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OD REDAKCJI

I znowu koniec roku i rozliczenia. Będziemy sobie 
składać życzenia i cieszyć się z tego co ma nadejść 
z ciepłym promykiem wiosny, To już tak niedługo. To nie 
koniec roku, to przecież początek czegoś nowego. Jak 
w ten dzień, jeszcze w 2013 nie spojrzeć wstecz i nie 
dostrzec kolejnych czterech numerów naszego kwartal-
nika. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do ich 
wydania. Dziękuję im i proszę o więcej. Razem uda nam 
się jeszcze wiele. Razem młodzi przyjaciele. Z kilkoma 
kroczymy już po szlaku antropomotorycznym od blisko 
25 lat. Tak kochani nasi czytelnicy, w 2014 roku obcho-
dzić będziemy 25 lecie naszego czasopisma. Kto dzisiaj 
pamięta jego narodziny? Jesteśmy ciągle w biegu i życie 
pędzi przed nami bez wytchnienia. To fakt. Proszę mi 
wybaczyć, że chcę i te chwile z 1989 roku ocalić od zapo-
mnienia. To już ćwierć wieku. Przed nami rok jubileuszo-
wy. Jaki on będzie? Nie będę wcielać się w rolę futuro-
loga. W ten dzień, kiedy za oknem jest zimno i dzień jest 
coraz krótszy, jakże nie prosić losu faustowskimi słowa-
mi: chwilo trwaj, chwilo jesteś piękna! Warto też przypo-
mnieć dawno temu zasłyszaną myśl Johanna Wolfganga 
Goethego: „Czas jest nieskończenie długi, a każdy dzień 
jest naczyniem, do którego można bardzo dużo nalać 
,jeśli naprawdę chce się je wypełnić”. Trzeba nam – jak 
mówił polski romantyk – „z młodymi na przód iść, po 
życie sięgać nowe”. Tego sobie i wszystkim czytelnikom 
Antropomotoryki na progu 2014 roku życzę. Na długie 
wieczory i coraz dłuższe już poranki (już niedługo!), po-
lecam kolejny 64. numer naszego kwartalnika. Znaleźć 
w nim można 6 artykułów. Polecam je mając na uwadze 
ciekawą sentencje Georg’a Christopha Lichtenberga, 
niemieckiego XVIII-wiecznego uczonego fi zyka i zara-
zem satyryka: „Bardzo wielu może większość ludzi, aby 
coś znaleźć, musi najpierw wiedzieć, że coś istnieje.” 
Jestem pewny, że wszystkie zamieszczone, oryginalne 
artykuły, chociaż nie mogą pretendować do odkrycia 
czegoś wyjątkowego, to na pewno można je traktować, 

 KONIEC ROKU I 64 NUMER KRAKOWSKO-
-WROCŁAWSKIEJ ANTROPOMOTORYKI

jako pewien zaczyn, z którego wyrosną śmielsze pomy-
sły na penetrację nieznanych jeszcze obszarów wie-
dzy. Warto się nad nimi pochylić. W takim przekonaniu 
utwierdza mnie słowa Sir Alexandra Fleminga, szkoc-
kiego biologa, farmakologa i botanika zamieszczone 
w jednej z jego rozpraw: „Narodziny nowego zazwyczaj 
poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton 
spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwo-
wał, jak kipi woda w kociołku, a Roentgenowi zmętniała 
klisza fotografi czna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę 
tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć 
rewelacyjne wnioski”. Życzę wszystkim, którzy sięgną do 
lektury naszego czasopisma, aby moje skojarzenie po 
przeczytaniu zawartości 64 numeru Antropomotoryki nie 
było jedyne. 

Co zatem czeka na czytelnika? Kolejny, już 
64. numer Antropomotoryki otwieramy artykułem: 
Długookresowe tendencje zmian związków między 
rozwojem umysłowym, fi zycznym i motorycznym dzieci 
w wieku 4–14 lat z różnych miejscowości Małopolski, 
w którym Autorzy starają się znaleźć wzajemne związ-
ki między poziomem rozwoju motorycznego, somatycz-
nego i psychicznego. Nie poprzestaję jednak na tym. 
W  analizie porównawczej sięgają do wyników podob-
nych badań zebranych 35 lat wcześniej. Jej efektem 
jest śmiałe sformułowanie interesujących wniosków 
przede wszystkim poznawczych. Między innymi w po-
pulacji wielkomiejskiej nie zauważono efektu Lynna-
Flyna w rozwoju inteligencji niewerbalnej. Stwierdzono 
również zahamowanie typowych zmian międzypokole-
niowych w rozwoju cechy silnie uwarunkowanej gene-
tycznie, jaka jest wysokość ciała. Zebrane wyniki ba-
dań zmuszają do refl eksji i podjęcia nie tylko dalszych 
badań, ale nade wszystko eliminacji źródeł powstawa-
nia niekorzystnego zjawiska. 

W pracy Zdolności motoryczne i wskaźniki soma-
tyczne uczniów 12-letnich a ich umiejętność rozumo-
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wania. (Motor abilities and somatic indicators in 12-year 
old students and their skill of reasoning), nadesłanej 
z Wrocławia zwrócono uwagę również na ciekawe 
zależności miedzy rozwojem psychicznym a wskaź-
nikami sprawności fi zycznej i budowy somatycznej. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższym wy-
nikom umiejętności rozumowania 12-letnich uczniów 
szkoły podstawowej sprzyjał wyższy poziom rozwoju 
somatycznego i motorycznego. Wykorzystane w pra-
cy komponenty somatyczne i motoryczne sprawności 
fi zycznej, ujmowane jako zespół zmiennych wyjaśnia-
jących (zależnie od płci w około 17–37%), są źródłem 
zmienności wyników umiejętności rozumowania.

Autorzy pracy Aktywność fi zyczna studentów a ich 
czas wolny i samoocena sprawności fi zycznej (Physical 
activity of students, their leisure time and physical fi t-
ness self-assessment) skoncentrowali uwagę na 
determinantach aktywności fi zycznej ważnej grupy 
środowiskowej, jaką tworzą studenci, przyszła elitar-
na naszego społeczeństwa. Zebrane wyniki badań 
z Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności 
Fizycznej (IPAQ) pozwoliły znaleźć związki między ak-
tywnością fi zyczną a deklarowanym poziomem spraw-
ności fi zycznej i zagospodarowaniem czasu wolnego. 

Do dużego wysiłku intelektualnego zmusza studio-
wanie pracy nadesłanej z Litwy: Peculiarities of move-
ment of track-and-fi eld athletes and players. Jej autorzy 
rozpatrują zagadnienie znaczenia koordynacji różnych 
części ciała (nogi, ręce, tułów) w technikach stosowa-
nych w wybranych dyscyplinach sportu. Jest to bardzo 
trudne zagadnienie do rozwiązania i być może niektóre 
podejście biomechaniczne do analizy ruchu człowieka 
może budzić dyskusje. Bez niej trudno byłoby dojść do 
prawdy. Studiując tekst rozprawy przyszła mi na myśl 
sentencja Wielkiego Leonardo da Vinci: „mechanika 
jest rajem nauk matematycznych, gdyż przez nią do-
chodzi się do owoców matematyki” i przestroga cyto-
wanego już Aleksandra Fleminga: „Nie lekceważcie ni-
gdy zjawisk, które wydają się niezwykłe. Zdarza się, że 
pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się 
zdarzyć, że będzie to odkrycie jakieś ważnej prawdy”. 

Do podobnych konkluzji można dojść czytając 
pracę: Badanie maksymalnych momentów sił mięśnio-
wych wśród studentów Politechniki Śląskiej. (Research 
into maximal muscle torque carried out for students 
of Silesian University of Technology). Jej autorzy do-
wiedli w poszukiwaniu wpływu budowy ciała studen-

tów Politechniki Śląskiej na maksymalne momenty sił 
mięśniowych w stawach łokciowych i kolanowych, że 
metody stosowane w biomechanice mogą być również 
zastosowane w celu oceny możliwości fi zycznych. 
Wiarygodność oceny budowy ciała za pomocą impe-
dancji elektrycznej, nie tylko w przypadku całego ciała, 
ale także dla jego poszczególnych części (tułów, koń-
czyny), wydaje się co najmniej zadowalająca.

Od dawna już Autorzy pracy: Determinanty wyniku 
stosowane w doskonaleniu rzutów zamachowych dzie-
ci i młodzieży w aspekcie asymetrii dynamicznej. (The 
result determinants in children’s and teenagers’ fl y-
throws in terms of dynamic asymmetry) zajmują się za-
gadnieniem optymalizacji nauczania czynności rucho-
wych w treningu lekkoatletycznym. Tym razem zwrócili 
uwagę na problem czynników, w postaci ćwiczeń rzut-
nych i prób sprawnościowych, wspomagających do-
skonalenie nauczania rzutów zamachowych oraz wpły-
wających na polepszenie wyników, z uwzględnieniem 
czynności wykonywanych kończyną niedominującą.

Na zakończenie cyklu artykułów proponujemy za-
poznać się z artykułem pt: O możliwościach zastoso-
wania Analitycznego Procesu Hierarchicznego w opty-
malizacji systemu szkolenia w sporcie na przykładzie 
klubu hokejowego MMKS Podhale Nowy Targ (Viability 
of using the Analytic Hierarchy Process for optimiz-
ing the training system in sport based on the MMKS 
Podhale Nowy Targ Ice Hockey Club). Można znaleźć 
w nim ciekawa próbę wykorzystania wielokryterialnej 
metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu (AHP) 
do optymalizacji modelu systemu szkolenia dzieci 
i młodzieży w hokeju na lodzie. 

Mam nadzieję, że w swej opinii nie zawiodę tych, 
którzy zechcą przestudiować całość numeru 64 
Antropomotoryki. Jak zwykle pozdrawiam ze stołecz-
no-królewskiego miasta Krakowa i z okazji zbliżają-
cych się Świat Bożego Narodzenia przesyłam życze-
nia dobrego wypoczynku z Antropmotoryką w ręku. 
W Nowym już 20014 Roku liczę na dalszą owocną 
współpracę i zainteresowanie się tym co wspólnym 
wysiłkiem krakowsko-wrocławskim czynimy dla dobra 
nauk o kulturze fi zycznej. 

Redaktor Naczelny Antropomotoryki 

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

2.  Materiały przeznaczone do druku (jeden egzemplarz wydruku 
komputerowego) należy przesłać łącznie z płytą CD na adres: 
Redakcja „Antropomotoryki”, Akademia Wychowania Fizycz-
nego, al. Jana Pawła II 78, 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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długookresowe tendencje zmian, zjawisko Lynna/Flynna 

Streszczenie

Cel badań. Celem opracowania była ocena zakresu i kierunku długookresowych tendencji zmian we wskaźni-
kach rozwoju psychicznego, fizycznego, motorycznego oraz korelacji między poziomem inteligencji niewerbalnej 
a wskaźnikami rozwoju fizycznego i wybranymi komponentami sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia 
dzieci w wieku 4–14 lat z różnych grup środowiskowych Małopolski.

Materiał badań. Przeprowadzono obserwacje poziomu rozwoju motorycznego, somatycznego i psychiczne-
go, dziewcząt i chłopców w wieku 4–14 lat w latach 2005–2010 w trzech różnych co do wielkości aglomeracjach 
Małopolski: miasto – Kraków, wieś – Barcice, małe miasto – Sławków Ogółem przebadano 1429 w tym 202 
dziewcząt, 217 chłopców z Barcic (wieś), 221 dziewcząt, 199 chłopców ze Sławkowa (małe miasto), 274 dziew-
cząt, 316 chłopców z Krakowa. 

Metodologia. Zgodnie z celem badań, w podjętych obserwacjach dokonano analizy porównawczej wybra-
nych wskaźników rozwoju somatycznego, motorycznego i psychicznego dzieci ze stwierdzonymi w tych samych 
miejscowościach w latach 1975–1980.

Wyniki badań. Poziom rozwoju fizycznego, motorycznego i umysłowego dzieci z Małopolski w XXI wieku 
świadczy, że zaszły w okresie transformacji ustrojowej korzystniejsze zmiany w uwarunkowaniach ich rozwoju 
biologicznego i psychicznego tylko w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. W pierwszej dekadzie XXI 
wieku środowisko zamieszkania w mniejszym stopniu niż w ostatnich dekadach XX wieku jest modyfikatorem 
rozwoju motorycznego, umysłowego i fizycznego. Na przełomie XX i XXI wieku można stwierdzić korzystne zmia-
ny w dostosowaniu rozwoju inteligencji niewerbalnej do tempa rozwoju biologicznego dzieci. Istnieją podstawy, 
aby tylko w małych miejscowościach Małopolski stwierdzić w ograniczonym zakresie wystąpienie efektu Lynna/
Flynna. Zakres i kierunek długookresowych tendencji przemian w uwarunkowaniach psychicznych potencjału 
motorycznego dzieci z Małopolski prowadzi do wniosku, że istnieje potrzeba poprawy efektywności w zakresie 
realizacji celów wychowania, jakim jest świadome kształtowanie potrzeby uczestnictwa w różnych formach kultury 
fizycznej i podnoszenia na wyższy poziom zdolności motorycznych, które zalicza się do komponentów sprawności 
fizycznej ujętej w konwencji zdrowia (Health Related Fitness H-RF). 

NR 64 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wprowadzenie do problematyki badawczej 

Problematyka zmian międzypokoleniowych w rozwoju 
cech  biologicznych, nazywanych synonimicznie dłu-
gookresowymi tendencjami zmian, czy też trendami 

sekularnymi ma bardzo długą i bogatą tradycję, jak wy-
nika z wielu polskich i zagranicznych opracowań [1–15], 
spełniających w niektórych przypadkach także kryteria 
metaanaliz [11]. Cennym polskim wkładem do badań 
antropologii fi zycznej (nazwanym „wizytówką polskiej 
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antropologii” [5] jest opracowanie oryginalnej me-
tody oceny trendów sekularnych w rozwoju fi zycznym 
w powiązaniu ze zmiennością w czasie gradientów 
społecznych [2–5, 8, 11]. Za oryginalne w skali świa-
towej należy też uważać prowadzone w naszym kraju 
badania międzypokoleniowej zmienności wskaźników 
sprawności fi zycznej [10, 14–20], a szczególnie tych jej 
komponentów, które zalicza się do pozytywnych mier-
ników zdrowia [18]. 

Popularne od lat osiemdziesiątych XX wieku  bada-
nia długookresowych tendencji zmian poziomu rozwoju 
intelektualnego w różnych grupach środowiskowych, 
nie wzbudziły w Polsce szczególnego zainteresowa-
nia. Być może wynika to z faktu,  że rozwój psychiczny 
w ujęciu antropologii fi zycznej, podejmującej omawianą 
problematykę tendencji zmian nie zalicza się do roz-
woju biologicznego [20] Wydaje się, że w naszym kraju 
nie należy też wykluczyć wpływu odchodzącego już 
w przeszłość podejścia metodologicznego niektórych 
kierunków psychologii do interpretacji i badania roz-
woju umysłowego człowieka [21, 22]. 

Na pewne dowody, na istnienie podstaw do bada-
nia zmienności międzypokoleniowej inteligencji zwró-
cił uwagę pod koniec XX wieku Amerykanin, James 
Robert (Jim) Flynn, emerytowany już profesor nauk 
politycznych Uniwersytetu Otago w Dunedin (Nowa 
Zelandia). Jego zasługą jest udowodnienie w pracy 
The mean IQ of Americans. massive gains 1932 to 
1978 [23], liniowego, monotonicznego wzrostu ilorazu 
inteligencji o trzy punkty w ciągu dekady (średnio 
ok. 0,3 punktu na rok) na podstawie analizy porów-
nawczej wyników uzyskanych w trzynastu tysiącach 
testów, które były przeprowadzone od początku XX 
w 24 krajach na świecie. Taki efekt nazywany jest 
najczęściej w opracowaniach naukowych „Efektem 
Flynna” [24–26]. 

Należy zaznaczyć, że w badaniach dzieci w nie-
których populacjach już wcześniej sygnalizowano wy-
stąpienie długookresowych zmian IQ. Nie wyciągano 
jednak z zauważonego zjawiska daleko idących wnio-
sków. Między innymi RL Thorndike stwierdził w 1975r. 
wzrost efektywności rozwiązywania zadań przez dzieci 
w testach inteligencji Stanford-Binet [27]. Przed JR 
Flynnem zjawisko występowania trendów sekular-
nych w inteligencji zostało opisane i udokumentowane 
w Nature przez Richarda Lynna [28] na podstawie ana-
lizy porównawczej wyników zebranych w populacjach 
azjatyckiej i amerykańskiej. W związku z tym można 
też spotkać poszerzoną nazwę omawianego efektu: 
„Lynn-Flynn Effect”. W ten sposób wskazuje się na 

odkrycie zjawiska w różnych populacjach przez dwóch 
badaczy [29, 30]. 

W naszym kraju na podobną tendencję, ale w ogra-
niczonym zakresie, mogą wskazywać badania inte-
ligencji niewerbalnej testem Ravena polskich dzieci 
w wieku 4–14 lat z trzech różnych co do wielkości 
aglomeracjach Małopolski: miasto – Kraków, wieś – 
Barcice, małe miasto – Sławków [19], przeprowadzone 
w latach 1975-1980 i powtórzone po trzydziestu latach 
(2005–2010) [20]. Analiza zebranych materiałów wska-
zywała na możliwość nieznacznej poprawy średnich 
arytmetycznych wskaźników inteligencji niewerbalnej 
i poziomu rozwoju biologicznego chłopców i dziewcząt 
z małego miasta i ze wsi oraz tendencji do stabilizacji 
i pogarszania się poziomu rozwoju fi zycznego i inteli-
gencji niewerbalnej dzieci mieszkających w dużym mie-
ście. Jak dotąd w Polsce wskazywano na możliwość 
wystąpienia deceleracji tylko rozwoju biologicznego 
u dzieci urodzonych w latach osiemdziesiątych, w okre-
sie kryzysu gospodarczego, jaki towarzyszył przemia-
nom ustrojowym [4]. Z kolei w Europie potwierdzono 
zahamowanie tempa rozwoju fi zycznego w bogatych 
krajach Skandynawii [9, 11], który był skutkiem wyko-
rzystania ram biologicznego rozwoju pod wpływem 
poprawy warunków życia. Interesujące wydaje się to, 
że potwierdzono również wystąpienie takiego zjawiska 
w ostatnich badaniach trendów sekularnych inteligen-
cji, m. in. w Norwegii [31]. 

Począwszy od pierwszych lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia w różnych populacjach notuje się 
jednak dodatni kierunek długotrwałych zmian inteli-
gencji w dłuższych i krótszych okresach, co ma po-
twierdzać występowanie wspomnianego już wcze-
śniej zjawiska pn. efekt Lynna-Flynna. W Stanach 
Zjednoczonych w latach 1932–1978, średnia IQ 
wzrosła o 13,8 pkt, czyli około 0,33 punktów w każ-
dym roku [32]. Taka tendencja utrzymała się do co 
najmniej połowy lat dziewięćdziesiątych [33]. Jeszcze 
większy wzrost wskaźnika IQ odnotowano w innych 
krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii w latach 
1942–1992 wskaźnik IQ wzrósł o 27 punktów [34]. 
Poprawę wskaźnika inteligencji stwierdzono również 
w krótszych interwałach, nie tylko w państwach roz-
winiętych gospodarczo. Trudno byłoby przytoczyć ich 
pełną dokumentację. Z konieczności warto zwrócić 
uwagę tylko na wybrane przeglądowe opracowania: 
Lynn [28]; Ang et al. [30]; Lynn i Hampson [35]; Flynn 
[36]; Taesdale i Owen [37]; Colom, Pueyro, Jouan-
Espinosa [38]; Taesdale i Owen [39]; Colom, Juan-
Espinosa, Garci’a [40]; Dickens i Flynn [41]; Daley et 
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al [42]; Sundet Barlung, Torjussen [43]; Rodgers and 
Wänström [44]. 

Należy sądzić, że badania własne mogą stanowić 
przyczynek do poznania w trzech dekadach burzliwych 
przemian ustrojowych kraju z Europy Wschodniej cha-
rakterystycznych cech trendu rozwojowego inteligencji 
niewerbalnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym na tle ich wskaźników rozwoju biologicznego oraz 
uwzględniając specyfi kę regionalną i środowiska spo-
łeczno-kulturowego miejsca zamieszkania oraz edukacji 
szkolnej. Ponadto poszerzając zakres analizy porów-
nawczej zebranych materiałów o zagadnienie zmienno-
ści międzypokoleniowej korelacji między wskaźnikami 
rozwoju: umysłowego, fi zycznego i motorycznego bada-
nych dzieci – będzie można poznać specyfi kę środowi-
skowych i biologicznych czynników w kształtowaniu har-
monii rozwoju polskich dzieci w okresie ich intensywnego 
dojrzewania umysłowego i fi zycznego w dwóch ważnych 
okresach polskiej historii: koniec epoki rozwiniętego so-
cjalizmu i początek rozwoju gospodarki wolnorynkowej. 
Taki aspekt długookresowych tendencji przemian nie ma 
w badaniach naukowych punktu odniesienia tak w pol-
skim, jak i zagranicznym piśmiennictwie. 

W naszym kraju, dotąd poza jednym opracowaniem 
materiałów pochodzących z badań dzieci z Małopolski 
[20], uwaga badaczy była skoncentrowana na określa-
niu tylko korelacji między poziomem inteligencji niewer-
balnej, badanej testem Ravena i rozwojem biologicz-
nym (somatycznym, funkcjonalnym i motorycznym), 
z uwzględnieniem zróżnicowania z podziałem na: wiek, 
formy aktywności fi zycznej [45–50] i cechy środowiska 
społeczno-kulturowego [19, 51–52]. W części z nich nie 
brano pod uwagę zróżnicowania ze względu na płeć 
[19]. Wynika to z założenia, że test Ravena jest tak 
skonstruowany, aby w okresie progresywnego rozwoju 
dzieci wyeliminować w danym wieku kalendarzowym 
zróżnicowanie wyników uzyskanych przez płeć dziecka. 
Charakterystyczną cechą podjętych badań w ostatnich 
dekadach XX wieku w Małopolsce [45–52] było to, że 
poza stwierdzeniem braku korelacji między wskaźni-
kami rozwoju psychicznego i biologicznego nie podej-
mowano próby interpretacji zauważonego zjawiska au-
ksologicznego. Na pewno przemawiały za tym względy 
obiektywne. Dopiero niedawno we współczesnej an-
tropomotoryce proponuje się w interpretacji związków 
między efektami motorycznymi i ich uwarunkowaniami 
uwzględniać szerszy kontekst ich wystąpienia [53-55]. 
Jak wiadomo rozwój procesów psychicznych i biolo-
gicznych jest determinowany i stymulowany przez inne 
czynniki genetyczne i środowiskowe. Wydaje się, że 

opierając interpretację ww. współczynników korelacji 
na podejściu antropomotorycznym można wskazać 
kilka przyczyn zaistniałego stanu. 

Po pierwsze, uwzględniając trudność w rozwiązy-
wania zadań ruchowych w prostych testach motorycz-
nych, należy sądzić, że im dzieci są starsze i rośnie 
u nich poziom inteligencji, to równocześnie spada jej 
znaczenie w wykonywaniu zautomatyzowanych czyn-
ności ruchowych [53, 54]. W takiej sytuacji siła związ-
ków między poziomem rozwoju intelektualnego i coraz 
łatwiejszym sposobem rozwiązywania zadań rucho-
wych w testach motorycznych może być słaba, kiedy 
poziom zdolności motorycznych nie będzie właściwie 
stymulowany poprzez aktywność fi zyczną. 

