Uczestniczę w turystyce aktywnej 
(kwalifi kowanej) w czasie wolnym 14,1 8,2 45,0 79,0 40,9 14,8 35,7*

Źródło: badania własne 

* p < 0,05

Tabela 3. Formy aktywności rekreacyjnej i sportowej, w których w okresie studiowania badani studenci uczestniczyli (WWFiS n = 198) (PSW n = 103) (%)

Formy rekreacji ruchowej i sportowej
Regularnie Od czasu do czasu

χ2

WWFiS PSW WWFiS PSW

Bieganie 26,3 10,7 61,6 71,8 9,6*

Maszerowanie 48,8 45,6 29,8 34,0 0,4

Nordic Walking 2,0 0,8 33,8 37,9 0,6

Ćwiczenia siłowe 36,9 9,7 48,0 50,5 16,0*

Aerobik 11,1 16,5 39,4 39,8 1,0

Gimnastyka 28,8 10,7 54,0 62,4 7,6*

Fitness 12,6 22,3 32,3 37,9 1,5

Aqua fi tness 2,5 2,9 29,3 26,2 0,1

Jazda na rowerze 28,3 24,3 53,5 57,3 0,6

Żeglarstwo 4,0 1,0 32,8 21,4 1,1

Zespołowe gry sportowe 44,4 10,7 22,7 18,4 8,7*

Tańce 19,7 12,6 35,9 37,9 1,8

Sporty walki 4,0 0,8 1,0 0,8 0,7

Pływanie 4,0 12,6 2,0 48,5 9,5*

Lekkoatletyka 8,6 4,9 5,5 3,4 0,1
Źródło: badania własne 
* p < 0,05
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(35,9%) i gimnastykować się (34,8%). Ponad 1/3 stu-
dentów ze zdrowia publicznego planuje regularnie tań-
czyć (36,4%) i pływać (35,9%) oraz żeglować (51,7%) 
od czasu do czasu. Typ uczelni istotnie różnicuje takie 
rodzaje planowanej rekreacji ruchowej jak: bieganie, 
ćwiczenia siłowe, gimnastykę, fi tness, aqua fi tness, że-
glarstwo, zespołowe gry sportowe i lekkoatletykę. 

Dyskusja

Wyniki badań Romanowskiej-Tołłoczko [12] ukazują, 
że występowanie zachowań prozdrowotnych i anty-
zdrowotnych w stylu życia studentów wrocławskich jest 
zróżnicowane ze względu na typ uczelni, choć różnice 
te nie są istotne. Większość studentów określa swój 
poziom aktywności fi zycznej jako przeciętny, jakość 
i regularność spożywania posiłków ocenia jako wła-
ściwe, a ilość snu w normie. Około 1/3 pali papierosy, 
a ponad połowa spożywa alkohol. Wśród studentów 
uczelni rzeszowskich najważniejsze wzory zachowań, 
wpływające niekorzystnie na potencjał zdrowotny, to: 
niski udział czynnego wypoczynku w czasie wolnym, 
zbyt krótki sen, preferowanie form aktywności rucho-
wej wymagających mniejszego wysiłku fi zycznego, 
brak lub nieregularne uprawianie sportu, nieregularne 
odżywianie się i nadmierne spożywanie alkoholu [13]. 
Wśród bialskich studentów około połowa od czasu do 
czasu nieracjonalnie się odżywia i ma ograniczony 

czas snu. Co 5 student wychowania fi zycznego i co 2 
ze zdrowia publicznego prezentuje sedenteryjny styl 
życia, a regularnie co 4 z nich nadmiernie korzysta 
z mediów. Studenci kierunków medycznych według wy-
ników Zarzecznej-Baran [14], Łaszek [15], Ślusarskiej 
i in. [16], pomimo większej świadomości zdrowotnej na 
temat korzystnego dla zdrowia znaczenia aktywności 
ruchowej oraz prawidłowego odżywiania się, nie wdra-
żają swoich wiadomości do praktyki dnia codziennego. 
Natomiast styl życia studentów AWF odbiega nieco od 
zachowań studentów pozostałych uczelni [12, 17]. Są 
oni najbardziej aktywni fi zycznie, najmniej palą i naj-
więcej piją, najczęściej jedzą, najlepiej śpią. Gdyby 
nie fakt, że spożywają najwięcej alkoholu, można by 
stwierdzić, iż prowadzą zdrowy tryb życia. Więcej niż 
połowa studentów z Białej Podlaskiej od czasu do 
czasu pije alkohol. Studenci uniwersytetów w Anglii, 
Walii i Irlandii w mniejszości praktykują prozdrowotne 
zachowania, ze wskazaniem na mężczyzn, którzy co 
prawda prezentują wyższy poziom aktywności fi zycz-
nej, spożywają mniej słodyczy i dłużej śpią, natomiast 
przejawiają wysoki poziom pijaństwa [18]. Styl zdro-
wia studentów z Japonii różnicuje płeć i rok studiów 
– kobiety i rozpoczynający studia prezentują bardziej 
zdrowy styl życia niż mężczyźni i studenci starszych 
roczników [19]. Rodzaj uczelni w Białej Podlaskiej 
istotnie różnicuje aktywność fi zyczną programową, re-
kreacyjno-sportową i turystyczną badanych. W progra-

Tabela 4. Formy aktywności rekreacyjnej i sportowej, które badani studenci chcieliby uprawiać w przyszłości (WWFiS n = 198) (PSW n = 103) (%)

Formy rekreacji ruchowej 
i sportowej

Regularnie Od czasu do czasu
χ2

WWFiS PSW WWFiS PSW
Bieganie 39,4 29,1 15,1 34,0 11,7*

Maszerowanie 18,7 30,1 13,1 20,4 0,0

Nordic Walking 12,1 20,4 16,7 48,5 2,2

Ćwiczenia siłowe 35,9 22,3 13,1 46,6 28,3*

Aerobik 21,7 30,1 14,1 33,0 2,3

Gimnastyka 34,8 22,3 13,1 37,7 19,7*

Fitness 29,3 30,1 15,2 33,0 5,1*

Aqua fi tness 26,3 33,0 19,2 44,6 4,0*

Jazda na rowerze 29,3 24,3 17,7 19,4 0,6

Żeglarstwo 26,3 12,6 19,7 51,7 23,2*

Zespołowe gry sportowe 23,7 12,6 6,6 24,3 19,1*

Tańce 21,2 36,9 11,1 17,5 0,6

Pływanie 7,1 35,9 2,5 23,3 1,1

Lekkoatletyka 6,1 15,5 8,1 5,8 4,6*
Źródło: badania własne 

* p < 0,05
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mowych zajęciach wychowania fi zycznego na uczelni 
regularnie uczestniczy 61,2% studentów z WWFiS 
i tylko 23,4% z PSW. Regularnie czas wolny aktyw-
nie spędza 40,4% studentów wychowania fi zycznego 
i 31,4% ich kolegów. Aktywność turystyczną podejmuje 
od czasu do czasu tylko 45,0% studentów wychowania 
fi zycznego i aż 79,0% ich kolegów z PSW.

Wnioski

Uzyskane wyniki badań upoważniają do sformułowania 
następujących wniosków:
1. Pozytywne zachowania zdrowotne w stylu życia 

bialskich studentów to: regularne kontrolowanie 
zdrowia przez niespełna połowę studentów wycho-
wania fi zycznego, spożywanie odpowiedniej ilości 
pokarmów przez połowę studentów z PSW i co 
trzeciego z WWFiS, brak sedenteryjnych zacho-
wań u ¾ studentów sportowej uczelni, niepalenie 
papierosów, niezażywanie leków i niedoświadcza-
nie przemocy przez zdecydowaną większość oraz 
posiadanie wsparcia, pozytywnego zdrowia pro-
kreacyjnego i udzielanie bezinteresownej pomocy 
potrzebującym również przez większość studentów 
z obu uczelni.

2. Negatywne zachowania zdrowotne w stylu życia 
bialskich studentów to: nieregularne posiłki ¾ ba-
danych, nadmierne spożywanie pokarmów i od 

czasu do czasu ograniczony czas snu. Nadmierne 
korzystanie z mediów i picie alkoholu od czasu do 
czasu przez ponad połowę ogółu. Przebywanie 
w toksycznym środowisku i brak poczucia bezpie-
czeństwa i własnej wartości przez co trzeciego an-
kietowanego.

3. Regularną aktywnością fi zyczną dla prawie po-
łowy studentów z WWFiS i co trzeciego studenta 
z PSW są obowiązkowe zajęcia programowe, 
nieco mniejsza grupa z obu uczelni uprawia aktyw-
ność rekreacyjno-sportową w czasie wolnym. Co 
trzeci student nie podejmuje wysiłków fi zycznych 
w domu, a połowa wysiłków związanych z nauką. 
Aktywność turystyczną sezonowo podejmuje zde-
cydowana większość studentów z PSW. 

4. Dotychczas – w okresie studiowania – połowa 
ogółu regularnie maszerowała i ¼ jeździła na rowe-
rze, a studenci wychowania fi zycznego dodatkowo 
uprawiali zespołowe gry sportowe i ćwiczenia si-
łowe, zaś co piąty biegał. Zdecydowana większość 
z PSW i WWFiS dotychczas tylko od czasu do 
czasu biegała. Ponad połowa od czasu do czasu 
z PSW gimnastykowała się, jeździła na rowerze, 
a co drugi ćwiczył na siłowni i pływał. 

5. Rodzaj uczelni istotnie różnicuje aktywność fi -
zyczną programową, rekreacyjno-sportową i tury-
styczną w czasie wolnym badanych.
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Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu leczenia sanatoryjnego na sprawność fizyczną dorosłych kobiet.
Materiał i metody badań. Badaniami objęto 72 kobiety przebywające na leczeniu sanatoryjnym trzytygodnio-

wym w Kudowie Zdroju, które podzielono ze względu na wiek na dwie podgrupy: grupa młodsza 45–54 lat (35 
osób) oraz grupa starsza 55–64 lat (32 osoby). Do badań wybrano kuracjuszki mieszkające obecnie w miastach. 
Badania były przeprowadzone dwukrotnie: na początku i na końcu trwającego trzy tygodnie turnusu. Podczas 
pierwszego badania kobiety wypełniły również ankietę dotyczącą stylu życia. Do celów niniejszej pracy wybrano 
pomiary wysokości i masy ciała, wskaźnik BMI oraz test sprawności fizycznej – Test Seniora (Senior Fitness Test). 

Wyniki. Wśród badanych kobiet zaobserwowano poprawę parametrów somatycznych oraz sprawności 
fizycznej we wszystkich próbach Testu Seniora. Omawiane różnice są istotne statystycznie.

Wnioski. Kobiety uczestniczące w badaniach charakteryzują się wysoka średnią wartością masy ciała w od-
niesieniu do populacji ogólnopolskiej. Wartość średnia wskaźnika BMI jest wyższa w grupie kobiet starszych 
niż młodszych.

Korzystniejsze wyniki w pięciu próbach Testu Seniora uzyskały kobiety z grupy młodszej, a w jednej próbie 
kobiety z grupy starszej. Pobyt na turnusie sanatoryjnym poprawił sprawność fizyczną oraz parametry soma-
tyczne badanych kobiet. 

Można zatem przyjąć, że zabiegi rehabilitacyjne oraz uzdrowiskowy klimat korzystnie wpływają na spraw-
ność fizyczną kobiet.

NR 63 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zaintereso-
wania kondycją biologiczną osób dorosłych i starszych 
[1–5]. Powodów jest wiele, a najważniejszy z nich to 
znaczne ograniczenie wysiłków fi zycznych w pracy za-
wodowej i w czynnościach dnia codziennego. Jest to 
spowodowane dynamicznym rozwojem techniki.

Sprawność fi zyczna jest jednym z głównych czyn-
ników kondycji biologicznej organizmu, a jednocześnie 
należy do właściwości złożonych [6–9]. Wiąże się ze 
stanem całego organizmu, a nie tylko z jego układem 
ruchu. Sprawność ta nie jest dana człowiekowi raz na 

zawsze. Trzeba o nią zabiegać i kształtować, tak aby 
umożliwiała człowiekowi wykonywanie czynności za-
wodowych i dnia codziennego [10–14].

W licznych publikacjach dotyczących kondycji bio-
logicznej podkreśla się wyraźnie pozytywną rolę zwięk-
szonej aktywności fi zycznej [15–17]. Zorganizowana, 
systematycznie podejmowana aktywność fi zyczna jest 
istotnym elementem zdrowego stylu życia, który wpływa 
na zachowania zdrowotne oraz bezpośrednio na zdro-
wie w aspekcie psychofi zycznym i społecznym [18–20]. 
Polskie kobiety znacznie rzadziej aktywnie uczestniczą 
w zajęciach ruchowych niż mężczyźni. Badania podkre-
ślają, że rola społeczna, jaką pełnią kobiety, obowiązki 
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zawodowe oraz obowiązki rodzinne sprawiają, że nie-
wiele pozostaje czasu na aktywność fi zyczną [21, 22] 
Podobne wnioski wyciągają naukowcy z innych krajów 
[23]. Kobiety wydatkują mniej energii w ciągu dnia i mniej 
czasu poświęcają na rekreację niż mężczyźni. 

