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     OD REDAKCJI  FROM EDITORS

ANTROPOMOTORYKA NR 50

ANTROPOMOTORYKA NO. 50

Tak to już pięćdziesiąty numer naszego krakowsko-
-wrocławskiego czasopisma. Ktoś powie, to jubileusz. 
Na pewno będzie miał rację. Trudno nie zwrócić uwagi 
na liczbę 50! Nie tak dawno minęło kwartalnikowi też 
20 lat. Uroczystość za uroczystością. Może ich za wie-
le. Cieszymy się nie z wieku kwartalnika, ale z tego, że 
ciągle dodajemy mu życia do lat. W Redakcji żyjemy 
marzeniami o osiągnięciu coraz wyższego poziomu 
wydawniczego. Czy nam się to udaje? Myślę, że tak! 
Świadczyć o tym może najnowszy ranking czasopism 
dokonany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Antropomotoryce przyznano 6 punktów. 
Jesteśmy już w gronie liczących się periodyków nauko-
wych. Brakuje nam niewiele do następnego progu (9 
pkt) ewaluacji polskich czasopism, które nie posiada-
ją IF. A przecież nie tak dawno walczyliśmy o prawo 
istnienia na rynku wydawniczym. Inni, młodsi, wyprze-
dzają nas. To fakt! 

Dziecko Antropomotoryki, Journal of Human 
Kinetics, którego okres prenatalny trwał ponad rok 
w ścisłej symbiozie z naszym periodykiem1, jest 
już na Liście Filadelfi jskiej. Należy zaznaczyć, że 
Antropomotoryka wydawana jest po polsku, a z nim nie 
wejdziemy do bazy międzynarodowych cytowań. Mamy 
nadzieję, że dwa pełne numery kwartalnika wydawane 
w języku angielskim umożliwią nam za niedługo osią-
gnięcie górnego pułapu punktacyjnego (9 pkt) na liście 
MNiSzW i znajdziemy się w bazie cytowań EBSCO. 
A później? Kto wie, może trzeba będzie zastukać do 
drzwi Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfi i. Na 
pewno o tym zadecyduje poziom naukowy materiałów 
nadsyłanych do redakcji. Jak na razie nie brakuje ich, 

1 Świadczyć o tym mogą numery 19–21 Journal of Human Kinetics. 
Antropomotoryka naszego czasopisma, które było bardzo krótko wydawane 
pod takim tytułem przez AWF w Krakowie i w Katowicach. 

mimo bardzo dużych wymogów stawianych przez re-
cenzentów. 

W pięćdziesiątym numerze Antropomotoryki zna-
leźć można tradycyjnie podejmowane zagadnienia 
w podstawowych działach naszego periodyku. W dzie-
sięciu pracach empirycznych są prezentowane mate-
riały pochodzące z badań nad:
● środowiskowymi uwarunkowaniami sprawności 

fi zycznej dzieci i młodzieży polskiej (Rozwój so-
matyczny i motoryczny uczniów pierwszych klas 
gimnazjalnych z województwa warmińsko-mazur-
skiego na tle badań regionu kujawsko-pomorskie-
go; Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 
i młodzieży w wieku 8–16 lat w świetle dochodów 
ich rodzin);

● somatycznymi uwarunkowaniami sprawności moto-
rycznej ze szczególnym uwzględnieniem zdolności 
siłowych (Zróżnicowanie morfologiczne siedmio- 
i czternastoletnich chłopców na tle poziomu rozwoju 
siły eksplozywnej kończyn dolnych);

● skutecznością kształtowania zdolności motorycz-
nej w treningu polskich biegaczy w kategorii junio-
ra (Długookresowe tendencje przemian realizacji 
obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym 
polskich biegaczy na średnich i długich dystan-
sach w kategorii juniora) oraz pływaków (Zwiększe-
nie skuteczności indywidualnej techniki pływa-
nia jako kryterium rozwoju wyników sportowych) 
i judoków (Wydolność fi zyczna i morfologiczna 
budowa ciała profesjonalnych judoków i nietrenu-
jących mężczyzn) osiągających wysoki poziom 
sportowy;

● wpływem treningu Tai-Chi na sprawność funkcjo-
nalną mężczyzn w wieku starszym (Wpływ czę-
stotliwości podejmowania treningu Tai-Chi na 
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sprawność funkcjonalną mężczyzn w wieku star-
szym).

Numer 50. Antropomotoryki otwiera jednak bardzo 
ciekawa praca poświęcona opracowaniu sposobów na 
określenie potencjału motorycznego człowieka z wy-
korzystaniem podejścia systemowego (Gospodarka 
ruchowymi zasobami ciała człowieka w perspektywie 
systemowej). W innych publikacjach nawiązano do tra-
dycyjnych sposobów jego określania. Do tej grupy moż-
na zaliczyć dwie prace. W jednej podjęto problem sku-
teczności selekcji talentów sportowych (Formy selekcji 
i identyfi kacja talentów przy doborze dzieci do szkolenia 
sportowego), a w drugiej – zagadnienie trafności i rze-
telności oceny wieku biologicznego z zastosowaniem 
metody morfologicznej, najczęściej wykorzystywanej 
w ewaluacji sprawności fi zycznej w praktyce szkolnej 
(Podstawowe cechy somatyczne a sprawność fi zyczna 
chłopców badana w konwencji zdrowia w wybranych 
okresach ontogenezy). 

W pracach przeglądowych znaleźć można artykuł 
naszego współpracownika redakcyjnego, w którym 
jest mowa O cmentarzyskach faktów i pseudofaktów 
Bernsteina. Pragniemy także zwrócić uwagę na inte-
resujący i – jak zwykle – inspirujący oraz polemicz-
ny temat podjęty w artykule kolejnego członka Rady 
Redakcyjnej pt. Aktywność fi zyczna jako przejaw pa-
triotyzmu. 

Antropomotoryka po raz pierwszy zamieszcza re-
cenzję nowej książki prof. W. Starosty wydawanej we 
współautorstwie z dr. W. Stronczyńskim pt. Znaczenie 

rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów, 
przez Uniwersytet Białostocki oraz ZWKF w Gorzowie 
Wielkopolskim AWF w Poznaniu. Zamieszczono w niej 
cytat pochodzący ze znanej i cenionej rozprawy Rytm 
życia, przedwcześnie zmarłego profesora Antoniego 
Kępińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich 
psychiatrów i fi lozofów, bez reszty oddanego chorym 
i cierpiącym ludziom. Może to zbyt odległa analogia do 
losów naszej jubilatki Antropomotoryki, ale jakże bliska 
prawdzie o życiu wszystkiego, co chce trwać w naszej 
kulturze, niekoniecznie fi zycznej, bo przecież wszyst-
ko co żyje podlega określonemu rytmowi. Nie należy 
lekceważyć praw przyrody, ale też trudno byłoby się 
poddać bezlitosnemu jej środowisku. Jak mówił A. 
Kępiński: „Środowisko przyrody ma swoje zasadnicze 
rytmy, którym człowiek podlega. Jest to rytm dnia i nocy 
– wysiłku życia i odpoczynku, ale też jasności i ciemno-
ści, rozumu i ślepych namiętności ekstazy (…)”. Non 
omnis moriar! Chciałoby się też powiedzieć: metamor-
foza wiecznie trwa.

 Oby tylko Was, Autorzy interesujących prac 
i Współpracownicy Redakcyjni, nie porwał na długo 
w okresie wakacji po rytmie pracy nurt apoliński i dioni-
zyjski! Zaraz po nich musimy wydać 51., ciekawy numer 
czasopisma. Pozostaję w nadziei, że tak się stanie i ży-
czę udanego wypoczynku po rytmie wytężonej pracy 
z 50. numerem Antropomotoryki w ręku. 

Redaktor Naczelny Antropomotoryki 

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

2.  Materiały przeznaczone do druku (jeden egzemplarz 
wydruku komputerowego) należy przesłać łącznie z płytą 
CD na adres: Redakcja „Antropomotoryki”, Akademia Wy-
chowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, 
tel. 12 683 12 78, tel./fax 12 683 10 76 lub na adres poczty 
elektronicznej e-mail: antropomotoryka@awf.krakow.pl. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej 
stro nie. Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na 
które autor powołuje się w tekście. Po win ny być one 
nu me ro wa ne cy fra mi arabskimi i usze re go wa ne w ko-
lejności cytowania ich w pra cy (a nie w kolejności al fa be-
tycz nej). Każdą po zy cję piśmiennictwa należy zapisywać 
od no we go wiersza. Po nazwisku autora (lub wszyst kich 
au to rów) cytowanej pracy należy po dać pierw sze li te ry 
imion, a następnie tytuł pracy w brzmie niu ory gi nal nym 
oraz nazwę czasopisma, z któ re go praca pochodzi. Skrót 
tytułu cza so pi sma na leży podać zgodnie z jego brzmie niem 
w Index Medicus (patrz rów nież: International Com mit tee of 
Medical Jo ur nal Editors: Uniform re qu ire ments for ma nu- 

 INFORMACJE  DLA  AUTORÓW
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 scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 
1997; 336; 309–315).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

offi ce addresses and the information at which address to 
send the correspondence. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[2]  Malarecki I: Zarys 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, Kraków, 
AWF, 1983; 35.

  While quoting the reference materials in the text, only squ-
are parentheses with the number of the quoted item in Arabic 
numerals should be given. When qu oting two or more works 
the square parentheses sho uld con ta in the chronological 
or der of their pu bli ca tion.

5. Editors’ remarks
• All the materials are evaluated and anonymously re-

viewed.
• The reviewers’ opinion is passed on to the Author by the 

editor.
• The proof copy of the article will be emailed to the Author 

as a PDF fi le. When the necessary corrections are made 
and the article is approved of by the Author, it should 
be emailed back within 10 days to the editorial board of 
“Antropomotoryka – Kinesiology”. A delay in sending back 
the article may postpone its printing till the next issue of 
the magazine.

• The Publisher of  “Antropomotoryka – Kinesiology” reserves 
the right to do stylistic revisions as well as the possible right 
to correct nomenclature and to shorten texts. 

• The article (with a written statement – see: General condi-
tions) should be sent with a cover letter signed by a senior 
reasercher, who is responsible for the content of the of the 
article.

• The Author gets a free copy of “Antropomotoryka – Kine-
siology” in PDF format. The magazine in book form can 
be ordered on condition of payment at the e-mail address: 
joanna.stepien@awf.krakow.pl when the corrected proof 
copy is returned.

• Current copies of Antropomotoryka and those from the fi les 
can be ordered on condition of payment from Kra kowska 
Księgarnia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 
Kraków, tel/fax (012) 681 36 22.

• Summaries in Polish and English can be found at the 
following Internet addresses: www.awf.krakow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka, and www.
journals.indexcopernicus.com.



DISSERTATIONS AND ARTICLES
ROZPRAWY I ARTYKUŁY





– 15 –

GOSPODARKA RUCHOWYMI ZASOBAMI CIAŁA 
CZŁOWIEKA W PERSPEKTYWIE SYSTEMOWEJ

HUMAN BODY MOTION RESOURCE MANAGEMENT
IN SYSTEM PERSPECTIVE

Janusz M. Morawski*

* emeryt. prof. tytul. dr hab. inż., członek honorowy Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Chrcynno 119A, 05-190 Nasielsk

Pamięci postaci Doktora Andrzeja Komora,
w uznaniu Jego wkładu w dzieło badań
Biomechaniki i Antropomotoryki.

Słowa kluczowe: potencjał ruchowy ciała, wykorzystanie zasobów, podejście systemowe, 
współdziałanie w zespole

Key words: body motion potential, resource management, systems approach, team work coordina-
tion

W pracy przedstawiono pewne niekonwencjonalne podejście do badania ruchu ciała człowieka z wykorzy-
staniem zasobów tkwiących w trzech podstawowych czynnikach: Informacji, Energii i Strukturze. Informacja 
jest kojarzona z działaniem systmu nerwowego i mózgu. Energia odnosi się do metabolizmu i zasilania: odży-
wiania, oddychania i krwioobiegu. Struktura ciała jest obszarem, w którym dochodzi do efektywnego kontaktu 
Informacji i Energii i – w ramach narzuconych przez więzy układu szkieletowego – ruch się ostatecznie kształtuje. 
Wyróżnione trzy zasoby podlegają oddziaływaniu Otoczenia, które z kolei może być źródłem dodatkowych za-
sobów i/lub ograniczeń. Ostateczne rozwiązanie zadań ruchowych następuje poprzez systemowe powiązanie 
zasobów lub ich elementów w jedną całość, w wyniku czego może pojawić się dodatkowa jakość, tzw. efekt 
systemowy, o podstawowym znaczeniu dla efektywności ruchu. Wysunięto hipotezę, że zasady systemowe 
tkwią w pewnych naturalnych wzorach zachowań gatunku homo sapiens.

 
The paper presents an unconventional approach to human body motion investigation by way of management 

of motion resources attached to three basic factors: Information, Energy and Structure. The Information factor is 
related to the activity of nervous system and the brain. Energy refers to the supply provided by nutrition, breath-
ing and cardiovascular systems. Body Structure is the place where information and energy meet effectively in 
presence of limitations imposed by skeletal structure and where the body motion takes its eventual shape. The 
distinguished three resources are subject to the environment that, in turn, may provide some additional resources 
and/or limitations. The final solution of the motion tasks results from the system integration of the resources 
or their elements into a compact whole. As a result some new quality, the so-called system effect may appear 
which, when properly used, can be essential for the motion effectiveness. The hypothesis has been derived that 
the system approach is inherent in some natural behavioural patterns of the homo sapiens species.
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Wprowadzenie

Ostatnio pojawia się coraz więcej projektów organiza-
cyjnych i badawczych (te drugie też wymagają osłony 
organizacyjnej), których celem jest efektywne i sku-
teczne rozwiązywanie pojawiających się problemów, 
ważnych dla praktyki, przy optymalnym wykorzystaniu 
dysponowanych środków. Te środki mogą dotyczyć 
następujących sfer: fi nansowej, infrastruktury i wypo-
sażenia, potencjału i umiejętności ludzi, informacji itp. 
i z reguły podlegają określonym ograniczeniom. Takie 
projekty wchodzą w zakres wyodrębniającej się gałęzi 
wiedzy, której przypisywane jest określenie: resource 
management. 

Termin: resource jest jednoznacznie rozumiany jako 
zasób. Słowo: management jest słownikowo tłumaczo-
ne na polski jako zarządzanie. Zarządzanie w domnie-
maniu zakłada istnienie pewnego podmiotu zarządza-
jącego, działającego w trybie autorytatywnym i obiektu 
podlegającego zarządzaniu. Mówiąc o zarządzaniu 
mamy na myśli mniej lub bardziej sformalizowane dzia-
łania człowieka, warunkowane rygorami prawnymi, fi -
skalnymi i politycznymi. Obiekt zarządzany, w domyśle, 
zachowuje się biernie.

Bliższym naszym rozważaniom odpowiednikiem 
określenia: management wydaje się termin: gospodar-
ka, który dosłownie tłumaczony na angielski brzmiałby: 
economics, z charakterystyczną dla anglosaskiej liczby 
mnogiej końcówką „s”. Określenie: gospodarka kojarzy 
się z teleologicznie ukierunkowanym współdziałaniem 
między równorzędnymi podmiotami, bez jakiegokolwiek 
odgórnie wyodrębnionego podmiotu zarządzającego. 
Podłożem gospodarki jest swoisty „bilans” pomiędzy 
spodziewanymi efektami i poniesionymi kosztami po-
zyskania tych efektów.  

Zwrot: resource management ma różne odnie-
sienia. I tak energy management będzie oznaczał 
najbardziej efektywną, a jednocześnie oszczędną go-
spodarkę zasobami energii, information management 
– wykorzystanie zasobów informacji z uwzględnieniem 
jej dostępności i wiarygodności [1], risk management – 
optymalne rozstrzygnięcie kontrowersji między zagro-
żeniami i kosztami dla uniknięcia lub ograniczenia tych 
zagrożeń [2], a crew/cockpit resource management 
– wykorzystanie zasobów ludzkich i technologicznych 
w kokpicie samolotu [1, 3, 4, 5]. 

W szczególności w studiach nad szeroko rozu-
mianym ruchem ciała człowieka można mówić o go-
spodarce ruchowymi zasobami ciała człowieka, 
GRZCC. (W języku angielskim byłoby to określenie: 

human body motion resource management, HBMRM). 
Należy zwrócić uwagę na ukierunkowanie tak sformu-
łowanego zadania na osiągnięcie konkretnego celu; nie 
idzie o „badanie czegoś … u kogoś …”, z koncentracją 
na samej czynności badania, ale o rozwiązanie istotne-
go dla praktyki problemu.

Zasoby wykorzystywane dla realizacji ruchu mogą 
być, najogólniej biorąc, przypisane trzem głównym 
czynnikom: Informacji, Energii i Strukturze, uwarun-
kowanym przez Otoczenie. Te trzy główne czynniki są 
tak ściśle wzajemnie uzależnione, że trudno przypisać 
jednemu z nich funkcję zarządzania. To uzasadnia 
stosowanie w tym przypadku określenia: gospodarka, 
zamiast: zarządzanie. 