Po drugie, opierając się na ww. założeniu i biorąc 
pod uwagę efektywność realizacji celów kierunkowych 
wychowania fi zycznego, należy zwrócić uwagę na ko-
nieczność osiągania przez wychowanków świadomości 
troski o własne ciało, w tym także o poprawę poziomu 
sprawności fi zycznej w wyniku uprawiania ćwiczeń 
ruchowych. Można oczekiwać, że w przypadku wła-
ściwego wykorzystania inteligencji dzieci do osiągania 
celów kierunkowych wychowania fi zycznego, to ucznio-
wie bardziej inteligentni powinni reprezentować większą 
świadomość potrzeby stosowania aktywności fi zycznej 
i tym samym mogą osiągać wyższy poziom rozwoju 
kondycyjnych zdolności motorycznych. Jak wiadomo, 
niektóre z nich w ujęciu amerykańskim są zaliczane do 
komponentów sprawności fi zycznej w konwencji zdro-
wia (Health Related Fitness – H-RF) [55], a w polskiej 
koncepcji antropomotoryki uważane są za pozytywne 
mierniki zdrowia [18]. Na tej podstawie można przy-
jąć założenie, że poziom korelacji między inteligencją 
niewerbalną a wskaźnikami sprawności motorycznej 
będzie miarą asocjacyjnych relacji między zmienną 
zależną i niezależną. Wtedy wynik w testach motorycz-
nych nie jest już tylko wskaźnikiem fi zycznym, ale nade 
wszystko miarą osiągnięcia pożądanych efektów pe-
dagogicznych szkolnego wychowania fi zycznego oraz 
harmonijnego rozwoju psychicznego i biologicznego 
przebiegającego w toku ontogenezy w określonych 
warunkach środowiskowych. Może go też wzmacniać 
wymieniona wcześniej lepsza umiejętność rozwiązy-
wania zadań ruchowych, w trudniejszych testach mo-
torycznych przez dzieci posiadające wyższy poziom 
inteligencji niewerbalnej, zwłaszcza jej kategorii płynnej 
[30]. Pomijając trudne do zbadania podłoże genetyczne 
i podatność na wytrenowanie, to powyższe założenie 
musi prowadzić do wniosku, że przy prawidłowo prze-
biegającym procesie wychowania fi zycznego powinna 
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wystąpić silniejsza korelacja między poziomem rozwoju 
umysłowego i motorycznego u dzieci inteligentniej-
szych, a jej brak może świadczyć o małej skuteczności 
oddziaływań wychowawczych w celu wykorzystania 
potencjalnych możliwości intelektualnych ucznia do sty-
mulacji rozwoju motorycznego. 

Po trzecie, podobieństwo dynamiki rozwoju cech 
somatycznych i inteligencji niewerbalnej [20] w toku 
progresywnego okresu ontogenezy dzieci przemawia 
za tym, aby uważać za stan pożądany osiągnięcie 
harmonijnego ich rozwoju. Jego wystąpienie może po-
twierdzić wysoki poziom korelacji między wskaźnikami 
rozwoju biologicznego i umysłowego. Wydaje się, że 
zasadne byłoby przyjęcie założenia, że osiągnięciu 
takiego zjawiska mogą sprzyjać takie same czynniki, 
które uważa się za przyczyny powstania efektu Lynna-
Flynna. 

Niestety istnieje trudność w takim ich zidenty-
fi kowaniu, co do którego nie byłoby wątpliwości. 
Najbardziej popularna jest teoria wpływu różnych 
czynników środowiska społeczno-kulturowego w XX 
i XXI wieku na kształtowanie zmienności fenotypowej 
inteligencji. Wśród nich najczęściej wymienia się takie 
jak: proliferacja fi lmów, telewizji, gier wideo i kompute-
rów [56]; urbanizacji [57, 58]; zwiększenie dostępu do 
edukacji [56, 58]; reformy oświaty [58]; upowszech-
nienie edukacji przedszkolnej [59]; wprowadzenie no-
wych programów nauczania matematyki [60]; poprawa 
jakości kształcenia nauczycieli, wzrost wykształcenia 
wyższego, zwiększenie nakładów fi nansowych na 
oświatę [56, 58]; zmiany w stylu wychowywania dzieci 
[58]. Starano się też dowieść, że efekt Flynna może być 
związany z liczbą dzieci w rodzinie i jej dochodami [61], 
a także z wykształceniem rodziców [62, 63]. Dużą po-
pularnością cieszyły się też koncepcje łączenia oma-
wianego zjawiska z jakością odżywiania [64–68] i po-
prawą opieki medycznej [69]. Nie brak teorii, w których 
sugeruje się, że za omawiane zjawisko odpowiedzialny 
jest czynnik genetyczny: [70–73] czy po prostu jest 
spowodowane artefaktem [74–77].

W takiej sytuacji za bardzo ciekawą można uważać 
teorię AR Jensena [78], która opiera się na założeniu, 
że efekt Flynna jest uwarunkowany wieloczynnikowo. 
W związku z tym w zależności od zaistniej sytuacji 
mogą różne, często bardzo drobne czynniki wpły-
nąć na tempo i kierunek długookresowych tendencji 
zmian inteligencji. Dotąd małą popularnością cieszy 
się interesująca (i nie pozbawiona sensu!) propozycja 
wyjaśnienia zjawiska przez amerykańskiego antropo-
loga Richarda D. Fuerle [79], która wiąże omawiane 

zjawisko z szybszym procesem dojrzewania dzieci 
w kolejnych pokoleniach. Obie ostatnie z wymienio-
nych hipotez są interesujące i godne uwagi nie tylko 
ze względów poznawczych, ale również aplikacyjnych. 

Dokonany przegląd badań zachęcał do poznania 
kierunku i zakresu zachodzących długookresowych 
zmian, które odnotowano w okresie transformacji 
ustrojowej naszego kraju w potencjale intelektualnym 
dzieci w okresie ich rozwoju biologicznego i ustalenia 
niektórych uwarunkowań harmonijności rozwoju psy-
chicznego i biologicznego dziewcząt i chłopców z wy-
branego regionu w wieku 4–14 lat.

Cel badań 

Celem niniejszego opracowania jest ocena zakresu 
długookresowych tendencji zmian we wskaźnikach 
rozwoju psychicznego, fi zycznego, motorycznego oraz 
korelacji między poziomem inteligencji niewerbalnej 
a wskaźnikami rozwoju fi zycznego i wybranymi kom-
ponentami sprawności fi zycznej badanej w konwencji 
zdrowia dzieci z różnych grup środowiskowych w wieku 
przedszkolnym i szkolnym.

Hipotezy badawcze:

1. Niezależnie od kierunku długookresowych tenden-
cji zmian wskaźników dojrzewania psychicznego 
i fi zycznego dzieci, siła związków korelacyjnych 
między nimi może wzrastać wskutek pełniejszego 
wykorzystania potencjału intelektualnego w po-
koleniu, w którym rozwój przebiega w warunkach 
wyjątkowego postępu technicznego, nazywanego 
również rewolucją naukowo-techniczną. 

2. Zakładając, że zwiększenie intelektualizacji procesu 
szkolnego wychowania fi zycznego w kolejnych re-
formach polskiego systemu oświaty doprowadziło 
u uczniów do podniesienia świadomości całożycio-
wej troski o własne ciało i poprawy kondycji fi zycz-
nej, można przyjąć, że u dzieci w XXI wieku zajdą 
korzystne, długookresowe zmiany w sile związków 
między ich potencjałem intelektualnym i motorycz-
nym. 

Metodologia 

1. Liczba badanych 

W latach 2005–2010  przeprowadzono  pomiary 
poziomu  rozwoju motorycznego, somatycznego 
i  psychicznego 1429 dziewcząt i chłopców w wieku 
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4–14 lat w trzech różnej  wielkości miejscowościach 
Małopolski:  w Krakowie  (590 osób, 274 dziewcząt 
i 316 chłopców) Barcicach (419 osób, 202 dziewczęta 
i 217 chłopców), Sławkowie (420 osób, 221 dziewcząt  
i 199 chłopców).

2. Metody techniki i narzędzia badań

W podjętych obserwacjach dokonano analizy porów-
nawczej wyników badań własnych z przeprowadzo-
nymi w latach 1975–1980 [19] w tych samych miej-
scowościach. W związku z tym zaszła konieczność 
wykorzystania takiej samej metodologii badań, jaką 
zastosowano w pierwszej serii pomiarów. W niniejszym 
opracowaniu wykorzystano tylko część zebranych ma-
teriałów ograniczając się do podstawowych wskaźni-
ków rozwoju biologicznego, psychicznego i motorycz-
nego, takich jak: 
1. wysokość ciała (pomiaru dokonano antropometrem 

w płaszczyźnie frankfurckiej), 
2. zdolności siłowe kończyn górnych i dolnych (test 

rzutu piłka lekarską w przód znad głowy i skoku 
w dal z odbicia obunóż) [80], 

3. zdolności szybkościowe (test biegu na 30 m) [80],
4. Inteligencja niewerbalna badana z wykorzystaniem 

dwóch wersji Testu Matryc Ravena: Testu Matryc 
Ravena w Wersji Kolorowej TMK dla dzieci młod-
szych 4–7 lat [81] i Testu Matryc Ravena w wer-
sji czarno-białej [82] przeznaczonego dla dzieci 
w wieku 8–14 lat. 

Metody opracowania wyników badań: 

1. Po sprawdzeniu normalności rozkładu wyników 
pomiaru cech i zdolności motorycznych testem wy-
ników Kołmogorowa – Smirnowa zostały obliczone 
wartości średniej arytmetycznej (x) i odchylenia 
standardowego (SD), z uwzględnieniem: wieku 
(4–14) płci, miejsca zamieszkania badanych;

2. W celach porównania wyników badań własnych 
do materiałów porównawczych, zebranych 30 lat 
wcześniej [19] dokonano dodatkowo obliczeń śred-
niej arytmetycznej bez uwzględnienia płci dla po-
miarów inteligencji oraz wysokości ciała; 

3. Opierając się na wielkościach unormowanych 
wyników pomiaru kondycyjnych zdolności moto-
rycznych: zdolności siłowych i zwinnościowych, 
obliczono ogólny wskaźnik sprawności moto-
rycznej;

4. Pomiary inteligencji niewerbalnej testem Ravena 
skorelowano z wysokością ciała i zdolnościami siło-
wymi badanych dzieci w grupach: wieku (7–14 lat), 
płci i miejsca zamieszkania. 

Wyniki badań

1.  Zmienność poziomu inteligencji niewerbalnej, 
mierzonej testem Ravena i wysokości ciała między 
4. a 14. rokiem życia dzieci z Małopolski badanych 
w latach 1975–1980 i 2005–2010

Wyniki pomiarów poziomu inteligencji niewerbalnej 
testem Ravena i wysokości ciała dzieci z Małopolski 
przeprowadzonych w latach 1975–1980 i 2005–2010 
zostały zaprezentowane na ryc. 1 i 2 oraz w tab. I i II1. 
Przebieg ich zmienności jednoznacznie wskazuje na 
występowanie w obu cechach między 4 a 14 rokiem 
życia progresywnego etapu rozwoju. Z kolei wyniki 
analizy porównawczej zróżnicowania ich kinetyki roz-
woju, pozwalają zauważyć w drugiej serii obserwacji 
(2005–2010) tendencję do zacierania się różnic w po-
ziomie rozwoju fi zycznego i psychicznego między 
grupami wyróżnionymi ze względu na status urbaniza-
cyjny miejscowości, w której mieszkały badane dzieci: 
wieś (Barcice), małe miasto (Sławków), duże miasto 
(Kraków). 

Za charakterystyczną cechę długookresowych 
tendencji zmian można uważać obniżanie się u miesz-
kańców Krakowa w drugiej serii obserwacji poziomu 
rozwoju wysokości ciała oraz inteligencji niewerbalnej 
badanej testem Ravena. Podobnie jak w innym opra-
cowaniu [20] typową tendencję do korzystnych długo-
okresowych zmian w rozwoju somatycznym i moto-
rycznym można zauważyć u badanych dzieci wiejskich 
i mieszkających małym mieście [tab. I, II, ryc. 1, 2]. W 
związku z tym prawdopodobieństwo występowania 
w ograniczonym zakresie „zjawiska Flynna Lynna” 
można odnieść tylko do niektórych grup środowisko-
wych dzieci z Małopolski. 

2.  Związek między poziomem rozwoju wysokości ciała 
a pomiarem inteligencji niewerbalnej, mierzonej 
testem Ravena w pierwszej i drugiej serii 
pomiarów

W rozwiązaniu zasygnalizowanego problemu w tytule 
podrozdziału oraz w hipotezie badawczej zastosowano 
kilkuetapowy sposób prezentacji korelacji międzyce-

1  Cyfrą rzymską oznaczono tabele znajdujące się w Aneksie. 
W tekście pracy zamieszczono arabską numeracje tabel i rycin. 
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chowych. W podobny sposób zaprezentowano wyniki 
badań w pierwszej serii pomiarów rozwoju soma-
tycznego i inteligencji niewerbalnej, mierzonej testem 

Ravena [19]. Opracowane w taki sam sposób zebrane 
materiały w drugiej serii obserwacji [2005–2010] po-
zwoliły na poznanie długookresowych tendencji zmian 

Ryc. 1. Zmienność z wiekiem wysokości ciała badanych dzieci z trzech miejscowości Małopolski 
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nasilenia korelacji między wskaźnikami rozwoju bio-
logicznego (wysokość ciała) i psychicznego (wskaź-
nik poziomu inteligencji w teście Ravena) biorąc pod 
uwagę takie kryteria taksonomii jak: ogólną tendencję 
u wszystkich badanych dzieci oraz uwzględniając bar-
dziej szczegółowe kryteria jak: płeć, miejsce zamiesz-
kania (Kraków, Sławków, Barcice), wiek kalendarzowy 
(7–14 lat) oraz grupy wieku (4–7, 7–11, 11–14 lat). Wynik 
analizy porównawczej miał określić  zakres i kierunek 
zmienności związku między rozwojem biologicznym 
i psychicznym  w okresie  30 lat. 

– korelacje w okresie ontogenezy między 4 a 14 rokiem 
życia dzieci wraz z uwzględnieniem: płci, wieku 
kalendarzowego, oraz grup wieku i miejsca zamieszkania 
badanych 

W tabeli III i na ryc. 3 zamieszczono współczynniki 
korelacji prostej między wysokością ciała a wynikami 
pomiaru inteligencji niewerbalnej badanych dzieci. 
Ich wielkość w drugiej serii badań (2005–2010) po-
zwala zauważyć w grupach płci, wieku (z wyjątkiem 
dzieci w wieku 4–7 lat) i miejsca zamieszkania wy-
raźną tendencję do wzrostu korelacji między wskaź-
nikiem rozwoju somatycznego i wynikami osiągnię-
tymi w teście Ravena. Nasilenie korelacji u badanych 
w toku całego okresu ontogenezy u obojga płci było 

bardzo wysokie (rxy =0,8). Na tej podstawie można 
sądzić, że ogólnie w drugiej serii badań wystąpiła 
znacząca zależność między poziomem rozwoju 
umysłowego i somatycznego. Jej zmienność (rxy 
= 0,4-05) w grupach wieku (4–7, 7–11, 11–14 lat) mie-
ści się też według klasyfi kacji Guilforda w granicach 
korelacji znaczącej. 

Należy też podkreślić, że w pierwszej serii badań 
(lata 1975–1980) siła związków między wskaźnikiem 
rozwoju biologicznego i psychicznego, zwłaszcza 
w starszych grupach wieku (11–14 lat) i mieszkających 
w miastach, była bardzo słaba. 

– korelacje w grupach płci i wieku 

Bardziej szczegółowa analiza porównawcza długookre-
sowych tendencji zmian w sile związku między wskaź-
nikami poziomu rozwoju biologicznego i psychicznego 
pozwala zauważyć w drugiej serii badań u chłopców 
i dziewcząt mniejsze wahania współczynników korelacji 
między 4 a 14 rokiem życia. Zwraca uwagę charaktery-
styczne zjawisko zmniejszania się siły związków kore-
lacyjnych między 11 a 14 rokiem życia (ryc. 4, tab. IV). 
Być może jest to związane z nierównym tempem wcho-
dzenia w intensywny okres dojrzewania biologicznego 
i psychicznego i opóźnieniem rozwoju psychicznego 
w stosunku do niezwykle szybkiego rozwoju biologicz-

Ryc. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wysokością ciała a wynikami testu Ravena w grupach płci, miejsca zamieszkania i wieku badanych dzieci 
w pierwszej i drugiej serii pomiarów 1975–1980 (UJ) i 2005–2010 (AWF) 
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nego dzieci właśnie w ww. okresie ontogenezy. Warto 
zaznaczyć, że taka tendencja była bardziej widoczna 
u chłopców niż u dziewcząt (tab. IV). 

– korelacje w grupach płci i miejsce zamieszkania

Jak już stwierdzono wcześniej, zarówno u chłopców, 
jak i u dziewcząt mieszkających w trzech różnych 
miejscowościach Małopolski, w drugiej serii pomia-
rów wystąpiła bardzo silna korelacja (rxy = 0,8) między 
poziomem inteligencji niewerbalnej i wysokością ciała 
(ryc. 5, tab. V). Można zatem sądzić, że status miejsca 
zamieszkania nie był przeszkodą w pełnym rozwoju 
zdolności psychicznych w toku rozwoju biologicznego 
dzieci obojga płci w trakcie branego pod uwagę okresu 
ontogenezy, bez względu na status społeczno-kultu-
rowy ich miejsca zamieszkania. 

– korelacje w grupach wieku i miejsca zamieszkania 

W dużym stopniu wcześniejsze stwierdzenie o zwięk-
szeniu się korelacji miedzy rozwojem fi zycznym i umy-
słowym dzieci z różnych grup środowiskowych znajduje 
uzasadnienie w wynikach analizy współczynników ko-
relacji między pomiarem wysokości ciała i inteligencji 
niewerbalnej (rxy = 0,4–0,5), obliczonych w kolejnych 
grupach wieku (4–7; 7–11, 11–15) dzieci mieszkających 
w pierwszej dekadzie XXI wieku w trzech miejscowo-

ściach Małopolski: wieś, małe miasto, duże miasto 
(ryc. 6, tab. VI). Z wyjątkiem najmłodszej grupy, siła 
związków w drugiej serii pomiarów (2005-2010) była 
wyższa od stwierdzonej we wcześniejszych badaniach 
(lata 1975–1980) i wskazywała, że była to umiarko-
wana korelacja (rxy = 0,4–0,5), ale wystąpiła istotna 
zależność. Jak wynika z analizy zmienności korelacji 
w trzech głównych okresach ontogenezy, wraz z wie-
kiem badanych dzieci, we wszystkich grupach środowi-
skowych nieco słabła siła związków między rozwojem 
biologicznym i psychicznym. W grupie porównawczej 
(1975–1980) brak było wyraźnych tendencji w zmien-
ności bardzo słabej korelacji między inteligencją i wy-
sokością ciała. 

3.  Zmienność poziomu kondycyjnych zdolności 
motorycznych między 7. a 14. rokiem życia dzieci 
z Małopolski badanych w latach 1975–1980 
i 2005–2010

W tab. VII i na ryc. 7, 8 przedstawiono poziom rozwoju 
kondycyjnych zdolności motorycznych (siły mięśni koń-
czyn górnych w teście rzutu piłką lekarską oraz siły 
eksplozywnej kończyn dolnych – skoczności, w teście 
skoku w dal z odbicia obunóż) u dzieci z trzech miej-
scowości Małopolski w latach 1975–1980 i 2005–2010 
na tle rozwoju wskaźnika testu Ravena. Porównując 
zaprezentowane wyniki do zmienności wysokości ciała 

Ryc. 4. Współczynniki korelacji w pierwszej i drugiej serii pomiarów między poziomem rozwoju inteligencji niewerbalnej i wysokości ciała w grupach płci 
i wieku badanych dzieci
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Ryc. 5. Współczynniki korelacji w pierwszej i drugiej serii pomiarów między poziomem rozwoju inteligencji niewerbalnej i wysokości ciała badanych dzieci 
w grupach płci i miejsca zamieszkania (duże miasto, małe miasto, wieś) 

Ryc. 6. Współczynniki korelacji prostej obliczone w pierwszej i drugiej serii badań między wysokością ciała i wynikami pomiaru inteligencji niewerbalnej 
w grupach wieku i miejsca zamieszkania dzieci badanych
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dzieci z Małopolski w wieku 4–14 lat (tab. I, II, ryc. 1, 
2), można dojść do wniosku, że zarówno w rozwoju so-
matycznym, psychicznym i motorycznym występuje po-

dobieństwo zmienności ontogenetycznej między 4 a 14 
rokiem życia ich wskaźników, niezależnie od wieku, 
płci i miejsca zamieszkania badanych. W drugiej serii 
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Ryc. 7. Zmienność z wiekiem kondycyjnych zdolności motorycznych oraz inteligencji niewerbalnej mierzonej testem Ravena badanych chłopców z trzech 
miejscowości Małopolski
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Ryc. 8. Zmienność z wiekiem kondycyjnych zdolności motorycznych oraz inteligencji niewerbalnej mierzonej testem Ravena badanych dziewcząt z trzech 
miejscowości Małopolski 
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badań zwraca uwagę wyraźna tendencja do zaciera-
nia się zróżnicowania środowiskowego kondycyjnych 
zdolności motorycznych wynikającego ze statusu 
miejsca zamieszkania dzieci: wieś, małe miasto, duże 
miasto. 

4.  Związek między pomiarem inteligencji 
niewerbalnej, mierzonej testem Ravena 
i wskaźnikiem ogólnej sprawności motorycznej 
w dwóch seriach obserwacji dzieci z Małopolski

W ocenie długookresowych tendencji zmian w korela-
cjach między rozwojem psychicznym i motorycznym, 
przyjęto, zgodnie z metodologią badań w pierwszej se-
rii pomiarów (1975–1980), za wskaźnik rozwoju zdolno-
ści psychicznych – wynik pomiaru testu Ravena, a za 
wskaźnik rozwoju motorycznego – wskaźnik ogólnej 
sprawności motorycznej. Jak wynika z opisu narzędzi 
i technik badawczych, w drugiej serii pomiarów utwo-
rzono go z unormowanych wartości pomiarów trzech 
kondycyjnych zdolności: siły mięśni kończyn górnych 
(test rzutu piłką lekarską), siły eksplozywnej kończyn 
dolnych – skoczności (test skoku w dal z odbicia obu-
nóż) oraz szybkościowych (test biegu na 30 m). 

Podobnie jak w analizie porównawczej współczyn-
ników korelacji między inteligencją i wysokością ciała, 
problematyka długookresowych tendencji zmian siły 

związku między inteligencją niewerbalną i wskaźnikiem 
sprawności motorycznej zostanie zaprezentowana kil-
kuetapowo, stosując taką sama taksonomię zebranych 
materiałów jak w rozdziale 2.

– korelacje między wskaźnikiem inteligencji niewerbalnej 
i sprawności motorycznej w całym okresie obserwacji 
oraz w grupach płci, wieku, miejsca zamieszkania 

Na podstawie analizy wyników zamieszczonych w tabeli 
VIII, ryc. 9, 10 należałoby sądzić, że w drugiej serii ba-
dań (2005–2010) w całym okresie obserwacji między 7 
a 14 rokiem życia badanych dzieci z trzech miejscowości 
Małopolski wystąpiło nieznaczne nasilenie słabej dodat-
niej zależności między rozwojem inteligencji niewerbalnej 
i wskaźnikiem sprawności motorycznej. W pierwszej serii 
obserwacji współczynnik korelacji (rxy = 0,2) świadczył, że 
był to związek słaby, natomiast w badaniach późniejszych 
stwierdzono korelację niską (rxy = 0,3). W obu seriach ob-
serwacji wyższe współczynniki korelacji stwierdzono 
w grupach chłopców. W drugiej serii pomiarów (tab. VIII, 
ryc. 10) zwraca uwagę charakterystyczne obniżenie 
w grupie wieku 11–14 lat prawie do poziomu zerowego 
siły związków (rxy = 0,05) między poziomem rozwoju so-
matycznego i umysłowego badanych dzieci. 

Taka tendencja nie wystąpiła we wcześniejszych 
obserwacjach i najwyższy poziom korelacji między 

Ryc. 9. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego i motorycznego badanych dzieci w grupach wieku i płci w pierwszej serii 
pomiarów (1975–1980) 
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poziomem inteligencji niewerbalnej i sprawności moto-
rycznej zanotowano właśnie u dzieci w wieku 11–14 lat 
(tab. VIII, ryc. 9).