Leczenie sanatoryjne daje szansę na poprawę 
zdrowia i samopoczucia, a także na poprawę kondycji 
biologicznej organizmu [24]. Jednym z celów leczenia 
uzdrowiskowego jest zmiana nawyków zdrowotnych 
w zakresie żywienia, aktywności fi zycznej i ograni-
czenia używek. Turnusy sanatoryjne, jako jedna z nie-
licznych metod, umożliwiają połączenie czynników 
powszechnie dostępnych, jak kinezyterapia i fi zykote-
rapia, z czynnikami naturalnymi, swoistymi dla danego 
uzdrowiska. Mimo wyraźnych odrębności w metodach 
leczniczych i diagnostycznych każdego z wymienio-
nych działów, wszystkie doskonale się uzupełniają, po-
nieważ łączy je wspólna cecha, jaką jest wykorzystanie 
naturalnych lub zbliżonych do naturalnych procedur 
leczniczych. Umożliwia to organizowanie w wyjątkowy 
sposób kompleksowego postępowania leczniczego 
i zapobiegawczego, a tym samym pomnażania zdro-
wia. Niemniej jednak ocena wymiernych efektów zdro-
wotnych leczenia sanatoryjnego jest niezbyt często 
podejmowana przez badaczy [9, 10]. Powodem mogą 
być między innymi trudności organizacyjne w przepro-
wadzeniu tego typu badań.

Cel pracy

Celem pracy jest ocena wpływu leczenia sanatoryj-
nego na poziom sprawności fi zycznej kobiet, ocenianą 
za pomocą Testu Seniora.

Materiał i metody badań

Badania zostały przeprowadzone wśród kuracjuszek 
przebywających na leczeniu sanatoryjnym trzytygo-
dniowym w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich S.A., w od-
dziale Kudowa Zdrój, w sanatoriach Polonia, Koga, 
Zameczek i Zacisze oraz w SP ZOZ Sanatorium 
„Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju. Wiek badanych zo-
stał określony w przedziałach: 45–54 oraz 55–64 rok 
życia. Grupa młodsza liczyła 35 osób, a średnia wieku 
w tej grupie wyniosła 50, 57 lat. W grupie starszej prze-
badano 37 kobiet, a średnia wieku w tej grupie to 59, 
46 lat. Do badań wybrano kuracjuszki mieszkające 
obecnie w miastach. Przebadane kobiety miały zlecony 
identyczny program terapeutyczny, a ich dolegliwości 
dotyczyły narządu ruchu.

Z licznych pomiarów, wykonanych wśród badanych, 
do celów niniejszej pracy wybrano pomiary wysokości 
i masy ciała oraz wskaźnik BMI. Zastosowano też test 
sprawności fi zycznej – Test Seniora (Senior Funktional 
Fitness Test), który jest przeznaczony do oceny spraw-
ności fi zycznej osób starszych. Składa się z sześciu 
prób, które pośrednio pozwalają określić siłę i gibkość 
górnej i dolnej części ciała, wytrzymałość aerobową, 
koordynację ruchową i równowagę dynamiczną [25]. 
Jest to test bezpieczny, łatwy w przeprowadzeniu, nie 
wymaga specjalistycznego sprzętu. Wykorzystując 
proste wzorce ruchowe, umożliwia określenie najważ-
niejszych parametrów sprawności fi zycznej. Kolejność 
prób jest ściśle określona [26]: 

Zginanie przedramienia (arm curl), oceniające siłę 
mięśni kończyn górnych. Podano liczbę ugięć w czasie 
30 sekund. 

Sięganie rękami za plecy do zetknięcia palców 
(back scratch), oceniające gibkość górnej części ciała. 
Zmierzono taśmą centymetrową z dokładnością do 
0,5 cm.

Wstawanie z krzesła w ciągu 30 sekund (30-se-
cond chair stand). Próba ta ocenia siłę mięśni kończyn 
dolnych. Mierzona była liczba cykli w ciągu 30 sekund.

Usiądź na krześle i dosięgnij (chair sit and reach 
test) – skłon do przodu i próba sięgnięcia palcami ręki 
do palców stopy kończyny dolnej wyprostowanej w sta-
wie kolanowym. Próba ocenia gibkość dolnej części 
ciała. Zmierzono taśmą centymetrową z dokładnością 
do 0,5 cm.

„Wstań i idź” (stand up and go) – jak najszybsze 
wstanie z krzesła, pokonanie dystansu 2,44 m, mierzo-
nego od krawędzi krzesła do słupka, i powrót do pozycji 
siedzącej. Próba ocenia koordynację i równowagę dy-
namiczną. Zmierzono czas wykonania próby z dokład-
nością do 0,01 sekundy.

6-minutowy marsz (the 6-minute trial walk) ocenia-
jący wytrzymałość aerobową. Zmierzono odległość 
w metrach, jaką pokonał badany w ciągu 6 minut marszu.

Wykonanie poszczególnych elementów poprzedził 
pokaz, a badana wstępnie sprawdziła możliwość wy-
konania prób w celu zapoznania się z ich prawidłowym 
przebiegiem.

Stosując test w warunkach polskich, skorzystano 
z adaptacji (jednostek miar i wag), umożliwiającej wy-
konanie go z wykorzystaniem powszechnie stosowa-
nych jednostek układu SI [26]. 

Badania były przeprowadzone dwukrotnie: na po-
czątku i na końcu trwającego trzy tygodnie turnusu. 
Podczas pierwszego badania kobiety wypełniły również 
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ankietę dotyczącą wybranych elementów stylu życia 
i wyraziły dobrowolną pisemną zgodę na udział w ba-
daniach. Problem badawczy uzyskał zgodę Senackiej 
Komisji ds. Etyki Badań Naukowych AWF we Wrocławiu.

Zebrane wyniki zostały poddane analizie staty-
stycznej. W opracowaniu materiału wykorzystano na-
stępujące metody statystyczne:
1. metody statystyki opisowej: średnia (x), odchylenie 

standardowe (s) i współczyn nik zmienności (v),
2. do oceny istotności różnic między średnimi w grupach 

wieku wykorzystany został test t-Studenta dla grup 
niezależnych i dotyczył on tylko pierwszego badania, 

3. do oceny różnic między średnimi w badaniu I i II 
zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji 
(analysis of variance – ANOVA): grupy wieku × 
× powtórzenia. Istotność różnic przyjęto na pozio-
mie p ≤ 0,05.

Wyniki

Badanie I

Badane grupy kobiet różnią się cechami somatycznymi. 
W grupie kobiet młodszych (45–54 lat) średnia wyso-
kość ciała wynosi 159,9 cm i jest wyższa niż w grupie 

starszej (55–64 lat) o 1,4 cm (tab. 1). Różnica ta nie 
jest istotna statystycznie. Średnia masa ciała w grupie 
młodszej wynosi 74,2 kg i jest mniejsza niż w grupie 
starszej o 2,6 kg (tab. 1). Różnica ta nie jest istotna sta-
tystycznie. 

W obu grupach badanych kobiet wartość średnia 
wskaźnika BMI przekroczyła granice normy (tab. 1). 
W grupie młodszej średnia wartość BMI wynosi 29,03. 
Wartość ta mieści się w przedziale „nadwaga”. W gru-
pie starszej średnia wartość BMI jest nieco większa – 
30,58 i nieznacznie wykracza do przedziału „otyłość”. 
Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między 
grupami wieku. 

W pięciu próbach Testu Seniora nieistotnie korzyst-
niejsze wyniki osiągnęły kobiety z grupy młodszej, tylko 
w czwartej próbie nieznacznie lepszy wynik uzyskały 
panie z grupy starszej. Wszystkie cechy mierzone za 
pomocą Testu Seniora charakteryzują się dużą zmien-
nością w obu grupach wieku (tab. 1).

Badanie II

Zaobserwowano istotne zmiany parametrów somatycz-
nych i sprawności fi zycznej po turnusie sanatoryjnym. 
W obu badanych grupach masa ciała i wskaźnik BMI 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna parametrów somatycznych i sprawności fi zycznej badanych kobiet w podziale na grupy wieku oraz istotność 
różnic między pierwszym (I B) a drugim (II B)  badaniem

Cecha Badanie
Grupa 45–54

(N = 35)
Grupa 55–64

(N = 37)
Test

t-Studenta

x s v IB–IIB x s v IB–IIB t p

Wysokość ciała [cm] 159,93 5,23 3,27 158,54 3,89 2,46 1,28 0,2033

Masa ciała [kg]
I 74,21 7,60 10,25

0,0001
76,82 10,49 13,65

0,0000
–1,20 0,2329

II 73,72 7,35 9,97 75,95 10,15 13,36 –1,06 0,2914

BMI [kg/m2]
I 29,03 2,94 10,13

0,0001
30,58 4,30 14,05

0,0000
–1,77 0,0808

II 28,84 2,87 9,94 30,23 4,15 13,75 –1,64 0,1055

Zginanie 
przedramienia [n]

I 17,89 4,42 24,74
0,0000

17,46 5,37 30,77
0,0000

0,37 0,7152

II 18,97 4,08 21,53 18,86 5,09 26,98 0,10 0,9225

Sięganie rekami za 
plecy [cm]

I –0,23 3,13 –1367,32
0,0000

–1,64 3,87 –236,72
0,0000

1,69 0,0954

II 0,24 2,97 1223,30 –0,85 3,49 –409,42 1,43 0,1573

Wstawanie z krzesła 
[n]

I 15,54 3,23 20,78
0,0000

14,32 3,08 21,52
0,0000

1,64 0,1059

II 17,23 2,73 15,87 16,05 2,85 17,74 1,78 0,0789

Usiądź na krześle i 
dosięgnij [cm]

I –0,43 2,49 –581,33
0,0000

0,39 3,10 791,71
0,0000

–1,23 0,2218

II 0,00 2,28 – 0,93 2,91 312,22 –1,51 0,1359

Wstań i idź [s]
I 6,53 1,39 21,33

0,0000
7,33 2,13 29,00

0,0000
–1,88 0,0644

II 6,19 1,17 18,89 6,98 1,76 25,15 –2,25 0,0276

6-minutowy marsz 
[m]

I 525,09 105,91 20,17
0,0000

466,22 116,21 24,93
0,0000

2,24 0,0281

II 545,97 96,59 17,69 495,89 105,22 21,22 2,10 0,0393
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przyjął mniejsze wartości po turnusie sanatoryjnym 
(tab. 1). Różnice te są istotne statystycznie. Jednak 
w obu grupach wieku wskaźnik mieści się w tym sa-
mym przedziale co przed turnusem – w grupie młod-
szej w przedziale nadwaga, a w grupie starszej na dol-
nej granicy nadwagi i otyłości.

W pierwszej próbie Testu Seniora, oceniającej siłę 
mięśni kończyny górnej, osiągnięto poprawę wyników 
w stosunku do badania przed turnusem (tab. 1). U ko-
biet starszych zauważono większą poprawę niż u ko-
biet młodszych. Różnice między pierwszym a drugim 
badaniem są statystycznie znamienne.

W drugiej próbie, oceniającej gibkość górnej części 
ciała, zauważa się również poprawę pomiędzy pierw-
szym i drugim badaniem, przy czym wyniki w grupie 
starszej poprawiły się w sposób bardziej znaczący (tab. 
1). Omawiane różnice są istotne statystycznie.

Poprawę wyników między pierwszym a drugim ba-
daniem obserwowano także w próbie „wstawanie”, oce-
niającej siłę mięśni kończyn dolnych, w obu grupach 
wieku (tab. 1). Zmiany wyników są istotne statystycznie.

Poprawę istotną uzyskały badane w czwartej próbie 
Testu Seniora, oceniającej gibkość dolnej części ciała 
(tab. 1). Kobiety z obu grup wieku miały korzystniejsze 
wyniki w drugim badaniu. 

Badane kobiety z obu grup wieku w piątej próbie, 
oceniającej koordynację i równowagę dynamiczną, 
w drugim badaniu pokonały wyznaczony odcinek 
w krótszym czasie niż podczas badania pierwszego 
(tab. 1). Różnica między badaniami jest istotna staty-
stycznie.

W ostatniej próbie, oceniającej wytrzymałość aero-
bową, badane kobiety poprawiły w sposób istotny staty-
stycznie wynik z pierwszego badania. Kobiety starsze 
osiągnęły bardziej wyraźna poprawę niż młodsze (tab. 1). 

Dyskusja

Postęp w rozwoju cywilizacji przynosi ludzkości duże 
korzyści, w tym poprawę warunków bytowych. Jednak 
osiągnięcia naukowo-techniczne zwracają się coraz 
częściej przeciwko człowiekowi. Zmieniające się wa-
runki życia generują stresy, ograniczają aktywność fi -
zyczną i osłabiają funkcje organizmu [28, 29].

Wysokość ciała jest uznana przez wielu badaczy 
za cechę somatyczną, która informuje o rozwoju bio-
logicznym, odrębnościach regionalnych, środowisko-
wych i społecznych [30, 31]. Wysokość ciała podlega 
zjawisku trendu sekularnego, czyli zmianom między-
pokoleniowym [30, 32]. Wśród badanych kobiet można 

zauważyć przejawy trendu sekularnego. Kobiety młod-
sze są wyższe niż kobiety starsze, jednak w sposób 
nieistotny statystycznie. 

Masa ciała jest cechą, która w dużym stop-
niu zależy od stylu życia i nawyków żywieniowych. 
Najczęściej używanym wskaźnikiem oceniającym 
prawidłową masę ciała jest wskaźnik względnej masy 
ciała BMI. Wielu autorów zwraca uwagę, że nadmierne 
otłuszczenie i otyłość należą do głównych chorób cy-
wilizacyjnych. Nadwaga jest poważnym czynnikiem 
ryzyka w chorobach sercowo-naczyniowych, prowadzi 
do patologii w układzie ruchu i ogranicza sprawność 
fi zyczną [31, 33]. Kobiety z grupy młodszej znajdują 
się w przedziale „nadwaga”, natomiast kobiety star-
sze w dolnej granicy przedziału „otyłość I stopnia”. 
Należy zatem przypuszczać, że zwiększa się wśród 
nich ryzyko wystąpienia chorób, których podłożem jest 
w głównej mierze nadmiar tkanki tłuszczowej.