Informację będziemy rozumieli jako organiczny od-
powiednik tego, co w slangu komputerowym jest okre-
ślane jako software i utożsamiali ją z funkcjonowaniem 
systemu nerwowego, w jego hiererchicznym wielopozio-
mowym uporządkowaniu, począwszy od generowania 
sygnałów komórkowych i ich przekazywania, poprzez 
odbiór bodźców i odczuć zmysłowych, poprzez ich mul-
timodalną integrację i przetwarzanie, aż po funkcje naj-
wyższych poziomów, takie jak ocena sytuacji, wniosko-
wanie, myślenie i podejmowanie decyzji co do ruchu. 
Atrybutami Informacji jest inteligencja i pamięć, obie 
także widziane w pewnej hierarchii. Pamięć, w zależno-
ści od jej angażowanego typu, może tkwić w odruchach 
i nawykach ruchowych, przyswojonych elementarnych 
wzorach ruchu, a także w jego większych kompleksach, 
aż po doświadczenie i wiedzę ruchową.

Czynnik: Informacja ma podstawowe znaczenie  
w kształtowaniu algorytmu sterowania ruchem ciała, 
a także, dzięki szczególnej pamięci ruchu, przyswa-
janiu sobie (uczeniu się) tego ruchu. Sfera Informacji 
podlega indywidualnym nastawieniom (ang.: bias) 
– zarówno pozytywnym, wynikającym z doświadczeń 
ocenianych jako sukcesy, jak i negatywnym, pozosta-
wionym przez przebyte niepowodzenia i doznane urazy 
utrwalone w formie lęków i uprzedzeń.

Zasoby Informacji są wzbogacone dzięki swoistej 
elastyczności i adaptacyjności sposobu funkcjonowa-
nia układu nerwowego (odpowiednika komputerowego 
oprogramowania). 

Energię utożsamiamy z funkcjonowaniem sys-
temu zasilania, w którym uczestniczą metaboliczne 
mechanizmy odżywiania, oddychania i krwioobiegu, 
wykorzystujące przemiany chemiczne (tlenowe, bez-
tlenowe) i procesy metaboliczne. Energia może być 
gromadzona w akumulatorach, głównie chemicznych, 
o zróżnicowanych pojemnościach i poziomach dostę-
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pu. Zasoby Energii są aktywizowane, głównie dzięki 
mechanizmom homeostazy, niezależnie od woli przez 
układ wegetatywny, bądź z udziałem świadomości sto-
sownie do potrzeb organizmu, między innymi odpowia-
dających wykonywanemu aktowi ruchu ciała.

Strukturę rozumiemy jako obiekt anatomiczny, 
w którym potencjalnie mogą być realizowane funkcje 
Informacji (produktu umysłu) i Energii (produktu zasi-
lania), uczestniczące w zadaniach ruchu. Na Strukturę 
składają się szkielet kostny, z charakterystycznymi 
więzami kinematycznymi, wynikającymi z budowy ana-
tomicznej stawów i kości, układ mięśniowy (efektory 
napędowe ruchu), elementy anatomiczne systemu ner-
wowego, w tym mózg i organy zmysłów, funkcjonalnie 
podlegających Informacji oraz mechanizmy oddycha-
nia, krwioobiegu i odżywiania, funkcjonalnie podpo-
rządkowane Energii. Struktura jest więc odpowiedni-
kiem komputerowego hardware. 

Struktura stwarza sama w sobie pewne możliwości 
akumulacji energii: kinetycznej – wynikającej z ruchu 
mas poszczególnych członów struktury (członów ciała) 
i potencjalnej – dzięki sprężystości mięśni i wiązadeł 
stawowych. Przy współdziałaniu z Informacja i Energią 
w Strukturze pojawiają się możliwości dla wykorzysty-

wania efektów rytmów lokomocyjnych i rezonansu pa-
rametrycznego [por. 7, 19].

Wyróżnione trzy sfery, Informacji, Energii i Struktury, 
działają w Otoczeniu – środowisku, w którym działa 
(porusza się) człowiek. Otoczenie może ze swej strony 
dostarczać szeregu dodatkowych efektów (informacyj-
nych, energetycznych i strukturalnych) sprzyjających 
ruchowi, bądź go utrudniających. 

Omówione sfery i podstawowe relacje między nimi 
pokazuje schemat na rycinie 1.

Celem działania całego układu jest zapewnienie 
stabilności w realizacji zadań ruchowych, nawet przy 
niedostatku poszczególnych zasobów (przykład: ruch 
wykonywany przez ludzi niepełnosprawnych lub w ra-
zie niesprzyjających czynników Otoczenia, kiedy niedo-
bory jednych zasobów są uzupełniane przez inne).

Wyjaśnijmy powiązania pomiędzy blokami schema-
tu. Powiązania te występują na wszystkich poziomach, 
na które dzielą się wspomniane główne zasoby.

Powiązanie między Informacją i Strukturą doty-
czy torów czuciowo-ruchowych, miejscem pojawiania 
się odruchów, których zadaniem jest, między inny-
mi, zabezpieczenie struktury przed zagrożeniami. 
Współdziałanie między Informacją i Strukturą oznacza 

Zapotrzebowanie 
energii

I n f o r m a c j a 

O    t    o    c    z    e    n    i    e 

Zasilanie 

ZasilanieSterowanie 
ruchem 

Uczenie 
się ruchu 

S t r u k t u r a 

Zapotrzebowanie 
     energii 

E n e r g i a 

Ryc. 1. Schemat blokowy potencjału ruchowego ciała człowieka. Wyodrębniono podstawowe zasoby ruchowe i powiązania między nimi

Fig.1. Block scheme of human body motion potential. Basic resources have been distinguished and their interrelations
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generalnie sterowanie ruchem ciała (strzałka od członu 
Informacja do członu Struktura), ale również uczenie 
się ruchu (strzałka od Struktury do Informacji). W oby-
dwu przypadkach wykorzystane mogą być naturalne 
predyspozycje wynikające z wymiarowo-masowych 
parametrów ciała (por. wspomniane rytmy lokomocyj-
ne, rezonans parametryczny).  

Wzajemne relacje między Energią i Strukturą oraz 
między Energią i Informacją są funkcjonalnie podpo-
rządkowane układowi wegetatywnemu i odnoszą się 
– odpowiednio, do zapotrzebowania energii i aktywiza-
cji zasilania (strzałki skierowane ku blokowi Energia), 
względnie do poboru energii (strzałki od bloku Energia). 
W obydwu przypadkach – stosownie do potrzeb w dąż-
ności do osiągnięcia wspólnego dla  c a ł o ś c i   celu. 

*  *  *

Mamy więc trzy czynniki: Informację, Energię 
i Strukturę, warunkujące ruch ciała. Idzie o optymal-
ne współdziałanie pomiędzy tymi czynnikami przy 
wnoszonych przez każdy z nich ograniczeniach i przy 
uwzględnieniu wpływu Otoczenia. Rozwiązanie tak 
postawionego zagadnienia wymaga spojrzenia na pro-
blem z  p e r s p e k t y w y  s y s t e m o w e j . 

Perspektywa systemowa

W poprzednich publikacjach na łamach „Antropo-
motoryki” zarysowano niektóre środki metodyczne słu-
żące badaniu fenomenu ruchu ciała ludzkiego: modelo-
wanie i symulację komputerową oraz bionikę [6], a także 
rezonans i oscylacje parametryczne [7]. Środki te zysku-
ją na znaczeniu, ponieważ sięgają swymi korzeniami do 
pewnych naturalnych wzorów zachowań człowieka.

W niniejszym artykule przedstawimy w zarysie jesz-
cze jedno podejście: perspektywę systemową, której 
źródła również tkwią w arsenale narzędzi metodycz-
nych, jakimi w sposób naturalny posługuje się człowiek. 
Omówimy kilka podstawowych aspektów podejścia 
systemowego, unikając rozbudowanej formalizacji teorii 
systemów. Ograniczenia te skompensujemy częstymi 
odwołaniami do intuicji Czytelnika. Głębiej zaintereso-
wanych kierujemy do bogatego piśmiennictwa [8 –11].

*  *  *

Myślenie całościowe, systemowe było charakte-
rystyczne dla starożytności. Arystoteles na przykład 
kojarzył w jednym pojęciu substancji bytu materię, 

hyle, rozumianą jako bierne tworzywo i formę, morphe, 
określaną jako czynnik aktywny. Wzór myślenia cało-
ściowego przetrwał do średniowiecza, kiedy panował 
światopogląd spójnego organicznego rozumienia sfer 
sacrum i profanum.

Światopogląd średniowiecza zachwiał się w XVI–
XVII w., kiedy na miejsce koncepcji świata organicz-
nego zapanował inny paradygmat – świata-maszyny. 
Towarzyszyło temu nastanie ery przewagi empiry-
zmu nad racjonalizmem (Francis Bacon, John Locke) 
i metody analitycznej (René Descartes), przyjmującej 
możliwość badania świata w podziale na części. Było 
to koniecznością wobec niedostatków ówczesnego 
aparatu metodologicznego. W metodzie analitycz-
nej czyni się wszelako dwa założenia. Po pierwsze 
przyjmuje się, że oddziaływania pomiędzy częściami, 
na jakie myślowo bądź faktycznie dzieli się badany 
obiekt, są zerowe lub przynajmniej pomijalnie małe. 
Tylko wtedy  można sensownie rozapatrywać części 
lub czynniki we wzajemnej izolacji. Po drugie zakła-
da się, że oddziaływania parcjalne pomiędzy tymi 
czynnikami wpływają linearnie na efekt globalny. 
Tylko wtedy można te oddziaływania (lub raczej ich 
skutki) sumować, to znaczy traktować uzyskane w ten 
sposób wyniki większej całości jako redukowalne do 
elementów. Obiekty złożone, które chcemy traktować 
jako systemy (wśród nich fenomen ruchu ciała czło-
wieka) nie spełniają żadnego z tych warunków i wy-
magają ujęć całościowych.

Myślenie całościowe przetrwało w dobie panowa-
nia „nauki nowożytnej” (w. XVIII–XIX), bądź to w kon-
cepcji coincidentia oppositorum (Mikołaj z Kluzy), w idei 
milieu interieur (Claud Bernard), w teorii monad i w za-
sadach ciągłości i  powszechnej więzi rzeczy (Leibniz), 
aż po koncepcję Gestalt w psychologii (Wertheimer, 
Koffka, Kohler). 

Koncepcja systemowa dochodzi do głosu wybucho-
wo w połowie ubiegłego stulecia, w reakcji na kryzys 
nauki klasycznej. Zbiegły się wtedy zainteresowania 
i niektóre ogólne wyniki badań biologów (Ludvig van 
Bertalanffy), matematyków (Norbert Wiener, John 
von Neumann, Ross Asby, Mesarovič) i ekonomistów 
(Kenneth Boulding). Konieczność badania, zrozumienia 
i tworzenia złożonych, dynamicznych układów i proce-
sów zmusza do wypracowania nowych metod, ale – i to 
głównie – do nowego całościowego spojrzenia.

Współczesna myśl systemowa mogła się jednak 
w pełni rozwinąć dopiero po opanowaniu odpowiednie-
go aparatu wiedzy i arsenału środków metodycznych. 
Decydujący udział przypada tu cybernetyce (Wiener, 
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Ashby), badaniom operacyjnym (Williams), teorii in-
formacji (Hartley, Shannon), teorii gier (v. Neumann, 
Morgenstern) oraz informatyce.

*  *  *

Przejdźmy konkretnie do fenomenu ruchu ciała, 
traktując go jako system. 

Wyobraźmy sobie wielopoziomową piramidę, któ-
rej szczyt stanowi całkowity potencjał ruchowy ciała 
człowieka. Jest to s y s t e m  mający na celu o p t y -
m a l n ą  realizację aktu ruchowego. Tuż pod szczytem 
piramidy znajduje się poziom podstawowych zasobów: 
Informacji, Energii i Struktury, które można nazwać 
podsystemami. Te z kolei, w miarę przemieszczania się 
w dół piramidy, dzielą się na coraz bardziej szczegóło-
we pod-podsystemy. Na Informację może składać się: 
inteligencja i wiedza, pamięć i doświadczenie, przy-
swojone reguły itp. Podstawowymi elementami Energii 
mogą być: produkty metabolizmu, efekty treningu, siła 
mięśniowa, wytrzymałość, szybkość skurczu. Pod 
określeniem Struktura mogą być przykładowo brane 
pod uwagę wymiary i masa ciała. Poszczególne po-
ziomy piramidy i ich części pozostają we wzajemnych 
powiązaniach. 

Określenie „optymalna realizacja” odpowiada ru-
chowi spełniającemu w pewien najlepszy sposób okre-
ślone wymagania. Mogą one dotyczyć najkrótszego 
czasu ruchu, jego precyzji, najmniejszego kosztu ener-
getycznego itp.

Takie wielopoziomowe postrzeganie złożoności, z 
uwzględnieniem wzajemnych powiązań, stanowi jedną 
z podstaw myślenia systemowego.  

Generalnie, poziomy niższe grupują e l e m e n t y, 
poziomy wyższe – c a ł o ś c i,  tworzone z łączenia tych 
elementów. Inną hipotezą, stanowiącą podstawę myśle-
nia systemowego jest to, że tworzeniu całości z elemen-
tów (przechodzeniu od poziomów niższych do wyższych) 
może towarzyszyć pojawienie się pewnych nowych jako-
ści, emergentów1, e f e k t ó w  s y s t e m o w y c h.

Prosty eksperyment

Wprowadzenie do rozważań o systemach zaczniemy 
od prostego doświadczenia. Zrzućmy przedmiot A, na 
przykład, piłeczkę pingpongową, z wysokości ok. 15 
cm na twardą powierzchnię stołu (ryc. 2a). Po zderze-

1 Emergent – zgodnie z antymechanistyczną teorią rozwoju 
(emergentyzmem) – jest to nieoczekiwanie pojawiająca się „nowa 
jakość” (łac. emergere – wydobywać coś, wychodzić na jaw).

niu z powierzchnią stołu piłeczka odbije się, jednakże 
osiągnięta po odbiciu wysokość H1 nigdy nie przekro-
czy wysokości h, z jakiej piłeczka ta została zrzucona. 
Powtórzmy eksperyment z nieco innym przedmiotem 
B, na przykład z piłką golfową. Uzyskamy ten sam ja-
kościowy efekt: wysokość po odbiciu nie przekracza 
wysokości zrzutu. Wynika to z ogólnie obowiązującego 
prawa fi zycznego: zasady zachowania energii.

Ułóżmy teraz w styku obie piłeczki, golfową – u dołu, 
pingpongową – u góry i zrzućmy je razem na płytę sto-
łu z wysokości h, jak uprzednio, ok. 15 cm (ryc. 2b). 
Po obiciu piłeczka pingpongowa zostaje wyrzucona 
na nieoczekiwanie dużą wysokość (teoretycznie, przy 
idealnie twardym podłożu, optymalnym doborze para-
metrów obu piłeczek, współczynników restytucji itp.: 
H2 = 9h). Jesteśmy zaskoczeni tym wynikiem, pojawia-
jącym się novum. Pytamy: co się stało? Nic sprzeczne-
go z zasadami mechaniki. Zbiegło się tylko razem dzia-
łanie kilku czynników, tj. różne masy obydwu piłeczek, 
różne współczynniki restytucji i określone usytuowanie 
piłeczek w momencie zderzenia z płytą stołu.

Przy trzech odpowiednio dobranych przedmiotach 
(dodatkowy obiekt C, ryc. 2c) owo przewyższenie może 
dojść do wartości znacznie przekraczającej wysokość 
zrzutu (teoretycznie: H3 = 49h)2. 

To proste doświadczenie wprowadza nas w zadzi-
wiający świat systemów. Każda z piłeczek jest ele-
mentem. Razem tworzą całość. Elementy i całość sta-
nowią dwa poziomy (warstwy), różniące się, generalnie 
biorąc, stopniem uogólnienia. Efekt systemowy jest 
tym bardziej zaskakujący, im większa jest złożoność 
całości (w naszym eksperymencie: liczba piłeczek-
elementów). Sens rozważań systemowych uwydatnia 
się w miarę wzrostu złożoności obiektu.

Wyobraźmy sobie, że jedna z piłeczek – to Informacja, 
druga – to Energia, a trzecia symbolizuje Strukturę. Jeśli 
te trzy czynniki złożą się na całość, to efektem systemo-
wym może być, na przykład, efektywność ruchu.

Przez system będziemy zatem rozumieli odpowied-
nio złożony zbiór lub układ obiektów tak powiązanych lub 
zrelatywizowanych, że tworzą jedność lub całość i przez 
to wykazujący nową jakość, nowe właściwości.

Czy jednak zawsze połączenie komponentów pro-
dukuje efekt systemowy? Na pewno nie. Z połączenia 
kilograma mąki z kilogramem soli powstaną, co praw-
da, dwa kilogramy słonej mieszaniny, ale produkt ten 

2 Przykład ze zrzucanymi przedmiotami zaczerpnięto z artyku-
łu Jearla Walkera [12]. Opisanemu tam efektowi nadano tutaj nową 
systemową interpretację.
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nikogo nie zainteresuje, bowiem nie reprezentuje uży-
tecznego novum.