– korelacje w grupach wieku i płci

Z analizy zmienności współczynników korelacji (tabela 
VIII i ryc. 9, 10), które obliczono w obu seriach badań 
wynika, że między 7 a 14 rokiem życia badanych dzieci 
ich płeć w różnym stopniu wpływała na zmienność siły 
związku między rozwojem umysłowym i sprawnością 
motoryczną. W pierwszej serii pomiarów nasilenie ko-
relacji było zmienne. W grupie młodszych dzieci wyż-
sze współczynniki korelacji stwierdzono u chłopców, 
a w starszych u dziewcząt. W drugiej serii obserwacji 
wystąpiła między 7 a 14 rokiem życia badanych to stała 
tendencja do silniejszych zależności między wskaźni-
kami poziomu rozwoju umysłowego i motorycznego 
u chłopców. Utrzymała się też nieznacznie wyższa siła 
związku między rozwojem motorycznym i inteligencją 
niewerbalną u płci męskiej w okresie charakterystycz-
nego dla drugiej serii badań obniżania się takich kore-
lacji w grupie wieku 11–14 lat.

– korelacje w grupach wieku i miejsca zamieszkania

Uwzględniając wpływ zróżnicowania środowiskowego 
na poziom i zmienność międzypokoleniową siły i kie-
runku związku inteligencji i wskaźnika sprawności 

motorycznej dzieci z Krakowa, Sławkowa i Barcic (ryc. 
11–12, tab. IX) – należałoby sądzić, że w drugiej se-
rii badań (2005–2010) we wszystkich grupach środo-
wiskowych (wieś, małe miasto, duże miasto) nastąpił 
wzrost korelacji. Najwyraźniej taka tendencja zazna-
czyła się u badanych z Krakowa (rxy = 0,4) a najsłabiej 
z Barcic (rxy = 0,2). Zwraca też uwagę bardzo wyraźne 
obniżanie się poziomu korelacji między 11 a 14 rokiem 
życia badanych dzieci we wszystkich grupach środo-
wiskowych. Przy bardzo niskich współczynnikach ko-
relacji trudno odnosić się do nieznacznie niższego jej 
spadku u płci męskiej. Wynika z tego, że w drugiej serii 
badań na ogólny wskaźnik korelacji w całym okresie 
ontogenezy mógł mieć wpływ tylko stan siły związków 
między rozwojem inteligencji i sprawności fi zycznej 
tylko w młodszej grupie (wiek 7–11 lat). 

Takiej tendencji nie stwierdzono w pierwszej serii 
badań. Poza tym należy zwrócić uwagę, że w latach 
1975–1980 we wszystkich grupach środowiskowych 
u dziewcząt i chłopców stwierdzono ujemne i niskie 
wartości współczynników korelacji. Wynikałoby z tego, 
że istniało duże prawdopodobieństwo osiągania lep-
szych wyników w testach sprawności motorycznej 
przez dzieci o niższym poziomie wskaźnika inteligen-
cji niewerbalnej. Uzyskane wyniki w drugiej serii po-
miarów (2005–2010) nie dają podstaw do podobnych 
stwierdzeń. We wszystkich analizowanych relacjach 
współczynniki korelacji, były dodatnie. 

–0,2 0 0,2 0,4 0,6

7–11 lat

11–14 lat

7–14 lat

Ch opcy Dziewcz ta CH, DZ

Ryc. 10. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego i motorycznego badanych dzieci w grupach wieku i płci w drugiej serii 
pomiarów (2005–2010)
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Podsumowanie wyników badań 

Podsumowanie obejmuje podsumowanie części ana-
lizy porównawczej badań chłopców i dziewcząt w wieku 
4–14 lat mieszkających w trzech różnych aglomeracjach 

Małopolski, które tradycyjnie wyróżnia się ze względu 
charakter społeczno-kulturowy i naturalny środowiska: 
wieś (Barcice), mało miasto (Sławków), duże miasto 
o charakterze metropolii (Kraków) zebranych w latach 
2005–2010 do pochodzących z podobnych obserwacji 
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Ryc. 11. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego i motorycznego badanych dzieci w grupach wieku i miejsca zamieszkania 
w pierwszej serii pomiarów (1975–1980) 

Ryc. 12. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego i motorycznego badanych dzieci w grupach wieku i miejsca zamieszkania 
w drugiej serii pomiarów (2005–2010) 
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przeprowadzonych w tych samych miejscowościach 30 
lat wcześniej [19]. Zgodnie z założeniem badawczym 
wynik analizy miał ocenić skutki długookresowych ten-
dencji zmian, nie tylko w poziomie rozwoju inteligencji 
niewerbalnej oraz wskaźników rozwoju fi zycznego i mo-
torycznego, ale nade wszystko w korelacjach między 
wskaźnikiem rozwoju umysłowego, za jaki przyjęto wynik 
osiągnięty w teście Ravena a dwoma wskaźnikami roz-
woju biologicznego: wysokością ciała (cecha rozwoju fi -
zycznego) i ogólnym poziomem sprawności motorycznej 
(unormowany wskaźnik pomiaru testowego kondycyjnych 
zdolności motorycznych). Jego realizacja nie należała 
do łatwych zadań. Wiązała się z pokonaniem szeregu 
trudności fi nansowych, organizacyjnych (pozwolenie na 
przeprowadzenie badań: komisji bioetycznej, dyrekcji 
szkół i rodziców dzieci), ale również metodologicznych. 
Porównywalność wyników mogło zapełnić tylko zastoso-
wanie takich samych narzędzi i technik pomiaru zdolności 
psychicznych, motorycznych i cech antropometrycznych, 
jak również metod opracowania wyników badań. Można 
jednak sądzić, że efekt podjętego wysiłku i determinacja 
w fi nalizacji projektu badawczego może satysfakcjono-
wać nie tylko ze względu na to, że wyniki badań są pio-
nierskie i nie mają punktu odniesienia w skali kraju, ale 
również dlatego, że mogą mieć znaczenie poznawcze 
i aplikacyjne w praktyce wychowania fi zycznego dzieci 
nie tylko w skali regionalnej. 

Jakie rezultaty zaprezentowanych badań mogą 
uzasadniać zarekomendowane w niniejszym opraco-
waniu osiągnięcia zespołu naukowego pracowników 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie? W 
pewnym stopniu zwróciły na nie uwagę przyjęte hipo-
tezy badawcze. Zakładano w nich możliwość stwier-
dzenia korzystnych zmian długookresowych w rozwoju 
psychicznym, somatycznym i motorycznym dzieci 
uczęszczających do przedszkoli i szkół w trzech róż-
nych aglomeracjach Małopolski pod wpływem rozwoju 
cywilizacyjnego i społecznego (w tym reformy oświaty), 
jaki mógł niewątpliwie dokonać się w naszym kraju 
w okresie transformacji ustrojowej. Nie wszystkie z nich 
znalazły potwierdzenie w rezultatach badań. Takie wy-
niki należy uważać za szczególnie cenne, gdyż zmu-
szają do refl eksji i wniosków praktycznych, aby zaist-
niały pożądane efekty rozwojowe.

Ponadto porównując wyniki pomiaru inteligencji 
niewerbalnej w pierwszym i drugim badaniu, trudno nie 
zwrócić uwagi na wyraźny regres poziomu rozwoju zdol-
ności psychicznych u dzieci uczęszczających w pierw-
szych dekadach XXI wieku do przedszkoli i szkół pod-
stawowych w dużym mieście. Interesujące wydaje się 

to, że w podobnym zakresie stwierdzono regres rozwoju 
wysokości ciała (cechy najbardziej reprezentatywnej dla 
rozwoju fi zycznego dzieci). W mniejszym stopniu takie 
niekorzystne zmiany wystąpiły u uczniów krakowskich 
szkół podstawowych w sprawności motorycznej. W inter-
pretacji etiologii zauważonego zjawiska można oprzeć 
się tylko na dobrze znanych relacjach między podobnymi 
tendencjami, do obniżenia się cechy silnie kontrolowanej 
genetycznie w wyjątkowo niesprzyjających warunkach 
bytowych [4, 83]. Trudno byłoby sądzić, że takie same 
czynniki rozwoju biologicznego spowodowały zauwa-
żone zmiany u dzieci krakowskich. Na pewno nie można 
wykluczyć pogorszenia się sytuacji materialnej i warun-
ków wychowywania dzieci w rodzinach. Ich wpływ nie-
wątpliwie może rzutować także na rozwój inteligencji, 
która jest w większym stopniu podatna na czynniki śro-
dowiskowe [56–63]. W tym przypadku można również 
rozważyć efektywność pracy pedagogicznej szkół, w sy-
tuacji ciągłych reform edukacyjnych w polskim systemie 
oświatowym, jakie zaszły na przełomie wieków. 

Na tle niekorzystnych długookresowych tendencji 
stwierdzonych w dużym mieście w rozwoju somatycz-
nym i inteligencji niewrbalnej dzieci, zwraca uwagę 
kierunek zmian w okresie trzydziestu lat w rozwoju bio-
logicznym i psychicznym mieszkających w małym mie-
ście i na wsi na tle niekorzystnych długookresowych 
tendencji zmian w rozwoju somatycznym i inteligencji 
niewerbalnej dzieci w dużym mieście. Na tej podsta-
wie można sądzić, że tylko w małych miejscowościach 
Małopolski (małe miasto, wieś) można znaleźć dowody 
na potwierdzenie wystąpienia w nich w ograniczonym 
zakresie zjawiska odkrytego przez Flynna i Lynna [24–
26, 28–30]. O awansie małych środowisk społeczno-
-kulturowych w Małopolsce może świadczyć również 
zmniejszanie się dystansu między poszczególnymi 
grupami w poziomie rozwoju fi zycznego, psychicznego 
i motorycznego. 

Za pozytywny efekt można uznać również w ba-
daniach własnych brak podstaw do stwierdzenia, sy-
gnalizowanego w innych pracach „zjawiska rozwartych 
nożyc” [18, 55, 83], polegającego na korzystnych zmia-
nach sekularnych w rozwoju fi zycznym przy równocze-
snym obniżaniu się poziomu sprawności motorycznej 
dzieci. Na podstawie porównawczej analizy wyników 
nasilenia się korelacji między poziom inteligencji nie-
werbalnej i poziomem rozwoju somatycznego oraz 
motorycznego można stwierdzić, że w większości 
przypadków zostało potwierdzone przyjęte założe-
nie o pozytywnym wpływie przemian cywilizacyjnych 
i społeczno-kulturowych. Świadczyć o tym mogą wyż-
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sze współczynniki korelacji, tak w przypadku relacji 
wyników testu Ravena ze wskaźnikiem rozwoju soma-
tycznego, jak i motorycznego.

W pierwszym przypadku może to być wynikiem 
równomiernego tempa rozwoju inteligencji niewerbal-
nej i wskaźnika rozwoju fi zycznego. W takiej sytuacji 
najczęściej za dojrzewaniem biologicznym nie idzie 
w takim samym stopniu rozwój psychiczny, którego 
poziom rozwoju jest uwarunkowany jakością stosowa-
nych bodźców środowiskowych.  Opierając sie na tym 
założeniu należałoby sądzić, że niski poziom korelacji 
może świadczyć o niekorzystnych rezultatach pracy 
nad rozwojem inteligencji niewerbalnej uczniów w okre-
sie intensywnego przebiegu procesów dojrzewania bio-
logicznego dzieci. Może to potwierdzać koncepcja wy-
jaśnienia zjawiska przez amerykańskiego antropologa 
Richarda D. Fuerle [79].

Wychodząc z wymienionych już wcześniej założeń 
o podejściu do interpretacji stwierdzonych w badaniach 
własnych współczynników korelacji, między poziomem 
inteligencji niewerbalnej a wskaźnikiem ogólnej spraw-
ności motorycznej, można mieć również zastrzeżenia 
do procesu kształtowania u dzieci o wyższym poziomie 
inteligencji świadomości kształtowania sprawności mo-
torycznej, której niektóre wskaźniki, według współcze-
snej antropomotoryki [18, 55, 83], są elementem struk-
tury sprawności fi zycznej ujętej w koncepcji zdrowia. 
Jakie można podać argumenty potwierdzające słusz-
ność takiego stwierdzenia?

Po pierwsze w całym okresie ontogenezy miedzy 
7 a 14 rokiem życia w pierwszym badaniu zależność 
między rozwojem sprawności motorycznej badanych 
dzieci była nieznacząca (rxy = 0,2). W drugim bada-
niu wystąpił tylko niewielki wzrost korelacji (rxy = 0,3) 
do poziomu wskazującego na istnienie małej zależno-
ści między branymi pod uwagę wskaźnikami rozwoju 
psychicznego i motorycznego. W większym stopniu 
tak niekorzystna tendencja ujawniła się u dziewcząt. 
Czynnik środowiskowy nie różnicował w większym 
stopniu nasilenia korelacji.

Po drugie, w badaniach własnych, przeprowadzo-
nych w tych samych miejscowościach po trzydziestu 
latach, zauważono tylko w  grupie wieku (7-11 lat) 
wyżej wymieniony zakres współczynników korelacji 
i wyraźny ich spadek prawie do poziomu zerowego. 
Podobny obraz słabej korelacji stwierdzono w pierw-
szej serii badań, z tym że ich znak był ujemny. Mogło to 
świadczyć, że dzieci z wyższym poziomem inteligencji 
niewerbalnej osiągały gorsze wyniki w testach zdol-
ności motorycznych,. Wydaje się, że w interpretacji 

zauważonego zjawiska należałoby przyjąć za jedyny 
jego powód niski poziom świadomości dzieci potrzeby 
kształtowania sprawności motorycznych. W bada-
niach własnych taki stan mógł wystąpić zwłaszcza 
w starszych klasach szkoły podstawowej u uczniów 
o wyższym poziomie inteligencji niewerbalnej. Trudno 
przyjąć za zadawalający wyższy poziom wskaźników 
korelacji u dzieci młodszych i upatrywać w nim lep-
szych efektów w osiąganiu celów instrumentalnych 
i kierunkowych wychowania fi zycznego w nauczaniu 
początkowym. 

Można sadzić, że w tym wieku na wynik w testach 
motorycznych mogła rzutować umiejętność rozwiązy-
wania zadań ruchowych przez dzieci inteligentniejsze 
[53, 54]. Uwzględniając zaproponowany sposób inter-
pretacji wyników analizy statystycznej, istnieją powody, 
aby stwierdzić, że w okresie trzydziestu lat, mimo 
ciągłych reform systemu oświaty w naszym kraju, nie 
nastąpiły zmiany w intelektualizacji procesu wychowa-
nia fi zycznego, w takim stopniu, aby u dzieci zostały 
ukształtowane postawy  sprzyjające osiąganiu pożą-
danych efektów w zakresie kształtowania ich kondycji. 
zdrowotnej [18, 83]. 

 Wystąpiły zatem podstawy do falsyfi kacji przyjętej 
hipotezy, że zmiany w okresie transformacji ustrojowej 
w systemie oświaty w naszym kraju, prowadzące do 
zwiększenia intelektualizacji procesu szkolnego wycho-
wania fi zycznego, mogą doprowadzić do podniesienia 
świadomości uczniów troski o własne ciało i tym sa-
mym wpłynąć na poprawę ich kondycji fi zycznej. 

Wydaje się, że zaprezentowane podejście do inter-
pretacji zjawisk auksologicznych występujących w toku 
rozwoju ontogenetycznego dzieci poddanych proce-
sowi wychowania w określonym środowisku zamiesz-
kania zmusza do refl eksji i podjęcia działań w celu roz-
wiązani niepokojących zjawisk, które towarzyszą pracy 
pedagogicznej szkoły. Wyniki badań zwracają także 
uwagę na potrzebę rozwiązania ważnych i aktualnych, 
innych kwestii oświatowych i pedagogicznych, na przy-
kład takich jak: unifi kacja procesu nauczania dzieci 
z różnych środowisk i mierników jego ewaluacji, czy 
na ciągle dyskutowany w Polsce problem dojrzałości 
szkolnej dziecka 6-letniego [84, 85]. 

Wnioski

1. Poziom rozwoju fi zycznego, motorycznego i umy-
słowego dzieci z Małopolski w XXI wieku świad-
czy, że zaszły w okresie transformacji ustrojowej 
korzystniejsze zmiany w uwarunkowaniach ich roz-
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woju biologicznego i psychicznego tylko w środowi-
sku wiejskim i małomiasteczkowym. 

2. W pierwszej dekadzie XXI wieku środowisko za-
mieszkania w mniejszym stopniu niż w ostatnich 
dekadach XX wieku jest modyfi katorem rozwoju 
motorycznego, umysłowego i fi zycznego. 

3. Na przełomie XX i XXI wieku można stwierdzić 
zmiany w dostosowaniu rozwoju inteligencji nie-
werbalnej do tempa rozwoju biologicznego dzieci. 
Istnieją podstawy, aby tylko w małych miejscowo-
ściach Małopolski stwierdzić w ograniczonym za-
kresie wystąpienie efektu Lynna/Flynna.

4. Zakres i kierunek długookresowych tendencji prze-
mian w uwarunkowaniach psychicznych potencjału 
motorycznego dzieci z Małopolski prowadzi do 
wniosku, że istnieje potrzeba poprawy efektywno-
ści w zakresie realizacji celów wychowania, jakim 
jest świadome kształtowanie potrzeby uczestnictwa 
w różnych formach kultury fi zycznej i podnoszenia 
na wyższy poziom zdolności motorycznych, które 
zalicza się do komponentów sprawności fi zycznej 
ujętej w konwencji zdrowia (Health Related Fitness 
H-RF). 
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ANEKS

Tabela I. Wyniku testu Ravena (bez podziału na płeć)

Wiek / miej-
scowość Seria badań 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Barcice
1975–1980 11,15 13,79 16,05 17,1 18,59 22 23,23 25,93 32,7 38,04 39,43

2005–2010 11,62 13,85 17,59 21,26 24,79 27,08 31,76 30,69 42,26 42,53 43,28

Sławków
1975–1980 10,77 13,67 16,64 21,17 20,73 22,96 25,19 27,69 35,17 38,96 40,19

2005–2010 13,13 15,20 17,66 23,33 24,56 28,30 28,36 31,83 38,86 41,15 40,78

Kraków
1975–1980 18,55 19,37 24,56 27,71 27,63 26,32 29,61 31,81 46,75 44,94 45,81

2005–2010 14,13 17,24 22,15 23,88 25,50 29,14 31,03 32,43 44,66 43,43 45,44

Tabela II. Wysokość ciała badanych 

Wiek / miej-
scowość Seria badań 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Barcice
1975–1980 102,36 111,5 115,84 119,16 124,74 131,72 135,33 140,18 146,24 153,25 158,24

2005–2010 103,81 109,33 120,45 124,95 129,49 135,95 141,13 145,84 152,84 160,50 163,75

Sławków
1975–1980 100,91 108,92 116,27 115,97 122,10 128,95 134,06 140,74 147,11 154,70 161,71

2005–2010 104,17 111,67 116,39 123,52 127,27 134,66 140,09 143,21 153,25 155,50 160,64

Kraków
1975–1980 111,13 116,31 123,17 124,73 128,93 134,68 140,25 145,87 151,33 156,81 163,11

2005–2010 104,49 110,05 119,52 124,16 130,15 136,89 142,11 146,51 155,40 159,13 164,72

Tabela III. Współczynniki korelacji pomiędzy wysokością ciała a wynikami testu Ravena u badanych dzieci w pierwszej i drugiej serii 1975–1980 i 2005–2010 
w grupach płci, miejsca zamieszkania i wieku 

Seria
pomiarów Chłopcy Dziewczęta 4–7 lat 7–11 lat 11–14 lat Kraków Barcice Sławków

1975–1980 0,4115 0,1470 0,7439 0,0541 0,2611 –0,0200 0,0558 0,2594

2005–2010 0,8308 0,8468 0,5163 0,5295 0,4742 0,8383 0,8328 0,8138
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Tabela IV. Współczynniki korelacji w dwóch seriach badań pomiędzy wysokością ciała wynikami testu Ravena u chłopców dziewcząt z Małopolski w wieku 
4–15 lat

Płeć Chłopcy Dziewczęta Chłopcy i dziewczęta
Seria badań /

wiek 1975–1980 2005–2010 1975–1980 2005–2010 1975–1980 2005–2010

4 0,7273 0,4308 0,3367 0,3267 0,5682 0,3625

5 0,8050 0,0285 0,6175 –0,1020 0,7144 0,0023

6 0,6904 0,4016 0,4611 –0,1590 0,5874 0,2670

7 0,6716 –0,0360 0,6619 0,0842 0,6664 0,0187

8 0,0323 0,3544 0,2230 0,2035 0,1211 0,2848

9 0,1302 0,1320 –0,0590 0,2551 0,0514 0,2025

10 0,0831 0,2524 –0,0130 0,1641 0,0405 0,1919

11 0,4967 0,0320 –0,1910 0,4071 0,2705 0,2233

12 0,5682 –0,021 –0,0080 0,2703 0,3039 0,1253

13 0,4602 0,2949 0,1932 0,2811 0,3474 0,2752

14 0,3754 0,1539 –0,0690 0,1678 0,1818 0,1156

15 0,3996 –0,0460 0,2135 0,2605 0,3163 –0,0990

Tabela V. Współczynniki korelacji pomiędzy wysokością ciała a wynikami testu Ravena w zależności od płci i środowiska

Miejscowość / płeć / seria badań Kraków Sławków Barcice

Chłopcy 1975–1980 0,2344 0,0529 0,3297

Chłopcy 2005–2010 0,8570 0,7889 0,8251

Dziewczęta 1975–1980 –0,2920 0,0661 0,1539

Dziewczęta 2005–2010 0,8381 0,8431 0,8581

CH, DZ 1975–1980 –0,0200 0,0558 0,2594

CH, DZ 2005–2010 0,8383 0,8138 0,8328

Tabela VI. Współczynniki korelacji pomiędzy wysokością ciała a wynikami testu Ravena w zależności od wieku i środowiska

Wiek / miejscowość 4–7 lat 7–11 lat 11–14 lat

Kraków 1975–1980 0,5793 –0,3800 –0,0580

Kraków 2005–2010 0,5899 0,5791 0,4662

Sławków 1975–1980 0,3768 –0,2720 0,2521

Sławków 2005–2010 0,5413 0,4685 0,4580

Barcice 1975–1980 0,6058 0,1887 0,1415

Barcice 2005–2010 0,5193 0,5341 0,4209

KBS 1975–1980 0,7439 0,0541 0,2611

KBS 2005–2010 0,5163 0,5295 0,4742
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Tabela VII. Średnie arytmetyczne pomiaru inteligencji niewerbalnej testem Ravena oraz zdolności siły kończyn dolnych w skoku w dal i siły ko czyn 
górnych w rzucie piłką lekarską.

a) chłopcy 

Wiek 7 8 9 10 11 12 13 14
Test Ravena

Barcice 1975–1980 17,10 18,59 22,00 23,23 25,93 32,70 38,04 39,43
Barcice 2005–2010 21,26 24,79 27,08 31,76 30,69 42,26 42,53 43,28
Sławków 1975–1980 21,17 20,73 22,96 25,19 27,69 35,17 38,96 40,19
Sławków 2005–2010 23,33 24,56 28,30 28,36 31,83 38,86 41,15 40,78
Kraków 1975–1980 27,71 27,63 26,32 29,61 31,81 46,75 44,94 45,81
Kraków 2005–2010 23,88 25,50 29,14 31,03 32,43 44,66 43,43 45,44

w dal
Barcice 1975–1980 115,50 117,60 133,10 156,30 161,60 167,10 147,30 165,60
Barcice 2005–2010 103,76 119,64 129,54 141,30 145,32 161,23 165,42 170,82
Sławków 1975–1980 81,80  – 117,80 129,30 141,70  – 150,70 183,50
Sławków 2005–2010 102,31 113,06 112,52 132,27 132,87 163,25 160,89 168,33
Kraków 1975–1980 107,40 118,30 122,60 124,40 134,20 143,70 140,60 146,40
Kraków 2005–2010 96,79 108,23 115,37 125,45 139,95 155,68 163,21 173,56

rzut
Barcice 1975–1980 387,10 333,10 451,20 451,30 386,90 419,20 480,40 579,70
Barcice 2005–2010 335,59 345,91 485,00 499,75 507,73 460,00 564,58 622,27
Sławków 1975–1980 347,10 – 400,00 453,10 414,40 – 496,10 672,50
Sławków 2005–2010 292,31 375,00 422,80 522,27 596,00 511,25 532,37 639,17
Kraków 1975–1980 340,00 395,50 445,80 491,20 406,70 429,50 513,10 739,00
Kraków 2005–2010 286,67 399,32 468,70 528,23 614,76 542,27 611,40 676,67

b) dziewczęta 

Wiek 7 8 9 10 11 12 13 14
Test Ravena

Barcice 1975–1980 17,10 18,59 22,00 23,23 25,93 32,70 38,04 39,43
Barcice 2005–2010 21,26 24,79 27,08 31,76 30,69 42,26 42,53 43,28