Porównując poziom rozwoju somatycznego bada-
nych kobiet z wynikami innych autorów, obserwuje się 
pewne tendencje: kobiety młodsze są wyższe, lżejsze 
i mają niższą wartość wskaźnika BMI w porównaniu 
z kobietami starszymi [10, 34, 35].

Spadek sprawności i wydolności fi zycznej z wie-
kiem jest fi zjologiczny i nieuchronny, nawet u osób 
zdrowych, ale może przebiegać u poszczególnych 
osób w różnym tempie i nasileniu [16]. Istnieją w tym 
względzie duże różnice indywidualne i grupowe, róż-
nice warunków życia i pracy oraz określonego stylu 
życia.

Zgodnie z oczekiwaniami u kobiet starszych ob-
serwowano niższą funkcjonalną sprawność fi zyczną, 
zwłaszcza w zakresie koordynacji i równowagi dyna-
micznej oraz wydolności aerobowej.

Autorki testu opracowały normy dla starszych 
kobiet amerykańskich [27]. Pierwszym przedziałem 
wieku w tych normach są lata 60–64. Badana grupa 
starsza to panie w wieku 55–64 lata. Uzyskane wy-
niki przez kobiety z grupy starszej odniesiono do norm 
amerykańskich z pierwszego przedziału wiekowego. 
Wartości średnie prób – „zginanie przedramienia”, „się-
ganie za plecy”, „wstawanie z krzesła” i „usiądź i do-
sięgnij” – mieszczą się w normach dla amerykańskich 
kobiet. Wyniki dwóch pozostałych prób znajdują się 
poniżej granicy tych norm (tab. 2).

 Inni autorzy pokazują niższe wyniki parametrów 
sprawności fi zycznej kobiet polskich w stosunku do po-
pulacji amerykańskiej [10, 36]. W badaniach mieszka-
nek domów pomocy społecznej, kobiety w wieku 65–74 
lata nie osiągnęły w żadnej próbie Testu Seniora dolnej 
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granicy normy dla ich wieku [10]. Można to wiązać mię-
dzy innymi z faktem, że kobiety zamieszkujące domy 
pomocy społecznej są wyłączone z części czynności 
dnia codziennego (zakupy, przygotowywanie posiłków 
itp.), co może przekładać się na zmniejszoną aktyw-
ność ruchową. 

Wydaje się, że korzystne zmiany po turnusie sana-
toryjnym masy ciała i BMI mogą być związane przede 
wszystkim z codziennym stosowaniem gimnastyki lecz-
niczej jako podstawowym zabiegiem rehabilitacyjnym 
i zmianą żywienia. Także większa ilość czasu wolnego, 
brak obowiązków i piękne okolice uzdrowiska sprzyjają 
aktywności w czasie wolnym.

Analizując zmiany wszystkich parametrów związa-
nych ze sprawnością fi zyczną, należy podkreślić nie-
wątpliwie korzystny wpływ pobytu w uzdrowisku. We 
wszystkich badanych próbach sprawnościowych w obu 
grupach wieku badanych kobiet obserwowano po-
prawę wyników po trzytygodniowym pobycie sanatoryj-
nym. Korzystny wpływ systematycznych i codziennych 
zabiegów rehabilitacyjnych na sprawność fi zyczną po-
twierdzają badania innych autorów [9]. 

Odpowiednio dobrane i systematyczne ćwiczenia, 
relaksujące zabiegi oraz oderwanie się kuracjuszek od 
codziennych obowiązków poprawiają ich sprawność fi -
zyczną i kondycję biologiczną. Pobyt w sanatorium to 

nie tylko zmiana klimatu i odpoczynek od obowiązków, 
ale także nauka odpowiedniego stylu życia i żywienia 
oraz poprawa ogólnego samopoczucia. 

Wnioski

Pobyt w sanatorium korzystnie wpłynął na parametry 
somatyczne oraz na sprawność fi zyczną. Po trzyty-
godniowym turnusie wśród badanych kobiet obserwo-
wano istotne zmniejszenie masy ciała, BMI i wyraźną 
poprawę funkcjonalnej sprawności fi zycznej. Można 
zatem przyjąć, że zabiegi rehabilitacyjne oraz leczni-
cze walory uzdrowiska korzystnie wpływają na orga-
nizm badanych kobiet.

Kobiety uczestniczące w badaniach charakteryzują 
się wysoką średnią wartością masy ciała w odniesieniu 
do grup rówieśniczych. Wartość wskaźnika BMI jest 
wyższa w grupie kobiet starszych i mieści się na gra-
nicy „nadwaga” – „otyłość I stopnia”, a w grupie młod-
szej w przedziale „nadwaga”.

Nieco korzystniejsze wyniki sprawności fi zycznej 
odnotowały kobiety młodsze niż starsze, co jest zwią-
zane ze zmianami inwolucyjnymi. Istotne różnice doty-
czyły koordynacji i równowagi dynamicznej oraz wydol-
ności tlenowej i były wyższe wśród młodszych kobiet.

Tabela 2. Normy Testu Seniora i wyniki uzyskane przez badane osoby (wartości mieszczące się w zakresie normy opracowanej przez autorki testu 
zaznaczono pogrubionym drukiem drukiem)

Próba Norma
 60–64 lata

Średni wynik 
55–64 lata

Zginanie przedramienia [n]   13–19 17,46

Sięganie za plecy [cm] –3,0–1,5 –1,64

Wstawanie z krzesła [n]  ,12–17 14,32

Usiądź i dosięgnij [cm] –0,5–5,0 0,39

Wstań i idź [s]  6,0–4,4 7,33

6-minutowy marsz [yd]/[m] 545–660/498–603 466,22
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STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Regularna aktywność fizyczna powinna być na stałe wpisana w styl życia człowieka. Jest 
to niezwykle ważne w przypadku osób starszych. Niska aktywność fizyczna może istotnie wpływać na ryzyko 
wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

Cel pracy. Ocena jakości życia mieszkańców ośrodka opiekuńczo-adaptacyjnego w wymiarze poziomu 
aktywności i sprawności fizycznej. 

Materiał i metody. Przebadano grupę 40 kobiet w wieku 75–84 lat. Badane podzielono na dwie grupy w za-
leżności od wieku: pierwszą – 21 kobiet w wieku 75–79 lat, drugą – 19 kobiet w wieku 80–84 lata. Badanym 
zmierzono podstawowe parametry somatyczne, takie jak: wysokość i masę ciała, wyliczono wskaźnik masy 
ciała – BMI. U wszystkich badanych zastosowano kwestionariusz jakości życia WHOQOL-Bref, kwestionariusz 
aktywności fizycznej Paffenbarger oraz test sprawności fizycznej Senior Fitness Test. Do analizy statystycznej 
wykorzystano program Statistica 9. Do wykazania istotnych różnic między grupami posłużono się testem 
U-Manna Whitneya, a do oceny związków użyto współczynnik korelacji Spearmana.

Wyniki. Średnia wartość BMI wyniosła 28,42 w młodszej grupie oraz 28,91 w starszej grupie. Średnia ja-
kość życia wyniosła 93,4 punkty w młodszej oraz 96,36 punktów w starszej grupie. Średnia wartość wskaźnika 
Paffenbarger wyniosła 3609,3 kcal w młodszej oraz 3052,77 kcal w starszej grupie.

Wnioski. Zarówno aktywność, jak i sprawność fizyczna u pensjonariuszek była wyższa w pierwszej grupie 
w przedziale wiekowym 75–79 lat. Ogólna średnia wartość jakości życia osiągnęła wyższy wynik w starszej 
grupie w wieku 80–84 lata. Z kolei średnia wartość indywidualnej percepcji własnej jakości życia była wyższa 
w pierwszej, młodszej grupie. Nie wykazano istotnych związków między jakością życia a aktywnością i spraw-
nością fizyczną. 
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STRESZCZENIE

Wstęp 

Pojęcie jakości życia jest ponadczasowe i uniwersalne. 
Nasze codzienne życie, zdrowie, a także aktywność 
i sprawność fi zyczna bezpośrednio oddziałują na ja-
kość naszego życia. 

Postęp cywilizacyjny i zmiany kulturowo-społeczne, 
które zachodzą we współczesnym świecie, posiadają 
swoje odbicie w stanie zdrowia zarówno fi zycznego, 
psychicznego, jak i społecznego populacji ludzkiej [1]. 
Ciągły rozwój cywilizacyjny przynosi ogromny postęp 

w technice i nauce, a także znaczną poprawę warunków 
życia ludzi. Jednocześnie jest on przyczyną pojawienia 
się wielu nieznanych wcześniej zagrożeń. Choroby cy-
wilizacyjne stają się coraz bardziej powszechne i doty-
kają ludzi w każdym wieku. Niektóre z nich można ła-
two wyleczyć. Inne jednak wiążą się z długotrwałymi, 
skomplikowanymi i kosztownymi terapiami, a jeszcze 
inne są wręcz nieuleczalne. Aby uniknąć chorób cywili-
zacyjnych, należy przede wszystkim prowadzić aktywny 
tryb życia, zdrowo się odżywiać, uprawiać sporty, zapo-
biegać nałogom, a także unikać stresów.
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Stan zdrowia warunkuje jakość naszego życia, 
która jest pojęciem bardzo szerokim, badanym przez 
psychologię i inne dziedziny, omawianym przez wielu 
teoretyków i badaczy. Nie ma jednak jednego modelu 
teoretycznego, który w jednoznaczny sposób opisy-
wałby zagadnienia jakości życia ludzkiego [2].

Ludzie, którzy charakteryzują się wysoką jakością 
życia, są spełnieni i mają satysfakcjonujące relacje 
społeczne. Uważa się, że jakość życia można ustalić 
na podstawie zbioru odgórnie przyjętych i jednakowych 
dla wszystkich kryteriów, do których należą: bogactwo 
przeżyć, poziom aktywności, poziom świadomości, 
współuczestnictwo w życiu społecznym, a także twór-
czość. Im większe jest ich spełnienie, tym wyższa jest 
jakość naszego życia [3].

Aktywność ruchowa jest jednym z podstawowych 
czynników warunkujących rozwój osobniczy, stan zdro-
wia i jakość życia człowieka. Ponadto stanowi kluczowy 
element prozdrowotnego stylu życia, w którego skład 
wchodzą m.in. prawidłowy sposób odżywiania się, hi-
giena psychiczna i rytm życia [4–6].

Umiarkowana aktywność fi zyczna, wpisana na 
stałe w styl życia człowieka oraz uprawiana regularnie, 
jest niezbędna, aby zachować dobrą kondycję psy-
chofi zyczną [7]. Jest to niezwykle ważne w przypadku 
osób starszych, ponieważ aktywność fi zyczna przeciw-
działa procesom starzenia się, tak więc pełni rolę an-
tyinwolucyjną. Proces starzenia się polega na ciągłym 
zmniejszaniu się aktywności biologicznej organizmu, 
przez co zdolność do regeneracji i adaptacji znacznie 
się obniża. Spadek sprawności oraz wydolności fi zycz-
nej jest fi zjologiczny i nieuchronny, nawet u zdrowych 
osób. O tempie starzenia decyduje przede wszystkim 
czynnik genetyczny, który determinuje długość życia. 
Na szybkość starzenia się wpływają ponadto czynniki 
zewnętrzne, takie jak przebyte choroby, nieprawidłowe 
odżywianie się, urazy, niewłaściwy tryb życia czy też 
praca w szkodliwych warunkach. Z kolei czynniki, które 
hamują proces starzenia, to między innymi aktywny fi -
zycznie i psychicznie tryb życia, właściwa dieta oraz 
wystrzeganie się nałogów [8–10]. 

Celem ćwiczeń fi zycznych dla osób starszych jest 
przede wszystkim zachowanie sprawności wszystkich 
układów fi zjologicznych oraz podtrzymanie sprawności 
fi zycznej, która pozwala na wykonywanie podstawo-
wych czynności dnia codziennego (takich jak ubiera-
nie się czy sprzątanie). Ponadto ćwiczenia ruchowe 
pozwalają na psychiczne odprężenie, zadowolenie, 
a także wypełnienie w sposób wartościowy wolnego 
czasu, którego w wieku starszym jest bardzo dużo. 

Aktywność ruchowa wpływa również na sprawniejsze 
funkcjonowanie narządów zmysłów, orientacji w prze-
strzeni, równowagi, koordynacji i wyobraźni [11]. Jest 
to niezmiernie ważne w prewencji upadków, których 
występowanie wraz z wiekiem stale rośnie.

Cel pracy

Celem podjętych badań była ocena jakości życia miesz-
kańców ośrodka opiekuńczo-adaptacyjnego w wymia-
rze poziomu aktywności i sprawności fi zycznej.

Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jak kształtuje się aktywność fi zyczna u pensjona-

riuszy w zależności od wieku?
2. Czy poziom aktywności fi zycznej wiąże się ze 

sprawnością fi zyczną w poszczególnych grupach 
wiekowych?

3. Która zdolność sprawności fi zycznej najbardziej ko-
reluje z poziomem aktywności w poszczególnych 
grupach wiekowych?

4. Jak kształtuje się jakość życia pensjonariuszy 
w poszczególnych grupach wiekowych?

5. Czy poziom sprawności fi zycznej ma związek z po-
ziomem jakości życia w poszczególnych grupach 
wiekowych? 

6. Czy poziom aktywności fi zycznej ma związek z po-
ziomem jakości życia w poszczególnych grupach 
wiekowych?

Materiał i metody

Badaniami objęto grupę 40 kobiet w wieku 75–84 lat. 
Badania zostały przeprowadzone w Ośrodku opiekuń-
czo-adaptacyjnym we Wrocławiu. Badania odbywały 
się w okresie letnim w 2010 roku. Badane podzielono 
na dwie grupy w zależności od wieku. Pierwszą grupę 
stanowiło 21 kobiet w wieku 75–79 lat, natomiast grupę 
drugą – 19 kobiet w wieku 80–84 lata. Badanym zmie-
rzono podstawowe parametry somatyczne, takie jak: 
wysokość i masę ciała. Na ich podstawie wyliczono 
wskaźnik masy ciała – BMI (Body Mass Index).