A zatem to, czy przedmiot naszego zainteresowa-
nia jest, czy też nie jest systemem, zależy od punktu 
widzenia, a także od przyjętego układu wartości. Jeśli 
obserwacji odpowiednio złożonego obiektu dokonuje-
my niejako od strony całości i uwaga nasza koncentru-

je się na owych emergentach, które stanowią pewną 
wartość i które zamierzamy wykorzystać – to mamy do 
czynienia z systemem. Systemem jest więc de facto to, 
co chcemy widzieć jako system.

Sens systemu tkwi zatem w nie nowym, ale od 
Arystotelesa powtarzanym stwierdzeniu, że „całość 
jest czymś więcej niż suma części”.
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H1=h h 
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H2=9h H3=49h 

Ryc. 2. Schemat eksperymentu wyjaśniającego pojawianie się efektu systemowego: a) – z jedną piłeczką (A), b) – z dwoma piłeczkami (A i B), c) – z 
trzema piłeczkami (A, B i C). h – wysokość zrzutu, H1, H2 i H3 – wysokość odbicia (H1 = h, H2 = 9h, H3 = 49h)

Fig. 2. Scheme of the experiment explaining revealing of the system effect; a) – with one ball (A); b) – with two balls (A and B); c) – with three balls (A, B 
and C). h – height of releasing; H1, H2 and H3 – height reached after refl ection (H1 = h, H2 = 9h, H3 = 49h)
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*  *  *

Naszą wiedzę o systemach czerpiemy głównie 
z podpatrywania przyrody [13, 14]. W przyrodzie 
spotykamy niezliczoną różnorodność przykładów 
systemów. Wszystkie organizmy, od najmniejszych 
bakterii począwszy, a na roślinach, zwierzętach i lu-
dziach skończywszy, są zintegrowanymi całościami. 
Są nimi komórki, tkanki i wykształcone organy ciała. 
Prawdopodobnie najbardziej złożonym systemem jest 
mózg ludzki.

Aspekty całościowe odnajdujemy także w sys-
temach społecznych, takich jak ul, mrowisko, stado, 
ludzka rodzina, społeczeństwo oraz w systemach eko-
logicznych, składających się z najróżniejszych organi-
zmów, w kombinacji z materią nieożywioną.

Struktury tych całości wynikają z wzajem-
nych oddziaływań, transakcji pomiędzy częściami. 
Właściwości (funkcje) systemowe ulegają zniszczeniu, 
gdy dany system rozbijemy na części. Jednoczesne 
zrzucenie piłeczek nie pozostających w styku między 
sobą nie wnosi nic nowego. Umieszczając piłeczki 
w innej kolejności (golfowa – u góry, pingpongowa – 
u dołu) naruszamy istotne relacje i efekt systemowy 
nie ujawni się.

Zauważmy, że pojawiająca się nowa właściwość 
systemu, emergent, oznacza zmianę nie w gradacji, 
ale zmianę istotną, niewytłumaczalną na gruncie 
znajomości elementów. Na podobnej zasadzie „zwie-
rzę ciepłokrwiste, ze swoim układem regulującym, 
który utrzymuje stałą temperaturę krwi, jest w tym co 
do istoty różne od swego zmienno cieplnego przodka, 
skrzydło ptasie jest co do istoty różne od gadziej koń-
czyny, z której powstało i w tym właśnie, a nie w żad-
nym innym sensie, człowiek jest co do istoty różny od 
innych antropoidów” [13].

Jednym z najbardziej godnych uwagi i szeroko zakro-
jonych studiów jest system gospodarki ruchowymi zasoba-
mi ciała człowieka. To tutaj, przy korzystnym połączeniu 
Informacji, Energii i Struktury, dochodzi do nie w pełni wyja-
śnionych fenomenalnych efektów ruchowych, jakie obser-
wujemy w trakcie pracy (wyjątkowa sprawność i precyzja), 
w sztuce (mistrzostwo w balecie, w ewolucjach cyrkowych, 
wirtuozeria w muzyce) i w sporcie (fi nezja w gimnastyce, 
wyczyn). To także tutaj, u osobników niepełnosprawnych, 
odkrywamy naturalne kompensowanie wrodzonych bądź 
nabytych niedostatków w jednej sferze, innymi, specjalnie 
wykształconymi w sferze innej. Dodajmy, że poza procedu-
rami rehabilitacyjnymi, w większości przypadków dzieje się 
to w sposób najzupełniej naturalny. 

Gospodarka ruchowymi zasobami człowieka 
w ujęciu systemowym

Powtórzmy: dla stworzenia s y s t e m u  konieczne są 
e l e m e n t y, które po połączeniu w c a ł o ś ć, mogą 
wyprodukować e f e k t  s y s t e m o w y. Ciało człowie-
ka stanowi pewną anatomiczną i autonomiczną ca-
łość, zdolną np. do podtrzymywaniu procesów życia. 
Rozczłonkowanie tej całości na elementy, a następnie 
ponowne ich połączenie, ale na nowych zasadach 
f u n k c j o n a l n y c h  oraz przy spełnieniu określonych 
warunków, może sprzyjać pojawieniu się specyfi cznego 
efektu systemowego (np. złożonego efektywnego ruchu 
ciała). Warunkiem pojawienia się efektu systemowego 
jest zatem rozczłonkowanie tej całości na elementy, 
a następnie ponowne ich połączenie, ale na nowych za-
sadach f u n k c j o n a l n y c h. To nowe połączenie, przy 
spełnieniu pewnych warunków, może wyprodukować 
efekt systemowy. Owo rozczłonkowanie ciała, podział na 
elementy, należy rozumieć jako rozluźnienie (relaksację). 
Istotnie, szereg aktów ruchu ciała jest realizowanych 
z lepszymi wynikami przy rozluźnionym ciele3.

Zagadnienie systemowego wykorzystania zasobów 
ruchowych człowieka zilustrujemy kilkoma przykła-
dami.

Skok narciarski

Na aktualne skoki narciarskie (przepraszam: loty) pa-
trzę z takim samym entuzjazmem, jak wszyscy Polacy, 
upojeni narodowym sukcesem Adama Małysza. Już 
na przełomie lat 2000/2001 nie miałem wątpliwości, że 
Małysz, a w ślad za nim niektórzy czołowi skoczkowie 
opanowali sztukę latania [15]. Aby sobie to uprzytom-
nić, poddałem analizie wszystkie najistotniejsze czyn-
niki wpływające na długość skoku [16]. 

Wybicie z progu skoczni? Być może.
Przypomnę, że skok narciarski przez wiele lat był 

postrzegany jedynie z perspektywy balistyki, co ozna-
czało, że istotne są dwa czynniki warunkujące długość 
skoku: prędkość na progu skoczni i impuls wybicia się 
ku górze. O ile prędkość uzyskana na progu ma zna-
czenie oczywiste, o tyle istotność wybicia jest wątpli-
wa. Postawcie skoczka w pełnym ubiorze na poziomym 
podeście i każcie mu się odbić, razem z nartami, ku 
górze. Jaką osiągnie wysokość? Powiem, bo mierzy-
łem: 0,20–0,25 m. To tyle, co by dało podwyższenie 

3 Efekt wielokrotnie potwierdzany w wybranych fazach ruchu,  
począwszy od gry na skrzypcach czy fortepianie, aż po opisany 
niżej skok narciarski.
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progu skoczni o tę wielkość; na średniej skoczni daje to 
wydłużenie skoku o 1–2 m. 

Nieco później poświęcano wiele uwagi bada-
niom skoczków w tunelach aerodynamicznych. 
Aerodynamika? Ta klasyczna, wystarczająca do zbu-
dowania dobrego samolotu. Fantom w tunelu – model 
skoczka, poddajemy działaniu strumienia opływają-
cego powietrza. Powstają siły: oporu – skierowana 
przeciw ruchowi (w tunelu – zgodnie ze strumieniem 
powietrza) i nośna – skierowana prostopadle do stru-
mienia. Siły te można mierzyć i znaleźć konfi gurację 
i ustawienie fantomu, dające maksimum stosunku siły 
nośnej do siły oporu (tzw. doskonałość). Wiadomo, że 
skoczek, zachowujący zadany, sztywny układ ciała 
w ruchu względem powietrza (w trakcie skoku powie-
trze jest nieruchome, porusza się skoczek; nie zmienia 
to jednakże natury rzeczy), będzie się poruszał w pe-
wien optymalny sposób. Ale  wszyscy o tym wiedzieli 
i wszyscy to robili! Dlaczego więc tylko niektórzy do-
chodzili do rewelacyjnych wyników? 

Nikt jednak nie wpadł wówczas na pomysł owego 
rozchylenia dziobów nart, mimo że już na pierwszy rzut 
oka opływ ciała wydaje się wtedy korzystniejszy: tułów 
narciarza, pracujący w niezakłóconej strudze powie-
trza, bierze większy udział w wytwarzaniu siły nośnej 
itd. Na przeszkodzie, przyznajmy, stały ówczesne prze-
pisy i punkty karne za nierównoległe prowadzenie nart4. 
Teraz ten styl nie jest zakazany i wszyscy jego efekt 
wykorzystują. No więc zgoda: starannie utrzymywana 
konfi guracja ciała i kąty natarcia dają pewną możliwość 
wydłużenia skoku i wszyscy o tym wiedzą. A więc dla-
czego jedynie nieliczni …? 

Można jeszcze wspomnieć o efekcie „poduszki po-
wietrznej” (efekcie sprzyjającym zwiększaniu siły nośnej 
przy locie w bezpośredniej bliskości ziemi). Mało przeko-
nujące wyjaśnienie. W przypadku skoczka efekt mógłby 
dać znać o sobie w odległości, powiedzmy, kilkunastu 
centymetrów między nartami i powierzchnią zeskoku. 
Odpada. 

No więc nie wybicie z progu, nie konfi guracja i kąt 
natarcia, nie poduszka powietrzna, a więc co?

Czy to wszystko, jeśli idzie o aerodynamikę? Czy 
nie ma innych możliwości lepszego wykorzystania ae-
rodynamiki przez żywy organizm?

Nie wiem, czy pewne predyspozycje do latania 
człowiek przejął w spadku od ptaków, czy od aniołów 
(jak wiadomo – istot posiadających skrzydła i zdolnych 

4 Jeden z naszych czołowych skoczków lat siedemdziesiątych 
ub.w., pionier tego stylu, Stanisław Mracielnik, został przez to wyklu-
czony z kadry narodowej.

do unoszenia się w powietrzu). Mimo że o tych drugich 
wiemy więcej, poprzestańmy na tych pierwszych.

Ciało ptaka w locie nie stanowi sztywnej struktury, 
ale podlega ciągłym zmianom. Nadto stwierdza się, że 
ptak o „zamrożonej” konfi guracji ciała, poddany bada-
niom w tunelu aerodynamicznym, wykazuje charaktery-
styki niestabilne, a więc, w myśl aerodynamiki klasycznej 
nie powinien w ogóle latać! A jednak lata. Dodam, że lot 
ptaków jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy 
aerodynamiki. W wyniku licznych badań wykazuje się, że 
rozczłonkowane ciało (struktura), w której każdy z czło-
nów ciała, od całości aż po pojedyncze lotki i pióra, po-
szukuje swego lokalnego optimum, stwarza lepsze wa-
runki dla całości, aniżeli sztywne ciało o z góry ustalonej 
konfi guracji [17]. Podążając śladem tej myśli, dążność do 
utrzymywania ściśle zadanej konfi guracji ciała należało-
by uznać za niekorzystną. 

Podobny skutek (usztywnienie ciała skoczka) 
może nieść przesadne akcentowanie wybicia z progu. 
Wszakże po napięciu mięśni przy tym wybiciu musi upły-
nąć pewien czas potrzebny na jego rozluźnienie. Jeśli 
jest to około sekundy, to skoczek znajdzie się w połowie 
długości skoku, a wtedy musi się już przygotowywać do 
przyziemienia. W rezultacie cały skok odbywa się „na 
sztywno”. Wydaje się, że po koniecznym usztywnieniu 
w trakcie wybicia skoczek musi w najkrótszym czasie 
rozluźnić ciało, co mu pozwala na specyfi czne „czucie 
powietrza”. Nie ulega wątpliwości, że czołowi skoczko-
wie (a wśród nich Adam Małysz) dysponują ponadprze-
ciętnymi uzdolnieniami w tym kierunku.

*  *  *

Podobne przypadki ruchu podzielonego na seg-
menty ciała, z uwzględnieniem kinematycznych i dy-
namicznych zmian więzów międzysegmentowych 
były przedmiotem wielu badań i analiz. W pracy [18] 
przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wyskoku 
dosiężnego z podziałem ciała na dwa segmenty: dolny 
i górny. W artykule [19] analizowano ruch ciała z „ak-
tywną masą”, gdzie również badano kilka przypadków 
zmian konfi guracji ciała w wyniku oddziaływań między-
segmentowych poprzez sprzęganie i rozsprzęgania 
segmentów. W cytowanej już pracy [7]  uogólniono 
wyniki podobnych rozważań w świetle rezonansu para-
metrycznego. Tamże wykazano zaskakujące efekty to-
warzyszące omawianym technikom wykonania ruchu.

Sama geneza przytoczonych przykładów ruchu 
struktur z podziałem na segmenty i ich nowej organiza-
cji tkwi jednak w koncepcji systemowej.  
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Syndrom podnoszonego dziecka5

System mogą tworzyć dwie lub więcej osób uczestniczą-
cych w wykonaniu zadania ruchowego. Podstawowym 
warunkiem jest wtedy współdziałanie pozytywne (ta-
niec, akrobatyka zespołowa) bądź negatywne (spor-
ty walki). W pierwszym przypadku obie osoby mają 
wspólny cel, w drugim – cele są przeciwne.

Rozważmy powszechnie znany, aczkolwiek dotych-
czas nie w pełni przebadany syndrom podnoszonego 
dziecka. Każdy z pewnością spotkał się z zadziwia-
jącym efektem towarzyszącym podnoszeniu dziecka. 
Można zauważyć, że kiedy maluch c h c e być podno-
szony (pozytywne współdziałanie z osobą podnoszą-
cą), na przykład jest zainteresowany dosięgnięciem 
czegoś położonego wysoko, wtedy staje się dla tej oso-
by podnoszącej odczuwalnie lżejszym. Jeśli natomiast 
n i e  c h c e  tego (negatywne współdziałanie), jego 
ciało daje się odczuć jako istotnie cięższe. Można za-
dać sobie dwa pytania. Jedno: c o  d z i e c k o  r o b i ze 
swym ciałem, aby osiągnąć ten zdumiewający efekt? I 
drugie: s k ą d  c z e r p i e  omawianą umiejętność?

Poszukując odpowiedzi na pierwsze z pytań musimy 
stwierdzić, że dziecko fi zycznie nie może zmienić masy 
swego ciała. Jedno co może zrobić, to wykorzystać za-
soby, które ma w dyspozycji, na przykład podzielić swe 
ciało na mniejsze segmenty (rozluźnić je), a następnie 
zorganizować to ciało w odpowiedniej sekwencji, na inny 
sposób, sprzęgając względnie rozprzęgając te segmen-
ty, w reakcji na wyczuwalne intencje (zaangażowane za-
soby) osoby podnoszącej. Maluch stosuje przeto rodzaj 
subtelnej, ale precyzyjnie prowadzonej strategii, anga-
żującej wyższe ośrodki psychomotoryki. Nadmienimy, 
że wyjaśnienie omawianego efektu na gruncie teorii 
jest dość złożone. Maluch z pewnością nie dysponuje 
stosowną wiedzą. Wykazywana umiejętność musi za-
tem wynikać z pewnych wrodzonych wzorów zachowań 
gatunku homo sapiens. Można przypuszczać, że to, co 
określamy jako podejście systemowe, jest w tych natu-
ralnych wzorach ugruntowane.

Wspomagany wyskok gimnastyczny

Innym przykładem współdziałania pozytywnego jest 
dobrze znany przez gimnastyków wyrzut z naskoku. 
Osobnik wyrzucany z nabiegu opiera nogę na połą-

5 Syndrom podnoszonego dziecka po raz pierwszy zasygna-
lizowano w pracach o fenomenie Małysza [15, 16]. Od tamtej pory 
w dostępnej literaturze nie spotkano próby pełniejszego wyjaśnie-
nia tego efektu.

czonych dłoniach osoby wyrzucającej. Przy optymal-
nym wykonaniu wysokość osiągana przez osobnika 
wyrzucanego dochodzi do 3,5 m. Porównajmy ten 
wynik z „niesystemowym” wykonaniem. Załóżmy, że 
wyrzucany gimnastyk został zastąpiony przez sztywny 
fantom o masie, powiedzmy, 60 kg. Na jaką wysokość 
taki fantom może być wyrzucony? Oszacujmy: nie wy-
żej niż 1 m. W innym skrajnym przypadku przyjmijmy, 
że „żywa” podpora, tworzona przez osobnika wyrzuca-
jącego, zastąpiona została przez sztywną belkę. Jaką 
wysokość, odbijając się od takiej podpory, może osią-
gnąć gimnastyk wyrzucany? Szacujmy ponownie: mak-
simum 2,0–2,5 m. Jak widać, efekt uzyskiwany dzięki 
współdziałaniu zespołu jest istotnie większy. Opisane 
ćwiczenie wymaga oczywiście precyzyjnej synchro-
nizacji ze strony obu członków zespołu, odpowiedniej 
„gry” ciał obu osobników. Ta gra polega na precyzyjnej 
sekwencyjnej aktywacji i dezaktywacji poszczególnych 
grup mięśniowych segmentów ciał, bazującej na zło-
żonych procesach psychomotorycznych (czuciu sił i ru-
chu) u obydwu wykonawców ćwiczenia.