Sławków 1975–1980 21,17 20,73 22,96 25,19 27,69 35,17 38,96 40,19
Sławków 2005–2010 23,33 24,56 28,30 28,36 31,83 38,86 41,15 40,78
Kraków 1975–1980 27,71 27,63 26,32 29,61 31,81 46,75 44,94 45,81
Kraków 2005–2010 23,88 25,50 29,14 31,03 32,43 44,66 43,43 45,44

w dal
Barcice 1975–1980 106,60 110,80 111,20 140,30 162,80 154,50 153,80 195,20
Barcice 2005–2010 93,35 112,62 119,67 125,36 133,85 137,36 143,93 144,75

Sławków 1975–1980 84,30  111,10 133,00 159,20  140,70 154,50
Sławków 2005–2010 99,75 105,75 113,52 113,43 118,41 156,90 143,45 147,08
Kraków 1975–1980 94,70 118,60 111,30 113,20 131,40 133,60 140,60 138,70
Kraków 2005–2010 85,56 97,29 98,67 115,52 120,18 132,44 144,15 142,77

rzut
Barcice 1975–1980 287,20 272,20 296,00 356,10 312,30 326,70 397,80 –
Barcice 2005–2010 310,29 299,23 382,96 386,43 495,38 395,00 483,70 502,50

Sławków 1975–1980 312,50  – 377,10 395,50 363,20 – 399,80  –
Sławków 2005–2010 251,55 312,50 362,86 406,09 508,24 490,00 485,50 514,17
Kraków 1975–1980 241,80 289,60 324,10 408,00 320,70 355,50 428,50  –
Kraków 2005–2010 264,17 345,36 405,00 478,45 548,21 445,63 529,50 560,70
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Tabela VIII. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego i motorycznego badanych dzieci w grupach wieku w pierwszej (1975–1980) 
i drugiej (2005–2010) serii pomiarów 

Seria badań 1975–1980 2005–2010

Płeć / wiek chłopcy dziewczęta ch, dz chłopcy dziewczęta ch, dz

7–11 lat 0,2992 0,0130 0,1675 0,3855 0,3481 0,3622

11–14 lat 0,2255 0,2553 0,2361 0,1767 0,0312 0,0529

7–14 lat 0,2527 0,1414 0,2061 0,4824 0,3480 0,3847

Tabela IX. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego i motorycznego badanych dzieci w grupach wieku i miejsca zamieszkania 
w pierwszej (1975–1980) i drugiej (2005–2010) serii pomiarów

Seria badań 1975–1980 2005–2010

Wiek / miejscowość 7–11 lat 11–14 lat 7–14 lat 7–11 lat 11–14 lat 7–14 lat

Kraków 0,0171 0,1765 0,1122 0,4385 0,0865 0,4640

Sławków –0,1771 0,1999 0,0698 0,3350 0,0025 0,3548

Barcice 0,4334 0,2998 0,3659 0,3059 –0,0210 0,2625

KSB –0,1691 –0,1000 –0,1282 0,3622 0,0529 0,3847
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Streszczenie

Wstęp. Znaczenie regularnej aktywności fizycznej dla różnych aspektów zdrowia, w tym zdrowia poznawcze-
go, opisywanego przez osiągnięcia szkolne uczniów, podkreślane jest w wielu publikacjach. Stosunkowo rzadziej 
natomiast badane są związki komponentów somatycznych i motorycznych sprawności fizycznej z wynikami 
w nauce, zwłaszcza z wynikami innymi niż umiejętność czytania i pisania. Z tego względu celem pracy było 
poszukiwanie związków między wybranymi komponentami sprawności fizycznej a umiejętnością rozumowania 
oraz wyjaśnienie, czy istnieją różnice międzypłciowe w tym zakresie.

Materiał i metody. W pracy wykorzystano pomiary podstawowych cech rozwoju fizycznego oraz wyniki wy-
branych prób motorycznych u 12-letnich uczniów wiejskich szkół podstawowych (53 dziewcząt i 45 chłopców). 
Umiejętność rozumowania oceniono na podstawie wyniku, uzyskanego w końcowym sprawdzianie w szkole 
podstawowej, pisanym przez uczniów w klasie szóstej. Do oceny związków między uwzględnionymi zmiennymi 
zastosowano korelację prostą, a w dalszej procedurze regresję metodą najlepszego podzbioru.

Wyniki. Stwierdzono występowanie różnic międzypłciowych w zakresie związków między komponentami 
somatycznymi i motorycznymi sprawności fizycznej a umiejętnością rozumowania. Zależności te uwidaczniają 
się wyraźniej w korelacji wielokrotnej.

Wnioski. Wyższym wynikom umiejętności rozumowania 12-letnich uczniów szkoły podstawowej sprzyja 
wyższy poziom rozwoju somatycznego i motorycznego. Wykorzystane w pracy komponenty somatyczne i mo-
toryczne sprawności fizycznej, ujmowane jako zespół zmiennych wyjaśniających, są zależnie od płci w około 
17–37% źródłem zmienności wyników umiejętności rozumowania.

NR 64 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

Badania nad czynnikami mającymi wpływ na osiągnię-
cia szkolne uczniów podejmowane są już od długiego 
czasu. Zostały one zapoczątkowane przez Galtona 
i Cattela na przełomie XIX i XX wieku, choć bardziej 
intensywne próby wyjaśniania sukcesów w nauce osią-
ganych na różnych etapach kształcenia zaznaczyły 
się około połowy XX w. Zakres czynników mających 
znaczenie dla osiągnięć szkolnych (opisywane są 
przede wszystkim czytanie, pisanie oraz umiejętności 
matematyczne) jest bardzo szeroki. Należą do nich za-
równo właściwości czysto osobnicze, jak i zewnętrzne. 
Do pierwszej grupy zaliczyć można poziom inteligencji 

oraz rozwoju fi zycznego, wyrażony wysokością i masą 
ciała [1], masę urodzeniową [2–3], stopień otyłości [4], 
dieta [5] czy poziom aktywności fi zycznej [6–7]. Do 
czynników zewnętrznych należy m.in. sytuacja spo-
łeczno-ekonomiczna rodziny [8], atmosfera domu, po-
ziom wykształcenia rodziców, ilość czasu poświęcona 
na naukę i motywacja [9], niektóre dodatkowe zajęcia 
pozaszkolne [10].

Spośród wymienionych czynników, wobec po-
stępującej hipokinezji młodego pokolenia, akcentuje 
się szczególnie korzystną rolę aktywności fi zycznej 
w kształtowaniu funkcji poznawczych. Potwierdzają to 
m.in. badania Castelli i wsp. [4] oraz Hillmanna i wsp. 
[7], wskazujące, że umiarkowany regularny wysiłek 
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fi zyczny powoduje podniesienie poziomu koncentracji 
i uwagi przez zwiększenie poziomu kontroli nad tymi 
procesami. Z kolei badania Martinez-Gomez i wsp. [11] 
wykazały, że dziewczęta chodzące pieszo do szkoły 
uzyskują korzystniejsze wyniki w nauce, niż te, które są 
do niej dowożone. Zjawisko to nie dotyczy chłopców, co 
autorzy opracowania tłumaczą ich naturalnie większą 
spontaniczną aktywnością fi zyczną.

Wśród różnych funkcji poznawczych człowieka 
w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych istotną 
rolę odgrywa umiejętność rozumowania. Wskazują 
na to dobrze udokumentowane badania brytyjskie 
Batty’ego i wsp. [12]. Ich autorzy wskazują, że umie-
jętność ta ma kluczowe znaczenie w unikaniu zacho-
wań ryzykownych i aktywnym działaniu na rzecz sze-
roko pojętego zdrowia (dieta, aktywność fi zyczna itp.). 
Diagnozowanie poziomu umiejętności rozumowania 
jest uzasadnione w okresie bezpośrednio poprzedza-
jącym zakończenie szkoły podstawowej, tj. około 11–12 
roku życia. Kończy się wówczas tzw. okres operacji 
konkretnych, przejawiający się w przekładaniu stałości, 
przyczynowości i kolejności zdarzeń na tę umiejętność. 
Badania neuroobrazowe pokazują jednocześnie, że 
na ten etap życia przypada też istotny postęp w pro-
cesie mielinizacji włókien i budowania połączeń ner-
wowych [13–14], dzięki którym zwiększa się prędkość 
zachodzących procesów [15]. W procesie rozumowa-
nia wyjatkową rolę pełni kora przedczołowa, będąca 
jednocześnie miejscem, w którym zlokalizowane są 
podstawowe ośrodki ruchowe [16]. Uwzględniając te 
informacje, Hillman i wsp. [7] przyjęli, że zwiększona 
aktywność fi zyczna i wynikające z tego większe 
ukrwienie mózgu sprzyjać będzie pośrednio wyższemu 
utlenowaniu ośrodków poznawczych i w konsekwencji 
przekładać się na wyższą sprawność zachodzących 
procesów rozumowania. Umiejętności rozumowania 
nadaje się także znaczenie utylitarne, podkreślając, że 
jej wysoki poziom jest istotny ze względu na dobre per-
spektywy przyszłego zatrudnienia, gdyż jest ona fun-
damentem zdolności matematycznych, te zaś ułatwiają 
dostęp do atrakcyjnych miejsc pracy [17].

Przedstawiony powyżej przegląd czynników wpły-
wających na osiągnięcia szkolne wskazuje, że opisy-
wane są zależności albo wskaźników somatycznych 
(zwłaszcza wysokości i masy ciała, względnie BMI), 
albo wyników prób motorycznych z osiągnięciami 
szkolnymi, głównie z umiejętnością czytania i pisania 
[18–19]. Brakuje natomiast opracowań uwzględnia-
jących łącznie oba elementy składowe sprawności fi -
zycznej, tj somatyczny i motoryczny.

Zatem celem niniejszej pracy jest poszukiwanie 
związków między umiejętnością rozumowania a wy-
branymi komponentami sprawności fi zycznej 12-letnich 
uczniów szkoły podstawowej.

Materiał i metody

Badania, na podstawie których powstała praca, prze-
prowadzone zostały w 2007 r. w wybranych szkołach 
wiejskich województwa dolnośląskiego, w których moż-
liwe było uzyskanie względnie jednorodnej grupy ba-
danych dzieci. Były to szkoły leżące na wsiach: Kotla, 
Nielubia, Kromolin, Brzeg Głogowski, Rosochata, 
Rzeszotary, charakteryzujących się podobną wielko-
ścią populacji, odległością od większych miast (Legnicy 
i Głogowa), infrastrukturą (sala gimnastyczna, gabinet 
lekarski) oraz zbliżoną strukturą wykształcenia rodzi-
ców (na podstawie danych ankietowych). Warunkiem 
włączenia do badań była zgoda opiekunów dzieci oraz 
dyrektora szkoły. W pracy wykorzystano wyniki ze-
brane u 98 uczniów w wieku 12 lat (11,50–12,49), tj. 
53 dziewcząt (średnia wieku = 12,09 lat) i 45 chłopców 
(średnia wieku = 12,12 lat). Spośród cech somatycz-
nych wzięto pod uwagę wysokość i masę ciała oraz 
wyliczono wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI. Poziom 
sprawności motorycznej oceniono na podstawie te-
stów, diagnozujących zdolności siłowe (siła statyczna 
mięśni przedramienia i ręki, siła eksplozywna kończyn 
dolnych), zdolności szybkościowe (bieg wahadłowy, 
szybkość ruchów kończyną górną) oraz gibkość, jako 
cechę anatomiczno-funkcjonalną. Poszczególne próby, 
z wyjątkiem biegu wahadłowego, wykonywane były 
dwukrotnie, przy czym do analizy wykorzystano ko-
rzystniejszy wynik.

Osiągnięcia szkolne w zakresie rozumowania 
(zmienna zależna) ocenione zostały na podstawie wy-
ników ogólnopolskiego sprawdzianu, pisanego przez 
uczniów na zakończenie szkoły podstawowej. Trafność 
i rzetelność testu gwarantowana jest przez grono eks-
pertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowu-
jących corocznie sprawdzian szóstoklasisty.

Zebrane wyniki poddano analizie statystycznej, ob-
liczono wartości średnie, odchylenia standardowe oraz 
współczynniki zmienności. Istotność różnic między 
zmiennymi oceniono za pomocą wielowymiarowej ana-
lizy wariancji. Związki między zmiennymi niezależnymi 
(somatycznymi i motorycznymi) a zmienną zależną oce-
niono za pomocą korelacji prostej Pearsona. Ponieważ 
założono, że w opisywanych zjawiskach występujące 
zależności niekoniecznie muszą być prostymi, dlatego 
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też w dalszej procedurze zastosowano analizę regresji 
metodą najlepszego podzbioru. W interpretacji jej wy-
ników wykorzystano współczynnik determinacji wielo-
krotnej R2, którego wartość określa, jaki procent wa-
riancji wyników zmiennej zależnej wywołują przyczyny 
mierzone za pomocą zmiennych niezależnych razem 
wziętych. Obliczenia wykonano w Pracowni Badań 
Biostruktury Katedry Biostruktury AWF we Wrocławiu.

Wyniki

Wstępna analiza statystyczna nie wykazała występo-
wania istotnych statystycznie różnic międzypłciowych 
w podstawowych miarach rozwoju somatycznego, 
mimo że w wartościach bezwzględnych zaznacza się 
nieznaczna przewaga dziewcząt pod względem wy-
sokości ciała, związana – jak można przewidywać – 
z wcześniej rozpoczynającym się u nich dojrzewaniem 
płciowym (tab. 1). W zakresie poszczególnych testów 
motorycznych zarejestrowane wyniki różnicują uczniów 
w tych próbach, które w bezpośredni sposób związane 
są z wydatkowaniem siły. Tak więc istotnie statystyczna 
dominacja chłopców wystąpiła w próbie siły statycznej 
mięśni przedramienia i ręki oraz w teście siły eksplo-
zywnej kończyn dolnych, którego wyniki są uwarunko-
wane procesami koordynacji nerwowo-mięśniowej.

Oceniając poziom umiejętności rozumowania 
uczniów, można zauważyć, że korzystniejszą wartość 
uzyskały dziewczęta; nie jest jednak ona potwierdzona 
statystycznie (tab. 1). Wynik ten jest zbieżny z donie-
sieniami innych autorów, gdyż w testach kończących 
szkołę podstawową dziewczęta uzyskują zwykle wyż-

sze wyniki, co ma związek z ich większą pilnością 
i dbałością o uzyskiwanie wyższych ocen [20].

W dalszej kolejności oceniono proste zależności 
między uwzględnionymi zmiennymi. W grupie dziew-
cząt (tab. 2) stwierdzono wprost proporcjonalną zależ-
ność wyniku umiejętności rozumowania z masą ciała 
oraz wskaźnikiem BMI oraz ujemną korelację z czasem 
uzyskiwanym w próbie szybkości ruchów kończyną 
górną. Należy jednak dodać, że w teście tym im krótszy 
jest czas wykonywania próby, tym korzystniejszy wynik 

Tabela 2. Związki cech somatycznych oraz prób motorycznych z umiejętnością rozumowania u dziewcząt; oznaczone współczynniki korelacji są istotne 
z p < 0,050 
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Wysokość – 0,57 0,22 –0,18 0,40 –0,21 0,05 –0,02 0,26
Masa – 0,92 0,20 0,26 –0,35 –0,20 0,22 0,41
BMI – 0,16 0,12 –0,32 –0,31 0,24 0,37
Gibkość – 0,23 –0,14 0,34 –0,10 –0,05
Siła statyczna – –0,20 0,53 –0,47 0,20
Stukanie w krążki – –0,21 0,42 –0,35
Skok w dal z miejsca – –0,63 0,25
Bieg wahadłowy – –0,06
Umiejętność rozumowania –

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna badanych parametrów; różnice 
istotne zaznaczono z p < 0,05

Chłopcy Dziewczęta p
Wysokość 
ciała

x 148,55 149,99
0,338

sd 7,76 5,46

Masa ciała
x 40,74 40,65

0,958
sd 9,52 7,67

BMI
x 18,28 18,00

0,666
sd 2,92 2,88

Gibkość
x 19,06 23,00

0,055
sd 9,74 10,78

Siła statyczna
x 23,63 20,73

0,000
sd 4,39 3,01

Stukanie w krążki 
x 12,60 12,34

0,684
sd 1,11 1,14

Skok w dal 
z miejsca

x 158,26 146,61
0,003

sd 17,61 14,23

Bieg 
wahadłowy

x 21,94 22,47
0,267

sd 1,34 1,59

Umiejętność 
rozumowania

x 67,4 71,59
0,503

sd 27,30 22,16
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uzyskuje osoba badana. W grupie chłopców spośród 
wszystkich uwzględnionych zmiennych wyjaśniających 
żadna z nich nie była istotnie skorelowana z umiejętno-
ścią rozumowania (tab. 3).

Analizując proste zależności między opisywanymi 
zmiennymi, można zatem stwierdzić fakt występowa-
nia różnic międzypłciowych. Biorąc jednak pod uwagę 
przedstawione we wstępie doniesienia, wskazujące na 
powiązanie sfery motorycznej i poznawczej człowieka, 
fakt, iż cechy somatyczne są biologicznym podłożem 
osiągnięć w próbach motorycznych oraz to, że przed-
stawiane zjawiska podlegają wpływom jednocześnie 
występujących i współzależnych czynników, w dalszej 
analizie zastosowano metodę regresji optymalnej, 
uwzględniającej łącznie zarówno komponenty soma-
tyczne, jak i motoryczne sprawności fi zycznej. W kon-
sekwencji uzyskano modele regresji, które potwierdzają 
występowanie różnic międzypłciowych w zakresie 
czynników związanych z umiejętnością rozumowania 
(tab. 4). Jednoczesne włączenie czynników somatycz-

nych i motorycznych, jako uwarunkowań umiejętności 
rozumowania, ma swoje uzasadnienie, gdyż proste 
zależności między sferą somatyczną a osiągnięciami 
szkolnymi oraz motoryczną a tymi osiagnięciami nie 
zostały jednoznacznie wyjaśnione [6, 21–22].

W grupie dziewcząt zmienne, wybrane do modelu 
opisującego umiejętność rozumowania, są w niemal 
37% źródłem zmienności wyniku tej umiejętności; 
w przypadku chłopców wartość ta jest niższa i sięga 
17%. W przypadku uczniów obojga płci wyższy po-
ziom rozwoju fi zycznego i motorycznego sprzyja uzy-
skiwaniu wyższych wyników w teście diagnozującym 
przedstawianą umiejętność. Jedynie gibkość, jako 
cecha anatomiczno-funkcjonalna, wybrana do modelu 
regresji w grupie dziewcząt, wykazywała zależność 
ujemną.

Powyżej przedstawiony opis wyników wskazuje na 
występowanie współzależności cech rozwoju fi zycz-
nego i motorycznego z umiejętnością rozumowania 
uczniów. O ile można było oczekiwać takich zależności 

Tabela 3. Związki cech somatycznych oraz prób motorycznych z umiejętnością rozumowania u chłopców; oznaczone współczynniki korelacji są istotne 
z p < 0,050
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Wysokość – 0,76 0,45 0,21 0,64 –0,36 0,12 –0,23 0,30
Masa – 0,92 0,14 0,60 –0,14 –0,18 0,08 0,12
BMI – 0,07 0,44 0,03 –0,31 0,23 0,01
Gibkość – 0,37 –0,53 0,26 –0,35 0,14
Siła statyczna – –0,33 0,41 –0,41 0,12
Stukanie w krążki – –0,13 0,39 –0,25
Skok w dal z miejsca – –0,61 0,28
Bieg wahadłowy – –0,17
Umiejętność rozumowania –

Tabela 4. Wyniki analizy regresji (metodą najlepszego podzbioru) umiejętności rozumowania dziewcząt i chłopców w funkcji ich rozwoju morfofunkcjonalnego

Dziewczęta

F p R2 Wysokość Masa BMI Gibkość Siła sta-
tyczna

Stukanie 
w krążki

Skok 
w dal

Bieg waha-
dłowy

Umiejętność
 rozumowania 5,98 0,0007 0,3699 0,593 –0,333 0,528

Chłopcy

F p R2 Wysokość Masa BMI Gibkość Siła sta-
tyczna

Stukanie 
w krążki

Skok 
w dal

Bieg waha-
dłowy

Umiejętność 
rozumowania 2,75 0,0371 0,1667 0,221 –0,140 0,235

R2 – współczynnik determinacji, p < 0,05 oraz β istotne na poziomie p < 0,05 – zaznaczono tłustym drukiem
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z poziomem rozwoju somatycznego (kwestia dojrzało-
ści układu nerwowego), o tyle charakter związków ze 
stroną motoryczną mógł stanowić pewną niewiadomą.

Dyskusja

Zagadnienia związane z osiagnięciami szkolnymi 
uczniów i możliwościami oddziaływania na nie za po-
mocą różnych czynników, są interesującym polem do-
ciekań naukowych. Wybrane do analizy komponenty 
somatyczne i motoryczne sprawności fi zycznej zdają 
się należeć do tej grupy czynników, które mogą mieć 
znaczenie w osiąganiu wysokich wyników w jednej 
z istotnych i utylitarnych umiejętności, jaką jest umie-
jętność rozumowania. Na związki, zachodzące między 
sferą poznawczą a poziomem rozwoju motorycznego, 
wskazywała już w latach 60. XX w. autorka znanej kon-
cepcji pedagogicznej – Maria Montessori. Sugerowała 
ona, że umiejętność zróżnicowanego zastosowania 
przedmiotów, którymi manipuluje dziecko, odzwiercie-
dla jego poziom sprawności psychomotorycznej [23]. 
Korzystając z tej teorii, przyjąć można, że wyższy 
poziom sprawności motorycznej jest konsekwencją 
sprawniej przebiegających procesów w układzie ner-
wowym, a zatem wyższego poziomu dojrzałości mo-
torycznej.

Przyjmując za potwierdzony fakt ścisłego po-
wiązania rozwoju somatycznego i motorycznego, 
jak też znaczenie podłoża biologicznego w uzyski-
waniu określonych wyników w próbach motorycz-
nych, zauważyć można owo współdziałanie rów-
nież w odniesieniu do sfery poznawczej organizmu. 
Konsekwencją tego współdziałania w grupie chłop-
ców jest możliwość uzyskiwania wyższych wyników 
w teście diagnozującym umiejętność rozumowania 
przez uczniów bardziej zaawansowanych w rozwoju 
somatycznym (wysokość ciała) oraz motorycznym 
(stukanie w krążki, skok w dal z miejsca). Obecność 
siły eksplozywnej kończyn dolnych (należącej de 
facto do grupy zdolności szybkościowych) w modelu 
regresji u chłopców oraz jej współwystępowanie 
z wynikami próby szybkości ruchów kończyną górną 
wynikać może z faktu, iż poza sprawnością układu 
nerwowego w znacznym stopniu determinuje ją szyb-
kość. Wydaje się zatem, iż dla opisu umiejętności 
rozumowania u chłopców znaczącą rolę odgrywają 
zdolności o charakterze szybkościowym oraz rozwój 
fi zyczny, wyrażony wysokością ciała. Podobne wy-
niki uzyskali w swej pracy Haleczko i wsp. [20], którzy 
stwierdzili, że osiągnięcia szkolne w zakresie przed-

miotów ścisłych (a zatem i w zakresie rozumowania) 
wykazują istotne zależności z wynikami testów oce-
niających zdolność ciała do wykonywania ruchów 
z dużą częstotliwością.