U wszystkich badanych zastosowano kwestionariusz 
jakości życia WHOQOL-Bref. Kwestionariusz ten prze-
znaczony jest do oceny jakości życia osób zdrowych 
i chorych do celów poznawczych i klinicznych. Wersja 
WHOQOL-Bref jest wersją skróconą skonstruowaną 
na podstawie WHOQOL-100. Kwestionariusz ten składa 
się z 26 pytań i umożliwia otrzymanie profi lu jakości 
życia w zakresie dziedziny fi zycznej, psychologicznej, 
społecznej oraz środowiskowej. Każda z tych dziedzin 
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oceniana jest według różnych kryteriów. Punktacja dla 
dziedzin ustalana jest przez wyliczenie średniej arytme-
tycznej z pozycji, które wchodzą w skład poszczególnych 
dziedzin. Wyliczone średnie następnie należy pomnożyć 
przez 4, aby uzyskać postać wyników porównywalnych 
z WHOQOL-100. Punktacja dziedzin ma kierunek pozy-
tywny, tzn. im więcej badany uzyska punktów, tym lep-
sza jest jego jakość życia [12].

Kwestionariusz WHOQOL-Bref zawiera również po-
zycje, które są analizowane odrębnie: pytanie 1, które 
dotyczy indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia, 
oraz pytanie 2, które dotyczy indywidualnej, ogólnej 
percepcji własnego zdrowia [12].

Aktywność fi zyczna badana była za pomocą 
Kwestionariusza Paffenbarger (Paffenbarger Physical 
Activity Questionnaire PPAQ). Kwestionariusz ten po-
zwala na zebranie informacji dotyczących aktywności 
fi zycznej w ciągu ostatniego tygodnia i ostatniego roku. 
Cechuje się on satysfakcjonującą wiarygodnością i wy-
soką powtarzalnością [13]. Ponadto kwestionariusz 
Paffenbargera pozwala na zebranie informacji doty-
czących intensywności, częstotliwości i czasu trwania 
aktywności fi zycznej w czasie wolnym od pracy zawo-
dowej. Pacjent samodzielnie lub z pomocą ankietera 
wykazuje te czynności, które wykonywał. Następnie 
szacowana jest wielkość wydatku energetycznego 
związana z tymi czynnościami. Dodatkowo w kwestio-
nariuszu zostały zawarte pytania dotyczące pokony-
wania codziennego dystansu (1 km = 59,2 kcal), ilości 
pięter (1 piętro = 4 kcal), a także tempa chodu (powolne 
< 3,2 km/h, średnie lub normalne 3,2–4,8 km/h, żwawe 
4,8–6,5 km/h, szybkie >6,5 km/h) [14, 15].

Sprawność fi zyczna mieszkańców ośrodka została 
oceniona za pomocą Testu Fullerton (Senior Fitness 
Test). Zalecany jest on przez Międzynarodową Radę 
o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym jako niezwykle 
użyteczny w wielowymiarowej ocenie sprawności 

i kondycji fi zycznej osób w starszym wieku, to jest po-
wyżej 60 roku życia [16]. Test Fullerton (Senior Fitness 
Test) składa się z 6 prób, które pośrednio pozwalają 
ocenić siłę oraz elastyczność górnej i dolnej części 
ciała, wytrzymałość aerobową, równowagę i koordyna-
cję ruchową. Próba „Wstań i idź” (8-Foot Up-and-Go 
[s]), to próba złożonej koordynacji, której zadaniem jest 
ocena zwinności i równowagi dynamicznej połączonej 
z równowagą badanego. Test „Wstawanie z krzesła” 
(30-second Chair Stand [n]) ocenia siłę dolnej części 
ciała i polega na wstawaniu oraz siadaniu na krzesło. 
Siła górnej części ciała badana jest za pomocą próby 
„Zginanie przedramienia” (Arm Curl [n]). „Siad i dosię-
gnięcie” (Chair Sit-and-Reach [cm]) ma na celu ocenę 
elastyczności dolnej części ciała, natomiast do oceny 
elastyczności górnej części ciała służy próba „Drapanie 
po plecach” (Back Scratch [cm]). Ostatnią próbą 
jest „6-minutowy marsz” (6-minute Walking Test [m]). 
Określa ona poziom wytrzymałości wysiłkowej i polega 
na pokonaniu przez badanego możliwie najdłuższego 
dystansu w ciągu 6 minut.

Do analizy statystycznej wyników wykorzystano 
w pracy program Statistica 9. W pierwszej kolejno-
ści dokonano sprawdzenia normalności rozkładu. 
Ponieważ większość cech miała rozkład nienormalny, 
do danej analizy posłużono się medianą i kwartylami, 
a do wykazania istotnych różnic między grupami te-
stem U-Manna Whitneya. Wszystkie testy weryfi ko-
wano na poziomie istotności p < 0,05. Z kolei do oceny 
związków użyto współczynnika korelacji Spearmana.

Wyniki

Na podstawie pomiarów ciała (masa ciała oraz wyso-
kość ciała) wyliczono wskaźnik BMI, którego średnia 
wartość wyniosła 28,42 dla pierwszej grupy oraz 28,91 
dla drugiej grupy (tab. 1). 

Tabela 1. Charakterystyka ogólna badanych grup

Zmienna
Wiek 
[lata]

Wysokość 
[m]

Masa
[kg]

BMI
[kg/m2]

Wiek
[lata]

Wysokość
[m]

Masa
[kg]

BMI
[kg/m2]

GRUPA I (wiek 75–79 lat) GRUPA II (wiek 80–84 lata)

Średnia 75,88 1,60 72,94 28,42 81,86 1,55 69,64 28,91

Odchylenie standardowe 1,310 0,92 12,572 3,371 1,512 0,80 11,712 4,127

Mediana 75,00 1,64 68,00 28,80 81,50 1,55 65,50 29,05

Kwartyl górny 76,00 1,69 87,00 31,55 83,00 1,62 78,00 30,50

Kwartyl dolny 75,00 1,52 62,50 26,20 81,00 1,50 62,00 26,60
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Prawidłową masę ciała stwierdzono u 18,8% kobiet 
w pierwszej grupie i u 14,3% kobiet w drugiej grupie. 
Nadwagę stwierdzono u większości kobiet w obu gru-
pach, tj. zarówno u 43,8% kobiet w pierwszej grupie, 
jak i u 57,2% kobiet w drugiej grupie. Niepokojące 
jest występowanie znacznej otyłości w badanych gru-
pach. Otyłość I stopnia występowała aż u 37,5% kobiet 
w pierwszej grupie wiekowej i u 21,4% kobiet w drugiej 
grupie wiekowej. Otyłość II stopnia została stwierdzona 
u 7,1% w drugiej grupie (ryc. 1).

Analizując wartości cech somatycznych między 
dwoma badanymi grupami, nie stwierdzono żadnych 
istotnych różnic z wyjątkiem wieku, co potwierdziło 
słuszność podziału na dwie grupy.

Uzyskane wyniki z ankiety, oceniającej jakość życia, 
przeprowadzonej u 40 mieszkanek ośrodka opiekuńczo-
-adaptacyjnego w wieku 75–84 lata, wykazały, że średnia 
jakość ich życia wyniosła 95,15 punktów (93,94 w grupie 
pierwszej oraz 96,36 w grupie drugiej; tab. 2 oznaczenie 

Jakość życia). Maksymalna liczba punktów, jaką można 
było uzyskać w tej ankiecie wynosiła 130 (tab. 2).

Przeprowadzona została także odrębna analiza dla 
dwóch pytań zawartych w ankiecie dotyczącej jakości 
życia. Dla pytania 1 (tab. 2 oznaczenie WHOQOL Pyt. 
1), które dotyczyło indywidualnej, ogólnej percepcji jako-
ści życia, średnia wartość w pierwszej grupie wyniosła 
4, a w drugiej grupie 3,5. Natomiast dla pytania 2 (tab. 2 
oznaczenie WHOQOL Pyt. 2), które dotyczyło indywidual-
nej, ogólnej percepcji własnego zdrowia, wartość średnia 
w pierwszej grupie wyniosła 3,31, a w drugiej 3,43 (tab. 2).

Na podstawie uzyskanych wyników ankiety 
WHOQOL-Bref wyliczona została średnia arytme-
tyczna poszczególnych dziedzin z pozycji wchodzą-
cych w ich skład. Grupa pierwsza najwyższą średnią 
wartość uzyskała w przypadku dziedziny „Relacje spo-
łeczne” i wyniosła ona 15,7. Z kolei w drugiej grupie 
najwyższą średnią wartość wykazano w dziedzinie 
„Środowisko” i wyniosła ona 15,2 (ryc. 2).

13,5 14 14,5 15 15,5 16

rodowisko

Relacje spo eczne

Dziedzina psychologiczna

Dziedzina fizyczna

15,3

15,7

15,6

14,9

15,2

14,9

14,8

14,5

rednia w skali [4 20]

grupa II

grupa I

Rycina 1. Średnie wartości punktacji  w skali [4–20] w czterech dziedzinach jakości życia w obu porównywanych grupach wiekowych

Tabela 2. Charakterystyka jakości życia według ankiety WHOQOL-Bref grupy I i II

Zmienna
Jakość życia WHOQOL

Pyt. 1.
WHOWOL

Pyt. 2 Jakość życia WHOQOL
Pyt. 1.

WHOQOL
Pyt. 2

Grupa I (wiek 75–79 lat) Grupa II (wiek 80–84 lata)

Średnia 93,94 4,00 3,31 96,36 3,50 3,43

Odchylenie standardowe 23,081 0,894 0,946 10,853 0,855 1,089

Mediana 100,50 4,00 4,00 92,00 4,00 4,00

Kwartyl górny 108,00 5,00 4,00 106,00 4,00 4,00

Kwartyl dolny 88,00 3,50 3,00 89,00 3,00 2,00
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Analizując odpowiedzi na pytanie 1, oceniające 
jakość życia badanych, stwierdzono, że po 23% ko-
biet z obu grup wiekowych było zadowolonych z ja-
kości swojego życia. Natomiast niezadowolonych 
z jakości swojego życia było tylko 3% kobiet z pierw-
szej i 7% badanych z drugiej grupy. Nie było ani 
jednej bardzo niezadowolonej kobiety z jakości wła-
snego życia spośród wszystkich badanych kobiet 
(ryc. 3).

Analizując odpowiedzi na pytanie 2, oceniające 
zdrowie badanych, stwierdzono, że 30% kobiet z pierw-
szej i 20% kobiet z drugiej grupy wiekowej było zado-
wolonych z własnego zdrowia. Natomiast niezadowo-
lonych kobiet z własnego zdrowia było 7% z pierwszej 
grupy i 13% z drugiej (ryc. 4).

Po przeprowadzonej analizie wyników nie stwier-
dzono istotnych różnic między badanymi grupami pod 
względem jakości ich życia (tab. 6).
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Rycina 2. Odpowiedzi badanych kobiet na pytanie „Jak zadowolony jesteś z jakości swojego życia?”

Tabela 3. Charakterystyka aktywności fi zycznej według Kwestionariusza Paffenbarger badanych grup

Zmienna
Paffen. 
Pyt. 1

Paffen. 
Pyt. 3

Paffen. 
Pyt. 8

Wsk. 
Paffen.

Paffen. 
Pyt. 1

Paffen. 
Pyt. 3

Paffen. 
Pyt. 8

Wsk. 
Paffen.

GRUPA I (wiek 75–79 lat) GRUPA II (wiek 80–84 lata)

Średnia 1278,35 96,25 23568,75 3609,30 1023,31 64,00 20282,14 3052,77

Odchylenie standardowe 736,814 81,773 3909,556 622,619 727,435 81,765 3479,810 532,644

Mediana 1213,60 70,00 23700,00 3609,30 828,80 42,00 20550,00 3060,10

Kwartyl górny 1420,80 182,00 26700,00 4122,80 1184,00 84,00 22950,00 3552,30

Kwartyl dolny 828,80 28,00 20400,00 3057,40 710,40 0,00 16950,00 2548,30
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Oceniając aktywność fi zyczną mieszkanek ośrodka 
opiekuńczo-adaptacyjnego, wykazano, że średnia war-
tość wskaźnika Paffenbarger (tab. 3 oznaczenie Wsk. 
Paffen.) w pierwszej grupie kobiet wyniosła 3609,3 kcal, 
a w drugiej grupie – 3052,77 kcal. Świadczy to o wyższej 
średniej wartości całkowitego tygodniowego wydatku 
energetycznego związanego z aktywnością fi zyczną 
w pierwszej grupie badanych kobiet (tab. 3).

Przeprowadzona została także odrębna analiza 
poszczególnych pytań kwestionariusza Paffenbarger. 
Średnia wartość odpowiedzi na pytanie 1 (tab. 3 
oznaczenie Paffen. Pyt. 1), które dotyczyło pokony-

wania pieszo codziennego dystansu, dla pierwszej 
grupy badanych wyniosła 1278,35 kcal, a dla drugiej 
grupy 1023,31 kcal. Analizując odpowiedzi na pytanie 
3 (tab. 3 oznaczenie Paffen, Pyt. 3), które dotyczyło 
ilości pięter pokonywanych w ciągu dnia, stwierdzono, 
że średnia wartość dla pierwszej grupy wyniosła 
96,25 kcal, a dla drugiej 64 kcal. Dla odpowiedzi na 
pytanie 8 (tab. 3 oznaczenie Paffen. Pyt.8), które do-
tyczyło różnych rodzajów aktywności wykonywanych 
w ciągu poszczególnych dni tygodnia, wartość śred-
nia wyniosła 23 568,75 kcal dla pierwszej grupy kobiet 
oraz 20 282,14 kcal dla drugiej grupy kobiet (tab. 3).
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Rycina 3. Odpowiedzi badanych kobiet na pytanie „Jak zadowolony jesteś ze swojego zdrowia?”