Informacyjne współdziałanie między ludźmi

Współdziałanie w zespole ludzkim może się także 
realizować w sferze informacyjnej. Przytoczymy dwa 
przykłady takiego współdziałania.

Jeden z przykładów odnosi się do eksperymentu, 
w którym uczestniczyło dwóch osobników poruszają-
cych się na tafl i zamarzniętego jeziora. Powierzchnia 
jeziora była pokryta cienką warstwą świeżo spadłego 
śniegu (efekt pozostawiania śladów idącego człowie-
ka), w warunkach pochmurnej, bezwietrznej pogody 
(ograniczenie bodźców zewnętrznych). Zadanie, jakie 
sobie postawili, polegało na utrzymaniu, w miarę moż-
liwości, początkowo zadanego kierunku w kilkuminu-
towym marszu z zawiązanymi oczami. Zadanie wyko-
nali badani, każdy z osobna, a następnie idąc razem 
i jednocześnie rozmawiając ze sobą. Wynik uzyskany 
w tym drugim przypadku był przy każdym powtórzeniu 
zadania o wiele lepszy, aniżeli przy próbie w pojedyn-
kę6, czego bezsprzecznym potwierdzeniem były ślady 
pozostawione na śniegu. 

Częściowe wyjaśnienie tego efektu tkwi w umożli-
wieniu utrzymywania quasi-stałej odległości pomiędzy 
badanymi (pewna forma uśredniania). Pełniejsze wy-
jaśnienie stwierdzonego efektu prawdopodobnie leży 

6 Pomysł eksperymentu podsunął Docent Witold Kurski 
z Politechniki Gdańskiej. Wspomniano o nim w pracy [4].
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w jakimś aspekcie psychologii, na przykład w jakiejś 
pojawiającej się specyfi cznej więzi między uczestni-
kami eksperymentu, dzięki której kształtuje się zespół-
system, zaś efekt systemowy ujawnia się w lepszym 
utrzymywaniu kierunku.

Zespół ludzi specjalnie przygotowanych do współ-
działania w wykonywaniu określonego zadania nazy-
wamy załogą. Gdyby załoga stała się systemem, wtedy 
efekt systemowy mógłby ujawnić takie nowe właściwo-
ści, jak bardziej racjonalna ocena sytuacji, podejmowa-
nie bardziej właściwych, mniej błędnych decyzji i dzia-
łań. Służą temu rozbudowane, oparte na dużej wiedzy 
i doświadczeniu programy treningu załóg w koordynacji 
pracy. Istnieją też ogólnie uznawane indeksy jakości 
współpracy załogi.

Drugi przykład dotyczy kokpitu samolotu, w któ-
rym załogę stanowi dwóch pilotów [1, 3–5] (patrz, 
wspomniane we Wstępie cockpit/crew resource ma-
nagement). Są to dwaj odrębni, pod względem ana-
tomicznym, demografi cznym itd. osobnicy: X i Y. Aby 
ich przekształcić w załogę, trzeba znieść występujące 
między nimi granice anatomiczne i osobnicze. W wy-
niku otrzymamy pewien zbiór wzajemnie niepowiąza-
nych członów ciała, a także dwa umysły, z kolejnymi 
ich podziałami na pamięci, zasoby doświadczenia, 
wiedzy itp., ogólnie: niepowiązanych między sobą 
zasobów. Następnie zasoby te należy zorganizować 
w nową całość, podporządkowaną nowej organizacji, 
wynikającej z określonego, odpowiadającemu zada-
niu, podziałowi funkcji. W sukurs przychodzi tu umie-
jętność apriorycznej analizy zadania7. W konkretnym 
przypadku stosowany jest standardowo podział na 
„pilota lecącego” – bezpośrednio zaangażowanego 
w techniczne pilotowanie samolotu i „pilota nielecą-
cego” – monitorującego przebieg lotu z perspektywy 
wyższego poziomu, np. taktyki. W tej sytuacji nie jest 
czymś nienaturalnym, kiedy polecenie jednego z pilo-
tów, na przykład „wysuń podwozie”, jest wykonywane 
ręką drugiego, przemieszczającą odpowiednią dźwi-
gnię. Towarzyszą temu standardowe wzory kontaktu 
głosowego call out, ustalające formę wzajemnej kon-
troli i potwierdzanie wykonania czynności. Prowadzi 
to do możliwości pojawienia się efektu systemowego 
wyrażającego się w ograniczeniu błędów załogi i pod-
niesieniu standardów bezpieczeństwa wykonywanych 
operacji.

7 Po przeprowadzeniu tej analizy konstruktor architektury kok-
pitu jest w stanie z góry przesądzić, jakie będzie na przykład opty-
malne rozmieszczenie wskaźników i manipulatorów.

Podsumowanie

Przedstawiliśmy w zarysie dwa zagadnienia, pozornie 
odrębne, które powinny być jednakowoż brane pod 
uwagę przy projektowaniu i dokonywaniu eksperymen-
tów w dziedzinie antropomotoryki.

Pierwsze wyznacza zaktywizowany kierunek badań 
ruchu ciała człowieka, zawarty już w samym sformuło-
waniu „gospodarka zasobami ruchu”, w obliczu zawsze 
występujących ograniczeń tych zasobów. Wyróżnia 
się trzy podstawowe źródła tych zasobów. Są nimi 
Informacja, mająca swe podłoże w psychice, z akumula-
torami jej produktów, utożsamianymi z różnymi formami 
pamięci, Energia, skojarzona z odżywianiem, oddycha-
niem oraz całym bogactwem procesów metabolizmu 
i Struktura, w której dochodzi do integracji dwóch pierw-
szych zasobów, a dzięki specyfi cznym możliwościom/
ograniczeniom aparatu kostno-mięśniowego, dochodzi 
do ostatecznej formy ruchu ciała. Każdy z wyróżnionych 
trzech zasobów może podlegać ograniczeniom, zarów-
no naturalnym, jak i dodatkowym, wynikającym z wro-
dzonej względnie nabytej niepełnosprawności. 

Informacja, Energia i Struktura współuczestniczą 
w kształtowaniu ruchu ciała w warunkach narzuca-
nych dodatkowo przez Otoczenie – również wnoszące 
określone zasoby i ograniczenia, wspomagające bądź 
utrudniające ruch ciała. 

Tak widziany potencjał ruchowy człowieka może 
być uzupełniany, w przypadku niedoborów naturalnych 
poszczególnych zasobów, przez dodatkowe wspoma-
gania (protezy, narzędzia pracy, sprzęt sportowy, środ-
ki pomiarowe i informatyczne, trening specjalistyczny 
i rehabilitacyjny, środki farmakologiczne itp.).

Optymalne wykorzystanie zasobów wymaga syste-
mowego ich połączenia. Podejście systemowe, owocu-
jące w pojawianiu się tzw. efektu systemowego, stanowi 
drugi temat zarysowany w pracy. Przedstawiono kilka 
przykładów pojawiania się efektu systemowego w dzia-
łaniach ruchowych człowieka. Aczkolwiek przykłady te 
(poza jednym, dotyczącym współdziałania załogi) nie 
zostały jak dotychczas poddane regularnym badaniom, 
jednak ujawnianie się w nich efektu systemowego wy-
daje się ewidentne. Sformułowano hipotezę, że podej-
ście systemowe tkwi w pewnych nabytych ewolucyjnie 
predyspozycjach gatunku homo sapiens. 

Wydaje się, że tak zarysowane podejście wyko-
rzystania zasobów ruchu ciała, w powiązaniu z moż-
liwościami, jakie stwarza aparat teorii systemów, za-
rysowuje nową perspektywę postrzegania problemów 
antropo(-psycho)moto-ryki.
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Wprowadzenie. W ramach prowadzonej przez Młodzieżowe Centrum Sportu (MCS) akcji „Więcej sportu dla 
młodego Wrocławia” opracowano projekt badań oceniających możliwości motoryczne wrocławskich dzieci. 
W dwóch szkołach przeprowadzono badania sondażowe. Na ich podstawie przygotowano szczegółowy opis po-
miarów, który – przekazany kierownictwu MCS – posłużył do przeprowadzenia badań właściwych. Poprzedzony 
omówieniem podstawowych zasad doboru i selekcji dzieci do szkolenia sportowego instruktaż ukazał się w opra-
cowaniu zamieszczonym w 45 numerze „Antropomotoryki”. Tam również przedstawiono wyniki badań sondażo-
wych dziesięciolatków. Ze względu na ograniczoną objętość publikacji szersze informacje dotyczące form selekcji 
i rozpoznawania talentów sportowych zawarto w aktualnym opracowaniu. W przeglądzie piśmiennictwa, związanym 
tematycznie z zagadnieniem, pominięto wypowiedzi autorów zamieszczone we wspomnianej publikacji. 

Wstęp. W sporcie wyczynowym stosuje się dwie podstawowe formy przystępowania do jego uprawiania 
– dobór naturalny oraz kwalifikacje za pomocą naukowo opracowanych metod i narzędzi pomiaru. W opra-
cowaniu przedstawiono kolejno poglądy zwolenników pierwszej i drugiej formy oraz głosy osób neutralnych, 
niewyrażających skrajnych opinii. Podsumowując przedstawione w dyskusjach stanowiska – zarówno praktyków, 
jak i teoretyków wychowania fizycznego i sportu – redaktor „Sportu Wyczynowego” Andrzej Pac-Pomarnacki 
stwierdził olbrzymią rozbieżność postaw dotyczących stosowania metod naukowych przy identyfikacji talen-
tów sportowych. Niezależnie od tych wypowiedzi szereg autorów podkreśla znaczenie cech odziedziczalnych, 
szczególną rolę przypisując zdolnościom motorycznym, których zakres wytrenowalności zależy od siły kontroli 
genetycznej tych właściwości i genotypu szkolonych osobników.

Cel. Uzupełnienie informacji o doborze dzieci do szkolenia sportowego z poprzedniej publikacji (45 nr „An-
tropomotoryki”) oraz weryfikacja założeń przyjętych w badaniach sondażowych.

Materiał i metody. W 14 wrocławskich szkołach podstawowych przeprowadzono badania dzieci z klas trzecich. 
Opis pomiarów i sposób obliczenia końcowych ocen zamieszczono we wspomnianym opracowaniu. W materiale 
uwzględniono wiek, dane somatyczne i wyniki 5 prób motorycznych 312 chłopców i 307 dziewcząt. 

Wyniki. Obliczenia statystyczne wykazały, iż wartości średnich arytmetycznych zasadniczo nie różniły się 
od uzyskanych w badaniach sondażowych. Do znacznie większych różnic w rozsiewie pomiarów przyczyniła 
się liczba szkół objętych badaniami o zróżnicowanym poziomie sprawności uczniów. Bardzo zbliżone wartością 
do poprzednich badań okazały się korelacje wewnętrzne zastosowanych 5 prób motorycznych. W dążeniu 
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do uproszczenia badań na podstawie bardzo wysokich związków zestawu 4-zadaniowego z kompletnym 
zawierającym 5 prób ten ostatni zmniejszono poprzez wyeliminowanie próby wnoszącej najmniej informacji. 
W ocenie końcowej testów oprócz podstawowego wskaźnika iloczynowego zastosowano wskaźnik sumarycz-
ny i punktację w skali T. Ocena wskaźnika sumarycznego, szczególnie chłopców, w niewielkim stopniu różniła 
się od zasadniczej. Najbardziej od niej odbiegała ocena wyrażona sumą punktów T. Wysokie wartości związku 
wskaźnika iloczynowego z motorycznym wskaźnikiem siły względnej pozwalają na stosowanie tego ostatniego 
jako skróconej i uproszczonej wersji oceny zdolności motorycznych.

Wnioski. Ze względu na brak adekwatnych testów do oceny zdolności rozluźnienia mięśni, jak również 
czucia rytmu motorycznego traktujemy zastosowany zestaw jako nie w pełni satysfakcjonujący pod względem 
prognostycznym, niemniej ułatwiający dobór do szkolenia sportowego. Jego skuteczność będzie można ocenić 
po kilku latach.

Preface. Within the confines of action called “More sport for young Wroclaw” organized by Youth Sport 
Centre (YSC), the project of an assessment of motor abilities of Wroclaw children was elaborated. On the basis 
of the probe research done in two schools the detailed description of the adequate set of measurements was 
prepared, which, after approval by the YSC management, was used in the following study. An instruction how 
to make the measurements as well as a discussion of basic principles of selection and choice of sports gifted 
children was published in “Antropomotoryka” (no. 45). There were also presented the results of the probe re-
search of 10 years old children. Owing to the limited volume of cited publication the more detailed information 
about selection forms and talent identification are given in this article. In references the papers cited in previous 
publication were omitted. 

Introduction. There are two general factors conditioning the professional sport: natural selection and quali-
fication with use of the scientific methods and measurement tools. Opinions of followers of the first and second 
factor as well as opinions of “neutral” people, who not express the extreme view on a subject, are presented in 
turn. Mr. Pac-Pomarnacki, the editor of “Sport Wyczynowy” journal, after summing up different opinions both 
theoreticians and experienced trainers, stated that there is huge diversity of opinions concerning application of 
scientific methods of identification of somebody’s aptitude for sport. Nevertheless many authors emphasise an 
importance of the hereditary traits. They pay special attention to motor abilities because  the extend of its amplify-
ing depends on the force of a genetic control of these abilities as well as on a genotype of an individual.

Aim. To complete an information given in the previous publication (Anthropometrica, No 45) about the selec-
tion of sports gifted children and verification of the assumptions taken in this probe research.

Material and methods. Children from the third form in 14 Wroclaw grammar schools were the subject of 
research. Description of measurements and methods of calculation of final assessments were presented in 
previous paper. Age, somatic traits and results of 5 motor trials in sample of 312 boys and 307 girls were taken 
into account.

Results. Statistical analysis showed that the mean values were not significantly different from the averages 
found in the probe research. However, due to the diversity of abilities of children in schools taken into account, the 
variability of the results was greater. The results of all 5 applied motor trials highly correlated with that obtained in 
the probe research. Very high correlation of 4-trial set with the complete 5-trial set made possible to simplify the 
measurement procedure by elimination of one trial giving the least information. In final estimation, apart the basic 
product index, also the sum index and T-scale scores were used. Evaluations based on the sum index was similar 
to that based on product one. The most difference was observed when sum of T points was applied. From the 
other side the great values of correlation between the product index and the motor index of the relative strength 
enables to use the last as a simplified and shortened version of  evaluation of the motor ability. 

Conclusions. The applied method is not fully satisfying due to the lack of adequate tests of evaluation of 
muscle relax ability as well as sense of motor rhythm. However, it can facilitate the selection. Its efficacy could 
be assessed after several years of application.

Wprowadzenie

W listopadzie 2007 r. dyrektor Młodzieżowego 
Centrum Sportu we Wrocławiu mgr Waldemar Biskup 
wraz ze swoim zastępcą mgrem Jerzym Kosą zwrócili 
się do autorów tego opracowania o udział w propago-
wanej przez MCS akcji „Więcej sportu dla młodego 
Wrocławia”. Działania te, towarzyszące wprowadzaniu 

do szkół nowej podstawy programowej z wychowania 
fi zycznego, skłoniły nas do opracowania projektu 
badań oceniających możliwości motoryczne dzieci 
wrocławskich pod kątem ich uaktywnienia ruchowego 
i doboru utalentowanych młodych ludzi do szkolenia 
sportowego. Na podstawie wyników badań sondażo-
wych przygotowano 32-stronicowy instruktaż zawie-
rający szczegółowy opis pomiarów [1]. Przekazany 
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kierownictwu MCS-u, posłużył do przeprowadzenia 
badań właściwych.

W 45 numerze Antropomotoryki [1] omówiono pod-
stawowe zasady doboru i selekcji dzieci do szkolenia 
sportowego, zamieszczono wytyczne dla przeprowa-
dzających pomiary oraz przedstawiono wyniki badań 
sondażowych oceniających poziom zdolności kon-
dycyjnych i koordynacyjnych 10-letnich dzieci z dwu 
wybranych szkół. Objętość publikacji nie pozwoliła na 
szersze omówienie niektórych zagadnień związanych 
z tematem. Dotyczyło to form selekcji, a przede wszyst-
kim rozpoznawania talentów sportowych.