W grupie dziewcząt sfera somatyczna jest repre-
zentowana w modelu regresji przez wskaźnik BMI, 
co tłumaczyć można zbliżającym się okresem ich 
dojrzewania płciowego i związanym z nim pewnym 
zaburzeniem w proporcjach ciała, wynikającym z ku-
mulowaniem tkankowych zasobów energetycznych, 
niezbędnych do intensywnego rozwoju biologicznego. 
W przypadku dziewcząt do modelu wybrany został 
czynnik, będący co prawda powiązany z osiągnięciami 
motorycznymi (gibkość), jednak u jego podłoża leżą 
specyfi czne właściwości uwarunkowane płciowo, tj. od-
mienna niż u chłopców budowa anatomiczna (zwłasz-
cza w obrębie miednicy), jak też działanie hormonów 
płciowych, sprzyjających bardziej wiotkiej budowie 
tkanki łącznej [24]. Cecha ta w modelu regresji, poza 
wskaźnikiem BMI, współwystępuje ze zdolnością szyb-
kościową (skok w dal z miejsca). Można zatem przy-
jąć, że i w przypadku dziewcząt zarysowuje się istotna 
rola dojrzałości układu nerwowego (obecność wyników 
próby skoku w dal z miejsca w modelu), tym bardziej 
że podłożem prób o takich charakterze są procesy 
koordynacji nerwowo-mięśniowej. Odmienny płciowo 
sposób „dobierania” zmiennych, których podłożem jest 
koordynacja nerwowo-mięśniowa, może być związany 
z innymi predyspozycjami, niezbędnymi do uzyskiwa-
nia wysokich wyników, gdyż istotne są także często-
tliwość ruchów i czas reakcji – zwykle korzystniejsze 
u chłopców [24].

Podsumowując, można zatem stwierdzić, że dla 
opisu umiejętności rozumowania ważne są oba kom-
ponenty sprawności fi zycznej, tj. somatyczny i moto-
ryczny. O ile fakt występowania związków osiągnięć 
szkolnych ze zdolnościami motorycznymi został już po-
twierdzony we wcześniejszych badaniach [22, 25-26], 
o tyle badania własne wskazują na odmienny płciowo 
sposób wyjaśniania wyników umiejętności rozumowa-
nia, jak też sugerują konieczność uwzględnienia soma-
tycznego komponentu sprawności fi zycznej.

Wnioski

1. Nie stwierdzono istotnych różnic międzypłciowych 
w umiejętności rozumowania, rozwoju somatycz-
nym oraz motorycznym, z wyjątkiem prób diagno-
zujących zdolności siłowe, w których przeważają 
chłopcy.
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2. Wyższym wynikom umiejętności rozumowania 
12-letnich uczniów szkoły podstawowej sprzyja 
wyższy poziom rozwoju somatycznego i motorycz-
nego.

3. Zespół zmiennych wyjaśniających (somatycznych 
i motorycznych) jest zależnie od płci w 17-37% źró-
dłem zmienności wyników umiejętności rozumowa-
nia.
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Streszczenie

Cel pracy. Głównym celem tego opracowania jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej oraz 
takich czynników ją warunkujących, jak ilość posiadanego czasu wolnego i samoocena sprawności fizycznej.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wiosną 2013 r. wśród 450 studentów różnych kierunków 
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej za pomocą krótkiej wersji IPAQ.

Wyniki. W wyniku badań wykazano, że poziom całkowitej aktywności fizycznej studentów zawiera się 
w środkowym przedziale innych badań. Nie stwierdzono związku ilości czasu wolnego z poziomem całkowitej 
aktywności fizycznej. Wykazano natomiast, że deklarowana wyższa sprawność fizyczna warunkuje lepszą cał-
kowitą aktywność fizyczną, w tym także w wysiłkach o charakterze intensywnym.

NR 64 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wprowadzenie

Miejsce aktywności fi zycznej w życiu współczesnych 
społeczeństw stanowi nieodzowny element zdrowego 
stylu życia. Temu służy opracowany przez naukowców 
Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej 
(IPAQ). Literatura zagadnienia z wykorzystaniem tego 
kwestionariusza wśród studentów nadal nie jest zbyt 
liczna.

Wstęp

Nie ulega żadnej wątpliwości, że w życiu współcze-
snych społeczeństw należy dbać o aktywne spędzanie 
czasu wolnego, pamiętając o znaczeniu aktywności 
fi zycznej w każdym etapie życia, na co wskazują au-
torytety zarówno na świecie [1–2], jak i w kraju [3–6].

Problematyka aktywności fi zycznej podejmowana 
jest wśród różnych grup zawodowych i społecznych. 
Istnieją też opracowania dotyczące badan wśród 
studentów [7–13]. Dotyczą one różnych form aktyw-
ności ruchowej i prowadzone są z wykorzystaniem 
różnych metod. Międzynarodowy Kwestionariusz 
Aktywności Fizycznej – IPAQ [14], dostosowany do 
polskich warunków [15], umożliwia bardziej obiektywną 
ocenę aktywności fi zycznej społeczeństw, a zwłaszcza 
dużą porównywalność wyników badań. Kwestioraniusz 
ten wykorzystano też do badań wśród polskich studen-
tów [16–18], a także wśród studentów z zagranicy, np. 
Turcji [19] i Ukrainy [20].

Ważną kwestią przy ocenie aktywności fi zycznej 
społeczeństw jest śledzenie czynników ją warunkują-
cych. Dotychczasowe badania uwzględniały głównie ta-
kie determinanty jak: płeć, sytuacja materialna, miejsce 
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zamieszkania [17, 21–22]. W tej pracy przyjęto znacznie 
rzadziej uwzględniane determinanty, takie jak posiadany 
czas wolny i samoocena sprawności fi zycznej.

Metodologia badań

Cel badań

Głównym celem pracy jest poznanie stanu aktywności 
fi zycznej młodzieży akademickiej oraz takich czynni-
ków ją warunkujących jak posiadany czas wolny i sa-
moocena sprawności fi zycznej.

Materiał i metoda badań

Badania przeprowadzono wiosną 2013 r. wśród 450 
studentów z pięciu kierunków: informatyka, turystyka 
i rekreacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, 
zdrowie publiczne Państwowej Szkoły Wyższej w Białej 
Podlaskiej. Biorąc pod uwagę dużą populację badanych 

oraz różnorodność kierunków studiów, można przyjąć, 
że jest to populacja typowa dla studentów w naszym 
kraju. Charakterystykę badanych zawarto w tabeli 1.

Jako narzędzie badawcze zastosowano krótką wer-
sję Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności 
Fizycznej – IPAQ [15], zalecaną do prowadzenia w pol-
skich warunkach [23–24]. W wersji krótkiej kwestiona-
riusza pytania nie dotyczą podziału na dziedziny życia, 
jak w wersji długiej, natomiast uwzględniają rodzaje ak-
tywności fi zycznej (intensywną, umiarkowaną, chodze-
nie). Pamiętać także należy, że wersja krótka posiada 
niższe wartości współczynnika MET dla poszczegól-
nych rodzajów wysiłku.

Wyniki badań

Poziom aktywności fi zycznej studentów z uwzględnie-
niem płci.

Badani studenci osiągnęli całkowity wskaź-
nik aktywności fi zycznej na poziomie 2359,5 MET 

Tabela 1. Badani studenci według cech demografi cznych i społecznych

Płeć

Kobiety Mężczyźni

n = 237
(52,7%)

n = 213
(47,3%)

Wiek
18-21 lat 22-23 lat ≥ 24 lat

n = 203
(45,1%)

n = 125
(27,8%)

n = 122
(27,1%)

Stan cywilny
Wolny W stałym związku

n = 351
(78,0%)

n = 99
(22,0%)

Miejsce zamieszkania

Wieś Miasto

n = 195
(43,3%)

n = 255
(56,7%)

Kierunek studiów

Informatyka Turystyka 
i Rekreacja Pielęgniarstwo Ratownictwo 

Medyczne
Zdrowie 

Publiczne

n = 105
(23,3%)

n = 172
(38,2%)

n = 57
(12,7%)

n = 44
(9,8%)

n = 72
(16,0%)

Stopień kształcenia

Studia I stopnia Studia II stopnia

331
(73,6%)

119
(26,4%)

Rok studiów
I II III I mag. II mag.

n = 189
(42,0%)

n = 87
(19,4%)

n = 55
(12,2%)

n = 55
(12,2%)

n = 64
(14,2%)
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i był on wyższy u mężczyzn – 2605,8 MET niż u ko-
biet – 2129,0 MET. Mężczyzn cechowała więk-
sza aktywność w zakresie wysiłków intensywnych 
i umiarkowanych, natomiast kobiety cechowała nieco 
wyższa aktywność w zakresie chodzenia (tab. 2).

Czas wolny a aktywność fizyczna studentów

Ilość czasu wolnego w odniesieniu do aktywności fi -
zycznej nie wykazuje jednoznacznych prawidłowości. 
W przypadku aktywności całkowitej najwyższe warto-
ści osiągnęli studenci, którzy nie dysponują czasem 
wolnym – 2574,0 MET; w aktywności intensywnej naj-

wyższe wartości u osób o wystarczającej ilości czasu 
– 1033,2 MET; w umiarkowanej o czasie zbyt małym – 
590,1 MET, a w chodzeniu u tych, którzy nie dysponują 
czasem wolnym (ryc. 1).

Analiza badań nie wykazała istotnego zróżnico-
wania aktywności całkowitej oraz w zakresie cho-
dzenia do posiadanego czasu wolnego. Takie istotne 
zróżnicowanie wykazano w odniesieniu do aktywno-
ści intensywnej i umiarkowanej (tab. 3). Porównanie 
trzech poziomów aktywności fi zycznej – wystarcza-
jąca, umiarkowana, wysoka – nie wykazało istot-
nego zróżnicowania z posiadanym czasem wolnym 
(ryc. 2).

Tabela 2. Poziomy aktywności fi zycznej studentów z uwzględnieniem płci

Aktywność Płeć Średnia Odchylenie 
standardowe Mediana Współczynnik 

zmienności

Całkowita

Kobiety 2129,0 1662,9 1695,0 78,1%

Mężczyźni 2605,8 1798,3 2284,5 69,0%

Ogół 2359,5 1743,8 1954,0 73,9%

Intensywna

Kobiety 689,5 1002,4 360,0 145,4%

Mężczyźni 1129,8 1311,4 720,0 116,1%

Ogół 901,5 1180,8 480,0 131,0%

Umiarkowana

Kobiety 459,3 606,8 300,0 132,1%

Mężczyźni 615,0 864,6 360,0 140,6%

Ogół 533,6 744,1 320,0 139,5%

Chodzenie

Kobiety 966,5 1033,0 627,0 106,9%

Mężczyźni 951,0 949,6 693,0 99,9%

Ogół 959,2 993,5 693,0 103,6%

Ryc. 1. Rodzaje aktywności fi zycznej studentów z uwzględnieniem samooceny czasu wolnego
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Samoocena sprawności fizycznej a aktywność fizyczna 
studentów

Całkowita aktywność fi zyczna studentów jest tym 
wyższa, im wyższa jest ich samoocena sprawności fi -
zycznej. I tak przy sprawności wysokiej wynosi – 3131 
MET, średniej – 2323 MET, a niskiej jedynie – 1760 
MET (ryc. 3).

Wyższy poziom samooceny sprawności fi zycznej 
studentów różnicuje ich całkowitą aktywność fi zyczną 
(różnica istotna).

Ryc. 2. Poziomy aktywności fi zycznej studentów z uwzględnieniem samooceny czasu wolnego

13,1% 11,1% 18,2%

58,4% 58,0% 45,5%

28,5% 30,9% 36,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Wystarczaj cy Zbyt ma y Nie dysponuj czasem wolnym

Aktywno niska Aktywno umiarkowana Aktywno wysoka

Test Kruskala–Wallisa: H = 0,45; p = 0,7989

Tabela 3. Zróżnicowanie aktywności studentów z uwzględnieniem samo-
oceny czasu wolnego na podstawie testu Kruskala–Wallisa

Test Kruskala–Wallisa

Rodzaj 
aktywności H p Różnice

Całkowita 0,63 0,7284 –

Intensywna 10,23 0,0060* –

Umiarkowana 6,44 0,0400* –

Chodzenie 2,70 0,2591 –

Ryc. 3. Rodzaje aktywności fi zycznej studentów z uwzględnieniem samooceny sprawności fi zycznej
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Aktywność fi zyczna intensywna jest także wyższa 
u osób z wyższą samooceną swojej sprawności. U ba-
danych oceniających swoją sprawność jako wysoką 
wynosi – 1604 MET, jako średnią – 855 MET, a ni-
ską – 405 MET (ryc. 3). Wyższy poziom samooceny 
sprawności fi zycznej studentów różnicuje znacząco ich 
całkowitą aktywność fi zyczną oraz aktywność inten-
sywną. Nie stwierdzono istotności różnic w samooce-
nach sprawności fi zycznej w odniesieniu do aktywności 
umiarkowanej i chodzenia (tab. 4).

Ryc. 4. Poziomy aktywności fi zycznej studentów z uwzględnieniem samooceny sprawności fi zycznej

20,0%
12,0% 6,5%

67,7%
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Test Kruskala Wallisa: H = 19,30; p = 0,0001* Zró nicowanie: 1 2, 3

Porównanie poziomów aktywności fi zycznej wzglę-
dem samooceny sprawności fi zycznej wykazało istotne 
zróżnicowanie na korzyść grupy z wysoką samooceną 
(ryc. 4).

Samoocena sprawności fizycznej studentów a czas 
spędzony siedząc

Na podstawie analizy badań możemy stwierdzić, że 
osoby o niższej samoocenie swojej sprawności fi zycz-
nej spędzają więcej czasu siedząc. Przy sprawności 
niskiej – 420,7 min, średniej – 319,0 min, a wysokiej 
290,5 min. Podkreślić także należy, że różnice w bier-
nym spędzaniu czasu wolnego, tj. siedząc, różnią się 
statystycznie na korzyść badanych o wyższej samo-
ocenie sprawności fi zycznej (ryc. 5).

Samoocena sprawności fizycznej a czas wolny 
studentów

Porównanie ilości czasu wolnego: wystarczający, zbyt 
mały, niedysponowanie czasem wolnym, z samooceną 
sprawności fi zycznej nie wykazuje istotnego związku 
(ryc. 6).

Tabela 4. Zróżnicowanie aktywności studentów z uwzględnieniem samo-
oceny sprawności fi zycznej na podstawie testu Kruskala–Wallisa

Test Kruskala–Wallisa

Rodzaj 
aktywności H p Różnice

Całkowita 23,68 0,0000* N–Ś, W; Ś–W

Intensywna 36,90 0,0000* N–Ś, W; Ś–W

Umiarkowana 3,94 0,1394 –

Chodzenie 2,50 0,2866 –
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Ryc. 5. Zróżnicowanie czasu spędzonego na siedzeniu studentów z uwzględnieniem samooceny aktywności fi zycznej na podstawie testu Kruskala–Wallisa

290,5
319,0

420,7

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0

Wysoka rednia Niska

M
in

ut

Test Kruskala Wallisa: H = 17,82 p = 0,0001 Zró nicowanie: N , W

Ryc. 6. Samoocena sprawności fi zycznej studentów z uwzględnieniem czasu wolnego
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Wnioski

1. Poziom całkowitej aktywności fi zycznej studentów 
zawiera się w środkowym przedziale badań innych 
grup społecznych i zawodowych.

2. Do dominujących rodzajów aktywności fi zycznej 
studentów należy chodzenie oraz aktywność inten-
sywna.

3. Nie stwierdzono związku posiadanego do własnej 
dyspozycji czasu wolnego z poziomem całkowi-
tej aktywności fi zycznej. Zwrócić jednak należy 
uwagę, że badanych z wystarczającą ilością 

czasu wolnego cechuje największa aktywność fi -
zyczna.

4. Wyższa samoocena sprawności fi zycznej warun-
kuje większą całkowitą aktywność.

5. Istotny związek samooceny sprawności fi zycznej 
dotyczy całkowitej aktywności fi zycznej oraz inten-
sywnego rodzaju aktywności fi zycznej, a nie doty-
czy intensywności umiarkowanej i chodzenia.

6. Osoby o niższej samoocenie sprawności fi zycznej 
spędzają więcej czasu biernie (siedząc) w stosunku 
do osób o wyższej samoocenie sprawności i róż-
nica ta jest znacząca.
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Słowa kluczowe: staw łokciowy i kolanowy, profi l sprawności, maksymalne momenty sił mięśniowych

Streszczenie

Cel pracy. Głównym celem badań była analiza wpływu budowy ciała studentów Politechniki Śląskiej na 
maksymalne momenty sił mięśniowych w stawach łokciowych i kolanowych.

Materiał. W badaniu uczestniczyły 133 osoby (39 kobiet i 94 mężczyzn), wszystkie będące studentami Po-
litechniki Śląskiej. Żadna z nich nie uprawiała sportu profesjonalnie.

Metody. W celu pomiaru maksymalnych momentów sił mięśniowych w stawach łokciowych i kolanowych 
podczas zgięcia i wyprostu zastosowano specjalne urządzenie produkcji ACCURO SUMER. Modelowanie 
matematyczne (analizy wariancji i regresji) pozwoliło na stworzenie profili sprawności uczestników badania.

Wyniki. Korelacje między maksymalnymi momentami sił mięśniowych, mierzonych w kończynach dolnych 
i górnych, a LBM całego ciała są znacznie silniejsze niż korelacje pomiędzy momentami a BMI. W przypadku 
kobiet znaczącej korelacji nie odnotowano jedynie między ogólną masą mięśniową a maksymalnymi momen-
tami w stawie łokciowym lewej górnej kończyny. Korelacje pomiędzy momentami sił mięśniowych i masami 
mięśni są bardziej czytelne w grupie mężczyzn.

Wnioski. Otrzymane wyniki oraz przeprowadzone analizy potwierdzają, że metody stosowane w biome-
chanice mogą być również zastosowane w celu oceny możliwości fizycznych. Wiarygodność oceny budowy 
ciała za pomocą impedancji elektrycznej, nie tylko w przypadku całego ciała, ale także dla jego poszczególnych 
części (tułów, kończyny), wydaje się co najmniej zadowalająca.

Podsumowanie. Celem pracy było przedstawienie metodologii pomiaru momentów sił mięśniowych w wa-
runkach izometrycznych i przeprowadzenie analizy porównawczej wyników uzyskanych dla badanych studentów 
oraz wyników uzyskanych przez innych badaczy, jak również przeprowadzenie analizy wpływu BMI oraz LBM na 
maksymalne momenty sił mięśniowych. Wymienione pomiary i analizy są częścią projektu badawczego, którego 
celem jest przeprowadzenie wieloaspektowej diagnozy poziomu sprawności studentów Politechniki Śląskiej.

NR 64 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wprowadzenie

Utrzymanie dobrej sprawności fi zycznej jest jednym 
z podstawowych elementów zachowania zdrowia, a co 
za tym idzie – dobrego samopoczucia. Utrata zdrowia 
ma wpływ nie tylko na osobę chorą, ale też na najbliż-
szych, jak również, jeśli uwzględnić liczbę osób niezdol-
nych do pracy z powodu utraty zdrowia, na gospodarkę 
całego kraju. Dlatego jednym z priorytetów każdego 

państwa powinno być promowanie takiego stylu życia, 
który pozwoliłby na zachowanie dobrego samopo-
czucia nawet do starości. Jednym z elementów, który 
może się do tego przyczynić, jest zachowanie dobrej 
kondycji fi zycznej. Nabywanie nawyków uprawiania 
ćwiczeń sportowych powinno być kształtowane już od 
najmłodszych lat. Osoby szczególnie utalentowane 
mogą zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę zawodowo, 
jednak każdy, kto ma zdolność poruszania się, może 
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znaleźć taką formę ćwiczeń, która będzie mu odpowia-
dała, a jednocześnie zapewni utrzymanie sprawności 
fi zycznej.

Aby promować taki styl życia, należy najpierw okre-
ślić, jaki jest obecnie stan świadomości w społeczeń-
stwie istnienia takiego problemu oraz jak kształtuje się 
sprawność fi zyczna wśród Polaków. Aby spróbować to 
określić, zdecydowano się na przeprowadzenie badań 
naukowych, mających na celu określenie sprawności fi -
zycznej studentów Politechniki Śląskiej. Na wybór takiej 
grupy badawczej zdecydowano się z dwóch względów. 
Po pierwsze, są to ludzie młodzi, wchodzący właśnie 
w dorosłe życie, ale jednocześnie w pełni świadomi 
swoich wyborów, w tym wyborów związanych z decy-
zją dbania o swoje ciało. Drugim był fakt, że studenci 
stanowią pewien przekrój całego społeczeństwa. Na 
studia przychodzą osoby o różnym statusie społecz-
nym i ekonomicznym.

Głównym celem projektu badawczego, przeprowa-
dzonego na Politechnice Śląskiej, była wieloaspektowa 
diagnoza i ocena poziomu komponentów sprawno-
ści fi zycznej w relacji do zdrowia kobiet i mężczyzn 
będących studentami Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W ramach realizacji tego celu próbowano także okre-
ślić wpływ na stan sprawności fi zycznej studentów 
poziomu ich aktywności fi zycznej, a także budowy 
i składu ciała. Wykorzystano w tym celu metody mo-
delowania matematycznego (analiza wariancji, regre-
sji), pozwalające na sporządzenie profi li sprawności 
fi zycznej osób o zróżnicowanej aktywności fi zycznej, 
budowie ciała, a także odmiennej konstytucji (propor-
cje w składzie ciała, zwłaszcza procent tkanki tłusz-
czowej). Przeprowadzono wiele testów, pozwalających 
określić siłę, gibkość, wydolność, koordynację ruchową 
oraz budowę i skład ciała. Pomiary i wyniki, prezento-
wane w niniejszej pracy, stanowią część badań prze-
prowadzonych w ramach wyżej wymienionego projektu 
badawczego.

W ramach tego artykułu przedstawiono metodologię 
oraz wyniki pomiarów, otrzymanych przy wykorzysta-
niu jednego z narzędzi, użytych podczas prowadzenia 
badań, a mianowicie pomiarów momentów sił mię-
śniowych podczas zginania i prostowania w stawach 
kolanowym i łokciowym w warunkach izometrycznych. 
Pomiary momentów sił mięśniowych są jednym z naj-
częściej używanych narzędzi. Mogą być stosowane 
zarówno w sporcie, jak i w medycynie oraz rehabilita-
cji. Fizjoterapeuci wykorzystują je do analizy postępu 
rehabilitacji [1]. Bardzo często to samo urządzenie 
stosowane jest nie tylko do pomiarów, ale również do 

ćwiczeń rehabilitacyjnych, które mogą być wykonane 
z biofeedbackiem. Trenerzy i badacze z akademii wy-
chowania fi zycznego wykorzystują pomiary momentów 
sił mięśniowych do oceny postępów treningu i wpływu 
różnych metod treningu na sprawność sportowca [2–9]. 
Za ich pomocą można zmierzyć nie tylko maksymalne 
momenty sił mięśniowych, ale także np. wpływ ćwiczeń 
i gier na zmęczenie mięśni. Właśnie dlatego autorzy 
tego artykułu zdecydowali się na wykorzystanie tych 
pomiarów do porównania siły badanych studentów.

Metodologia

Do przeprowadzenia pomiarów momentów sił mię-
śniowych kończyny dolnej w stawie kolanowym oraz 
kończyny górnej w stawie łokciowym wykorzystano 
urządzenie pomiarowe wykonane przez fi rmę ACCURO 
SUMER, a znajdujące się w Ośrodku Sportu Politechniki 
Śląskiej. Stanowisko pomiarowe składało się z:
• fotela wyposażonego w głowicę do pomiaru mo-

mentów sił mięśniowych kończyn dolnych (ryc. 1),
• prowadnicy wraz z głowicą pomiarową do pomiarów 

momentów sił mięśniowych kończyn górnych (ryc. 
2). Konstrukcja prowadnicy umożliwia indywidualne 
dostosowanie wysokości głowicy do budowy ciała 
osoby badanej tak, aby oś obrotu stawu znajdowała 
się w osi dźwigni.

Ryc. 1. Stanowisko pomiarowe do pomiaru momentów sił mięśniowych 
w stawie kolanowym

Pomiarów dokonano w warunkach skurczu izome-
trycznego. Badanie polegało na zarejestrowaniu mak-
symalnych momentów sił mięśniowych, generowanych 
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przez zginacze i prostowniki kończyny dolnej i górnej 
w stawach kolanowym i łokciowym. W badaniu uczest-
niczyły 133 osoby (39 kobiet i 94 mężczyzn), będące 
studentami Politechniki Śląskiej. Żadna z nich nie upra-
wiała sportu profesjonalnie.