Tabela 4. Charakterystyka sprawności fi zycznej według Senior Fitness Test grupy I

 
Wstań i idź [s] Wstawanie 

z krzesła [n]
Zginanie przed-

ramienia [n]
Siad i dosię-
gnięcie [cm]

Drapanie po 
plecach [cm]

6-min. marsz 
[m]

GRUPA I (wiek 75–79 lat)

Średnia 6,98 12,44 12,81 –4,75 –10,44 472,56

Odchylenie standardowe 0,923 2,065 1,559 5,791 7,728 72,631

Mediana 6,86 13,00 13,00 –6,00 –10,00 455,25

Kwartyl górny 7,43 14,00 13,00 0,00 –5,00 492,00

Kwartyl dolny 6,41 11,50 12,00 –9,50 –12,00 421,25
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Analiza istotności różnic między badanymi gru-
pami wykazała, że rodzaj aktywności codziennie 
wykonywanych był istotny. Ponadto badane kobiety 

z pierwszej grupy charakteryzowały się istotnie wyż-
szym całkowitym tygodniowym wydatkiem energe-
tycznym (tab. 6).

Tabela 5. Charakterystyka sprawności fi zycznej według Senior Fitness Test grupy II

 
Wstań i idź 

[s]

Wstawanie 
z krzesła 

[n]

Zginanie 
przedramienia

[n]

Siad i dosię-
gnięcie

[cm]

Drapanie 
po plecach

[cm]

6-min. marsz
[m]

GRUPA II (wiek 80–84 lata)

Średnia 8,42 10,93 11,07 –5,21 –7,07 410,11

Odchylenie standardowe 1,206 1,592 1,385 6,015 6,522 48,176

Mediana 8,04 10,50 10,50 –5,00 –5,50 404,50

Kwartyl górny 9,13 12,00 12,00 0,00 0,00 436,00

Kwartyl dolny 7,67 10,00 10,00 –7,00 –13,00 383,00

Tabela 6. Wartości testu istotności różnic między grupami wieku

Zmienna

Test U Manna-Whitneya
Zaznaczone wyniki są istotne z p < 0,05000

Sum. rang
Grupa 1

Sum. rang
Grupa 2 U Z p

Wiek 136,0000 329,0000 0,0000 –4,63512 0,000004

Wysokość ciała 284,5000 180,5000 75,5000 1,49654 0,134514

Masa ciała 261,5000 203,5000 98,5000 0,54042 0,588910

BMI 247,0000 218,0000 111,0000 –0,02079 0,983417

K. Paffenbargera – Pyt. 1 279,5000 185,5000 80,5000 1,28869 0,197508

K. Paffenbargera – Pyt. 3 276,5000 188,5000 83,5000 1,16398 0,244435

K. Paffenbargera – Pyt. 8 304,0000 161,0000 56,0000 2,30717 0,021046

Wsk Paffenbargera 298,0000 167,0000 62,0000 2,05774 0,039616

Wstań i idź 170,0000 295,0000 34,0000 –3,22172 0,001274

Wstawanie z krzesła 305,5000 159,5000 54,5000 2,36952 0,017812

Zginanie przedramienia 312,0000 153,0000 48,0000 2,63973 0,008298

Siad i dosięgnięcie 246,5000 218,5000 110,5000 –0,04157 0,966841

Drapanie po plecach P 218,5000 246,5000 82,5000 –1,20555 0,227994

Drapanie po plecach L 239,5000 225,5000 103,5000 –0,33256 0,739463

6-minutowy marsz 312,0000 153,0000 48,0000 2,63973 0,008298

Jakość życia 255,0000 210,0000 105,0000 0,27021 0,787000

Dz. fi zyczna 261,0000 204,0000 99,0000 0,51963 0,603321

Dz. psychologiczna 282,0000 224,0000 109,0000 0,62971 0,714312

Relacje społeczne 288,0000 231,0000 114,0000 0,71847 0,881751

Środowisko 269,0000 208,0000 103,0000 0,56854 0,707431
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Ogólna charakterystyka sprawności fi zycznej bada-
nych kobiet według Senior Fitness Test została przed-
stawiona w tabelach 4 i 5.

Stwierdzono, że średnia wartość uzyskana w pró-
bie „Wstań i idź” w pierwszej grupie była istotnie niższa 
i wyniosła 6,98 sekund, co świadczy o lepszej złożonej 
koordynacji u tych kobiet. Średnia wartość uzyskana 
w próbie „Wstawanie z krzesła” była istotnie wyższa 
w pierwszej grupie badanych i wyniosła 12,44 powtó-
rzeń, co informuje nas o ich większej sile dolnej części 
ciała. W próbie „Zginanie przedramienia”, która z kolei 
informuje o sile górnej części ciała, średnia ilość powtó-
rzeń w pierwszej grupie także miała wyższą wartość 
i wyniosła 12,81. Nieznaczna różnica między grupami 
wystąpiła w wynikach próby „Siad i dosięgnięcie”, gdzie 
średnia wartość w pierwszej grupie wyniosła 4,75 cm 
i –5,21 cm w grupie drugiej. Wyniki tej próby wskazują 
na niską elastyczność dolnej części ciała wszystkich 
badanych kobiet, a zwłaszcza kobiet w grupie drugiej. 
Średnia próby „Drapanie po plecach” w pierwszej gru-
pie wyniosła –10,44 cm oraz –7,07 cm w drugiej grupie. 
Wyniki te mogą wskazywać na większą elastyczność 
górnej części ciała kobiet z drugiej grupy aniżeli z grupy 
pierwszej, choć różnica nie była istotna statystycznie. 
Średnia długość dystansu marszu w próbie „6-minu-
towy marsz” w pierwszej grupie była istotnie wyższa, 
a jej wartość wyniosła 472,56 m. Natomiast w drugiej 
grupie średnia wartość dla tej próby stanowiła 410,11 m 
(tab. 4–6).

Podsumowując, należy podkreślić, iż analiza istot-
ności z użyciem testu U Manna-Whitneya wykazała 
istotne statystycznie różnice w przypadku wskaźnika 
Paffenbarger, zdolności złożonej koordynacji, siły gór-

Tabela 7. Wzajemny związek wśród obu grup między aktywnością a sprawnością fi zyczną

Zmienna

Korelacja porządku rang Spearmana
Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < 0,05000

GRUPA I (wiek 75–79 lat) GRUPA II (wiek 80–84 lata)

Paffen P1 Paffen P3 Paffen P8 Wsk Paffen Paffen P1 Paffen P3 Paffen P8 Wsk Paffen

Foot up –0,4540 –0,0060 –0,3005 –0,3628 –0,2988 –0,2558 –0,5894 –0,6205

Chair stand 0,4433 0,4589 0,5262 0,5694 0,3380 0,3384 0,2367 0,2654

Arm curl –0,2965 –0,2684 –0,3998 –0,3638 0,3300 0,4502 0,0788 0,1016

Chair sit & reach 0,1237 0,0591 0,1498 0,1829 0,1685 0,0035 0,0656 0,0848

Back scratch P –0,0015 –0,0525 –0,1996 –0,1350 0,3533 0,1317 0,4760 0,4900

Back scratch L 0,0822 –0,0499 –0,2409 –0,1429 0,4137 0,0273 0,4950 0,4978

6 MWT 0,2939 0,0900 0,2068 0,3282 0,4165 0,3730 0,3219 0,3099

nej i dolnej części ciała oraz poziomu wytrzymałości 
wysiłkowej (tab. 6). Ponadto analiza związków, doko-
nana za pomocą współczynnika korelacji Spearmana, 
wykazała największy związek między poziomem ak-
tywności fi zycznej a zdolnością dotycząca siły kończyn 
dolnych w grupie pierwszej, natomiast w grupie drugiej 
poziom aktywności fi zycznej najbardziej korelował ze 
złożoną koordynacją (tab. 7).

Dyskusja

Ze względu na ponadczasowość, uniwersalność i waż-
ność takich pojęć jak jakość życia, aktywność i spraw-
ność fi zyczna, wielu naukowców podejmuje badania 
w obrębie tych zagadnień.

Podstawę do rozważań na temat kształtowania 
się jakości życia mieszkańców ośrodka opiekuńczo-
-adaptacyjnego we Wrocławiu stanowią wyniki badań 
ankietowanych kobiet. Po przeprowadzonej analizie 
stwierdzono, że jakość życia w obu grupach wieko-
wych była dość dobra. Nie wykazano jednak istotnych 
różnic między badanymi grupami pod względem jako-
ści ich życia. Ogólna średnia jakość życia była wyższa 
w drugiej grupie kobiet. Z kolei Bręczewski w swoich 
badaniach nad jakością życia osób niepełnosprawnych 
przebywających w domach opieki społecznej wykazał, 
że ich poczucie jakości własnego życia jest większe 
niż u osób pełnosprawnych [17]. Wynik ten przeczy 
zarówno sugestiom, które są zawarte w piśmiennic-
twie, jak i stereotypowym wyobrażeniom, że jakość 
życia osób niepełnosprawnych powinna być obniżona. 
Można wnioskować, że osoby niepełnosprawne, po-
dobnie jak osoby starsze, rzadziej stawiają sobie cele 
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życiowe, a także mniej wymagają od siebie i innych 
[17]. Porównując dziedzinę życia dotyczącą bezpie-
czeństwa, środowiska domowego, miejsca zamiesz-
kania oraz standardu życia mieszkańców ośrodka 
opiekuńczo–adaptacyjnego i osób niepełnosprawnych 
przebywających w domach opieki społecznej, obie 
grupy wykazały duże zadowolenie. Może to wynikać 
z przemian, jakie następują w tych instytucjach, które 
idą w kierunku polepszenia warunków życia swoich 
mieszkańców [17, 18].

Niezwykle złożonym i często omawianym proble-
mem w piśmiennictwie jest zadowolenie z własnego 
życia w wymiarze zarówno globalnym, jak i cząstko-
wym, na które składa się satysfakcja z poszczególnych 
aspektów funkcjonowania ludzkiego [19]. W wymiarze 
globalnym ankietowane kobiety z obu grup w większo-
ści były zadowolone z jakości swojego życia. Wynik ten 
można porównać do badań Wolańskiej, które dotyczyły 
jakości życia starszych mieszkańców Dolnego Śląska. 
Badane osoby również w większości odpowiadały, że 
są zadowolone z własnego życia. Ponadto ludzie na 
Dolnym Śląsku w wieku 60 lat i więcej cieszyli się wyż-
szą jakością życia od badanych w przedziale wieko-
wym 45–59 lat [20].

Na pytanie, które dotyczyło indywidualnej, ogólnej 
percepcji własnego zdrowia, badane kobiety z ośrodka 
opiekuńczo-adaptacyjnego w większości również od-
powiadały, że są zadowolone ze swojego zdrowia. 
Z kolei aż 32,6% badanych seniorów z Dolnego Śląska 
odpowiedziało, że są raczej niezadowoleni z wła-
snego zdrowia. Zatem stopień ich zadowolenia ze 
zdrowia nie odpowiada stopniowi zadowolenia z życia. 
Wynikać z tego może, że stan zdrowia nie miał więk-
szego wpływu przy ocenie zadowolenia ze swojego 
życia [20]. Z kolei w przypadku wyników własnych 
badań, przeprowadzonych w ośrodku adaptacyjno-
-opiekuńczym, można stwierdzić, że występuje istotny 
związek zdrowia z poczuciem jakości swojego życia. 
Badane kobiety, zarówno na pytanie dotyczące jakości 
życia, jak i zdrowia, odpowiadały, że są zadowolone. 
Dodatkowo podkreślały, że stan ich zdrowia ma istotne 
znaczenie dla ogólnej oceny jakości ich życia.

W wymiarze cząstkowym wyróżnia się poszcze-
gólne aspekty życia, które dla określonej osoby mogą 
być mniej lub bardziej ważne. Dziedziny te tworzą 
u osób układy hierarchiczne – są sprawy ważne, 
ważniejsze i całkiem nieistotne [21]. W użytym kwe-
stionariuszu jakości życia, za pomocą którego zostały 
przeprowadzone badania u mieszkanek ośrodka opie-
kuńczo-adaptacyjnego, wyróżniono cztery dziedziny 

życia: fi zyczną, psychologiczną, środowisko oraz re-
lacje społeczne. Średnia wartość dziedziny fi zycznej 
w obu grupach osiągnęła zbliżony wynik. W odniesie-
niu do pozostałych dziedzin pod względem uzyskanych 
wartości średnich dziedzina fi zyczna uzyskała naj-
mniejszą wartość średnią w obu grupach. Świadczyć 
to może o tym, że z wiekiem osobom starszym brakuje 
sił, energii, coraz częściej odczuwają ból i dyskomfort, 
coraz ciężej jest im wykonywać zwykłe czynności dnia 
codziennego, a w wyniku narastających problemów 
zdrowotnych stają się coraz bardziej uzależnieni od 
leków. Średni wynik dziedziny psychologicznej był 
znacznie wyższy w grupie pierwszej niż w grupie 
drugiej. Wynik ten może sugerować, że koncentracja, 
pamięć czy też myślenie zmniejsza się wraz z upły-
wem lat. W dziedzinie relacji społecznych, podobnie 
jak w dziedzinie psychologicznej, grupa pierwsza uzy-
skała wyższą średnią wartość niż grupa druga. Wynik 
ten może wskazywać na większe zainteresowanie 
kontaktem młodszych osób z innymi ludźmi niż ludźmi 
starszymi, którzy z racji wieku i problemów zdrowot-
nych wolą przebywać z osobami dobrze znanymi, ro-
dziną lub samotnie. W dziedzinie środowisko średnie 
wartości obu grup badanych były niemal identyczne. 
Wyniki uzyskane z analizy dziedzin można porównać 
do przeprowadzonych badań nad hierarchią wartości 
osób starszych, które wykazały, że w układzie hierar-
chicznym wartości na pierwszym miejscu znajduje się 
zdrowie, co zdaje się być zrozumiałe w obliczu coraz 
częściej pojawiających się dolegliwości zdrowotnych 
[21]. Mieszkanki ośrodka opiekuńczo-adaptacyjnego 
również w pierwszej kolejności wymieniały zdrowie 
jako najważniejszą wartość, do której odnosiły jakość 
swojego życia.