W celu wyraźnego określenia stanowisk poszcze-
gólnych autorów omawiających wspomniane zagadnie-
nia przedstawiamy kolejno ich wypowiedzi, w których 
prezentują własny punkt widzenia na omawianą tema-
tykę. W przeglądzie pominięto poglądy tych osób, któ-
rych wypowiedzi przedstawiono w poprzednim opraco-
waniu [1]. 

Wstęp

W szkoleniu sportowym spotyka się dwie formy przy-
stępowania do jego uprawiania – dobór naturalny 
poprzez spontaniczne zgłoszenia zainteresowanych 
oraz kwalifi kacje do działalności sportowej przy wy-
korzystaniu naukowo opracowanych metod i narzędzi 
pomiaru. Forma naturalna możliwa jest jednak tylko 
w warunkach pełnej powszechności sportu dzieci 
i młodzieży, co na wielką skalę jest nierealne ze wzglę-
dów fi nansowych w obecnej sytuacji ekonomicznej kra-
ju. Korzystniejszym rozwiązaniem może być dobór do 
szkolenia sportowego osobników utalentowanych za 
pomocą sprawdzonych metod. Ilość talentów w popu-
lacji określa się w wartościach ułamkowych nawet 25 
na milion [2]. Nadaje to szczególnego znaczenia pro-
cesom selekcyjnym, a więc poszukiwaniu talentów me-
todami naukowymi. „Najwyższy stopień rozwoju uzdol-
nień specjalnych określa się terminem »talent«. Jest 
to połączenie zdolności, które uwarunkowują twórcze 
wykonywanie jakiegoś działania na najwyższym pozio-
mie” [2, s. 212]. Pojęcie to defi niuje się również jako 
zdolność uzyskiwania bardzo wysokich wyników. 

Jedną z najkrótszych defi nicji tego określenia po-
daje Pac-Pomarnacki [4, s. 9]: „talent to osoba, która 
posiada wrodzone niezwykłe zdolności w pewnej dzie-
dzinie”. Działanie służące jego rozpoznaniu określa 
się terminem „identyfi kacja talentu” [4, s. 10;  5, s. 6]. 
Stanowi ono podstawowy element systemów szkolenia 
w ramach selekcji określanej jako naukowa. 

Dobór naturalny czy zastosowanie metod nauko-
wych? Ten dylemat podzielił środowisko teoretyków 
i praktyków sportu. Aby jak najwierniej wyrazić stano-
wisko poszczególnych autorów, kolejno przedstawiamy 
wypowiedzi ilustrujące ich poglądy [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Na podstawie stanowiska zajętego przez te osoby, ich 
wypowiedzi podzielono na trzy grupy: 
1) wypowiedzi neutralne, 
2) wypowiedzi zwolenników selekcji kierowanej z iden-

tyfi kacją talentów sportowych,
3) wypowiedzi zwolenników selekcji naturalnej.

Ponieważ wyrwane z kontekstu wypowiedzi mogą 
nie w pełni oddawać poglądy ich autorów, nie podajemy 
ich nazwisk.

Wypowiedzi neutralne

Jako trudne zadanie uważa się określenie uzdolnień 
ruchowych człowieka i ustalenie, w jakiej mierze cha-
rakteryzują one cechy dziedziczne, a w jakiej nabyte 
umiejętności. // Sprawność fi zyczna nie jest czynnikiem 
wystarczającym do zapewnienia osiągnięć sportowych. 
Musi być uzupełniona właściwościami psychicznymi, 
które umożliwiają sprostanie wymogom długotrwałego 
treningu i pozwalają skutecznie działać w warunkach 
stresu. // Mylne jest pojęcie wybitnych uzdolnień do 
uprawiania każdej dyscypliny. Uzdolnienie należy więc 
rozpatrywać z uwzględnieniem najistotniejszych cech 
konkretnej dyscypliny sportu. // Badania świadczą, że 
szereg cech fi zjologicznych, uwarunkowanych gene-
tycznie, ma znaczenie uniwersalne, ale są takie, które 
odgrywają rolę w jednej dyscyplinie, jak np. zdolność 
dyfuzyjna płuc w pływaniu. // Testy sprawnościowe 
dostarczają wielu informacji, przy czym selekcjonują 
one raczej na „nie” niż na „tak”. Natomiast praktycz-
nie nie wykorzystuje się testów uzdolnień ruchowych, 
gdyż nie dostarczają one informacji prognostycznych. 
// Każda obiektywna próba wyrażona liczbowo, nawet 
bardzo prosta, jest lepsza niż nic. // Szczególną uwagę 
należy zwracać na badania genetyczne, między innymi 
dotyczące związku między sprawnością fi zyczną dzie-
ci i rodziców. Autor przytacza żartobliwą wypowiedź 
Astranda, „że przyszły mistrz olimpijski powinien umieć 
wybrać odpowiednich rodziców”. // Najłatwiejsza jest 
identyfi kacja talentów w sportach o zamkniętych na-
wykach ruchowych (np. kolarstwo, pływanie), trudniej-
sza w sportach o otwartych nawykach, np. w tenisie, 
najtrudniejsza zaś w sportowych grach zespołowych. 
// W pływaniu często zdolni motorycznie i fi zjologicznie 
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zawodnicy nie wytrzymują psychicznie monotonnego 
treningu i pomimo wysokich rezultatów przedwcze-
śnie kończą karierę sportową. // W pływaniu jednym 
z trudniejszych problemów jest motywowanie mło-
docianych sportowców do jednostajnego i nieco nu-
żącego treningu pływackiego. // Badania w szkole 
(SMS) wykazały, że najlepsi piłkarze mają sprawność 
umysłową powyżej przeciętnej. // Istotnych informa-
cji dotyczących selekcji dostarcza śledzenie tempa 
przyrostu wyników. Doświadczenia praktyki, jak i wy-
niki badań wskazują, że jednorazowe pomiary nie 
są wiarygodne pod względem prognostycznym. // 
Wypowiadając się na temat selekcji w kraju autorzy 
przytaczają wypowiedź Mulaka: „w Polsce wysoki sto-
pień mistrzostwa sportowego osiąga się wtedy, gdy 
przypadkowo wybitny talent zawodnika spotka się 
z dobrym trenerem”. // Wyróżnia się dwa czynniki wy-
znaczające wiek podejmowania treningu: 1 – średni 
czas niezbędny do osiągania wysokiego wyniku w da-
nej konkurencji, 2 – stopień przygotowania osobnika 
do podjęcia treningu, wyrażający się przede wszyst-
kim wiekiem i warunkami morfologicznymi oraz po-
ziomem przygotowania sprawnościowego. // W wielu 
dyscyplinach posiadanie odpowiedniej budowy fi zycz-
nej w momencie rozpoczynania kariery umożliwia za-
wodnikowi skoncentrowanie się na rozwijaniu innych 
cech (psychicznych, technicznych i fi zjologicznych), 
niezbędnych do osiągnięcia najlepszych wyników. // 
Wcześnie dojrzewający najczęściej polegają raczej 
na swojej budowie ciała niż umiejętnościach, co po-
pierają niejednokrotnie trenerzy. // Podstawowym za-
łożeniem selekcji, która jest procesem ciągłym, jest 
realizowanie przez zawodnika ustalonych dla danej 
dyscypliny lub konkurencji kryteriów określających 
przydatność morfologiczną i funkcjonalną, adaptację 
do obciążeń oraz dyspozycje psychiczne do skutecz-
nego prowadzenia walki sportowej. Są to elementy 
składające się na tzw. model mistrzostwa sportowe-
go. // Nie zmuszać do kopiowania szczegółów techniki 
mistrzów. Mistrz jest niepowtarzalny. Każdy wybitny 
zawodnik ma wiele cech jemu tylko właściwych, które 
nie zawsze są zrozumiałe i logiczne. Dlatego mózg 
ćwiczącego zawodnika może zoptymalizować wła-
sne cechy indywidualne, a to oznacza odchylenie od 
przyjętego wzorca techniki najlepszego mistrza. // W 
niektórych krajach funkcjonuje system doboru pod 
hasłem „Dzieci dla sportu”, gdzie traktowane one są 
przedmiotowo. Jako przeciwieństwo w wielu krajach 
przyjęto racjonalne założenie pod hasłem „Sport dla 
dzieci”. // Pracując z dziećmi należy pamiętać, że ce-

chą pierwotnej (autonomicznej) motywacji osiągnięć 
jest radość czerpana z samodoskonalenia się i wyko-
nywania czynności.

Wypowiedzi zwolenników selekcji kierowanej 
z identyfikacją talentów sportowych

Rozpoczęcie z końcem lat sześćdziesiątych w krajach 
bloku wschodniego prac nad naukową identyfi kacją 
talentu zastąpiło mało efektywną selekcję naturalną. 
Przyczyniło się to do międzynarodowych sukcesów 
sportowych tych państw. // Uprawianie konkretnej dys-
cypliny należy rozpoczynać w wieku optymalnym, a nie 
jak najwcześniejszym. Autor postuluje przestrzeganie 
rzymskiej zasady: „spiesz się powoli”, zwracając spe-
cjalną uwagę na wczesny trening rozwoju motoryki 
z uwzględnieniem koordynacji ruchowej. // Należy przy 
tym pamiętać, że w poszczególnych dyscyplinach wy-
stępuje inna hierarchia czynników składających się na 
pojęcie talentu. W sportach cyklicznych pierwsze miej-
sce zajmuje wytrzymałość, w gimnastyce i szermierce 
– koordynacja, w podnoszeniu ciężarów i sportach walki 
– siła, w sportowych grach zespołowych – postrzeganie 
zmieniających się sytuacji i podejmowanie odpowied-
nich decyzji. // Większość naszych klubów sportowych 
wybiera jednakże talenty w sposób bezpośredni, obcią-
żając wcześnie dzieci treningiem specjalistycznym, co 
jest błędne. // Ważne jest, aby wstępny nabór, stanowiąc 
najważniejszą fazę selekcji, był określony najprecyzyj-
niej jak tylko można, bo tylko wtedy wyodrębni tych, któ-
rzy posiadają predyspozycje do uprawiania sportu.

Autorzy na przykładzie pływania obalają panujący 
pogląd o korzyściach rozpoczynania treningu w wieku 
7–8 lat. Podają przykład, gdzie 75,6% dzieci przystąpi-
ło do treningu mając 9–12 lat, zaś 10,9% w wieku 6–8. 
Selekcja podwyższa skuteczność doboru w przybliże-
niu 8 razy, ale spotyka się opinię, iż w sporcie lepiej jest 
przyjąć kilku niezdolnych, niż przeoczyć jeden talent. 

Zwolennicy selekcji naturalnej

Znakomite wyniki wstępnych i kolejnych sprawdzianów 
nie gwarantują sukcesów w wieku seniora. Stąd bar-
dzo mądre przysłowie arabskie: „Nie odrzuca się sła-
bego dziecięcia, może się bowiem okazać dzieckiem 
lwa”. // Próby testowe w tenisie są nieporozumieniem, 
na szczęście zostały zaniechane przez większość roz-
sądnych szkoleniowców. Natomiast wyrażam całkowity 
sprzeciw co do sztucznych tworów w postaci okresu 
wprowadzającego. To anachronizm i krok wstecz. // 



Formy selekcji i identyfikacja talentów przy doborze dzieci do szkolenia sportowego

– 31 –

Trener szermierki – tzw. wczesna specjalizacja spor-
towa jest obecnie koniecznością. Pogląd, że w pierw-
szym etapie szkolenia należy rozwijać jedynie spraw-
ność ruchową ogólną (podstawowe zdolności wysiłko-
we i zbornościowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe), jest 
niedorzeczny. // Trener tenisa – należy wykorzystać 
taki program nauczania i takie pomoce dydaktyczne 
oraz formy i metody, które będą nadzwyczaj atrakcyjne 
dla dzieci i efektywnie będą spełniały zadania ich roz-
woju. Z tenisistami zaczynamy od zabawy w tenis, ale 
zawsze na korcie pomniejszonym, z rakietą krótszą, 
mniejszą, lżejszą i… uśmiechem. 

W podsumowaniu dyskusji Pac-Pomarnacki stwier-
dza olbrzymią rozbieżność postaw w zakresie stosowa-
nia metod naukowych przy identyfi kacji talentów sporto-
wych. „Jak wytłumaczyć te różnice poglądów? Po pierw-
sze, zależy to od charakteru i struktury wymagań sta-
wianych przez dyscyplinę sportu. Po drugie, powoduje 
ją niedoskonałość narzędzi diagnostyczno-prognostycz-
nych oraz błędne oczekiwanie, że identyfi kacja wskaże 
osobników, którzy osiągną wysokie wyniki sportowe. Po 
trzecie, rozbieżność opinii to błędne traktowanie młode-
go mistrza jako sztywnego wzorca. Po czwarte, nie bez 
znaczenia jest uznawanie selekcji będącej następstwem 
identyfi kacji talentu za działanie „niehumanitarne”.

Jednogłośnie przyjęto stanowisko, iż nie istnieje ta-
lent sportowy jako taki, tylko związany z konkretną dys-
cypliną, jak np. szermierką, pływaniem, strzelectwem.

Niezależnie od wypowiedzi osób związanych bez-
pośrednio ze szkoleniem sportowym istotne są głosy 
biologów podkreślających znaczenie cech odziedzi-
czalnych przy doborze i selekcji. Według Ziemilskiej [10, 
s. 6], w ustaleniu kryteriów doboru „należy uwzględnić 
przede wszystkim cechy w znacznym stopniu uwa-
runkowane genetycznie i w związku z tym niepodatne 
na wpływy zewnętrzne nawet na tak silne bodźce, jak 
intensywny trening. W budowie ciała będą to głównie 
wymiary długościowe w motoryce – uzdolnienia rucho-
we”. Zdaniem Kovařa [12; za 9, s. 27] „talent sportowy 
to idealna struktura cech uwarunkowanych genetycz-
nie, która pozwala w odpowiednich warunkach śro-
dowiskowych i przy odpowiedniej motywacji osiągnąć 
sukces”. „Sam nawet najbardziej rygorystyczny trening, 
nie pozwala przekroczyć granic wyznaczonych przez 
genotyp”. Klissouras [13, s. 71] w końcowych uwa-
gach publikacji stwierdza, „że czynniki genetyczne 
odgrywają decydującą rolę w możliwości uzyskiwania 
wybitnych osiągnięć sportowych”. Niemniej, „czynniki 
psychologiczne i inne pozostające poza sferą fi zjologii 
determinują porażkę czy zwycięstwo i określają w ja-

kim stopniu zawodnik może zbliżyć się do absolutnych 
granic sprawności”. Niezwykle znaczący problem sy-
gnalizuje Mleczko [14, s. 153] – czy powinno się kwa-
lifi kować przy naborze do sportu wyczynowego „osob-
ników o wysokim poziomie wyjściowym cech istotnych 
dla danej dyscypliny sportowej i do tego jeszcze silnie 
uwarunkowanych genetycznie? Czy w takim przypadku 
możliwa jest ich duża wytrenowalność? Z punktu wi-
dzenia przesłanek biologicznych raczej jest ona mała”. 
Reasumując autor podkreśla, „że wytrenowalność 
jest cechą osobniczą, którą determinuje zarówno siła 
kontroli genetycznej cech ilościowych (predyspozycje 
strukturalne i funkcjonalne oraz zdolności motoryczne 
określane wielkością wskaźnika odziedziczalności h2) 
jak i genotyp osobników płci męskiej oraz żeńskiej”. 

Wymienione czynniki warunkują efektywność 
systemu szkolenia sportowego i ich uwzględnianie 
może określać skuteczność nowoczesnego systemu 
naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu. 
Niezależnie od sposobu selekcji, w doborze prioryte-
towe są dwa elementy, których nie można pominąć. 
„1) zainteresowanie (czy dziecko chce uprawiać sport 
i sprawia mu to przyjemność), 2) możliwości (czy jest 
w stanie osiągnąć w przyszłości wysokie wyniki)” [9, 
s. 29]. Chodzi o to, aby identyfi kacja dotyczyła takiej 
jednostki, u której te dwa elementy występują wspólnie.

W cytowanych poglądach nie można pominąć wy-
jątkowo trafnej, a przy tym godzącej dwa sprzeczne 
stanowiska wypowiedzi Borysa Tureckiego, zawartej 
w liście do prof. Czajkowskiego [15]:
1.  W ocenie talentu przede wszystkim należy 

uwzględnić warunki konkretnej dyscypliny sportu. 
O ile są one zestandaryzowane i wyniki są obiek-
tywnie mierzalne, jak np. w pływaniu lub strzelec-
twie, wówczas można stosować kryteria naukowe. 
Natomiast, gdy są one zmienne, jak np. ma to miej-
sce w grach sportowych i sportach walki, przyjęcie 
jednoznacznych kryteriów naukowych nie zadziała.

2.  Jest tylko jedna cecha osobowości, która wyróżnia 
wszystkich utalentowanych sportowców niezależ-
nie od uprawianej dyscypliny – duch bojowy i chęć 
oraz umiejętność walki do upadłego.