Pomiar momentów w stawie kolanowym dokony-
wany był w pozycji siedzącej. Udo było unieruchomione 
pasami w zgięciu równym 90°, a oś obrotu stawu po-
krywała się z osią obrotu głowicy pomiarowej. Pomiar 
wykonywany był w płaszczyźnie strzałkowej i wyko-
nany został dla kątów 15°, 30° i 45° dla zginaczy stawu 
kolanowego oraz 45°, 60° i 75° dla prostowników stawu 
kolanowego.

Pomiar momentów w stawie łokciowym dokony-
wany był w pozycji stojącej. Ramię kończyny górnej 
ustawione było równolegle z tułowiem. Pomiar wyko-
nywany był w płaszczyźnie strzałkowej i wykonany 
został dla kątów zgięcia przedramienia równych 75°, 
90° i 105° zarówno dla mięśni zginaczy, jak i prostow-
ników.

W badaniach momentów sił mięśniowych w sta-
wach kończyn udział wzięły 133 osoby (39 kobiet i 94 
mężczyzn), studenci Politechniki Śląskiej, z których 
żadna nie uprawiała wyczynowo sportu. Dane na te-
mat ich wieku oraz parametrów budowy ciała przed-
stawiono w tabeli 1. Wysokość i masę ciała mierzono 
odpowiednio z dokładnością do 1 cm i 1 kg. Dokonano 
także pomiaru składu ciała osób badanych. Wszystkie 
te pomiary przeprowadzono na wadze Tanita BC-418.

Z pomiarów tych obliczono wskaźnik masy ciała 
według wzoru:

BMI [kg × m–2] = masa ciała [kg] × wysokość ciała [m–2]

Wyniki pomiarów

W tabelach 2–5 przedstawiono uśrednione wyniki, 
otrzymane podczas pomiarów momentów sił mięśnio-
wych. Rezultaty przedstawiono osobno dla kończyny 
prawej i lewej, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.

Ryc. 2. Stanowisko pomiarowe do pomiaru momentów sił mięśniowych w stawie łokciowym

Tabela 1. Wiek i cechy budowy ciała studentów uczestniczących w badaniach 

Płeć Wiek [lat] Wysokość ciała [cm] Masa ciała [kg] BMI [kg × m–2]
Kobiety 20,0 ± 0,55 167,0 ± 6,56 59,0 ± 8,57 21,0 ± 2,40
Mężczyźni 20,0 ± 0,71 179,0 ± 6,49 75,0 ± 11,00 23,0 ± 3,10
Razem 20,0 ± 0,68 176,0 ± 9,00 70,0 ± 12,00 22,0 ± 3,05

Tabela 2. Momenty sił mięśniowych zginaczy stawu kolanowego

Płeć
Zginacze stawu kolanowego

Prawa noga Lewa noga
15° 30° 45° 15° 30° 45°

Kobiety 56 ± 17 56 ± 17 52 ± 18 56 ± 18 55 ± 19 52 ± 18

Mężczyźni 113 ± 32 112 ± 31 106 ± 28 111 ± 34 107 ± 31 104 ± 31
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Tabela 3. Momenty sił mięśniowych prostowników stawu kolanowego

Płeć

Prostowniki stawu kolanowego

Prawa noga Lewa noga

45° 60° 75° 45° 60° 75°

Kobiety 83 ± 21 98 ± 27 106 ± 31 84 ± 23 97 ± 28 105 ± 32

Mężczyźni 137 ± 35 172 ± 53 202 ± 70 136 ± 37 165 ± 51 196 ± 70

Tabela 4. Maksymalny moment sił mięśniowych zginaczy stawu łokciowego

Płeć

Zginacze stawu łokciowego

Prawa ręka Lewa ręka

75° 90° 105° 75° 90° 105°

Kobiety 36 ± 16 37 ± 17 38 ± 20 34 ± 15 35 ± 16 36 ± 18

Mężczyźni 80 ± 32 79 ± 32 78 ± 31 76 ± 30 77 ± 30 76 ± 30

Tabela 5. Maksymalny moment sił mięśniowych prostowników stawu łokciowego

Płeć

Prostowniki stawu łokciowego

Prawa ręka Lewa ręka

75° 90° 105° 75° 90° 105°

Kobiety 36 ± 18 34 ± 16 32 ± 14 35 ± 18 34 ± 17 32 ± 17

Mężczyźni 71 ± 31 66 ± 27 63 ± 27 70 ± 28 68 ± 26 64 ± 26

Dyskusja

Analizując otrzymane podczas pomiarów rezultaty ba-
dań, określono wiele współzależności maksymalnych 
momentów sił mięśniowych z parametrami budowy 
i składu ciała oraz porównano je z wynikami otrzyma-
nymi przez autorów innych badań.

Porównanie z wynikami otrzymanymi przez autorów 
innych badań

Ryciny 3–6 przedstawiają uśrednione wyniki pomia-
rów momentów sił mięśniowych prawej kończyny 
dolnej i górnej, przeprowadzone przez Gorwę [10], 
Trzaskomę [11] i Wychowańskiego [12] oraz przez au-
torów tego artykułu. W przypadku kończyny dolnej stu-
denci Politechniki Śląskiej osiągali podobne wartości 
momentów sił mięśniowych prostowników stawu kola-

nowego jak studenci AWF (studenci Politechniki nie-
znacznie przewyższali siłą studentów AWF), natomiast 
znacznie niższe niż studenci medycyny oraz sportowcy. 
Natomiast wartości momentów mięśni zginaczy były 
mniejsze od wartości osiąganych przez porównywane 
grupy, jednak różnice te nie były już tak znaczne w po-
równaniu do sportowców jak w przypadku prostow-
ników. W przypadku kobiet okazało się, że studentki 
Politechniki Śląskiej są najsłabszą z przedstawionych 
grup. Wartości momentów sił mięśniowych przez nie 
osiągane stanowiły nawet mniej niż 50% tego, co osią-
gały sportsmenki.

Porównanie wyników pomiarów momentów sił 
mięśniowych, otrzymanych dla stawu łokciowego 
przez różnych autorów, pozwala zauważyć większe 
różnice między sportowcami i pozostałymi grupami 
u kobiet. W przypadku mężczyzn wyniki otrzymane 
przez sportowców nie odbiegają już tak znacznie od 
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pozostałych, jednak również jest to grupa najsilniej-
sza, zarówno w przypadku juniorów, jak i seniorów. 
Warto tu zwrócić także uwagę na to, iż w przypadku 
sportowców prostowniki stanowią silniejszą grupę 

mięśniową niż zginacze. W przypadku pozostałych 
osób wynik ten jest odwrotny. Może to wynikać ze 
specyfi ki treningu badanych osób lub warunków pro-
wadzonych pomiarów.

Ryc. 3. Momenty sił mięśniowych w stawie kolanowym mężczyzn na podstawie badań wykonanych przez różnych autorów: a) zmierzone maksymalne 
wartości, b) procentowe porównanie wyników – za 100% przyjęto wartości uzyskane przez studentów Politechniki Śląskiej
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Ryc. 4. Momenty sił mięśniowych w stawie kolanowym kobiet na podstawie badań wykonanych przez różnych autorów: a) zmierzone maksymalne wartości, 
b) procentowe porównanie wyników – za 100% przyjęto wartości uzyskane przez studentów Politechniki Śląskiej
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Ryc. 5. Momenty sił mięśniowych w stawie łokciowym mężczyzn na podstawie badań wykonanych przez różnych autorów: a) zmierzone maksymalne 
wartości, b) procentowe porównanie wyników – za 100% przyjęto wartości uzyskane przez studentów Politechniki Śląskiej
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Ryc. 6. Momenty sił mięśniowych w stawie łokciowym kobiet na podstawie badań wykonanych przez różnych autorów: a) zmierzone maksymalne wartości, 
b) procentowe porównanie wyników – za 100% przyjęto wartości uzyskane przez studentów Politechniki Śląskiej
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Analiza uzyskanych wyników

Wśród najważniejszych morfologicznych parametrów, 
mających wpływ na uzyskiwane zdolności siłowe, wy-
mienia się: typ budowy ciała, masę mięśni (masa ciała 
szczupłego LBM, FFM), przekrój poprzeczny mięśni 
i proporcje dźwigni kostnych, które uzewnętrzniają się 
m.in. w pomiarze maksymalnych momentów sił. W ra-
mach tej pracy zdecydowano się na analizę współzależ-
ności między zmierzonymi maksymalnymi momentami 
sił w stawach kolanowym i łokciowym ze wskaźnikiem 
masy ciała (BMI) oraz masą ciała szczupłego całego 
ciała oraz poszczególnych kończyn.

Współzależności wartości momentów sił mięśnio-
wych od BMI oraz masy ciała szczupłego analizowano 
oddzielnie w grupach kobiet i mężczyzn. Dla każdej 
grupy pomiarów określono współczynnik korelacji 
Pearsona oraz sprawdzono, jaki jest graniczny poziom 
istotności prowadzonych pomiarów.

Wskaźnik masy ciała służy do ogólnej oceny bu-
dowy ciała, a dokładniej proporcji między jego masą 
a wysokością. Im niższa wartość wskaźnika BMI, tym 
szczuplejsza sylwetka osobnika, a gdy jego wartość ro-
śnie, oznacza to wzrost tęgości ciała. Na rycinie 7 po-
kazano przykładową współzależność maksymalnych 
momentów sił mięśniowych ze wskaźnikiem masy ciała 
przebadanych studentów, otrzymaną dla prostowników 
stawu kolanowego kończyny prawej.

Na rycinie 8 przedstawiono wartości współczynnika 
korelacji i poziomu istotności, otrzymane dla współza-
leżności wartości momentów sił mięśniowych od BMI. 
Najbardziej ogólny wniosek, wynikający z analizy wy-
kresów rozrzutu oraz wielkości współczynników kore-
lacji i istotności, dotyczy zróżnicowanego obrazu zjawi-
ska w zależności od płci badanych.

Na osiem ocenianych współzależności u kobiet 
jedynie dwie osiągnęły poziom statystycznej istot-
ności. Wraz ze wzrostem wartości wskaźnika rosną 
u kobiet maksymalne momenty sił mięśni zginaczy 
stawu kolanowego w obu kończynach (p < 0,05) 
(ryc. 8a).

W grupie mężczyzn takie współzależności za-
obserwowano dla mięśni zginaczy i prostowników 
zarówno w stawach kolanowych, jak i łokciowych. 
Wyjątkiem jest brak statystycznie istotnego związku 
maksymalnych momentów sił mięśniowych zginaczy 
stawu kolanowego nogi prawej ze wskaźnikiem BMI 
(ryc. 8b).

Taki obraz analizowanych współzależności podlega 
logicznej interpretacji. Masę ciała kobiet w większym 
stopniu niż u mężczyzn tworzy tkanka tłuszczowa, 
ci drudzy odznaczają się większą masą mięśniową. 
Stąd silniejsze powiązania momentów sił w stawach 
kolanowych i łokciowych z typem budowy ciała, oce-
nionym wskaźnikiem BMI, u mężczyzn w porównaniu 
z kobietami.

Ryc. 7. Współzależności maksymalnych momentów sił mięśni prostowników stawu kolanowego nogi prawej studentów ze wskaźnikiem ich masy ciała (BMI)
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Ryc. 8. Współczynnik korelacji Pearsona (r) oraz graniczny poziom istotności (p) otrzymane dla współzależności wartości momentów sił mięśniowych od BMI
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Pomiar masy ciała szczupłego (LBM) całego 
ciała wykonano metodą impedancji elektrycznej. 
Wykorzystano w tym celu wagę Tanita BC-418.

Wartość LBM jest uzależniona od budowy i wy-
sokości ciała oraz odnosi się do spalających kalorie 
składników ciała, takich jak: mięśnie, kości, organy we-
wnętrzne i tkanka łączna. Im większa jest masa ciała 
szczupłego, tym szybciej spalana jest energia podczas 
spoczynku lub wysiłku.

Rycina 9 przedstawia otrzymane zależności zmie-
rzonych momentów sił mięśniowych prostowników 
stawu kolanowego kończyny prawej i masy ciała szczu-
płego, określonej dla całego ciała.

Z porównania wyników otrzymano zdecydowanie 
silniejsze i bardziej regularne współzależności między 
maksymalnymi momentami sił w stawach kolanowych 
i łokciowych a masą mięśni całego ciała, wyznaczoną 
metodą impedancji elektrycznej (ryc. 10) niż z porów-
nania tych momentów z BMI. Także poziom istotności 
tych zależności był wysoki. Dotyczy to zwłaszcza grupy 
mężczyzn (p < 0,001). U kobiet nie stwierdzono zna-
miennej zależności tylko między ogólną masą mięśni 
a wielkością momentów sił mięśni prostowników stawu 
łokciowego lewego ramienia.

W przypadku pozostałych zmiennych współczynnik 
korelacji r wahał się od 0,36 do 0,70. Są to zatem za-
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Ryc. 9. Współzależności maksymalnych momentów sił mięśni prostowników stawu kolanowego nogi prawej studentów ze wskaźnikiem ich masy ciała 
szczupłego (LBM)

Ryc. 10. Współczynnik korelacji Pearsona (r) oraz graniczny poziom istotności (p), otrzymane dla współzależności wartości momentów sił mięśniowych 
od LBM całego ciała
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Ryc. 11. Współzależności maksymalnych momentów sił mięśni prostowników stawu kolanowego nogi prawej studentów ze wskaźnikiem masy ciała 
szczupłego tej kończyny

Ryc. 12. Współczynnik korelacji Pearsona (r) oraz graniczny poziom istotności (p), otrzymane dla współzależności wartości momentów sił mięśniowych 
od LBM badanej kończyny
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leżności znaczące i w pełni logicznie interpretowalne. 
Wraz ze wzrostem masy ciała szczupłego (LBM), 
a więc ogólnej masy mięśni w całej masie ciała, rosną 
maksymalne momenty sił rozwijanych w głównych sta-
wach kończyn dolnych i górnych.

Jeszcze bardziej klarowne są analizy współzależ-
ności momentów sił i masy mięśni w grupie mężczyzn. 
Tu statystycznie istotne związki wystąpiły we wszyst-
kich rozpatrywanych przypadkach (mięśnie zginaczy 
i prostowników obu kończyn dolnych i górnych), bardzo 
podobna jest też siła współzależności (od r = 0,50 do 
r = 0,55), a także wyżej opisany logiczny jej kierunek.

Wykorzystany w badaniach model wagi Tanita 
pozwalał nie tylko na szacowanie ogólnej masy mię-
śni w całkowitej masie ciała, lecz również na ocenę 
masy ciała szczupłego w obrębie jego części: kończyn 
górnych i dolnych oraz tułowia. Rycina 11 przedsta-
wia otrzymane zależności zmierzonych momentów sił 
mięśniowych prostowników stawu kolanowego koń-
czyny prawej i masy ciała szczupłego, określonej dla 
poszczególnych kończyn.

W kolejnym etapie analiz statystycznych szukano 
współzależności między maksymalnymi momentami 
sił mięśniowych w obu stawach kolanowych i łokcio-
wych a masą mięśni nóg i ramion. Wyniki tych analiz 
obrazuje rycina 12. Są one bardzo podobne do analizy 
porównawczej momentów do LBD. Silniejsze współ-

zależności wymienionych wyżej parametrów stwier-
dzono bowiem ponownie w męskiej grupie, a u kobiet 
znowu brak istotnych związków między maksymalnymi 
momentami sił mięśni prostowników stawu łokcio-
wego lewego ramienia a masą mięśni w tej kończynie. 
Podobna jest również siła współzależności, oscylująca 
wokół wartości współczynnika korelacji r = 0,50.

Wnioski

Otrzymane wyniki oraz przeprowadzone analizy po-
twierdzają, że metody stosowane w biomechanice 
mogą być również zastosowane w badaniach przedsta-
wionych w niniejszej pracy w celu oceny możliwości fi -
zycznych. W większości przypadków poziom istotności 
był niski. W przypadku prostowników stawu łokciowego 
kończyny lewej w grupie kobiet wysoka wartość gra-
nicznego poziomu istotności jest prawdopodobnie spo-
wodowana błędem, wynikającym z niewielkiej liczby 
badanych kobiet.

Drugi wniosek, płynący z opisanych wyników 
badań, dotyczy wiarygodności szacowania składu ciała 
metodą bioimpedancji elektrycznej nie tylko globalnie, 
ale także w obrębie części ciała (kończyny górne, 
dolne i tułów). W świetle przedstawionych wyników ba-
dań wydaje się, że wiarygodność ta jest co najmniej 
zadowalająca.
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Streszczenie

Cel pracy. Celem badań była próba określenia czynników, w postaci ćwiczeń rzutnych i prób sprawnościo-
wych, wspomagających doskonalenie nauczania rzutów zamachowych oraz wpływających na polepszenie 
wyników, z uwzględnieniem czynności wykonywanych kończyną niedominującą. Wybrane czynniki należą do 
grupy prób rzutnych sprzętem zasadniczym (rzut oszczepem i rzut piłką tenisową) oraz z użyciem sprzętu zastęp-
czego (rzutka Vortex). W analizie uwzględniono także próby sprawnościowe i parametry budowy somatycznej.

Materiał i metody. Badania objęły ogółem 155 uczniów w dwóch grupach wiekowych, adekwatnych do 
poszczególnych etapów edukacji szkolnej (szkoła podstawowa – 11–12 lat i szkoła ponadgimnazjalna – 17–18 
lat). Uwzględniono również podział pod względem płci. Zebrany materiał opracowano pod względem staty-
stycznym, określając podstawowe wskaźniki oraz wykorzystując analizę korelacji i regresji. Do stworzenia modeli 
regresji zastosowano regresję wieloraką, natomiast istotności różnic określono za pomocą analizy ANOVA.

Wyniki. W wielu przypadkach wystąpiła wysoka korelacja (p  0,05) między rzutami prawą i lewą kończyną 
górną zróżnicowanym sprzętem. Dane wskazują, że najczęściej występującymi zmiennymi, objaśniającymi 
wyniki w rzutach zamachowych, były zmienne należące do grupy rzutów piłką eliptyczną Vortex, natomiast 
próby sprawnościowe i parametry budowy somatycznej sporadycznie tworzyły model regresji. W modelach 
regresji ukazały się również zmienne z grupy rzutów kończyną górną niedominującą. Współczynnik determi-
nacji w stworzonych modelach regresji nieznacznie wzrastał wraz z wiekiem przy zbliżonej liczbie zmiennych 
objaśniających (R^2 = 0, 471 w grupie młodszej, R^2 = 0, 733 w grupie starszej).

Wnioski. Parametry budowy somatycznej i zakres ruchomości w stawach barkowych nie determinują 
wyników w rzutach zamachowych obu badanych grup. Wykorzystanie zastępczego sprzętu można stosować 
w procesie nauczania i doskonalenia rzutów.

NR 64 2013AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE

Wstęp

Proces nauczania rzutów i proces treningowy wyma-
gają często zastosowania wielu innowacyjnych metod, 
stosowania sprzętu zastępczego oraz poszukiwań 
nowych elementów, które wpływają na poprawę wy-
niku sportowego. Oprócz innowacyjności w naucza-
niu i treningu szkoleniowcy poszukują coraz częściej 
rozwiązań w konstrukcji sprzętu oraz analizie badań 
aerodynamicznych w trakcie rzutu. W tym celu wyko-

rzystują poklatkową analizę faz lotu sprzętu, wyrzuca-
nego przez czołowych zawodników w trakcie zawodów 
oraz badań wykonywanych w nowoczesnych tunelach 
aerodynamicznych [1]. Technika rzutu zamachowego 
w grach zespołowych i różnym sprzętem stosowanym 
w sporcie wyczynowym (rzut oszczepem, rzuty piłką 
baseballową, rzut piłką palantową) oraz piłką teni-
sową w szkole w zabawach dla dzieci wymusza ruchy 
asymetryczne. Asymetria dynamiczna jest wyjątkowo 
istotna w wychowaniu fi zycznym i sporcie już w naj-
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młodszym wieku szkolnym, o czym piszą Wieczorek 
[2] i Koszczyc [3]. Według wielu autorów jest ona wa-
runkiem skutecznego działania ruchowego, jak również 
uczenia się czynności ruchowych [4]. Ze względu na 
wieloletni paradygmat, dotyczący braku przesłanek do 
badania asymetrii dynamicznej, dyskusja na podstawie 
przedstawionych wyników nie jest łatwa, ponieważ w li-
teraturze nie znajduje się zbyt wiele badań ukazują-
cych skalę stronnego zróżnicowania czynnościowego 
kończyn górnych w rzutach zamachowych. Określenie 
jednego wzorca somatotypu miotacza lub oszczepnika 
nie jest łatwe, gdyż występuje bardzo duże indywidu-
alne zróżnicowanie nawet wśród zawodników ze świa-
towej czołówki. Powrót do ćwiczeń sprzed lat, z zasto-
sowaniem zastępczego sprzętu i zróżnicowanych form 
ruchu, aktywizuje wiele zdolności motorycznych, które 
skutecznie wykorzystuje się w przygotowaniu specjal-
nym; opisują to Haleczko i Sutyło, Migasiewicz i Jonak, 
Stodółka i wsp. oraz Linder [5-8]. Uwzględniając po-
wyższe przesłanki, dotyczące stosowania jedynie za-
sadniczego sprzętu w doskonaleniu rzutów, autorzy 
chcieli ukazać zasadność powrotu do wykorzystania 
zastępczego sprzętu. Autorzy chcą również zwrócić 
uwagę na korzyści płynące z wykonywania rzutów 
kończyną niedominującą i z ewentualnych korzyści, 
jakie mogą wystąpić ze zjawiska tzw. transferu bila-
teralnego, który w podobnych formach ruchu opisują 
wspomniani już autorzy. Autorzy zdają sobie sprawę, 
że wybór optymalnych determinantów nie jest łatwy, ale 
starali się dobrać takie czynności ruchowe i zastoso-
wać taki sprzęt, którym można wspomagać naukę i do-
skonalenie rzutów, a także korelacje, jakie zachodzą 
między wynikami rzutów wykonywanych prawą i lewą 
kończyną górną.

Hipoteza postawiona przez autorów dotyczy ko-
relacji wykorzystanego innowacyjnego sprzętu z tra-
dycyjnym oszczepem. Wynika ona z bardzo zbliżonej 
struktury ruchu zestawionego sprzętu, którą autorzy 
zajmowali się w badaniach pilotażowych. Ponadto za-
łożyli, że wystąpi korelacja między obiema badanymi 
kończynami, co pozwoli wykorzystać ten wątek w ba-
daniach nad treningowym odciążeniem kończyny do-
minującej.

Materiał i metody

W badaniach wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Opolu i Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu. Wybór badanych 
został dokonany w oparciu o technikę doboru celowego, 

jednakże celowość wynikała z określonej placówki, 
w której istniała możliwość przeprowadzenia takich ba-
dań, a nie z predyspozycji materiału badawczego, jaki 
się w niej znajdował. Szczegóły podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanych grup

Typ szkoły Płeć Ilość Wiek 

Uczniowie szkoły 
podstawowej

Dziewczyny 40
11–12

Chłopcy 40

Uczniowie liceum
Dziewczyny 37

17–18
Chłopcy 38

Badania empiryczne zostały przeprowadzone me-
todą obserwacji, która polegała na braku ingerencji 
w technikę wykonania rzutu, natomiast pomiaru doko-
nano w metrach za pomocą taśmy mierniczej. Wszyscy 
badani zostali poinformowani o charakterze, celu 
i przebiegu badań. W przypadku nieletnich prawni opie-
kunowie wyrazili pisemną zgodę na ich udział w bada-
niach. Do analizy wybrano uczniów, którzy deklarowali 
dominację praworęczną w wykonywaniu rzutu. Autorzy 
nie określali ręczności badanych ze względu na po-
trzebę wykonania bardzo wielu dodatkowych testów, 
co nie było przedmiotem prowadzonych badań. Przy 
wyborze technik i narzędzi badawczych kierowano się 
możliwością wykorzystania prób sprawnościowych, 
jakie stosuje się na zajęciach wychowania fi zycznego 
w celu sprawdzenia postępów w sprawności motorycz-
nej. Uzasadnienie doboru wymienionych prób rzutnych 
związane jest z chęcią wykorzystania zróżnicowanego 
sprzętu, natomiast wybór prób sprawnościowych, 

Ryc. 1. Piłka eliptyczna Votrex z piłką siatkową
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związanych z szybkością, skocznością i siłą kończyn 
górnych, uzasadniony jest wykorzystaniem tych zdol-
ności w doskonaleniu rzutów. Liczny wybór prób rzut-
nych i sprawnościowych autorzy uzasadniają chęcią 
poszukiwań ćwiczeń, jakie można skorelować i wyko-
rzystać w metodyce doskonalenia rzutów, jednakże ich 
liczebność nie powinna przytłaczać odbiorcę, gdyż są 
one kompatybilne i związane z wykonaniem obiema 
kończynami. W tym celu wybrali dwie próby (rzut z roz-
biegu oszczepem oraz rzutką Vortex) jako predyktory, 
do których próbowali znaleźć determinanty spośród 
opisanych prób.