Aktywność ruchowa jest jednym z podstawowych 
czynników, które warunkują zdrowie i jakość życia 
człowieka [4]. Podstawę do rozważań na temat ak-
tywności fi zycznej mieszkańców ośrodka opiekuń-
czo-adaptacyjnego we Wrocławiu stanowią wyniki 
badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza 
Paffenbarger. Na podstawie analizy wyników stwier-
dzono, że wyższą aktywnością fi zyczną charakte-
ryzowały się osoby z grupy pierwszej, obejmującej 
przedział 75–79 lat. Badania przeprowadzone przez 
Pędraszewską wykazały, że kobiety po 50 roku życia, 
spędzające swój wolny czas w aktywny sposób, twier-
dzą, że aktywność ruchowa niezwykle wpływa na od-
nowę ich sił biologicznych, a także lepszą wydolność 
fi zyczną oraz poprawę sylwetki [22]. Z kolei badania 
Stroch-Uczciwek i wsp., przeprowadzone na grupie 
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pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po 65 roku 
życia, wykazały, że ich aktywność fi zyczna przed oraz 
po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego nie 
przekraczała 1000 kcal/tydzień i dotyczyła głównie 
wysiłków lekkich związanych z pracami domowymi 
[23]. Wartość ta jest dużo niższa od wartości bada-
nych kobiet z ośrodka opiekuńczo-adaptacyjnego, 
która wynosiła 3331 kcal/tydzień.

Uczestniczenie w różnych formach zajęć rucho-
wych ma istotny wpływ na szeroko rozumianą spraw-
ność fi zyczną. Ocena sprawności fi zycznej za pomocą 
testu Rikli & Jones, którą zastosowano w niniejszej 
pracy, okazała się skuteczną metodą pomiarową wy-
dolności funkcjonalnej kobiet w przedziale wiekowym 
75–84 lata. Pomimo wykazanych w analizie badań 
zaniedbań w zakresie aktywności fi zycznej, większość 
badanych mieszkanek ośrodka opiekuńczo-adapta-
cyjnego uzyskała wyniki poszczególnych prób testu 
Fullerton (Senior Fitness Test) w granicach normy. 
Porównując wyniki badań własnych do norm amery-
kańskich [24], zaobserwowano, że w pierwszej gru-
pie wszystkie kobiety mieściły się w granicach normy 
w próbie „Wstawanie z krzesła”. Natomiast w próbach 
„Zginanie przedramienia” oraz „Wstań i idź” znaczna 
większość badanych również nie wykroczyła poza gra-
nice przyjętych norm. Analizując wyniki badań drugiej 
grupy badanych kobiet, można stwierdzić, że pensjona-
riuszki najlepsze wyniki uzyskały w próbie „Wstawanie 
z krzesła” i „Zginanie przedramienia”. Aż 92% kobiet 
uzyskało wyniki tych prób mieszczące się w granicach 
normy. Ponadto aż 64% badanych kobiet uzyskało 
wyniki próby „Wstań i idź”, które nie wykraczają poza 
granice normy. Zatem pensjonariuszki z obu grup, 
w próbach „Wstań i idź”, „Wstawanie z krzesła” oraz 
„Zginanie przedramienia”, uzyskały zadowalające wy-
niki, mieszczące się w normach amerykańskich. Na 
tej podstawie można stwierdzić, że siła górnych i dol-
nych kończyn oraz koordynacja i równowaga badanych 
pensjonariuszek znajdowała się na optymalnym pozio-
mie, nieodbiegającym od przyjętych norm. Ponadto 
zaobserwowano istotne statystycznie różnice w wy-
mienionych próbach. Z kolei w przypadku prób „Siad 
i dosięgnięcie” oraz „Drapanie po plecach” mieszkanki 
z obu grup uzyskały najniższe wyniki, które znacznie 
odbiegały od norm amerykańskich. Próby te informują 
o elastyczności dolnej i górnej części ciała. Niskie wy-
niki uzyskane w tych próbach przez obie grupy mogą 
świadczyć o tym, że z upływem lat włókna ścięgien 
i mięśni oraz torebki stawowe ulegają zwłóknieniu, 
przez co stają się bardziej sztywne i zmniejsza się za-

kres ruchomości. Do pomiaru poziomu wytrzymałości 
wysiłkowej posłużyła próba „6-minutowy marsz”, w któ-
rej 75% kobiet z pierwszej oraz 72% kobiet z drugiej 
grupy uzyskały wyniki mieszczące się w granicach 
norm amerykańskich, tj. 385–540 m dla pierwszej oraz 
430–585 m dla drugiej grupy. Harada i wsp. wykazali, 
że ludzie w podeszłym wieku, żyjący samodzielnie 
w Stanach Zjednoczonych, pokonują marszem dystans 
długości aż 496,5 m w czasie 6 minut [25]. Z kolei 
kobiety badane przez Thomasa w ciągu 6 minut po-
konywały dystans 392 m, natomiast mężczyźni w tym 
samym czasie pokonywali dystans 417 m [26]. W pracy 
Rożek i wsp. stwierdzono, że ćwiczenia prowadzone 
w ramach turnusu rehabilitacyjnego w istotny sposób 
poprawiają sprawność fi zyczną i tolerancję wysiłku 
u osób starszych. Analiza wyników 6-minutowego testu 
marszowego wykazała bowiem, istotną poprawę prze-
bytego dystansu marszu zarówno u kobiet, jak i męż-
czyzn [27].

Regularna aktywność fi zyczna powinna być na 
stałe wpisana w styl życia człowieka. Zaleca się, aby 
dorosły człowiek wykonywał wysiłek fi zyczny co naj-
mniej przez 30 minut w ciągu dnia. Jest to niezwykle 
ważne w przypadku osób starszych. Niska aktywność 
ruchowa może istotnie wpływać na ryzyko wystąpienia 
chorób cywilizacyjnych. Osoba, która systematycznie 
ćwiczy, niezależnie od momentu, w którym podjęła 
trening zdrowotny, już po 2 latach może znacznie po-
prawić swoją wydolność fi zyczną [22]. Nowak i Woitas 
-Ślubowska w swoich badaniach wykazały, że po roku 
wykonywania ćwiczeń znacznie wzrosła sprawność 
ruchowa kobiet uprawiających rekreacyjną gimnastykę 
[28]. Analizując badania własne oraz innych autorów, 
można wysunąć wniosek, że aktywność i sprawność 
fi zyczna mają swoje odbicie w naszym zdrowiu, które 
z kolei warunkuje jakość naszego życia.

Wnioski

1. Pierwsza grupa (75–79 lat) charakteryzowała się 
istotnie wyższym poziomem aktywności fi zycznej 
niż grupa druga (80–84 lata).

2. Poziom aktywności fi zycznej związany jest z po-
ziomem sprawności fi zycznej. Zarówno aktywność, 
jak i sprawność fi zyczna u pensjonariuszek była 
wyższa w pierwszej grupie, obejmującej kobiety 
w wieku 75–79 lat. 

3. W grupie pierwszej zanotowano najwyższą korela-
cję między poziomem aktywności fi zycznej a siłą 
kończyn dolnych. W przypadku drugiej grupy po-
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ziom aktywności fi zycznej najbardziej korelował ze 
złożoną koordynacją.

4. Zaobserwowano tendencję wyższej ogólnej jakości 
życia w drugiej grupie, czyli u osób powyżej 80 roku 
życia. 

5. Nie wykazano istotnych związków między jakością 
życia a sprawnością fi zyczną. 

6. Nie wykazano istotnych związków między jakością 
życia a aktywnością fi zyczną.

[1] Żukowska Z, Żukowski R: Zdrowie i aktywność sportowa 
młodzieży w świetle rozwoju nauk o kulturze fi zycznej 
i pedagogiki; w: Kaźmierczak A, Makarczuk A, Maszorek-
-Szymala A (red.): Kultura fi zyczna i zdrowotna w życiu 
współczesnego człowieka. SATORIdruk, Łódź, 2007.

[2] Uchmanowicz K, Łoboz-Grudzień K: Quality of life – 
defi nitions and health related questionnaries – a literature 
review. Fam Med Prim Care Rev, 2008; 10(2): 245–252.

[3] Głębocka A, Szarzyńska M: Social support and well-being 
among the elderly. Geront Pol, 2005; 13(4): 255–259.

[4] Osiński W: Starzenie się osobnika i populacji a aktywność 
fi zyczna; w: Kubińska Z, Bergier B (red.): Rekreacja 
ruchowa w teorii i praktyce. Biała Podlaska, PWSZ, 
2005; 89–109.

[5] Pocztarska-Dec A., Bergier J. Aktywność ruchowa ludzi 
starszych w świetle dotychczasowych badań. Człowiek 
i Zdrowie, 2012; VI (1).

[6] Rowiński R. Dąbrowski A. Wpływ regularnej aktywności 
ruchowej na sprawność fi zyczną i jakość życia seniorów. 
Turystyka i Rekreacja, 2011; Tom 7.

[7] Bicka A, Kozdroń E: Aktywność ruchowa ludzi starszych 
czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fi zycz-
nego. Kult Fiz, 2003; 5-6.

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

[9] Mizińska J: Młodość, a wartość starości; w: Borowska T 
(red.): Jakości egzystencjalne wyzwaniem dla pedagogiki 
i edukacji. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-
go, Chowanna, 2008, 1(30): 125–130.

[10] Troncale JA: The aging process. Med Dypl, 1997; 6(1): 
42–49.

[11] Parnicka U: Aktywność ruchowa ludzi w starszym wieku. 
Sport dla wszystkich 2005, 3: 36–39.

[12] Wołoniecka L: Jakość życia w naukach medycznych. 
Poznań, Wydawnictwo Akademii Medycznej, 2001.

[13] Paffenbarger RS, Blair SN, Lee IM, Hyde RT: Measure-
ment of physical activity to asses health effects in free 
living populations. Med Sci Sports Exerc, 1993; 25: 60–70.

[14] Nowak Z: Ocena przydatności kwestionariuszy aktywności 
ruchowej u chorych z wykonaną przezskórną angiopla-
styką wieńcową. Katowice, AWF, 2007.

[15] Pereira MA, Fitzergerald SJ, Gregg EW: A Collection 
of Physical Activity Questionnaire for Heath-related 
research. Paffenbarger Physical Activity Questionnaire. 
Med Sci Sports Exerc, 1997; 29(6): 83–88.

[16] Różańska-Kirschke A, Kocur P, Wilk M, Dylewicz P: Full-
erton Fitness Test as fi tness index for the elderly. Rehab 
Med., 2006; 10(2): 15–19.

[17] Bręczewski G: Jakość życia osób niepełnosprawnych 
przebywających w domach pomocy społecznej. Post 
Rehab, 1997; XI(4): 135–142.

[18] Tarkowska E: Życie codzienne w domach opieki społecz-
nej. Warszawa, IFiS PAN,  1994.

[19] Puciato D: Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowi-
skowej na przykładzie Jedliny-Zdroju. Opole, Ofi cyna 
Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008.

[20] Wolańska W: Proces starzenia się ludności Śląska do 
2030 roku. Śląski Przegląd Statystyczny, 2005; 4: 23–25.

[21] Cibor R: Life values and their balance in the elderly; w: 
Borowska T (red.): Jakości egzystencjalne wyzwaniem 
dla pedagogiki i edukacji. Katowice, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Chowanna, 2008; 1(30): 97–110.

[22] Duda B: Physical activity and fi tness of adults aged 60–69 
years. Med Sport, 2008; 24(6): 379–384.

[23] Storch-Uczciwek A, Plewa M, Nowak Z, Bochenek A: 
Ocena aktywności ruchowej pacjentów powyżej 65. roku 
życia przed i po zabiegu pomostowania aortalno-wieńco-
wego. Fizjoterapia, 2007; 15(3): 34–43.

[24] Jones J, Rikli R: Measuring Functional. The Journal on 
Active Aging, March–April 2002, 25–30.

[25] Harada ND, Chiu V, Stewart AL: Mobility – related function 
in older adults: assessment with a 6-minute walking test. 
Arch Phys Med Rehabil, 1999; 80 (7): 837–841.

[26] Thomas B: Endurance testing and training in the frail 
elderly. Adv Phys Therap Assist, 2001; 11: 40–41.

[27] Rożek K, Piechura J, Skrzek A, Ignasiak T, Bartczyszyn 
M, Majewska M: Ocena efektywności turnusu rehabilita-
cyjnego na sprawność fi zyczną i tolerancję wysiłku osób 
w wieku starszym. Antropomotoryka, 2012; 22(57): 57–62.

[28] Nowak M, Woitas-Ślubowska D: Sprawność motoryczna 
kobiet uprawiających rekreacyjną gimnastykę (w świetle 
wyników Eurofi t). Kult Fiz, 1998; 3–4: 16–18.