 Uczestniczący w dyskusji teoretycy powinni pre-
cyzyjniej określić cechy osobowości intelektualne 
i psychomotoryczne odpowiadające danej grupie 
dyscyplin sportowych, tzn. dopasować je do wy-
magań oraz przystosować pożądane w drodze do 
osiągnięcia zwycięstwa cechy sportowe zawodni-
ków. Do uzyskania sukcesu z jednej strony koniecz-
ny jest myślący trener, rozumiejący indywidualność 
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zawodnika, a z drugiej uczeń z wysoką motywacją 
osiągnięcia zwycięstwa.

3. Bardzo rzadko talent ujawnia się natychmiast. 
Często, zapewne na skutek zmian związanych 
z pokwitaniem, ujawnia się nagle. Czasem brak 
talentu ale jest fanatyczna miłość do uprawianej 
dyscypliny sportu i niezłe zadatki. Dlatego nie ma 
sensu mówić o selekcji, lecz o wyłanianiu talentów.

Cel

Uzupełnienie informacji o doborze dzieci do szko-
lenia sportowego z poprzedniej publikacji (45 nr 
„Antropomotoryki” [1]) oraz weryfi kacja założeń przy-
jętych w badaniach sondażowych.

Materiał i metody

W maju 2008 r. nauczyciele, współpracując z trenera-
mi MCS-u, przeprowadzili w 14 wrocławskich szkołach 
podstawowych zaplanowane badania zdolności kondy-
cyjnych i koordynacyjnych dzieci. Ogółem pomiarami 
objęto 815 dzieci z klas III. Po ścisłej weryfi kacji do 
obliczeń zakwalifi kowano wyniki 312 chłopców i 307 
dziewcząt. Dokładne opisy pomiarów i sposoby ob-
liczeń końcowych ocen zamieszczono w instruktażu 
przekazanym kierownictwu MCS-u oraz w aneksie 
zamieszczonym w 45 numerze Antropomotoryki [1]. 
Ze względu na niską diagnostyczność jednorazowych 
pomiarów w roku bieżącym (2009) planuje się ich po-
wtórne przeprowadzenie badań w tej samej grupie 
dzieci. Co pozwoli na określenie tempa przyrostu po-
szczególnych cech uznawanego jako bardziej rzetelne 
kryterium uzdolnień ruchowych.

Wyniki

Przedstawione w tabelach 1 i 2 wyniki w większości 
szkół nie odbiegają od uzyskanych w badaniach son-
dażowych. W trzech szkołach posiadających baseny 
i prowadzących zajęcia pływackie wyniki niektórych 
prób odróżniały się od przeciętnych rezultatów uzyska-
nych w pozostałych szkołach. Ten fakt wymaga jed-
nak odrębnego opracowania. Konsekwencją stopnia 
zmienności bardzo zróżnicowanych czasów przejścia 
drabinek były współczynniki zmienności końcowych 
ocen osiągające wysokie pułapy. Niewątpliwie przy-
czyniła się do tego niejednorodna zbiorowość złożona 
z uczniów uczęszczających do kilkunastu szkół różnią-

cych się warunkami i poziomem zajęć z wychowania 
fi zycznego. W porównaniu do badań sondażowych [1] 
bardzo zbliżone okazały się wartości związków we-
wnętrznych 5 prób motorycznych, jak również ich kore-
lacje z pozostałymi wielocechowymi ujęciami wyników 
(tabele 3 i 4). Może to świadczyć o rzetelności prób 
wykonanych przez dzieci zakwalifi kowane do analizy. 
Wpływ wieku i budowy somatycznej na wyniki prób 
motorycznych, mimo statystycznie istotnych korelacji, 
można praktyczne traktować jako nieznaczny (tabele 5 
i 6). Wynikom dwóch prób o charakterze zwinnościo-
wym (przejście drabinek w zwisie i przejście nad i pod 
poprzeczką) nie sprzyjały nieco wyższa i cięższa bu-
dowa ciała, co znalazło odbicie w wartościach związku 
ocen końcowych ze wskaźnikiem Rohrera, preferują-
cym smukłą sylwetkę. Na tle tradycyjnego wskaźnika 
siły względnej korzystnie, szczególnie u dziewcząt, 
prezentuje się wskaźnik motoryczny (pchnięcie piłki 
lekarskiej / przejście drabinek w zwisie) w niewielkim 
stopniu uzależniony od cech budowy ciała.

Mając na uwadze trudności organizacyjne w prze-
prowadzaniu badań masowych większej ilości prób mo-
torycznych, dokonano próby ich zmniejszenia. Końcowe 
wyniki zestawu 5 prób skorelowano z rezultatami 
trzech zestawów – składających się z 4 prób i z trzema 
ocenami utworzonymi z 3 prób – oraz z motorycznym 
wskaźnikiem siły względnej, złożonym z dwóch cech 
tworzących  podstawę jego oceny (tabele 7–8).

Bardzo wysokie wartości współczynników korelacji 
w obu grupach (r. – .99) oceny czterocechowej, skła-
dającej się z pchnięcia piłki, przejścia drabinek, przej-
ścia nad i pod poprzeczką oraz przeskoków obunóż 
ze złożoną z 5 prób, pozwala w przyszłości stosować 
zmniejszony zestaw przy minimalnej utracie informacji. 
Celem sprawdzenia, jakie zmiany w rankingu spowo-
dował ubytek jednej próby, porównano wyniki pierw-
szej i ostatniej dziesiątki dzieci z list przygotowanych 
na podstawie wskaźników cztero- i pięciocechowych. 
W grupie chłopców w pierwszej dziesiątce nie było 
zmian, w ostatniej – dwóch przesunęło się o kilka pozy-
cji wyżej. U dziewcząt, w czołówce dwie obniżyły swoje 
miejsca, a z najsłabszych jedna awansowała w górę. 
Te niewielkie przesunięcia potwierdziły racjonalność 
stosowania ograniczonego zestawu.

W ocenie końcowej wyników, oprócz podstawo-
wego wskaźnika iloczynowego, zastosowano również 
wskaźnik sumaryczny i punktację w skali T [1] (tabele 1 
i 2). Opis konstrukcji wskaźników zamieszczono w po-
zycji [1]. Dwie pierwsze oceny różniły się w niewielkim 
stopniu, trzecia wyraźnie od nich odbiegała. Wysokie 
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wartości związków oceny końcowej składającej się 
z iloczynu wyników czterech prób ze wskaźnikiem mo-
torycznym (dziewczęta r  –.  90, chłopcy r  –.  91) umoż-
liwiają korzystanie z niego w warunkach ograniczonych 
możliwości czasowych, jako skróconej i uproszczonej 
wersji oceny zdolności motorycznych.

Na życzenie organizatorów określenia granic 
punktacji, której przekroczenie promowałoby dzieci do 
szkolenia sportowego, przedstawiliśmy następującą 
propozycję: grupę utalentowanych tworzy kilka procent 
badanych w danej szkole dzieci, które uzyskały wyso-
kie oceny za testy uzdolnień sportowych, a jednocze-
śnie spełniają pozostałe wymagania dotyczące cech 
osobowości, warunków somatycznych, akceptację ro-

dziców i ich sytuacji materialnej. Niezależnie od liczby 
uzyskanych punktów w kwalifi kacjach, mogą i powinny 
być uwzględniane sugestie osób bezpośrednio ocenia-
jących dzieci w danej szkole.

Głównym celem akcji MCS-u, niezależnie od do-
boru do sportu, było zachęcenie do jego uprawiania, 
do większej aktywności ruchowej. Wszyscy uczestnicy 
badań otrzymali certyfi katy, na których z jednej strony 
stwierdzono „Jesteś uzdolniony ruchowo i masz szan-
sę poprawić swoje wyniki w sporcie”, z drugiej zamiesz-
czono następujący tekst: „Twoje zdolności kondycyjne 
i koordynacyjne wspólnie z określonymi warunkami fi -
zycznymi, jakie posiadasz oraz cechami psychicznymi, 
mogą być ważną informacją dla Ciebie, Twoich rodzi-

Tabela 1. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych dziewcząt (N = 307)

Table 1. Numerical characteristics of measurements of investigated in girls (N = 307) 

Lp. Cechy
Traits Min. – maks. x– S V

1 Wiek metrykalny [lata]
Age  [years] 8,50–11,25 9,88 0,29 3,0

2 Wysokość ciała [cm] 
Body height 118,0–166,0 138,73 6,74 4,9

3 Masa ciała  [kg]
Body mass 19,5–69,5 33,60 7,30 21,7

4 Wiek morfologiczny [lata]                  
Morphological age  [years] 7,2–15,3 9,75 1,01 10,3

5 Wskaźnik Rohrera
Rohrer index

0,94–1,87 1,247 0,175 14,0

6
Trójskok z miejsca obunóż [cm]
Both-feet triple jump 300–640 438,5 55,8 12,7

7
Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej [cm]
Chest 1 kg  ball put 250–785 435,1 79,3 18,2

8 Przejście drabinek w zwisie [s]                       
Wall bar cross 3,33–30,45 11,466 5,706 49,8

9 Przejście nad i pod poprzeczką [s]             
Pass over and under cross-bar 7,85–23,46 12,598 2,165 17,2

10 Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 3,00–9,68 4,991 1,122 22,5

11 Wskaźnik I – iloczynowy ×

× ×

6 7
8 9 10Product index – I  

33–4288 417,4 409,2 98,0

12 Wskaźnik II – sumaryczny 
+

+ +

6 7
8 9 10Total index – II 

13–82 32,3 10,5 32,5

13 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 140–351 250,0 35,1 14,0

14 Wskaźnik III – siły względnej 
7
3

     
Relative strength index – III

7–23 13,3 2,9 21,8

15 Wskaźnik IV – siły względnej (motoryczny) 
7
8

  
Relative (motoric) strength index – IV

12–192 47,4 25,2 53,1

Poszczególne zmienne we wskaźnikach oznaczone są liczbami porządkowymi.
The traits in indices are marked by sequence numbers.
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Tabela 2. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych chłopców (N = 312)

Table 2. Numerical characteristics of measurements of investigated in boys (N = 312)

Lp. Cechy
Traits Min. – maks. x– S V

1 Wiek metrykalny [lata]
 Age [years] 9,0–10,25 9,90 0,27 2,7

2 Wysokość ciała [cm] 
Body height 125,0–161,5 140,14 5,70 4,1

3 Masa ciała  [kg]
Body mass 19,5–61,0 34,57 7,11 20,6

4 Wiek morfologiczny [lata]                  
Morphological age    [years] 7,7–12,2                                                                                                                              3 9,80 0,85 8,7

5 Wskaźnik Rohrera
Rohrer index 0,74–1,90 1,247 0,182 14,6

6
Trójskok z miejsca obunóż [cm]
Both-feet triple jump 260–620 476,5 61,2 12,8

7
Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej [cm]
Chest 1 kg  ball put 250–865 518,3 94,9 18,3

8 Przejście drabinek w zwisie [s]                       
Wall bar cross 3,10–30,00 10,713 6,120 57,1

9 Przejście nad i pod poprzeczką [s]             
Pass over and under cross-bar 7,50–20,00 11,802 2,131 18,1

10 Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 2,98–9,90 5,021 1,169 23,3

11 Wskaźnik I – iloczynowy 
×

× ×

6 7
8 9 10Product index – I  

35–3405 669,2 600,3 89,7

12 Wskaźnik II – sumaryczny +

+ +

6 8
8 9 01Total index – II 

13–80 39,6 13,7 34,7

13 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 129–330 250,0 37,6 15,1

14 Wskaźnik III – siły względnej 
7
3

     
Relative strength index – III

8–28 15,5 3, 7 23,7

15 Wskaźnik IV – siły względnej (motoryczny) 
7
8

  
Relative (motoric) strength index – IV

11–186 63,8 34,2 53,6

Poszczególne zmienne we wskaźnikach oznaczone są liczbami porządkowymi.

The traits in indices are marked by sequence numbers.

ców, opiekunów, nauczycieli czy trenerów. Wskazują 
na Twoje ewentualne szanse osiągania sukcesów 
w sporcie wyczynowym. Ale gdy nie najlepiej czujesz 
się w rywalizacji sportowej i nie jest to Twoja dome-
na, to ruch i sport może być TWOIM PRZYJACIELEM 
w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Zależy 

nam, abyś miał kontakt ze sportem i aktywnym wy-
poczynkiem nie tylko dla sukcesów sportowych, ale 
też dla radości i zabawy. Za pośrednictwem naszego 
adresu internetowego możesz wybrać klub lub sekcję 
sportową dla siebie”.
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Tablica 3. Związki 5 prób ze wskaźnikami siły względnej i ocenami końcowymi zdolności motorycznych dziewcząt (N = 307)

Table 3. Correlation coeffi cients between results of 5 trials, relative strength indices and fi nal evaluating of motor abilities of girls N = 307)

Lp. Cecha
Trait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 46 –48 –52 –36 65 77 80 53 59

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg ball put 46 –22 –25 –28 50 61 63 49 58

3 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross –48 –22 42 22 –56 –75 –67 –43 –76

4 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –52 –25 42 46 –55 –67 –75 –54 –45

5 Przeskoki boczne obunóż 
Both-feet lateral jumps –36 –28 22 46 –50 –51 –66 –26 –34

6 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 65 50 –56 –55 –50 90 78 59 88

7 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 77 61 –75 –67 –51 90 94 67 91

8 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 80 63 –67 –75 –66 78 94 64 77

9 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 53 49 –43 –54 –26 59 67 64 61

10 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 59 58 –76 –45 –34 88 91 77 61

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coeffi cients multiplied by 100
r0,05 – 11             r0,01 – 15

Tablica 4. Związki 5 prób ze wskaźnikami siły względnej i ocenami końcowymi zdolności motorycznych chłopców (N = 312)

Table 4. Correlation coeffi cients between results of 5 trials, relative strength indices and fi nal evaluating of motor abilities of boys (N = 312)

Lp. Cecha
Trait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 50 –49 –55 –57 71 78 83 62 65

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg ball put 50 –29 –32 –41 54 64 67 61 60

3 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross –49 –29 47 37 –62 –78 –70 –51 –79

4 Przejście nad  i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –55 –32 47 62 –63 –71 –78 –53 –53

5 Przeskoki boczne obunóż 
Both-feet lateral jumps –57 –41 37 62 –60 –64 –79 –41 –47

6 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 71 54 –62 –63 –60 94 82 64 89

7 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 78 64 –78 –71 –64 94 94 73 93

8 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 83 67 –70 –78 –79 82 94 72 82

9 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 62 61 –51 –53 –41 64 73 72 67

10 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 65 60 –79 –53 –47 89 93 82 67

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coeffi cients multiplied by 100
r0,05 – 11             r0,01 – 15
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Tablica 5. Związki wieku i cech somatycznych z wynikami prób, wskaźnikami siły względnej oraz ocenami końcowymi zdolności motorycznych dziewcząt (N = 307)

Table 5. Correlation coeffi cients between age and somatic traits, results of trials, relative strength indices and fi nal evaluating of motor abilities of girls (N = 307)

Lp. Cecha
Trait

Wiek
 metrykalny

Age

Wysokość 
ciała

Body height

Masa ciała
Body mass

Wiek mor-
fologiczny 
Morpho-

logical age

Wskaźnik 
Rohrera

Rohrer index

1 Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 03  06 –16 –07 –30

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg  ball put 29 46 36 44 08

3 Przejście drabinek w zwisie 
Wall bar cross –01 17 28 24 25

4 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –04 25 39 34 32

5 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps –03 01 03 02 04

6 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 13 –05 –17 –12 –20

7 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 13 –01 –18 –11 –25

8 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 11 02 –14 –07 –23

9 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 06 –32 –60 –51 –58

10 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 18 01 –13 –06 –19

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coeffi cients multiplied by 100
r0,05 – 11             r0,01 – 15

Tablica 6. Związki wieku i cech somatycznych z wynikami prób, wskaźnikami siły względnej oraz ocenami końcowymi zdolności motorycznych chłopców (N = 312)

Table 6.  Correlation coeffi cients between age and somatic traits, results of trials, relative strength indices and fi nal evaluating of motor abilities of boys (N = 312)

Lp. Cecha
Trait

Wiek
metrykalny

Age

Wysokość 
ciała
Body
height

Masa ciała
Body mass

Wiek morfo-
logiczny
Morpho-

logical age

Wskaźnik
Rohrera

Rohrer index

1 Trójskok z miejsca obunóż 
Both-feet triple jump 17 –06 –31 –21 –38

2 Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej 
Chest 1 kg  ball put 16 28 19 25 04

3 Przejście drabinek w zwisie 
Wall bar cross –13 22 39 34 35

4 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –11 23 37 33 31

5 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps –19 07 12 09 12

6 Wskaźnik I – iloczynowy
Product index – I 21 –11 –26 –20 –27

7 Wskaźnik II – sumaryczny
Total index – II 21 –11 –29 –23 –31

8 Suma pkt T 5 prób
Total score (pts) of 5 trials                                                 21 –08 –26 –19 –30

9 Wskaźnik III – siły względnej
Relative strength index – III 11 –35 –63 –55 –58

10 Wskaźnik IV– siły względnej (motoryczny)
Relative (motoric) strength index – IV 21 –08 –27 –19 –30

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coeffi cients multiplied by 100
r0,05 – 11            r0,01 – 15
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Tablica 7. Związki wskaźnika iloczynowego 5-cechowego z wariantami 4-, 3-. i 2-cechowymi u dziewcząt (N = 307)