Próby rzutne (wykaz skrótów użytych w pracy):
1. Rzut piłką tenisową prawą kończyną górną z roz-

biegu (P1)
2. Rzut piłką tenisową lewą kończyną górną z roz-

biegu (P2)
3. Rzut piłką lekarską (1,5 kg) prawą kończyną górną 

z miejsca (P3)
4. Rzut piłką lekarską (1,5 kg) lewą kończyną górną 

z miejsca (P4)
5. Rzut piłką eliptyczną Vortex prawą kończyną górną 

z rozbiegu (P5)
6. Rzut piłką eliptyczną Vortex lewą kończyną górną 

z rozbiegu (P6)
7. Rzut oszczepem (600 g) prawą kończyną górną 

z rozbiegu (P7)
8. Rzut oszczepem (600 g) lewą kończyną górną 

z rozbiegu (P8)
9. Rzut piłką lekarską (1,5 kg) oburącz zza głowy 

z miejsca, stojąc przodem do kierunku rzutu (P9)
10. Rzut piłką lekarską (1,5 kg) oburącz zza głowy 

z siadu płaskiego o nogach złączonych; przed rzu-
tem zawodnik może się odchylić w tył w celu zwięk-
szenia zamachu (P10)

Próby sprawnościowe (wykaz skrótów użytych 
w pracy):

11. Skok w dal z rozbiegu (S1)
12. Skok w dal z miejsca (S2)
13. Bieg sprinterski na 20 m (S3)
14. Test zwinności – „bieg po kopercie”; koperta o boku 

5 m (S4)
15. Test siły chwytu prawej ręki oceniany za pomocą 

dynamometru (S5)
16. Test siły chwytu lewej ręki oceniany za pomocą dy-

namometru (S6)
17. Próba gibkości okrężnej stawów ramiennych; prze-

kładanie podziałki centymetrowej oburącz z wypro-
stowanymi rękami w kierunku od przodu nad głową 
do tyłu w dół (S7)

Parametry budowy somatycznej (wykaz skrótów 
użytych w pracy):

18. Masa ciała (M1)
19. Wysokość ciała (M2)
20. Rozpiętość ramion mierzona od końców palców 

środkowych (M3)

W przedstawionych tabelach uwzględniono średnie 
arytmetyczne oraz odchylenia standardowe. Wykonano 
również analizę korelacji Pearsona oraz analizę regre-
sji. Jako narzędzie badania powiązań między zmien-
nymi oraz poszukiwania najbardziej pożądanego zbioru 
zmiennych zastosowano analizę regresji wielorakiej, 
natomiast poszukując zestawu zmiennych objaśniają-
cych, posłużono się założeniem silnej korelacji zmien-
nych objaśniających ze zmienną objaśnianą i słabej ko-
relacji między zmiennymi objaśniającymi. Wyznaczając 
zmienne niezależne i budując model regresji, autorzy 
kierowali się nie tylko weryfi kacją matematyczną i me-
rytoryczną, ale również wiedzą i doświadczeniem z za-
kresu procesu nauczania i wiedzy o sporcie, dotyczącej 
rzutów zamachowych.

Przeprowadzając analizę różnic międzygrupowych, 
autorzy zastosowali analizę wariancji ANOVA, gdyż 
biorąc pod uwagę odległości rzutu, nie można było 
jednoznacznie określić zróżnicowania ze względu na 
rozpiętość wiekową.

Istotność różnic międzygrupowych oraz międzypł-
ciowych określono za pomocą analizy ANOVA. W istot-
ności różnic międzypłciowych autorzy chcieli ukazać 
ewentualne zróżnicowanie, bez odnoszenia się do ana-
lizy związanej z zastosowaniem różnorakich wzorów 
opisujących dymorfi zm płciowy.

Ryc. 2. Oszczep z tworzywa dla dzieci z piłką siatkową
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Wyniki

W tabelach 2 i 3 zamieszczono podstawowe parame-
try statystyczne prób rzutnych, sprawnościowych oraz 
parametrów budowy somatycznej badanych uczniów. 

Analizując ich wielkości, można zauważyć, że zróżni-
cowanie między prawą i lewą kończyną narasta wraz 
z wiekiem i w niektórych przypadkach sięga blisko 
50%. Jest ono zdecydowanie większe u chłopców niż 
u dziewcząt w obu badanych grupach wiekowych.

Tabela 2. Podstawowe parametry statystyczne prób rzutnych, sprawnościowych i parametrów budowy ciała uczniów w wieku 11–12 lat

Nazwa próby
(skrót) Jednostka miary

Chłopcy Dziewczęta
x SD x SD

P1 m 24,60 5,35 17,16 2,97
P2 m 12,15 2,34 10,92 2,56
P3 m 6,13 1,36 5,13 1,03
P4 m 4,78 1,00 3,86 0,80
P5 m 17,85 3,58 12,39 3,76
P6 m 11,44 3,06 7,97 2,37
P7 m 10,20 2,13 8,58 2,09
P8 m 7,30 2,03 6,45 1,55
P9 m 5,21 1,17 4,73 0,85
P10 m 2,51 1,04 2,34 0,57
S1 cm 286,91 33,91 250,53 32,34
S2 cm 156,28 20,84 140,21 18,44
S3 s 4,27 0,37 4,25 0,30
S4 s 8,91 0,58 9,23 0,47
S5 kg 15,88 4,02 12,74 3,01
S6 kg 14,23 4,07 10,55 2,76
S7 cm 96,83 11,30 89,26 14,79
M1 kg 48,70 11,01 44,37 7,26
M2 cm 154,18 7,01 153,26 5,63
M3 cm 157,23 9,66 153,37 5,21

Tabela 3. Podstawowe parametry statystyczne prób rzutnych, sprawnościowych i parametrów budowy ciała uczniów w wieku 17–18 lat

Nazwa próby
(skrót) Jednostak miary

Chłopcy Dziewczęta
x SD x SD

P1 m 35,95 6,21 18,37 4,78
P2 m 17,65 2,12 10,29 2,66
P3 m 14,73 1,74 9,21 2,55
P4 m 10,40 1,57 7,21 1,38
P5 m 28,30 6,99 11,66 3,39
P6 m 14,50 1,96 8,05 1,94
P7 m 17,63 4,01 12,08 2,88
P8 m 11,10 2,02 9,12 1,57
P9 m 11,63 1,24 6,76 0,72
P10 m 5,75 0,62 3,45 0,40
S1 cm 479,75 40,79 315,61 34,26
S2 cm 236,13 22,30 165,66 23,98
S3 s 3,45 0,25 4,04 0,14
S4 s 7,51 0,29 8,45 0,39
S5 kg 40,63 5,85 27,63 4,14
S6 kg 38,13 4,80 25,55 4,62
S7 cm 115,38 24,82 150,74 8,56
M1 kg 70,80 8,49 58,97 5,13
M2 cm 181,50 3,74 169,53 4,23
M3 cm 182,85 6,24 169,24 5,11
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Analizując wyniki korelacji, można zauważyć, że 
u badanych wykorzystane próby rzutne istotnie kore-
lowały ze sobą mimo zastosowania zróżnicowanego 
sprzętu. Z liczby istotnych korelacji można wyłonić 
próby, które z powodzeniem można wykorzystać w re-
aliach szkolnych. Jak wynika z przedstawionych korela-
cji, istnieją istotne zależności między próbami rzutnymi 
prawą i lewą kończyną górną oraz między próbami 
rzutnymi a sprawnością. Widoczna jest również niska 
zależność albo brak zależności między rzutami a siłą 
uścisku dłoni oraz parametrami budowy somatycznej 
(tab. 4).

W grupie uczniów w wieku 11–12 lat wyniki ana-
lizy regresji dla badanych dwóch zmiennych obja-
śnianych różniły się zdecydowanie między sobą pod 
kątem liczby i rodzaju zmiennych objaśniających, 
jak również wartości współczynnika determinacji. 
W przypadku pierwszej zmiennej objaśnianej wystą-
piły wspólne elementy, którymi są skok w dal oraz 

rzut piłką eliptyczną. Najczęściej występującym pre-
dyktorem była zmienna z grupy prób rzutnych piłką 
eliptyczną Vortex. Cechą charakterystyczną obu mo-
deli regresji był brak parametrów budowy somatycz-
nej jako zmiennych objaśniających.

Model regresji drugiej zmiennej objaśnianej „rzut 
oszczepem z rozbiegu” różnił się jeszcze bardziej 
między dziewczętami i chłopcami. W modelu chłop-
ców aż dwie zmienne objaśniające to parametry 
budowy somatycznej (masa ciała i sięg), natomiast 
w modelu dziewcząt tylko wysokość ciała. Podobnie 
jak w przypadku pierwszej zmiennej objaśnianej, pre-
dyktorem powtarzającym się jest rzut piłką eliptyczną 
(tab. 5).

Modele regresji uczniów i uczennic w wieku 17–18 
lat zdecydowanie różnią się od modeli prezentowanych 
w młodszej grupie wiekowej. W modelu zmiennej obja-
śnianej „rzut piłką tenisową z rozbiegu” wystąpiły dwie 
wspólne zmienne objaśniające, czyli rzut piłką lekarską 

Tabela 4. Analiza korelacji między wynikami rzutów różnym sprzętem z próbami sprawnościowymi i parametrami budowy somatycznej

Nazwa 
próby

Chłopcy
(11–12 lat)

Chłopcy
(17–18 lat)

Dziewczęta
(11–12 lat)

Dziewczęta
(17–18 lat)

P1 P5 P7 P1 P5 P7 P1 P5 P7 P1 P5 P7

P1 1,00 0,66* 0,11 1,00 0,58* 0,63* 1,00 0,55* 0,45* 1,00 0,57* 0,56*

P2 0,61* 0,35* 0,14 0,20 0,10 0,40* 0,46* 0,37* 0,22 0,73* 0,51* 0,24*

P3 0,32* 0,20 –0,08 0,48* 0,55* 0,16 0,44* 0,08 0,53* 0,55* 0,43* 0,41*

P4 0,25 0,35* 0,22 0,25* 0,30* –0,08 0,35* –0,07 0,55* 0,49* 0,23* 0,40*

P5 0,66* 1,00 0,52* 0,58* 1,00 0,46* 0,55* 1,00 0,13 0,57* 1,00 0,17

P6 0,42* 0,42* 0,12 0,51* 0,19 0,54* 0,61* 0,72* 0,25* 0,69* 0,81* 0,15

P7 0,11 0,52* 1,00 0,63* 0,46* 1,00 0,45* 0,13 1,00 0,56* 0,17 1,00

P8 0,50* 0,68* 0,46* 0,62* 0,30* 0,64* 0,37* –0,01 0,78* 0,51* 0,21 0,81*

P9 0,01 –0,04 0,09 0,63* 0,70* 0,41* 0,12 –0,13 0,40* 0,02 0,16 –0,07

P10 0,21 0,18 0,12 0,19 0,03 0,24* 0,14 –0,09 0,25* 0,16 0,48* –0,47*

S1 0,31* 0,31* 0,05 0,43* 0,29* 0,17 0,54* 0,15 0,68* 0,61* 0,30* 0,41*

S2 0,68* 0,58* 0,09 –0,09 0,10 –0,20 0,53* 0,26* 0,47* 0,49* 0,43* 0,26*

S3 –0,41* –0,60* –0,19 –0,29* 0,16 –0,24* –0,38* –0,23* –0,25* –0,37* –0,31* –0,02

S4 –0,34* –0,41* 0,06 –0,53* –0,50* –0,28* –0,44* –0,18 –0,46* –0,62* –0,67* –0,24*

S5 0,08 0,24 0,52* 0,06 0,09 –0,29* 0,25* –0,04 0,58* 0,38* 0,42* 0,26*

S6 0,03 0,15 0,38* –0,30* 0,09 –0,49* 0,15 –0,07 0,51* 0,14 0,28* 0,00

S7 –0,35* –0,24 0,03 0,26* 0,03 0,08 0,13 –0,04 0,66* –0,06 0,38* 0,19

M1 –0,06 0,12 0,54* –0,13 0,26* –0,16 0,13 –0,23* 0,41* 0,35* 0,39* 0,20

M2 –0,19 –0,04 0,26 –0,49* –0,22 –0,67* 0,28* –0,08 0,56* 0,37* 0,38* 0,30*

M3 –0,34* 0,04 0,43* –0,06 0,00 –0,30* 0,27* –0,04 0,61* 0,16 0,12 0,23*

* p ≤ 0,05
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prawą ręką i zwinność. W grupie chłopców istotnym 
predyktorem był również rzut oszczepem prawą i lewą 
ręką a u dziewcząt rzut piłką tenisową. W obu mode-
lach współczynnik zmienności był wysoki.

W przypadku modelu zmiennej objaśnianej „rzut 
oszczepem z rozbiegu” wspólnym determinantem był 
rzut oszczepem lewą ręką, natomiast pozostałe deter-
minanty związane były z wykorzystanym sprzętem za-
stępczym, czyli piłką tenisowa i piłką eliptyczną Vortex. 
W trzech przedstawionych modelach nie wystąpiły de-
terminanty związane z parametrami budowy somatycz-
nej, natomiast zmienną objaśniającą najczęściej wystę-
pującą w modelach była zmienna związana z rzutem 
oszczepem (tab. 6).

W grupie 17–18-latków wystąpiły istotne różnice 
międzypłciowe we wszystkich przeprowadzonych 
próbach, natomiast w grupie 11–12-latków jest ich 
zdecydowanie mniej (tab. 7). Przeprowadzona analiza 
potwierdza zróżnicowanie, które na pierwszy rzut oka 

nie było takie oczywiste ze względu na bardzo zbliżone 
odległości rzutu, zwłaszcza w grupie dziewcząt.

Dyskusja

Współcześnie trudno jest sprecyzować somatotyp 
oszczepnika, gdyż jest on zbyt mocno zróżnicowany 
wśród światowej czołówki zawodników. Wielu autorów 
[9–11] próbowało zdefi niować i określić idealne parame-
try mistrza. Kornalewski [12] opracował nawet wskaźnik 
sprawności oszczepnika, którego głównymi zmiennymi 
były parametry budowy ciała, jednakże jest to narzę-
dzie pośrednie, pomagające w naborze i selekcji. Gdy 
określenie somatotypu nie odniosło większych rezulta-
tów, zaczęto skupiać się na poszczególnych elemen-
tach techniki rzutu. Jednym z takich elementów było 
określenie prędkości wyrzucanego oszczepu w ostat-
niej fazie wyrzutu, którą opisywali Morriss i Bartlett [13] 
oraz Bartlett, Mueller i Lindigner [14]. Forthomme i wsp. 

Tabela 5. Skrótowe podsumowanie regresji dwóch zmiennych objaśnianych w grupie uczniów i uczennic w wieku 11–12 lat

Nazwa próbyl
(skrót)

Chłopcy
(11–12 lat)

Dziewczęta
(11–12 lat

P1

S1 (B = 0,320, p ≤ 0,000)
P2 (B = 0,339, p ≤ 0,000)
P5 (B = 0,356, p ≤ 0,001)

P5 ( B = 0,465, p ≤ 0,001)
S2 (B = 0,197, p ≤ 0,001)
P6 (B = 0,346, p ≤ 0,000)

R = 0,812, R^2 = 0,632
F(23,37) p ≤ 0,000

R = 0,730, R^2 = 0,514
F(27,40) p ≤ 0,000

P7

M1 (B = 0,371, p ≤ 0,000)
P5 (B = 0,465, p ≤ 0,001)
M3 (B = 0,171, p ≤ 0,014)

P5 (B =0,678, p ≤ 0,001)
S1 (B = 0,621, p ≤ 0,000)
S2 (B = 0,300, p ≤ 0,000)
M2 (B = 0,230, p ≤ 0,005)

R = 0,719, R^2 = 0,471
F(12,82) p ≤ 0,000

R = 0,827, R^2 = 0,665
F(38,30) p ≤ 0,000

Tabela 6. Skrótowe podsumowanie regresji dwóch zmiennych objaśnianych w grupie uczniów i uczennic w wieku 17–18 lat

Nazwa próby
(skrót)

Chłopcy
(wiek 17–18 lat)

Dziewczęta
(wiek 17–18 lat)

P1

P7 (B = 0,196, p ≤ 0,000)
P3 (B = 0,278, p ≤ 0,000)
S4 (B = 0,38, p ≤ 0,001)
P8 (B = 432, p ≤ 0,001)

P2 (B = 0,367, p ≤ 0,000)
P3 (B = 0,278, p ≤ 0,000)
S4 (B = 0,37, p ≤ 0,001)

R = 0,849, R^2 = 0,689
F(22,65) p ≤ 0,000

R = 0,869, R^2 = 0,733
F(34,80) p ≤ 0,000

P7

M2 (B = 0,46, p ≤ 0,001)
P8 (B = 0,374, p ≤ 0,000)
P5 (B = 0,246, p ≤ 0,000)

P8 (B = 0,784, p ≤ 0,000)
P1 (B = 258, p ≤ 0,000)
P3 (B = 18, p ≤ 0,001)

R = 0,815, R^2 = 0,637
F(23,77) p ≤ 0,000

R = 0,843, R^2 = 0,685
F(27,84) p ≤ 0,000
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Tabela 7. Istotność różnic w wynikach między poszczególnymi grupami

Nazwa próby
(skrót)

Chłopcy
(wiek 11–18 lat)

Dziewczęta
(wiek 11–18 lat)

Chłopcy/Dziewczęta 
(wiek 11–12 lat)

Chłopcy/Dziewczęta 
(wiek 17–18 lat)

P1 *** – *** ***

P2 *** – ** ***

P3 *** *** *** ***

P4 *** *** *** ***

P5 *** – *** ***

P6 *** – *** ***

P7 *** *** ** ***

P8 *** *** * ***

P9 *** *** * ***

P10 *** *** – ***

S1 *** *** *** ***

S2 *** *** *** ***

S3 *** *** – ***

S4 *** *** ** ***

S5 *** *** *** ***

S6 *** *** *** ***

S7 *** *** * ***

M1 *** *** * ***

M2 *** *** – ***

M3 *** *** * ***

* p ≤ 0,05    ** p ≤ 0,01    *** p ≤ 0,001

[15] w swych badaniach opisują i podkreślają znacze-
nie siły rotatorów ramienia oraz szybkości skurczu, jako 
parametrów różnicujących zawodników i osoby nietre-
nujące. Autorzy niniejszych badań dowodzą, że rozpię-
tość ramion i wysokość ciała nie mają już tak wielkiego 
znaczenia w rzutach zamachowych.

W procesie treningu wielu trenerów poszukuje no-
wych form ruchu wspomagających rzut lub odciążają-
cych kończynę dominującą. Takich wspomagających 
determinantów upatrują często w innych lekkoatle-
tycznych konkurencjach rzutnych lub zespołowych 
grach sportowych. Niniejsze wyniki badań przybliżają 
to zagadnienie, ukazując zależności między rzutem 
kończyną dominującą i wspomagającymi rzut formami 
ruchu z zastępczym sprzętem. Autorzy w swoich ba-
daniach podkreślają znaczenie prób szybkościowych 
i skocznościowych, jako jednego z determinantów 
wpływających na wyniki w grupie dzieci i młodzieży, 

co świadczy o potrzebie kształtowania tych zdolno-
ści. Podobne wyniki, przemawiające za wnioskami 
niniejszej pracy, otrzymali Maszczyk [17–18] i Stodółka 
[10], uważając powyższe zmienne za jedne z najważ-
niejszych predykatorów odległości rzutu. Migasiewicz 
i Jonak [6] również potwierdzają wpływ szybkości 
specjalnej na osiągane wyniki rzutu. Wojciekian [19] 
potwierdza, że u zawodniczek kadry narodowej naj-
wyższe związki z wynikiem mają próby sprawno-
ściowo-siłowe, związane z siłą uścisku ręki (badanie 
dynamometrem), skokiem w dal i rzutem piłką lekarską. 
Do podobnych wniosków doszedł Ivanović [20], trak-
tując bieg sprinterski na krótkim odcinku i skok w dal 
z miejsca jako czynniki wpływające na rzut oszczepem 
wśród 15–16-letnich serbskich oszczepników. W lite-
raturze przedmiotu autorzy opisują również badania 
z rzutem zróżnicowanego sprzętu pod różnymi kątami, 
co w efekcie kształtuje tzw czucie sprzętu i zwiększa 
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możliwości rzucającego. O wykorzystaniu i znacze-
niu takiego zjawiska pisał Chow i wsp. [16], którzy 
prowadzili badania dotyczące kątowego ułożenia tu-
łowia podczas wyrzutu oszczepu przez zawodników. 
Stodółka i wsp. [7] oraz Starosta i Jonak [21] twierdzą, 
że po rzutach sprzętem o różnej masie zdecydowanie 
wzmacnia się różnicowanie bodźców, co wpływa na 
polepszenie wyniku nawet o kilka procent. Bogusławski 
i wsp. [22] podkreślają znaczenie rzutów różnym sprzę-
tem jako środka doskonalącego specjalne przygoto-
wanie zawodnika. Cieszkowski [23] podkreślił, że za-
wężanie do minimum treningu szybkości i techniki na 
korzyść siły hamuje możliwości rozwoju w późniejszym 
etapie kariery zawodnika. Wykorzystanie w treningu 
zróżnicowanych form ruchu, związanych z używaniem 
innego sprzętu, może wpływać na polepszenie czucia 
właściwego sprzętu. Autorzy również nie potwierdzili 
w badaniach związku wysokości i masy ciała z odle-
głością rzutu w najmłodszej grupie wiekowej, o czym 
pisał Stodółka [10].

Ruchomości w stawach barkowych to zmienna, 
z którą związanych jest także wiele interpreta-
cji dotyczących zależności z odległością rzutu. 
Przeprowadzone badania nie potwierdziły bezpośred-
niego wpływu zakresu ruchomości na odległość rzutu 
zarówno piłką tenisową, jak i oszczepem, podobnie jak 

badania prowadzone przez Rusina [24]. Mimo iż auto-
rzy niniejszej pracy używali mniej dokładnego określe-
nia zakresu ruchomości, to jednak wyniki korelacji nie 
były jednoznaczne, natomiast można potwierdzić, że 
zakres ruchomości nie determinuje odległości rzutu.

Wnioski

1. Korelacja między wynikami rzutów prawą i lewą 
ręką może być przyczynkiem do dalszych badań 
nad przydatnością stosowania rzutów kończyną 
niedominującą. Wnioski tego typu będzie można 
wykorzystać do określenia przydatności ćwiczeń 
kończyną niedominującą jako formy ćwiczeń odcią-
żających.

2. Prezentowane modele regresji ukazują możliwość 
wykorzystania piłki eliptycznej jako sprzętu za-
stępczego w procesie nauczania i doskonalenia 
rzutów oszczepem na tym etapie edukacji szkol-
nej. Opracowane modele nie są jednoznaczne, co 
może budzić wątpliwości ich wykorzystania.

3. Parametry budowy somatycznej nie są dominują-
cym czynnikiem w osiąganych wynikach, co może 
być argumentem motywującym zawodników zaczy-
nających przygodę z dyscyplinami rzutnymi.
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Streszczenie

Cel badań. Głównym celem pracy jest próba optymalizacji modelu systemu szkolenia dzieci i młodzieży 
w hokeju na lodzie w obecnych uwarunkowaniach gospodarczo-ustrojowych oraz ukazanie możliwości wy-
korzystania wielokryterialnej metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu (AHP) jako nowatorskiej metody 
w rozwiązywaniu problemów w sporcie.