PIŚMIENNICTWO               





– 73 –

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W STRUKTURZE 
CZASU WOLNEGO KOBIET UCZESTNICZĄCYCH 

W KLUBOWYCH ZAJĘCIACH FITNESS

Ewa Stępień*, Ewelina Niźnikowska*, Jacek Stępień**

** dr, Instytut Turystyki i Rekreacji, PSW im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97
** mgr, Katedra Turystyki i Rekreacji, WWFiS, Biała Podlaska, ul. Akademicka 2

Słowa kluczowe: aktywność fi zyczna, czas wolny, kobiety, zajęcia fi tness

Streszczenie

Cel badań. Celem badań było określenie miejsca aktywności fizycznej w strukturze czasu wolnego kobiet 
uczestniczących w klubowych zajęciach fitness.

Materiał i metody. Badaniami objęto 489 kobiet systematycznie ćwiczących w 14 klubach fitness w wybranych 
miastach wschodniej Polski: Białymstoku, Siedlcach, Białej Podlaskiej, Lublinie, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Metodą, 
którą zastosowano w badaniach był sondaż diagnostyczny, realizowany za pomocą kwestionariusza ankiety.

Wyniki i wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań dają podstawę do sformułowania następujących 
wniosków. Aktywność fizyczna w strukturze czasu wolnego kobiet regularnie uczestniczących w klubowych 
zajęciach fitness zajmuje wysoką pozycję. Ilość czasu poświęcanego przez badane kobiety na aktywność fizycz-
ną uzależniona jest od wieku i wartości BMI, natomiast nie jest statystycznie zależna od wykształcenia, stanu 
cywilnego i liczby posiadanych przez respondentki dzieci. Najpopularniejszymi umiejętnościami sportowymi, 
jakie posiadają respondentki, są: jazda na rowerze, siatkówka, pływanie i jazda na łyżwach. 

NR 63 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

Aktywność fi zyczna jest powszechnie uznawana za 
jeden z najważniejszych elementów zdrowego stylu 
życia, za miernik zdrowia we wszystkich jego aspek-
tach, za środek do osiągania lepszej jakości życia. 
Potwierdzają to wyniki licznych badań naukowych [1–4] 
i innych. 

W większości krajów na świecie, również w Polsce, 
aktywność fi zyczna obywateli przestała być indywidu-
alną sprawą człowieka, a stała się ważnym problemem 
i zadaniem polityki państwa, wymagającym stałego 
monitoringu i diagnozy [5–7]. Funkcjonujący model 
rekreacji, uprawianej przede wszystkim dla przyjemno-
ści, rozrywki i zabawy, aktualnie zmienia się w przeko-
nanie o powszechnej powinności tego typu działalności 
[5, 8]. Badania dotyczące aktywności fi zycznej różnych 
grup demografi cznych i społeczno-zawodowych są ak-
tualne i ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego. 

Polskie badania naukowe, dotyczące uczestnictwa 
obywateli w rekreacji ruchowej, przeprowadzane są 
najczęściej niezależnie od siebie przez przedstawicieli 
różnych dyscyplin naukowych, co w rezultacie prowadzi 
do różnic terminologicznych i metodologicznych oraz 
utrudnia porównanie wyników i śledzenie trendów [5]. 

Analizując wyniki badań z ostatnich dziesięciu lat, 
można zauważyć, że odsetek Polaków charakteryzują-
cych się niskim poziomem aktywności fi zycznej zmniej-
sza się. Proces ten przebiega powoli i nie tak samo 
w różnych grupach społecznych [5].

Badania Bridging z 2001 roku podawały, że aż 70% 
Polaków nie podejmuje systematycznie żadnych ćwi-
czeń fi zycznych [9], wyniki programu WOBASZ – 50% 
[10], badania Eurobarometru z 2004 – 46% [11], a dane 
GUS-u – 28% [12].

Mimo tych korzystnych zmian, regularna aktywność 
fi zyczna bardzo powoli wpisuje się w styl wypoczynku 
Polaków, zwłaszcza kobiet i osób starszych. Wskazują 
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na to wyniki badań naukowych [5, 8, 10, 13–17] i in-
nych.

Przedmiotem dociekań naukowych wielu badaczy 
jest aktywność fi zyczna kobiet. Przegląd literatury na 
ten temat wskazuje, że badano głównie takie problemy 
jak aspekty zdrowotne aktywności fi zycznej, zainte-
resowania i umiejętności rekreacyjne kobiet, miejsce 
rekreacji ruchowej w strukturze ich czasu wolnego, 
motywy uczestnictwa oraz społeczne uwarunkowania 
aktywności fi zycznej kobiet i inne.

Z badań tych wynika, że mimo pewnych korzyst-
nych zmian, wciąż jeszcze poziom aktywności fi zycz-
nej kobiet polskich jest niezadowalający, bowiem we 
wszystkich etapach życia przejawiają one mniejsze 
zainteresowanie rekreacją ruchową niż mężczyźni. 
Rekreacja ruchowa w strukturze ich czasu wolnego 
zajmuje jedno z ostatnich miejsc [9, 18, 19].

Dla kobiety XXI wieku rekreacja ruchowa jest 
koniecznością, pozwala bowiem na podwyższenie 
sprawności i wydolności fi zycznej oraz poprawę ogól-
nego stanu zdrowia, a w konsekwencji stwarza szansę 
na lepszą samorealizację w wielu sferach życia, na lep-
sze samopoczucie i samoocenę.

Współczesna kobieta odgrywająca wiele ról zawo-
dowych, rodzinnych, społecznych powinna posiadać 
wysoki poziom sprawności psychofi zycznej, który moż-
liwy jest do osiągnięcia dzięki systematycznej aktyw-
ności fi zycznej. 

Uwarunkowania cywilizacyjne powodują zmiany 
w postawach kobiet, stwarzają też nowe potrzeby, rów-
nież w sferze wolnego czasu. Przemiany społeczne, 
kulturowe, postęp techniczny, moda na zdrowy styl ży-
cia wywierają istotny wpływ na postawy kobiet wobec 
własnego ciała, zdrowia, stylu wypoczynku. Zadbana, 
wypoczęta, sprawna, pełna energii kobieta odnosi suk-
cesy zawodowe i rodzinne, cieszy się życiem.

Badania przeprowadzone na przełomie XX i XXI 
wieku wykazały wzrost odsetka kobiet przekonanych, 
że na uzyskanie pracy i pozycję zawodową mają wpływ 
nie tylko posiadane kompetencje, ale także narzucony 
przez modę image. Przeświadczenie to mobilizuje je 
do osiągania ideału kobiety nowoczesnej, co wynika 
z badań Guszkowskiej [20], Kuźmińskiej [21], Rogacz-
-Mańki [22] i innych.

Zajęcia fi tness stają się modną i preferowaną przez 
kobiety formą ruchu, dlatego wzrasta zapotrzebowanie 
na te formy aktywności. Naprzeciw potrzebom i gustom 
współczesnej kobiety wychodzą szybko rozwijające się 
obecnie kluby fi tness, które oferują różnorodne formy 
zajęć, dostosowane do zainteresowań i możliwości 

uczestniczek. Kluby fi tness uwzględniają nowoczesne 
tendencje w rekreacji ruchowej, nie nastawiają się tylko 
na usprawnianie ciała i podnoszenie jego walorów es-
tetycznych, ale na kreację zdrowia, utrzymanie w jak 
najlepszym stanie kondycji psychofi zycznej, propagują 
zdrowy styl życia [23].

Mimo bogatych badań, wiedza dotycząca aktywno-
ści fi zycznej kobiet jest wciąż niepełna. Odczuwa się 
niedostatek pogłębionych analiz, dotyczących postaw 
kobiet wobec nowych tendencji i form rekreacji rucho-
wej oraz preferencji w ich wyborze, na temat aktywno-
ści fi zycznej w czasie wolnym kobiet regularnie uczest-
niczących w zorganizowanych zajęciach klubowych.

Celem naszych badań było określenie miejsca ak-
tywności fi zycznej w strukturze czasu wolnego kobiet 
uczestniczących w klubowych zajęciach fi tness.

Przed przystąpieniem do badań założyliśmy, że ko-
biety regularnie uczestniczące w klubowych zajęciach 
fi tness podejmują w czasie wolnym aktywne ruchowo 
formy wypoczynku, które w strukturze tego czasu zaj-
mują wysoką pozycję.

Realizację celu badań i weryfi kację postawionej 
hipotezy umożliwiło uzyskanie odpowiedzi na następu-
jące pytania badawcze:
1. Jakie formy rekreacji podejmują respondentki poza 

zajęciami w klubie?
2. Jakie miejsce wśród innych form wykorzystania 

czasu wolnego przez respondentki zajmuje aktyw-
ność fi zyczna?

3. Ile czasu w tygodniu poświęcają respondentki na 
aktywność fi zyczną?

4. Jakie umiejętności sportowo-rekreacyjne posiadają 
respondentki i które z nich wykorzystują w wolnym 
czasie?

Materiał i metody

Badaniami objęto 489 kobiet systematycznie ćwi-
czących w 14 klubach fi tness w wybranych miastach 
wschodniej Polski: Białymstoku, Siedlcach, Białej 
Podlaskiej, Lublinie, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Pismo 
o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań skiero-
wano drogą mailową do wszystkich 44 klubów funkcjo-
nujących w tych miastach. Badania przeprowadzono 
tylko w tych placówkach, których właściciele i mena-
dżerowie wyrazili na to zgodę. 

Dobór próby był celowy, badaniami objęto wszyst-
kie kobiety ćwiczące systematycznie przynajmniej 
rok i obecne w danym dniu na zajęciach. Technikę 
losowego doboru zastosowano przy przeprowadzeniu 
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wywiadów. Z list populacji generalnej uczestniczek po-
szczególnych klubów wytypowano co 5 kobietę.

 Metodą, którą zastosowano w badaniach był 
sondaż diagnostyczny, realizowany za pomocą autor-
skiego kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ten 
zawierał pytania dotyczące szczegółowych problemów 
badań. Uzupełniające informacje zgromadzono za po-
mocą wywiadu. Wywiady przeprowadzono w oparciu 
o przygotowany kwestionariusz i miały one na celu 
pogłębienie problematyki badań oraz weryfi kację od-
powiedzi udzielonych przez respondentki w ankiecie. 

Wyniki badań poddano analizie statystycznej. 
Rozkład empiryczny badanych cech przedstawiono 
w formie tabelarycznej lub grafi cznej. Ze względu na ja-
kościowy charakter cech uwzględnionych w badaniach 
analizę struktury przeprowadzono w oparciu o wskaź-
niki struktury. W celu wykrycia zależności istotnych 
statystycznie dla cech mierzonych na skali nominalnej 
wykorzystano test niezależności Chi-kwadrat, przyjmu-
jąc poziom istotności mniejszy od 0,05.

Spośród respondentek największy odsetek 
(51,96%) stanowiły panie uczestniczące w zajęciach 
fi tness od roku do dwóch lat. Znacznie mniej, bo 
12,99%, legitymowało się stażem od czterech do sze-
ściu lat i 4,54% powyżej sześciu lat. Uczestniczki zajęć 
w badanych klubach to kobiety młode między 25 a 34 
rokiem życia (44,6%) i poniżej 25 lat (35,8%). Bardzo 
nieliczną grupę stanowiły respondentki powyżej 45 lat 
(4,9%). Wykształceniem wyższym magisterskim le-
gitymowało się 43% uczestniczek. Wykształcenie na 
poziomie wyższym licencjackim posiadało 24% klien-
tek klubów fi tness. Najwięcej badanych kobiet (30,5%) 
posiadało wykształcenie średnie. Ponad połowa kobiet 

ćwiczących w klubach fi tness to panny (57,5%), mężatki 
stanowią 37,8%, rozwiedzione – 3,7%, a wdowy 1,0%. 
Większość respondentek stanowią kobiety bezdzietne 
(60,2%). Jedno dziecko posiada 19% pań, dwoje dzieci 
– 14%, a troje i więcej 5,5% badanych.

Wyniki badań

Z przeprowadzonych badań wynika, że formami wyko-
rzystania czasu wolnego najczęściej podejmowanymi 
przez ankietowane kobiety są spotkania ze znajomymi 
(66,2%) i aktywność fi zyczna (62,5%) (ryc. 1). 

Na uwagę zasługuje również popularność słucha-
nia muzyki (50,4%) i czytelnictwa (40,4%). 

Analiza informacji uzyskanych z przeprowadzonych 
wywiadów wykazuje, że respondentki preferują takie 
formy ruchu jak gimnastyka (fi tness), jazda na rowerze, 
taniec, pływanie, a w dalszej kolejności gry zespołowe 
i spacery.

Aktywność fi zyczną respondentek analizowano 
w zależności od przyjętych zmiennych niezależnych, 
takich jak wiek, stan cywilny, poziom wykształcenia, 
liczba posiadanych dzieci i wskaźnik BMI.

Na podstawie analizy wyników badań (tab. 1) 
stwierdzono, że 46% ankietowanych kobiet poświęca 
na aktywność fi zyczną od 3 do 4 godzin w tygodniu, 
20,6% – pań 1–2 godzin, a 33,3% przeznacza na różne 
formy ruchu 5 i więcej godzin. 

Analiza wyników badań (ryc. 2) wykazała istotną 
statystycznie zależność między wiekiem ankieto-
wanych a czasem poświęcanym na aktywność fi -
zyczną w ciągu tygodnia (Chi-kwadrat = 21,69; df = 6; 
p < 0,05). Wykryta zależność jest słaba (współczynnik 
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Ryc. 1. Formy wykorzystania czasu wolnego przez respondentki  
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V Cramera wynosi 0,15). Najwięcej czasu, ponad 4 go-
dziny w tygodniu, przeznaczają na aktywność fi zyczną 
kobiety w wieku od 25 do 34 lat (39,0%) oraz poniżej 25 
lat (32,6%). Najmniej czasu tygodniowo (od 1 do 2 go-
dzin) poświęcają na rekreację ruchową kobiety w wieku 
45 lat i starsze. 