Table 7. Correlation between 5-traits product index and variants for 4-, 3- and 2-traits in girls (N = 307)  

Lp Cecha
1 2 3 4 5 6 7 8

6x7/8x9x10 7/8x9x10 6x7/8x9 6x7/8x10 6x7/8 7/8x9 7/8x10 7/8

1 6x7/8x9x10 99 97 98 92 94 96 88

2 7/8x9x10 99 97 98 93 96 98 90

3 6x7/8x9 97 97 97 98 95 99 94

4 6x7/8x10 98 98 97 96 95 99 92

5 6x7/8 92 93 98 96 97 95 98

6 7/8x9 94 96 95 95 97 95 97

7 7/8x10 96 98 99 99 95 95 95

8 7/8 88 90 94 92 98 97 95

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coeffi cients multiplied by 100
r0,05 – 11             r0,01 – 15    
 6 – Trójskok z miejsca obunóż / Both-feet triple jump
 7 – Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej / Chest 1 kg  ball put
 8 – Przejście drabinek w zwisie / Wall bar cross
 9 – Przejście nad i pod poprzeczką / Pass over and under cross-bar
10 – Przeskoki boczne obunóż / Both-feet lateral jumps

Tablica 8. Związki wskaźnika iloczynowego 5-cechowego z wariantami 4-, 3-. i 2-cechowymi u chłopców ( N=312)

Table 8. Correlation between 5-traits product index and variants for 4-, 3- and 2-traits in boys (N=312

Lp Cecha
1 2 3 4 5 6 7 8

6x7/8x9x10 7/8x9x10 6x7/8x9 6x7/8x10 6x7/8 7/8x9 7/8x10 7/8

1 6x7/8x9x10 99 97 98 93 95 97 89

2 7/8x9x10 99 97 98 93 97 98 91

3 6x7/8x9 97 97 97 98 99 96 95

4 6x7/8x10 98 98 97 96 95 99 94

5 6x7/8 93 93 98 96 97 96 99

6 7/8x9 95 97 99 95 97 96 97

7 7/8x10 97 98 96 99 96 96 95

8 7/8 89 91 95 94 99 97 95

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100 / All correlation coeffi cients multiplied by 100
r0,05 – 11             r0,01 – 15    
 6 – Trójskok z miejsca obunóż / Both-feet triple jump
 7 – Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piersiowej / Chest 1 kg  ball put
 8 – Przejście drabinek w zwisie / Wall bar cross
 9 – Przejście nad i pod poprzeczką / Pass over and under cross-bar
10 – Przeskoki boczne obunóż / Both-feet lateral jumps

Wnioski

Ze względu na brak adekwatnych testów do oceny 
zdolności rozluźnienia mięśni, jak również czucia ryt-
mu motorycznego, traktujemy zastosowany zestaw 

jako nie w pełni satysfakcjonujący pod względem pro-
gnostycznym, niemniej ułatwiający dobór do szkolenia 
sportowego. Jego skuteczność będzie można ocenić 
po kilku latach.
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PODSTAWOWE CECHY SOMATYCZNE A SPRAWNOŚĆ 
FIZYCZNA CHŁOPCÓW BADANA W KONWENCJI 

ZDROWIA W WYBRANYCH OKRESACH ONTOGENEZY

BASIC SOMATIC FEATURES VERSUS 
PHYSICAL ACTIVITY  TESTED IN THE TERMS 
OF HEALTH-RELATED FITNESS CONVENTION

IN SELECTED PERIODS OF ONTOGENESIS

Jerzy Januszewski*, Edward Mleczko**

***emeryt. prof. zw. dr hab., Kraków, os. Dywizjonu 303, blok 26/51
***prof. zw. dr hab.,  Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78

Słowa kluczowe: płeć męska, wiek 9–18 lat, ocena wieku morfologicznego, sprawność fi zyczna 
w koncepcji H-RF 

Key words: male gender, age 9–18 years, developmental biological age evaluation, physical activity 
in the terms of H-RF convention

Wstęp. Problem oceny sprawności fizycznej jest nadal otwarty, pomimo długiego już okresu prowadzenia 
badań w celu jego rozwiązania. Chociaż istnieje świadomość potrzeby uwzględniania czynnika rozwojowego 
w ewaluacji coraz nowszych propozycji pomiaru różnych komponentów motoryki człowieka, to sposoby wprow-
adzenia go do relatywizacji sprawności fizycznej w warunkach praktyki szkolnej wydają się dyskusyjne. 

Cel badań własnych. 1. Poznanie roli, jaką odgrywają poszczególne składowe wieku morfologicznego 
w różnicowaniu wybranych komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia. 2. Określenie 
w głównych okresach ontogenezy granicy skuteczności metod relatywizacji poziomu rozwoju podstawowych 
komponentów konwencji zdrowia sprawności fizycznej z wykorzystaniem tradycyjnej formuły oceny wieku 
morfologicznego. 

Materiał. Z liczby 6353 chłopców w wieku kalendarzowym 9–18 lat, przebadanych w latach 1996–2005 
w Małopolsce, wylosowano po 150 osobników z trzech zespołów utworzonych w grupach wieku 9–10, 13 –14 
i 17–18 lat. Tak wyselekcjonowaną zbiorowość podzielono na trzy zespoły po 50 uczniów.  Kryterium podziału 
stanowił poziom wysokości i masy ciała. Do analiz statystycznych brano pod uwagę tylko badanych z dwóch 
skrajnych przedziałów zmienności.  

Metody. W grupach wieku kalendarzowego oraz w skrajnych frakcjach badanych obliczono wartości (x–, 
SD) komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF. Umożliwiło to znormalizowanie na 0 i 1 wielkości różnic 
międzygrupowych oraz określenie ich istotności statystycznej.  Do zbadania siły związku między zmiennymi 
niezależnymi (wysokość i masa ciała) i zmiennymi zależnymi (komponenty sprawności fizycznej w ujęciu H-RF) 
wykorzystano metodę korelacji prostej i cząstkowej. Istotność różnic międzygrupowych oraz współczynników 
korelacji zbadano testem  t°-Studenta. 

Wyniki badań. Zastosowanie w badaniach własnych korelacji cząstkowej nie pozwoliło stwierdzić znaczącej 
roli wieku kalendarzowego w ustaleniu wieku morfologicznego. Na jego wartość liczbową w badanej grupie 
chłopców największy wpływ wywierał wiek masy ciała, a nieco mniejszy wiek wysokości ciała i długość życia. Wiek 
kalendarzowy nie zawsze wpływał na zróżnicowanie komponentów motorycznych i funkcjonalnych badanych.  
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Wnioski. W celu dokonania relatywnej oceny sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia chłopców w wieku ich 
progresywnego rozwoju istnieją podstawy do wykorzystania skróconej formuły obliczania ich wieku morfolo-
gicznego (iloraz wieku masy i wysokości ciała), z pominięciem wieku chronologicznego.

Introduction. How to evaluate physical activity is still open to question, despite many years of research 
conducted in search for answer. We can observe the need to include developmental factor in the evaluation of 
recent implementations for measuring human kinetics components but all the methods of introducing this factor 
to relativize physical activity in school environment seem to be disputable. 

Aim of the research. 1. To recognize the role of particular developmental biological age components in the 
diversification of selected physical activity components examined in the terms of H-RF convention. 2. To determine 
in main periods of ontogenesis the effectiveness limit for the methods of relativization of the convention’s basic 
components of physical activity using the traditional formula for calculating the developmental biological age. 

Material. Among 6353 boys at the age of 9–18, tested in 1996–2005 in Małopolska region, 150 individuals 
in three age groups of 9–10, 13–14 and 17–8 were chosen. After that, selected community was divided into 3 
groups, each 50 individuals. The criterion was the level of height and weight. To estimate statistical analysis only 
subjects form two extreme ranges of variables were considered.   

Methods. In the age groups and the extreme fractions group of the tested, the x
–
 and SD values of the physical 

activity components in the terms of H-RF convention were estimated. It enabled to normalize the 0 and 1 level of 
the intergroup differences as well as to describe the statistical significances. To estimate the strength between 
the independent variables (the height and weight levels) and dependent variables (physical activity components 
in the terms of H-RF convention) Pearson correlation and part-correlation methods were used. The significance 
of the intergroup differences and correlation coefficients were tested by t°-Student test.

Results. The part-correlation has revealed no significant role of the calendar age in determining the devel-
opmental biological age of individuals. The body mass age and, to a lesser extent, the body height age and life 
length alike had an influence on the numerical value of tested groups. Calendar age did not always affect the 
diversity of motor and functional components of individuals.

Conclusions. Everything indicates that in order to do relative physical activity evaluation of boys in connection 
with their progressive development in the terms of H-RF convention there are good reasons to use abbreviated 
formula of calculating developmental biological age (the quotient of mass age and body height age) of individuals 
passing over their chronological age.   

Wstęp

W poprzednich naszych artykułach – które prezentuje-
my w dalszej kolejności – zwróciliśmy uwagę na ciągle 
otwarty problem ewaluacji sprawności fi zycznej, po-
mimo długiego już okresu prowadzenia badań w celu 
jego rozwiązania. Wykazano w nich, że chociaż istnieje 
świadomość potrzeby uwzględniania zaawansowania 
rozwojowego w ocenie poziomu sprawności fi zycznej 
badanej w różnej koncepcji i z zastosowaniem coraz 
nowszych narzędzi pomiarowych, to rezultaty takiego 
postępowania w praktyce szkolnego wychowania fi -
zycznego w naszym kraju dalekie są od oczekiwań. 

Na przełomie wieków pojawiły się w Polsce w opra-
cowaniach monografi cznych i podręcznikach z teorii 
motoryczności człowieka głosy sugerujące potrzebę 
podjęcia odważniejszych decyzji powrotu „do korzeni” 
w ocenie sprawności motorycznej dzieci i młodzieży 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. W założeniach teoretycznych 
i implikacjach praktycznych w różny sposób czerpano 
inspirację z norweskich propozycji  ewaluacji sprawno-
ści motorycznej dzieci i młodzieży [za 1], na której wzo-

rował się też Jan Mydlarski [10] w pionierskim dziele 
Sprawność fi zyczna młodzieży w Polsce.  Z podobną 
praktyką zetknąć się można także w późniejszych po-
szukiwaniach badawczych polskich pedagogów i teo-
retyków motoryczności człowieka [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 
13,14,15, 16].

Z dokonanego przeglądu krajowego i zagraniczne-
go piśmiennictwa może wynikać, że zasygnalizowany 
wcześniej problem ciągle pozostaje otwarty. W Polsce 
ludzie nauki przez pewien czas, idąc w ślad za modą pa-
nującą w Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych, 
a będącą przeciwwagą do słusznej drogi postępowania 
badawczego, w ewaluacji sprawności fi zycznej coraz 
częściej wkraczali na szlak uproszczonych ocen  ze-
branych materiałów w relacji do wieku kalendarzowe-
go. Przykładem tego może być proponowany sposób 
oceny sprawności motorycznej w Międzynarodowym 
Teście Sprawności Fizycznej [17] czy też w polskim te-
ście L. Denisiuka [18] 

Zgodnie ze stanowiskiem antropologów za naj-
bardziej przydatną do oceny wieku morfologicznego 
uznaje się formułę, na podstawie której jest on wy-
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padkową wieku wysokości i wieku masy ciała [19, 20]. 
Dodatkowo wiek obu cech somatycznych uzupełniano 
o długość życia badanych. W wykorzystywanej formu-
le obliczeniowej dużą trudność sprawia rozgraniczenie 
dojrzałości biologicznej i rozmiarów ciała. Nie jest to 
metoda bezdyskusyjna. Już dawno zwracano uwagę 
na jej niedostatki [21, 22, 23]. Najbardziej dyskusyjne 
okazało się włączanie do niej wieku kalendarzowego 
[1, 3, 4]. Pojawiły się zatem głosy sugerujące możli-
wość eliminacji wieku chronologicznego z tradycyjnej 
formuły matematycznej, która by mogła „zamazywać 
rzeczywisty obraz rozwoju” z wypadkowej wysokości 
i masy ciała [24, 25].

W skrajnych przypadkach dochodziło także do 
próby określania wieku biologicznego rozwoju tylko na 
podstawie poziomu rozwoju jednej z podstawowych 
cech somatycznych. Pomijając względy praktyczne 
związane z wdrożeniem tego toku postępowania warto 
zauważyć, iż nie wypracowano dotąd na tym gruncie 
wspólnego stanowiska metodycznego, w jaki sposób 
eliminować wpływ zaawansowania rozwoju z wyników 
sprawności fi zycznej. Niekiedy przedstawiane są wyni-
ki testów motorycznych jako funkcję rozwoju wysokości 
ciała, innym razem ujmuje się je w tzw. relatywnym 
ujęciu [26].  W ostatniej z wymienionych metod ocena 
polega na tym, że wytrąca się z wartości wyników da-
nego pomiaru zdolności motorycznej zaawansowanie 
rozwojowe danego osobnika, określone na podstawie 
poziomu rozwoju wysokości ciała. Procedura ta spo-
tkała się z krytyką środowisk naukowych. Zwrócono 
uwagę, że można by ją było stosować tylko wówczas, 
gdyby korelacja między wysokością ciała a poszcze-
gólnymi testami sprawności fi zycznej wynosiła 100%. 
[26]. Tak jednak nie jest bo wytrąca się nieistniejący 
wpływ wysokości ciała.

Podobne zastrzeżenia wysuwano pod adresem 
tych badaczy, którzy upatrywali przydatności innych ła-
twiejszych antropologicznych metod określania wieku 
biologicznego w pedagogicznej kontroli pozytywnych 
mierników zdrowia fi zycznego [2, 27, 28]. Mimo to na-
dal istnieje pokusa upraszczania sposobów ewaluacji 
sprawności fi zycznej z wykorzystaniem antropologicz-
nej metody określania wieku zaawansowania rozwoju 
morfologicznego. Za przykład mogą tu posłużyć propo-
zycje porzucenia amerykańskiej koncepcji odchodze-
nia od normatywnej oceny wyników w testach powsta-
łych w konwencji Health-Related Fitness i przyjęcia za-
proponowanej formuły relatywizacji wyników w teście 
Eurofi t, [29], z uwzględnieniem poziomu zaawansowa-
nia rozwoju wysokości ciała [1, 3, 4, 5, 8].   

Mając na uwadze powyższy przegląd piśmiennic-
twa, trudno nie zauważyć, że dotąd nie wypracowano 
jeszcze obiektywnych i bezdyskusyjnych sposobów re-
latywizacji sprawności dzieci i młodzieży ze względu 
na czynnik rozwojowy, które byłyby łatwe do przepro-
wadzenia w warunkach szkolnych, nie budząc zarazem 
wątpliwości metodologicznych, zwłaszcza przy stoso-
waniu matematycznej formuły obliczeń wieku morfo-
logicznego. Pod koniec ubiegłego wieku zwrócił na to 
uwagę Januszewski [27], wskazując również na dys-
kusyjność często rozbudowanych bezzasadnie formuł 
relatywizacji sprawności fi zycznej. 

W poprzednich naszych opracowaniach, o których 
wspomnieliśmy wcześniej i które zostały opublikowa-
ne na łamach „Antropomotoryki” [30, 31, 32], starano 
się nawiązać do tradycyjnej, antropologicznej metody 
określania wieku biologicznego rozwoju i rozwiązać 
dyskusyjne kwestie jej trafności oraz użyteczności 
w relatywizacji sprawności fi zycznej w toku rozwoju 
ontogenetycznego dzieci i młodzieży. 

W jednym z artykułów [32] dla wszystkich porów-
nywanych ze sobą zespołów w grupach wieku kalen-
darzowego oraz w skrajnych frakcjach badanych (wyło-
nionych ze względu na wiek morfologiczny) wyliczono 
współczynniki powiązań prostych oraz cząstkowych. 
Zastosowanie w badaniach własnych korelacji cząstko-
wej pozwoliło stwierdzić, głównie w młodszym wieku 
szkolnym i w czasie dojrzewania płciowego chłopców, 
znaczącą rolę wieku kalendarzowego w ustaleniu wie-
ku morfologicznego. Na jego wartość liczbową najwięk-
szy wpływ wywierał wiek masy ciała i jego pochodne, 
a nieco mniejszy – wiek wysokości ciała i długość 
życia. Wiek morfologiczny (obok wieku kalendarzowe-
go) nie wpływał przede wszystkim na zróżnicowanie 
komponentów motorycznych i funkcjonalnych, głównie 
w takich pomiarach danych sprawności fi zycznej jak: 
gibkość, szybkość ruchów ręką (tapping), VO2 max 
(w wartościach względnych), czas biegu na dystansie 
50 oraz rezultat skoku w dal z miejsca i czas biegu na 
1000 m do czternastego roku życia. 