Materiał i metody. Do rozwiązania problemu decyzyjnego zastosowano metodę Analitycznego Hierarchicz-
nego Procesu (AHP) T.L. Saaty’ego [1–3]. Na potrzeby badań powołano jedenastoosobową grupę ekspertów, 
którzy dokonywali porównań w oparciu o specjalnie przygotowaną ankietę. Zebrane dane opracowano za 
pomocą programu Expert Choice.

Wyniki badań. Analiza wartości priorytetów wskazała na te kryteria, które powinny być szczególnie brane 
pod uwagę podczas procesu szkolenia w hokeju na lodzie. Należą do nich w kolejności: zwiększenie liczby 
rozegranych spotkań przez hokeistów, skoncentrowanie uwagi na rodzaju i randze meczy, przygotowanie kadry 
szkoleniowej, zwiększenie jakości przygotowania sprawnościowego hokeistów. Za najlepszy model szkolenia 
uznano model kanadyjsko-amerykański, a następnie rosyjski i czeski.
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Wstęp

Już w latach 80. XX w. podjęto starania, których celem 
było uporządkowanie elementów, tworzących teore-
tyczny model szkolenia w sporcie wyczynowym [4–7]. 
Wciąż jednak prowadzone są próby tworzenia modeli 
teoretycznych, będących konsekwencją myślenia sys-
temowego w sporcie [8]. Bez względu na metody i za-
awansowanie w tworzeniu modeli szkolenia, dotych-
czas uważano, że w różnych teoretycznych modelach 
systemu szkolenia wszystkie elementy, tworzące takie 
systemy, są jednakowo ważne [9]. W konsekwencji idei 
myślenia systemowego w naukach o kulturze fi zycznej 
pojawiające się problemy badawcze mają charakter 
wielokryterialny, co wynika z idei holizmu Smutsa, teorii 

systemów Bertalanffy’ego, jak również teorii decyzji. Do 
najbardziej znanych metod statystycznych rozwiązy-
wania takich problemów w nauce zalicza się m.in.: pro-
gramowanie wielokryterialne, ELECTRE (Elimination 
et Choice Translating Reality) [10], PROMETHEE I 
i II, MAPPACC, PRAGMA, sztuczne sieci neuronowe, 
DEA (Data Envelopment Analysis), metodę eliminacji 
[11], łańcuchy Markowa [12], AHP (Analytic Hierarchy 
Process), ANP (Analytic Network Process) [1–3, 11]. 
Każda z wymienionych metod ma swoje zalety, ale 
także pewne ograniczenia. Spośród nich za najlepsze, 
według opinii wybitnych światowych i polskich mate-
matyków zajmujących się zagadnieniem [2, 3, 13-15], 
można uznać AHP i ANP. Nie są to metody dosko-
nałe, ale jak dotychczas lepszych nie wymyślono [13]. 
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W pracy tej autor zdecydował się zatem odnieść do jed-
nego z narzędzi wspomagania decyzji – Analitycznego 
Hierarchicznego Procesu. Samej metodzie poświę-
cono już sporo miejsca na łamach „Antropomotoryki” 
[16], ukazując jej możliwości [17].

Dzięki przeprowadzonym badaniom ukazano, 
w jaki sposób za pomocą jednej z najbardziej rozpo-
wszechnionych na świecie metod można rozwiązać 
wielokryterialny problem efektywności systemu szkole-
nia w klubie sportowym. Wprowadzenie metody AHP 
na grunt nauk o kulturze fi zycznej daje możliwość upo-
rządkowania elementów systemu szkolenia ze względu 
na ich ważność w konkretnym problemie decyzyjnym. 
Wcześniej, o czym już wspominano, nie było możliwo-
ści określenia roli poszczególnych elementów systemu 
szkolenia w sporcie wyczynowym [9].

Problem, którego dotyczy niniejsze opracowanie, 
to obniżający się poziom wyników sportowych w klubie 
MMKS Podhale Nowy Targ, co w konsekwencji można 
sprowadzić do pytania: jaka powinna być efektywność 
systemu szkolenia w hokeju na lodzie? Wyniki analiz 
składowych oraz współzależności komponentów mo-
delu szkolenia sportowego, w myśl założeń wielokryte-
rialnej metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu 
(AHP), opracowanej przez wybitnego matematyka 
i psychologa T. Saaty’ego, w zaistniałych uwarunko-
waniach środowiskowych oraz ustrojowych naszego 
kraju, powinny dać podstawę do optymalizacji i racjo-
nalizacji w podejmowaniu decyzji w zakresie optyma-
lizacji systemu szkolenia zawodników uprawiających 
hokej na lodzie.

Cel badań

Do głównych celów pracy należą:
1. Próba optymalizacji systemu szkolenia dzieci i mło-

dzieży w hokeju na lodzie w obecnych uwarunko-
waniach gospodarczo-ustrojowych.

2. Ukazanie możliwości wykorzystania wielokryterial-
nej metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu 
(AHP) jako nowatorskiej metody w rozwiązywaniu 
problemów w sporcie.

Materiał i metody

W badaniach przeprowadzonych w 2011 r. udział 
wzięła 11-osobowa grupa ekspertów. Każdy z eks-
pertów odznaczał się kompetencjami materialnymi 
i doświadczeniem trenerskim lub zawodniczym. 
Dzięki zastosowaniu metody AHP nastąpiło holi-

styczne ujęcie wielokryterialnego problemu decy-
zyjnego, jakim jest efektywność systemu szkolenia 
w klubie MMKS Podhale Nowy Targ. Eksperci doko-
nywali serii porównań parami elementów tworzących 
obecny system szkolenia. Postępując zgodnie z me-
todologią Analitycznego Hierarchicznego Procesu 
[1–3, 14–16], która była obszernie przedstawiona 
w „Antropomotoryce” [16], ukazano problem efek-
tywności systemu szkolenia w hokeju na lodzie za 
pomocą struktury hierarchicznej (ryc. 1). Macierze 
porównań parami konstruowane były dla elementów 
znajdujących się na każdym poziomie struktury hie-
rarchicznej w odniesieniu do celu głównego – efek-
tywności systemu szkolenia w hokeju na lodzie w klu-
bie MMKS Podhale Nowy Targ. Pierwsze tworzone 
macierze określają wagi kryteriów:
• nabór i selekcja,
• zawody sportowe,
• trening w hokeju na lodzie,
• infrastruktura,
• zarządzanie klubem,
• odnowa biologiczna.

Kolejne macierze określają stopień ważności sub-
kryterium, np. motywowanie, kontrolowanie, koordyno-
wanie, planowanie w obrębie kryterium – zarządzanie 
klubem. Na końcu stworzono macierze określające 
stopień ważności przyjętych warunków decyzyjnych, 
a zatem optymalnego modelu szkolenia młodych pol-
skich hokeistów. Do alternatywnych systemów szkole-
nia zaliczono:
• system szkolenia amerykańsko-kanadyjski,
• system czeski,
• system rosyjski,
• system polski.

Po stworzeniu macierzy porównań parami obli-
czono wektor własny macierzy porównań. Wektory 
własne macierzy porównań po znormalizowaniu okre-
ślają względną ważność elementów decyzyjnych na 
każdym poziomie struktury hierarchicznej. Stanowią 
one lokalne wartości tych elementów. Wartości lo-
kalne stanowią zaś podstawę do obliczenia priorytetów 
globalnych. Priorytety globalne elementów z danego 
poziomu uzyskano w wyniku przemnożenia wartości 
jego priorytetu lokalnego przez wartości priorytetu glo-
balnego elementu macierzystego, znajdującego się na 
poziomie bezpośrednio powyżej. Obliczanie wartości 
priorytetów wariantów decyzyjnych przebiega podob-
nie, jak opisano powyżej.
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Wyniki badań

Na rycinie 1 przedstawiono problem efektywności sys-
temu szkolenia w hokeju na lodzie za pomocą „drzewa 
hierarchicznego”, na którym umieszczono wartości 
liczbowe priorytetów globalnych dla kryteriów, subkry-
teriów oraz wariantów decyzyjnych. Wartość priorytetu 
globalnego określa rolę, jaką pełnią kryteria i subkry-
teria w realizacji efektywnego szkolenia w hokeju na 
lodzie w klubie MMKS Podhale Nowy Targ.

Badania wykazały (ryc. 1–2), że największe prio-
rytety globalne uzyskały kryteria: „zawody sportowe” 
(0,324), „trening” (0,222), „nabór i selekcja” (0,215). 
Najmniej istotne w opinii ekspertów kryteria, warunku-
jące system szkolenia w klubie MMKS Podhale Nowy 
Targ, to: „zarządzanie klubem” (0,094), „infrastruktura” 
(0,089) oraz „odnowa biologiczna” (0,053).

Wyniki te są tylko częściowo zbieżne z założeniami 
teoretycznymi Z. Ważnego, który w centralnym miejscu 
swojego modelu umieścił podsystem treningu, zawo-

Ryc. 1. Drzewo hierarchiczne efektywności systemu szkolenia w hokeju na lodzie z przypisanymi priorytetami kryteriów i wariantów decyzyjnych oraz 
priorytetami lokalnymi subkryteriów. Źródło: opracowanie własne na podstawie Ważny [4], Sozański i wsp. [18], Sozański i Zaporożanow [19], Ulatowski 
[20], Ryguła i Wyderka [21], Łasiński [22] Gieremek i Dec [23].
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dów i odnowy [4]. Podobnie wskazują dane o efektyw-
ności szkolenia w klubie MMKS Podhale Nowy Targ. 
W opinii ekspertów o efektywności szkolenia decydo-
wać powinno kryterium „zawodów” (0,324), „treningu” 
(0,222) oraz „naboru i selekcji” (0,215).

Jaki jest udział poszczególnych subkryteriów w kry-
terium ze względu na wartości priorytetów lokalnych 
przedstawiono na rycinach 3–8. W tabeli 1 przedsta-
wiono wagi poszczególnych kryteriów i subkryteriów 
w stosunku do celu głównego, priorytety wariantów 

decyzyjnych dla każdego z ekspertów oraz wartości 
uśrednione opinii eksperckich.

Analizując wartości priorytetów lokalnych poszcze-
gólnych kryteriów, dostrzegamy, że eksperci wskazują 
w kryterium „zawody sportowe” (ryc. 3) największy 
udział dwóch subkryteriów: „liczbę rozegranych spo-
tkań przez zawodnika” (0,466) oraz „rangę meczu” 
(0,432). W opinii ekspertów „liczba rozegranych meczy 
ze słabszym przeciwnikiem” ma mniejsze znaczenie 
(0,186) dla kryterium zawodów sportowych.

Ryc. 2. Wartości priorytetów globalnych kryteriów w odniesieniu do celu głównego

Ryc. 3. Udział subkryteriów w kryterium „zawody sportowe w hokeju na lodzie” z zaznaczonymi wartościami priorytetów lokalnych
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Paweł Gąsior

W kolejnym ważnym kryterium, jakim jest „trening 
w hokeju na lodzie” (priorytet globalny 0,222), eksperci 
wskazali, że najważniejszymi elementami w treningu dla 
klubu MMKS Podhale Nowy Targ są: „przygotowanie ka-
dry szkoleniowej” (0,282), „struktura rzeczowa treningu” 
(0,153) oraz „kontrola i planowanie” (0,145). Mniejsze 
znaczenie w opinii ekspertów dla treningu mają „relacje 
interpersonalne pomiędzy zawodnikami i kadrą szkole-
niową” (0,133) oraz „struktura czasowa treningu” (0,105). 
Wyniki w formie grafi cznej przedstawiono na rycinie 4.

Analizując wartości priorytetów lokalnych subkry-
teriów „naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania 
hokeja na lodzie” (ryc. 5), dostrzegamy, że najwięk-
sze wagi uzyskały następujące subkryteria: „poziom 
sprawności motorycznej” (0,255), „czynniki osobo-
wościowe” (0,217) oraz „zainteresowanie hokejem” 
(0,184) i „budowa somatyczna” (0,125). Mniejsze zna-
czenie dla ekspertów w procesie naboru i selekcji ma 
„rozwój biologiczny” (0,072) oraz „tradycje rodzinne” 
(0,051).

Ryc. 4. Udział subkryteriów w kryterium „trening sportowy w hokeju na lodzie” z zaznaczonymi wartościami priorytetów lokalnych

Ryc. 5. Udział subkryteriów w kryterium „nabór i selekcja w hokeju na lodzie” z zaznaczonymi wartościami priorytetów lokalnych
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W kryterium „zarządzanie klubem” (ryc. 6) najwięk-
sze wagi uzyskały subkryteria: „motywowania” (0,361), 
„skutecznego planowania” (0,254) i „organizowania” 
(0,211). Subkryterium „kontrolowanie” uzyskało najniż-
szą wagę priorytetu lokalnego (0,176).

Rola infrastruktury w realizacji celów szkoleniowych 
dzieci i młodzieży pozostaje bezsporna. Dzięki zastosowa-
niu metody AHP określono rolę poszczególnych składo-
wych (subkryteriów) infrastruktury, rozumianej systemowo 
jako baza materialna i sprzęt sportowy. Hierarchizacja 

problemu wykazała, że największy wpływ na kryterium 
„infrastruktura” ma „posiadanie nowoczesnego lodowiska” 
(0,376), „sprzętu dla zawodników” (0,217), „sali gimna-
stycznej” (0,153) i „siłowni” (0,134). Dane, wraz z naniesio-
nymi wartościami priorytetów lokalnych dla subkryteriów 
infrastruktury, przedstawiono na rycinie 7.

W kryterium „odnowa biologiczna” wysoką wartość 
priorytetu lokalnego uzyskało subkryterium „odżywia-
nie” (0,474), następnie „odnowa psychiczna” (0,227) 
oraz „zabiegi fi zykalne” (0,186).

Ryc. 6. Udział subkryteriów w kryterium „zarządzanie klubem MMKS Podhale Nowy Targ” z zaznaczonymi wartościami priorytetów lokalnych

Ryc. 7. Udział subkryteriów w kryterium „infrastruktura” z zaznaczonymi wartościami priorytetów lokalnych
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Bardzo istotne jest całościowe spojrzenie na 
wszystkie subkryteria z punktu widzenia ich wpływu 
na cel decyzyjny. Metoda AHP daje taką możliwość 
dzięki wyznaczeniu priorytetów globalnych. Analiza 
wartości priorytetów globalnych pozwala na wskazanie 
tych subkryteriów, które w istotny sposób warunkują 

Ryc. 8. Udział subkryteriów w kryterium „odnowa biologiczna” z zaznaczonymi wartościami priorytetów lokalnych

efektywność systemu szkolenia w hokeju na lodzie ze 
wszystkimi warunkującymi go aspektami. Zestawienie 
wpływu poszczególnych subkryteriów na główny cel 
decyzyjny przedstawiono na rycinie 9.

Przedstawione dane (ryc. 9) dowodzą, że naj-
większy wpływ na realizację celu głównego mają ta-

Ryc. 9. Wartości priorytetów globalnych wszystkich subkryteriów efektywności systemu szkolenia w hokeju na lodzie
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kie subkryteria jak: „liczba rozegranych spotkań przez 
zawodnika” (0,151) oraz „rodzaj i ranga rozgrywanych 
spotkań” (0,140). Wysokie wartości priorytetów global-
nych uzyskały również inne subkryteria: „przygotowa-
nie kadry szkoleniowej” (0,062), „poziom sprawności 
motorycznej zawodników” (0,052) oraz „czynniki oso-
bowościowe zawodnika” (0,047).

Dzięki zastosowaniu metody AHP (ryc. 10) zostały 
wskazane te systemy szkolenia, które mogą być wzor-
cowe dla klubu MMKS Podhale Nowy Targ.

Dane wskazują, że najbardziej optymalnym sys-
temem szkolenia dla klubu MMKS Podhale Nowy 
Targ będzie model kanadyjsko-amerykański (0,405). 
Kolejnym systemem, który warto rozpatrywać w kon-
tekście optymalizacji szkolenia w przeżywającym 
kryzys klubie, jest system rosyjski (0,286) oraz czeski 
(0,230). Najmniejszą wartość priorytetu uzyskał model 
polski (0,076), który powinien być defi nitywnie odrzu-
cony. Niska wartość priorytetu polskiego systemu szko-
lenia obrazuje, że system ten wymaga modernizacji. 
Eksperci, odrzucając ten system szkolenia, wskazali na 
przyczynę stagnacji hokeja na lodzie nie tylko w nowo-
tarskim klubie, ale również w Polsce.

Podsumowanie

Praca przedstawia możliwość zastosowania metody 
AHP do podjęcia decyzji, dotyczącej podniesienia 
efektywności szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju 
na lodzie. Optymalizacja systemu szkolenia w spo-

Ryc. 10. Priorytety alternatyw decyzyjnych w optymalizacji systemu szkolenia hokeistów w klubie MMKS Podhale Nowy Targ

rcie, w tym i w hokeju na lodzie, nie jest łatwym za-
daniem, bowiem wymaga uwzględnienia wielu deter-
minant. Zaprezentowana w pracy metoda umożliwiła 
ich pełną analizę w celu racjonalnego podjęcia odpo-
wiedniej decyzji, dotyczącej wyboru odpowiedniego 
modelu szkolenia dla klubu MMKS Podhale Nowy 
Targ. Wykorzystanie metody AHP pozwala również 
na określenie wag liczbowych dla przyjętych kryteriów 
wyboru. Opisany system zakłada bowiem przyporząd-
kowanie poszczególnym kryteriom odpowiadających 
im wag liczbowych. Dzięki jego zastosowaniu wszyscy 
eksperci, zainteresowani przyszłością klubu MMKS 
Podhale Nowy Targ, mogli wyrazić swoje werbalne opi-
nie, które zamieniono następnie na liczbowe, zgodnie ze 
skalą T. Saaty’ego. Metoda AHP pozwoliła na grupowe 
podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu problemu, 
a jak wiadomo, przy grupowym podejmowaniu decyzji 
problemem jest to, jak scalić te różne funkcje warto-
ści w jeden system preferencji. Metoda AHP wskazała 
na uśrednione wartości opinii eksperckich, prowadząc 
do ukazania takich elementów szkolenia, nad którymi 
szkoleniowcy i działacze powinni się szczególnie skon-
centrować, mając na uwadze efektywne funkcjonowa-
nie nowotarskiego klubu hokejowego.

Na podstawie przedstawionego opisu można wska-
zać zalety zastosowania metody AHP w podejmowaniu 
decyzji, dotyczących rozwiązywania problemów wielo-
kryterialnych na gruncie nauk o kulturze fi zycznej. Metoda 
AHP stanowi zupełną nowość w hierarchizacji struktury 
szkolenia w porównaniu z dotychczas podejmowanymi 
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próbami w teorii sportu [4, 6, 8-9]. Zgodnie z myśleniem 
systemowym, wobec zmian zachodzących w ostatnim 
czasie, w hokeju na lodzie dużego znaczenia nabrało sto-
sowanie osiągnięć wielu dziedzin i dyscyplin naukowych 
w celu podnoszenia efektywności systemu szkolenia. 
Praca ukazuje, jak duże możliwości daje metoda AHP 
w rozwiązywaniu problemów wielokryterialnych, które 
pojawiają się na drodze trenera, zawodnika czy mena-
dżera. System ten pozwolił przypisać wartości liczbowe 
kryteriom efektywności systemu szkolenia w hokeju na 
lodzie. Można go także stosować w podejmowaniu de-
cyzji, dotyczących innych problemów w sporcie polskim.

Badania wskazały na te kryteria, które powinny 
być szczególnie uwzględniane w procesie szkolenia. 
Najwyższą rangę dla kryteriów przypisuje się „zawodom 
sportowym” (0,324), „treningowi” (0,222), „naborowi i se-
lekcji” (0,215), „zarządzaniu klubem” (0,094), „infrastruk-
turze” (0,089) oraz „odnowie biologicznej i rehabilitacji 
pourazowej” (0,053). Dodatkowe informacje, uzyskane 
w toku badań, wskazały na rolę poszczególnych sub-
kryteriów w kryterium przez przypisanie wartości tzw. 
priorytetów lokalnych. Warto wskazać na fakt, iż wysokie 
wartości priorytetów lokalnych dla zawodów sportowych 
uzyskały subkryteria – „liczba spotkań rozegranych przez 
zawodnika” oraz „rodzaj i ranga meczów”, w których ry-
walizują młodzi hokeiści. Optymalizacja wspomnianych 
subkryteriów jest skomplikowana z uwagi na fakt, że bar-
dzo często wysoki poziom drużyn z Podhala nie pozwala 
na znalezienie równorzędnego przeciwnika w rozgryw-
kach młodzieżowych w Polsce, a nie wszystkie roczniki 
zgłaszane są do rozgrywek młodzieżowych na Słowacji. 
W procesie naboru i selekcji szczególną rolę powinien 
odgrywać poziom sprawności oraz czynniki osobowo-
ściowe, co niestety staje się niemożliwe przy słabnącym 
zainteresowaniu hokejem. Obecnie trener zadowala się 
minimalną liczebnością zawodników, aby drużyna mogła 
w ogóle funkcjonować, coraz częściej łącząc kilka rocz-
ników w cztery niezbędne piątki. Tylko działalność po-
pularyzatorska wpłynie na zainteresowanie hokejem na 
tyle duże, że będzie można przeprowadzać selekcję ze 
szczególnym uwzględnieniem wspomnianych subkryte-
riów. W kryterium treningu wysoką wartości priorytetu 
lokalnego uzyskało subkryterium „przygotowanie kadry 
szkoleniowej”. To powinno zwracać uwagę trenerów na 
konieczność ustawicznego podnoszenia swoich kwalifi -
kacji w zakresie planowania i kontroli procesu szkolenia.

Należy zwrócić uwagę na wyniki dotyczące tzw. 
wariantów decyzyjnych. Po uśrednieniu opinii eksper-
tów niska wartość liczbowa priorytetu dla polskiego 
systemu szkolenia ukazuje, że system ten wymaga 

zmian. Eksperci, odrzucając go, wskazali na przyczynę 
stagnacji hokeja na lodzie nie tylko w nowotarskim klu-
bie, ale również w Polsce. Wyniki badań powinny skło-
nić do refl eksji nad pewnymi zmianami w polskim ho-
keju na lodzie w oparciu o wypracowane już na świecie 
metody pracy i organizacji szkolenia hokeistów.

Wnioski

1. Analiza składowych oraz współzależności kompo-
nentów modelu szkolenia sportowego, opracowa-
nego w myśl założeń wielokryterialnej metody AHP, 
autorstwa wybitnego amerykańskiego naukowca 
T. Saaty’ego, wskazała, że najwyższą rangę dla 
kryteriów przypisuje się „zawodom sportowym” 
(0,324), „treningowi” (0,222), „naborowi i selekcji” 
(0,215), „zarządzaniu klubem” (0,094), „infrastruk-
turze” (0,089) oraz „odnowie biologicznej i rehabili-
tacji pourazowej” (0,053).

2. Analiza priorytetów globalnych subkryteriów wska-
zała, że w celu doskonalenia systemu szkolenia 
sportowego młodych hokeistów w Nowym Targu 
należy uwzględniać (w kolejności):
a) zwiększenie liczby rozegranych spotkań przez 

hokeistów,
b) skoncentrowanie uwagi na rodzaju i randze me-

czów,
c) przygotowanie kadry szkoleniowej,
d) zwiększenie jakości przygotowania sprawno-

ściowego hokeistów,
e) zracjonalizowanie „mody” na podnoszenie do 

rangi podstawowych uwarunkowań osiągania 
wyników sportowych przez młodych zawodni-
ków, takich czynników jak: odnowa biologiczna 
(sauna, basen masaż), tradycje rodzinne, za-
biegi fi zykalne itp.

3. Wyniki poszukiwań wzorcowego systemu szko-
lenia hokeistów z wykorzystaniem Analitycznego 
Hierarchicznego Procesu wskazują na potrzebę 
refl eksji nad obecnym modelem szkolenia hoke-
istów w Polsce oraz pozwoliły ustalić następującą 
kolejność rangową alternatywnych propozycji wzor-
cowych systemów (w kolejności):
a) model kanadyjsko-amerykański,
b) model rosyjski,
c) model czeski.

4. Metoda AHP może i powinna być stosowana w roz-
wiązywaniu problemów wielokryterialnych z za-
kresu szkolenia i optymalizacji działań w sporcie, 
a szerzej w naukach o kulturze fi zycznej.
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