Na podstawie analizy wyników badań (ryc. 3) 
stwierdzono, że ilość czasu poświęcanego w tygodniu 
przez respondentki na aktywność fi zyczną jest po-
wiązana z ich wartością BMI. Wskaźnik BMI (inaczej 
wskaźnik Queteleta II) oblicza się, dzieląc masę ciała 
podaną w kilogramach przez kwadrat wysokości poda-
nej w metrach. 

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje, zda-
niem A. Szczeklik [24], na: 
– wygłodzenie, BMI poniżej 15,0,
– wychudzenie (spowodowane zwykle przez ciężką 

chorobę lub anoreksję), BMI 15,1–17,4,
– niedowagę, BMI 17,– 18,5, 
– wartość prawidłową, BMI 18,5–24,9,

Tab. 1. Liczba godzin w tygodniu przeznaczana przez respondentki na 
aktywność fi zyczną

Liczba godzin N %
 1–2 101 20,6
 3–4 225 46,0

 5 i więcej 163 33,3

Ryc. 2. Liczba godzin w tygodniu przeznaczana przez respondentki na aktywność fi zyczną w zależności od wieku

Ryc. 3. Liczba godzin przeznaczana przez respondentki w ciągu tygodnia na aktywność fi zyczną w zależności od wskaźnika BMI

                               2 = 21,69; df = 6; p < 0,05                wspó czynnik V Cramera wynosi 0,15 
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– nadwagę, BMI 25,0–29,9, 
– I stopień otyłości, BMI 30,0–34,9,
– II stopień otyłości, BMI 35,0–39,9,
– III stopień otyłości – otyłość skrajna, BMI powyżej 

40,0.

Z badań wynika, że kobiety z nadwagą lub otyłością 
przeznaczają mniej czasu od innych respondentek na 

aktywność fi zyczną. W badanej grupie 38,33% kobiet 
ćwiczy 1–2 godzin tygodniowo. Panie o BMI wskazu-
jącym wartość prawidłową oraz niedowagę znacznie 
więcej czasu poświęcają na aktywność fi zyczną. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że 
liczba godzin przeznaczana przez respondentki na 
aktywność fi zyczną nie jest statystycznie zależna od 
wykształcenia, stanu cywilnego i liczby posiadanych 

Ryc. 4. Liczba godzin, przeznaczana przez respondentki w ciągu tygodnia na aktywność fi zyczną w zależności od wykształcenia

Ryc. 5. Liczba godzin, przeznaczana przez respondentki w ciągu tygodnia na aktywność fi zyczną w zależności od stanu cywilnego
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przez respondentki dzieci. Poniższe dane przedsta-
wiono na ryc. 4–6.

Do realizacji celu badań ważne było uzyskanie in-
formacji dotyczącej umiejętności sportowych respon-
dentek.

Na podstawie analizy wyników badań wykazano, że 
najpopularniejszą umiejętnością sportowo-rekreacyjną 
posiadaną przez respondentki jest jazda na rowerze – 
wskazało na nią 95,1% pań. Duża grupa ankietowanych 
zadeklarowała posiadanie umiejętności tańca (71,4%), 
pływania (64,8%), gry w siatkówkę (68,6%). Jazda na 
łyżwach to umiejętność, którą posiada 58,6% ankieto-
wanych. Na nartach potrafi  jeździć 45,6% pań, a umie-
jętność pływania kajakiem posiada 35,6% responden-
tek. Najmniejszy odsetek kobiet posiada umiejętności 
pływania na desce windsurfi ngowej (16,6%), jazdy na 
snowboardzie (14,7%), jazdy konnej (19,4%) oraz że-
glowania (20,7%).

Z badań wynika, że znaczny odsetek responden-
tek nie wykorzystuje swoich umiejętności sportowych 
w czasie wolnym. Dotyczy to zwłaszcza sportów wod-
nych (windsurfi ngu, kajakarstwa, żeglarstwa) i zimo-
wych (narciarstwa, jazdy na łyżwach) oraz tenisa sto-
łowego i gier zespołowych. Najczęściej respondentki 
wykorzystują w czasie wolnym umiejętność jazdy na 
rowerze (73,3%), tańca (54,3%), pływania (49,2%), gry 
w siatkówkę (35,3%), jazdy na łyżwach (22,1%) i na nar-
tach (21,3%). Wśród posiadanych i wykorzystywanych 

umiejętności, skategoryzowanych pod nazwą inne, re-
spondentki wymieniały jazdę na rolkach, wspinaczkę 
skałkową, oraz płetwonurkowanie. Szczegółowe dane 
na ten temat przedstawiono na rycinie 7.

Wywiady przeprowadzone z ankietowanymi ko-
bietami pozwalają wnioskować, że główną przyczyną 
tego, iż respondentki w niewielkim stopniu wykorzy-
stują w czasie wolnym swoje umiejętności sportowo-
-rekreacyjne są względy fi nansowe oraz słabo rozwi-
nięta infrastruktura sportowa w miejscu zamieszkania 
– brak basenów, kortów tenisowych, ogólnie dostęp-
nych sal, boisk i innych. Mimo że rynek usług rekre-
acyjnych w Polsce rozszerza się, poprawia się stan 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, to w miastach 
wschodniej Polski (w których prowadzono badania) 
stan bazy sportowej i usług rekreacyjnych jest nieza-
dowalający.

Ważne do realizacji celu badań było uzyskanie in-
formacji dotyczących opinii respondentek na temat roli 
aktywności fi zycznej. Umożliwiły to przeprowadzone 
wywiady, z których wynika, że większość badanych 
kobiet docenia znaczenie aktywności fi zycznej w pod-
noszeniu kondycji i sprawności fi zycznej (59,7%), w po-
prawie zdrowia (54,3%), w utrzymaniu proporcjonalnej 
sylwetki (52,7%). Duża grupa ankietowanych kobiet 
podkreśla możliwość kontaktów towarzyskich (42,7%), 
możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu (32,1%) i po-
prawę samopoczucia (29,7%). 

Ryc. 6. Liczba godzin przeznaczana przez respondentki w ciągu tygodnia na aktywność fi zyczną w zależności od liczby posiadanych dzieci
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Dyskusja

Porównanie aktywności fi zycznej Polaków z obywate-
lami innych państw Europy jest według Biernat trudne. 
Powodem jest brak kompatybilnych międzynarodo-
wych badań. Badania prowadzone w Unii Europejskiej 
są trudno porównywalne, co potwierdzają autorzy 
COMPASS, którzy weryfi kując do swojego projektu 
raporty różnych państw, stwierdzili, że wśród nich nie 
było nawet dwóch identycznych metodologicznie badań 
[5]. Mimo tych trudności dokonano porównania aktyw-

Ryc. 7. Posiadane a wykorzystywane umiejętności sportowo-rekreacyjne respondentek
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ności fi zycznej Polaków z mieszkańcami innych krajów 
w kilku projektach: Bridging the East-West Health Gap 
[9] oraz Eurobarometru [11].

Porównania aktywności fi zycznej społeczeństwa 
polskiego z wynikami badań Eurobarometru [26] doko-
nała również M. Piątkowska [27]. Z analizy tych badań 
wynika, że uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej 
jest nienajlepsze w porównaniu z innymi mieszkańcami 
państw UE. Dane z cytowanych badań, dotyczące 
uczestnictwa w „sporcie dla wszystkich” mieszkańców 
25 krajów UE, wskazują, że 38% respondentów upra-
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wiało rekreację ruchową systematycznie (nie mniej niż 
1 raz w tygodniu). Najbardziej aktywne fi zycznie są 
kraje skandynawskie (75% Finów, 72% Szwedów). 
Z wywiadów, którymi objęto prawie 27 tysięcy osób – 
po 1000 z każdego kraju, Polacy nie wypadli dobrze. 
Na pytanie, jak często ćwiczą, 49% odpowiedziało ni-
gdy – gdy przeciętna unijna wynosiła 39%.

Według najnowszych badań Eurobarometru re-
gularnie (przynajmniej 5 razy w tygodniu) sport dla 
wszystkich uprawia 9% obywateli 27 krajów UE – 
Polaków 6%; 3–4 i 1–2 razy w tygodniu ćwiczy 31% 
mieszkańców krajów UE – Polaków 19%, rzadko (1–3 
razy w miesiącu lub mniej) 21% obywateli UE (Polaków 
24%) [26].

Z badań wielu autorów wynika, że poziom aktyw-
ności fi zycznej zależy od poziomu wykształcenia. Im 
wyższy poziom wykształcenia, tym większa aktywność 
fi zyczna [16,  28–30] i inni.

Według badan Kostki regularnie rekreację ruchową 
podejmuje 33% kobiet z wyższym wykształceniem, 
20% z wykształceniem średnim, 10% z zasadniczym 
zawodowym, a tylko 4% z podstawowym [30]. Zbliżone 
wyniki uzyskali wcześniej cytowani autorzy. Wyniki 
analizy naszych badań różnią się od wyżej wymienio-
nych oraz odbiegają od wyników badań Lipowskiego 
[16], Parnickiej [25], Kozdroń [17].

Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej 
w Polsce aktywność fi zyczna kobiet jest determino-
wana ich wiekiem [5], wraz z wiekiem się ona obniża. 
Najczęściej w zajęciach rekreacyjnych uczestniczą ko-
biety młode w wieku od 15 do 24 lat (61%), w grupie od 
25 do 39 roku życia (do 44%), osoby od 40 do 54 lat (do 
40%), od 55 do 69 (do 33%), 70 lat i więcej (do 22%). 
Potwierdzają tę prawidłowość również nasze badania. 

Wyniki badań umożliwiły weryfi kację postawio-
nej hipotezy, która została potwierdzona. Regularne 
uczestnictwo respondentek (przynajmniej jeden raz 
w tygodniu) w klubowych zajęciach fi tness skłania je 
do większej aktywności w czasie wolnym. Preferują 
one rekreację ruchową, która zajmuje wysoką pozy-
cję wśród innych form wypoczynku. Podobne wnio-
ski wynikają również z badań Biernat [5], Parnickiej 
[25], Lipowskiego [16], Maszorek-Szymali i wsp. [31]. 
Narzucone standardy określające perfekcyjną sylwetkę 
dostarczają wzorów, do których kobiety dążą, często 
za wszelką cenę. Upowszechniają się zachowania 
w dziedzinie dbałości o ciało – fi tness, spa, indywidu-
alny trening zdrowotny i inne. 

Badania nasze, dotyczące wykorzystywanych 
umiejętności sportowo-rekreacyjnych, zbieżne są z ba-

daniami innych autorów. Według większości ośrodków 
badawczych, np. CBOS i badaczy [5, 16, 25], jazda 
na rowerze jest formą rekreacji najbardziej popularną 
w czasie wolnym. CBOS podaje, że regularnie jeździ 
na rowerze 12–18% Polaków [29, 30]. Oprócz jazdy 
na rowerze regularnie uprawianymi formami aktyw-
ności fi zycznej są różne odmiany gimnastyki. Według 
CBOS-u gimnastykuje się 30% respondentów [30], 
a według GUS-u – 28,3% [32]. Pływanie to forma spę-
dzania czasu wolnego wykorzystywana przez 23,6% 
respondentów, a gry zespołowe wybiera 22%. Z badań 
Biernat wynika, że siatkówkę jako formę rekreacji ru-
chowej uprawia 19% Polek, inne gry zespołowe 22,5%, 
pływanie 23%, bieganie 12,4% [5]. Do elitarnych dys-
cyplin należy jazda konna, sporty letnie i zimowe. 
Mieszkańcy krajów UE chętniej podejmują takie formy 
aktywności fi zycznej jak spacer, taniec czy ogrodnic-
two niż uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach 
klubowych. Regularnie zorganizowane zajęcia podej-
muje 27% respondentów z UE (26% z Polski), dość 
często 38% z UE (34%z Polski), rzadko 20% z UE (19% 
z Polski), nigdy nie podejmowało zorganizowanych 
form 14% obywateli unijnych (17% Polaków). Zajęcia 
zorganizowane w klubach preferują Niemcy i Austriacy. 
Do klubów oferujących zajęcia sportowo-rekreacyjne 
należy 61% Niemców i 57% mieszkańców Austrii.

Badania nasze i innych autorów, Winiarskiego 
[33], Garstki [34], Kozdroń [17] i innych, wskazują, że 
coraz bardziej powszechne stają się zachowania proz-
drowotne, zwiększa się troska o sprawność fi zyczną, 
doceniana jest rola aktywności fi zycznej jako elementu 
zdrowego stylu życia. 

Kluby, podążając za modą, lansowanym wizerun-
kiem kobiety, kładą duży nacisk na promowanie takich 
korzyści jak uzyskanie dobrej sylwetki, atrakcyjność 
i kondycję fi zyczną – Lipowski [16]. 

Wyniki przeprowadzonych badań dają podstawę do 
sformułowania następujących wniosków:
1. Aktywność fi zyczna w strukturze czasu wolnego 

kobiet regularnie uczestniczących w klubowych za-
jęciach fi tness zajmuje wysoką pozycję.

2. Ilość czasu poświęcanego przez badane kobiety 
na aktywność fi zyczną ma związek z wiekiem, 
natomiast nie jest statystycznie zależna od warto-
ści BMI, poziomu wykształcenia, stanu cywilnego 
i liczby posiadanych przez respondentki dzieci.

3. Najpopularniejszymi umiejętnościami sportowo-
-rekreacyjnym, jakie posiadają i realizują  respon-
dentki, są: jazda na rowerze, siatkówka, pływanie 
i jazda na łyżwach.
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