W świetle wyników przeprowadzonej analizy staty-
stycznej [32] należało przyjąć, że wiek morfologiczny, 
uwzględniający w swej istocie wiek masy i wysokości 
ciała oraz długość życia (wiek kalendarzowy), może 
spełniać rolę czynnika wytrącającego rozwój biologicz-
ny z wielkości komponentów motorycznych i funkcjonal-
nych sprawności fi zycznej badanej w konwencji zdro-
wia. Od okresu młodzieńczego wpływ wieku morfolo-
gicznego na ww. parametry może wygasać. Dokładna 
analiza zastosowanego przyjętego podziału badanych 
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na frakcje ze względu na wiek morfologiczny, obliczony 
z uwzględnieniem trzech komponentów (wiek kalenda-
rzowy, wysokości, masy ciała) doprowadziła jednak do 
wniosku, że z dużą ostrożnością należałoby podcho-
dzić do przypisywania roli, jaką odgrywa wiek kalenda-
rzowy w podziale na osobników starszych i młodszych 
biologicznie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
przy zastosowanym podziale badanych na grupy, na 
wnioskowanie w dużym stopniu rzutował artefakt.  

W związku z tym na tym samym materiale postano-
wiono przeprowadzić podobne obliczenia statystyczne, 
w analogicznej liczebnie grupach wiekowych, w któ-
rych wyróżniono skrajne grupy chłopców charakteryzu-
jących się zróżnicowaną wysokością oraz masą ciała.  

Przyjęto następującą hipotezę:
Jeżeli faktycznie wiek kalendarzowy odgrywa zna-

czącą rolę w ustaleniu wieku morfologicznego w nie-
których okresach ontogenezy, to w wyżej wymienionych 
frakcjach podziału osobników (wyższych i niższych, 
a także cięższych i lżejszych) ujawnią się znaczące 
korelacje proste i cząstkowe w powiązaniach długości 
życia z pełną formułą wyliczeń wieku morfologicznego, 
jak i przy eliminacji z niej wieku kalendarzowego. 

Materiał i metody

W niniejszym opracowaniu do analiz statystycznych 
posłużono się materiałem badawczym wykorzystanym 
w opublikowanym w 2008 roku artykule [32]. Do dal-
szych prac zakwalifi kowano uczniów w wieku 9 i 10, 
13 i 14 oraz 17 i 18 lat, czyli chłopców będących od-
powiednio: we wczesnym wieku szkolnym, w czasie 
dojrzewania oraz w młodzieńczym okresie rozwoju. 
Osobnicy ci uczęszczali do szkół podstawowych i śred-
nich w wioskach i miastach województw: podkarpac-
kiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Z 6353 ob-
serwowanych uczniów wylosowano po 150 chłopców 
w wymienionych wyżej sześciu grupach wiekowych 
(przykładowo do zbiorowości dziewięciolatków zakwa-
lifi kowano badanych w granicach od 8 lat i 6 miesię-
cy do 9 lat i 5 miesięcy)1. Z ich podstawowymi dany-
mi statystycznymi, dotyczącymi badanych zmiennych 
w kolejnych zespołach, mogą Czytelnicy zapoznać się 
we wspomnianej już publikacji [32] w tabeli 1. W ze-

1 Dane dotyczące miesięcy w odpowiednim roku, wynikające 
z porównania daty urodzenia z terminem badań, przeliczono do 
układu dziesiętnego zgodnie z regułą: liczbę 1 dzielono na 12 mie-
sięcy, a sumy tak powstałego ilorazu dawały (po zaokrągleniu do 
trzech liczb po przecinku) wartości od jednego miesiąca (0,083) do 
jedenastego (0,917).

stawieniu tym podano wstępne analizy, które zostaną 
wykorzystane w niniejszym opracowaniu, a dotyczą 
następujących parametrów:

(Wkal)2 – wiek kalendarzowy / calendar age; (WYS) 
– wysokość ciała / body height; (MASA) – masa ciała 
/ body weight; (BMI) – wskaźnik wagowo-wzrostowy 
Queteleta II / body mass index [2]; (∑R+Ł) – suma 
dwóch fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu i pod 
łopatką) / sum of two skinfols (triceps and subscapular) 
[33]; (PF) – procentowa zawartość tłuszczu / percent 
fat – obliczeń dokonano na podstawie równań przewi-
dujących Slaughtera i wsp. [34]; (FM) – masa tłuszczu 
w ogólnym ciężarze ciała / fat mass; (LBM) – masa cia-
ła szczupłego / lean body mass (różnica między ogól-
ną masą ciała a wagą tłuszczu w masie ciała); (GIB) 
– gibkość / fl exibility, test wg Eurofi tu [29]; (SIŁA) – siła 
statyczna chwytu ręki sprawniejszej mierzona dynamo-
metrem Colina / static strenght; (SKOK) – skok w dal 
z miejsca / standing board jump, oceniający dynamicz-
ną siłę skurczu mięśni kończyn dolnych; (RZUT) – rzut 
piłką lekarską 2 kg do tyłu nad głową / medicine ball 
throw for distance, oceniający dynamiczną siłę skurczu 
mięśni kończyn górnych i tułowia; (B-50) – czas biegu 
ze startu wysokiego na dystansie 50 m / 50 m run – 
to test szybkości biegowej; (B-1000) – czas biegu na 
odległość 1000 m / 1000 m run, próba oceniająca wy-
trzymałość biegową zgodnie z zabawą „punktualny po-
ciąg”, czyli dziesięciokrotny bieg po obwodzie kwadratu 
o boku 25 m [35]; (VO2 max) – maksymalna minutowa 
konsumpcja tlenu / maximal oxygen consumption, za-
stosowano zmodyfi kowany przez Januszewskiego [36] 
test Margarii i wsp. [37]; (VO2 max∙kg) – globalny mak-
symalny pobór tlenu na minutę / global maximal oxygen 
consumption, zmienną tę otrzymano mnożąc wielkość 
VO2max przez masę ciała osobnika; (MPA) – maksy-
malna praca anaerobowa / maximal anaerobic work 
[38] wyrażająca bezmleczanową zdolność wysiłkową 
w dżulach; wyliczono ją mnożąc rezultat skoku w dal 
z miejsca (w m) przez masę ciała (w kg) i przyspie-
szenie ziemskie (9,89 m/s2); (TAPP) – częstotliwość 
ruchów kończyny górnej / plate tapping test, czas 15 
cykli w zmodyfi kowanym przez Szopę i wsp. [3,4] teście 
Eurofi tu [29]; (KRZYŻ) – orientacja przestrzenna / spa-
ce orientation, czas wykonania 49 zadań w serii „free” 
na aparacie krzyżowym AKN-102; (WM) – wiek morfo-
logiczny / developmental biological age, który otrzyma-
no zgodnie z metodą standardów; jest to suma wieku: 

2 W nawiasach wytłuszczono skróty nazw badanych zmien-
nych, które zastosowano w opisach tabel i rycin.
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Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne wyodrębnionych grup (po 50 osób) „niższych” (A) i „wyższych” (B) chłopców w okresach: młodszego wieku 
szkolnego (9 i 10 lat), dojrzewania płciowego (13 i 14 lat) oraz młodzieńczego (17 i 18 lat)

Table 1. Basic statistics data of groups (50 people within each group), “lower” (A) and “higher (B) boys in the periods: junior primary school (9 and 10 
years), puberty (13 and 14 years), juvenile (17 and 18 years)

Zmienne/ Grupy 9 lat / age 10 lat / age 13 lat / age 14 lat / age 17 lat / age 18 lat / age

Data Group x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD

Wkal.(l) A 8,96 0,21 10,01 0,25 12,95 0,30 13,96 0,26 17,00 0,24 18,03 0,22
B 9,18 0,25 10,06 0,28 13,13 0,26 14,14 0,29 17,03 0,24 18,07 0,25

WM (l) A 8,12 0,45 8,98 0,48 11,70 0,62 12,66 0,69 15,53 0,65 15,77 0,67
B 9,85 0,62 10,77 0,65 14,03 0,72 14,86 0,77 17,93 0,53 18,22 0,56

WYS (cm) A 127,92 2,45 131,03 2,90 146,13 4,36 150,97 4,63 165,75 4,01 164,40 4,73
B 140,70 3,22 145,17 4,09 165,29 5,14 170,50 4,22 181,04 3,36 180,39 3,21

MASA (kg) A 25,76 3,28 28,50 3,15 36,27 4,12 40,38 5,85 57,49 7,22 57,32 7,05
B 33,70 5,72 37,63 6,39 54,03 7,75 57,06 6,51 70,45 7,24 69,62 6,19

BMI (kg/m2) A 15,74 1,87 16,58 1,57 16,96 1,50 17,67 2,00 20,91 2,35 21,77 2,16
B 17,00 2,68 17,80 2,48 19,75 2,53 19,61 1,98 21,49 2,04 21,39 1,80

Σ R+Ł (log) A 210,24 14,04 214,88 13,81 216,95 12,59 217,57 15,25 221,68 14,46 229,97 15,13
B 222,36 20,01 225,67 15,51 223,98 14,11 223,06 13,87 220,68 15,64 217,53 14,68

PF (log) A 208,57 13,65 213,32 13,40 214,97 12,98 210,04 17,23 214,74 15,71 223,47 15,37
B 220,01 18,39 223,63 14,43 221,10 13,52 216,44 14,26 213,51 16,77 210,13 15,91

FM (log) A 151,05 18,14 160,12 16,60 172,62 15,83 177,57 18,31 197,30 16,57 205,49 17,11
B 174,56 25,59 182,66 20,16 196,81 18,07 197,04 17,74 205,24 17,62 201,64 16,66

LBM (kg) A 22,12 1,45 24,18 2,37 30,57 2,91 33,85 4,19 47,38 6,15 45,02 6,06
B 26,90 2,66 30,18 4,50 43,81 5,41 46,79 4,90 58,17 6,74 58,37 5,20

GIB (cm) A 53,40 4,81 51,84 5,25 52,76 5,90 51,92 6,05 61,56 7,20 61,06 6,20
B 50,94 6,24 51,14 6,52 53,64 6,00 53,44 7,93 60,00 6,94 61,92 7,09

SIŁA (log) A 196,14 22,51 206,17 17,66 224,20 15,54 236,37 14,73 250,01 15,85 245,36 15,11
B 205,28 20,96 217,66 18,11 241,39 14,55 249,72 12,00 263,25 10,85 265,32 10,14

SKOK (cm) A 128,42 16,57 144,24 15,73 163,66 18,10 176,90 19,40 191,74 23,25 176,62 30,75
B 132,46 19,04 145,72 20,69 171,00 29,10 192,68 21,65 211,84 17,13 217,56 20,39

RZUT (log) A 150,26 9,07 162,74 11,75 178,72 8,00 187,55 10,69 195,50 9,49 192,79 13,52
B 159,33 9,35 171,03 11,18 189,57 10,73 198,68 10,68 203,63 9,27 205,65 6,70

B-50 (s) A 10,18 0,93 9,43 0,85 8,63 0,76 8,38 0,75 7,47 0,67 7,55 0,68
B 10,23 0,84 9,61 1,00 8,60 0,81 7,96 0,74 7,22 0,53 7,14 0,63

B-1000 (s) A 388,14 48,13 344,08 54,94 296,14 37,88 275,08 36,01 249,00 31,06 272,36 32,83
B 365,16 45,62 330,50 52,90 292,26 47,09 268,38 38,26 232,78 32,33 248,02 37,34

MPA (J) A 323,06 48,01 403,40 63,90 581,94 88,64 700,56 120,32 1086,32 215,62 1002,04 254,06
B 432,59 64,71 537,30 121,05 900,33 173,89 1078,01 170,76 1462,41 176,17 1484,62 181,24

VO2 max (ml) A 46,43 9,02 50,58 9,12 52,55 11,71 51,88 9,29 54,54 9,49 51,43 10,85
B 47,99 10,36 48,15 10,32 50,08 10,04 51,75 8,80 57,38 9,56 59,31 8,86

VO2 max·kg (log) A 106,71 9,20 114,86 8,78 126,64 10,49 130,98 9,93 116,12 9,72 145,70 12,01
B 119,24 9,79 124,28 11,03 141,94 9,70 146,12 8,97 159,82 8,11 160,94 7,31

TAPP (s) A 9,99 1,87 9,05 1,81 7,43 1,32 7,64 1,74 6,89 1,15 6,79 1,33
B 9,72 2,11 8,78 1,96 7,75 1,25 7,23 1,65 6,48 0,95 6,70 1,19

KRZYŻ (s) A 143,62 39,38 124,36 36,34 84,32 17,51 79,32 18,89 67,14 9,77 65,82 10,69
B 124,42 36,48 104,70 25,49 81,46 17,31 73,06 15,81 61,84 8,65 59,68 10,21

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files
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kalendarzowego, wieku wysokości i wieku masy ciała 
podzielona przez 3 [20, 25, 30] (dwie ostatnie składowe 
ustalono posługując się tabelami opracowanymi przez 
Żaka [2]. 

Przystępując do dalszej analizy wszystkie 150.
osobowe zbiorowości w poszczególnych grupach 
wiekowych podzielono na trzy zespoły. Kryterium 
podziału stanowiła wysokość ciała. Przykładowo 
z grona trzynastolatków wybrano pięćdziesięciu 
osobników „najniższych” wzrostem (frakcja A) oraz 
pięćdziesięciu „najwyższych” (frakcja B). Pozostałych 
pięćdziesięciu, o „przeciętnej” długości ciała, pomi-
nięto. Następnie z tego samego gremium liczącego 
150 osób wybrano uczniów różniących się masą cia-
ła: 50 „lżejszych” (frakcja-L) oraz „cięższych” (frakcja
-C); pozostałych „średniaków” także wyeliminowano. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że użyte terminy 
oznaczają jedynie wielkości niższe lub wyższe od 
mediany.

Postępując podobnie z pozostałymi zespołami 
(o liczbie 150) wyłoniono ogółem sześć par osobni-
czych różniących się wysokością ciała oraz tyleż samo 
duetów spolaryzowanych masą ciała.

Dla tak wyłonionych frakcji ponownie wyliczono 
wartości x– i SD, co umożliwiło znormalizowanie na 0 
i 1 otrzymanych zmiennych w zbiorowościach różnią-
cych się wzrostem i osobno ciężarem ciała. W dalszej 
kolejności ustalono dla wszystkich porównywanych ze 
sobą zespołów współczynniki korelacji całkowitych, 
a także powiązań cząstkowych dla interesujących nas 
parametrów. Otrzymane dane zamieszczono w ośmiu 
tabelach; rezultaty dwu z nich zilustrowano.

Skodyfi kowane na średnie arytmetyczne i odchyle-
nia standardowe, różnice porównywanych zmiennych 
oraz wielkość powiązań liniowych i cząstkowych – 
zgodnie z wartością testu t-Studenta – uznawano za 
znamienne statystycznie przy poziomie istotności co 
najmniej 5 % (p0,05) [40].

Wyniki badań

Bez względu na zróżnicowany materiał badawczy – za-
równo na chłopców „niższych” – A i „wyższych” – B 
(tab. 1) oraz na osobników „lżejszych” – L i „cięższych” 
– C (tab. 2) można zaobserwować, że w miarę upły-
wu czasu wielkości analizowanych zmiennych rosną. 
Przyrosty te są zgodne z powszechnie znanym tem-
pem rozwojowym w: młodszym wieku szkolnym (9 i 10 
lat) i w czasie dojrzewania (13 i 14 lat), by w okresie 
młodzieńczym (17 i 18 lat) wyraźnie zwolnić tempo 

rozwoju. Można także zauważyć, że w przeważającej 
większości rozproszenie (SD) indywidualnych danych 
somatycznych, czynnościowych i sprawnościowych jest 
większe u osobników „wyższych” i „cięższych” w porów-
naniu do uczniów z frakcji A i L. Zauważono również, że 
takie zmienne jak: maksymalna minutowa konsumpcja 
tlenu (VO2 max), gibkość (GIB) oraz szybkość kończyny 
górnej (TAPP) wykazują wyjątkowo skromne przyrosty 
wraz z wiekiem, a także bardzo znikome zróżnicowanie 
pomiędzy chłopcami zakwalifi kowanymi do wcześniej 
wymienionych zespołów. Znaczące różnice między 
średnimi porównywanych grup A i B (tab. 1) oraz L i C 
(tab. 2) wykazują natomiast przykładowo: wiek morfo-
logiczny (WM), masa ciała szczupłego (LBM) czy mak-
symalna praca anaerobowa (MPA).

Z porównania wielkości danych między obydwoma 
zestawieniami liczbowymi można stwierdzić, że są one 
ze sobą zbieżne, co sugeruje, że wysokość ciała oraz 
ciężar ciała (jako „wskaźniki” rozwoju biologicznego) 
podobnie „opisują” zmienne morfofunkcjonalne i moto-
ryczne badanych uczniów. Wartości zmiennych tab. 1 
i 2 są również porównywalne z rezultatami przeliczeń 
tego samego materiału badawczego, gdzie podstawą 
podziału był wiek morfologiczny (WM) składający się 
z trzech wieków: wysokości i masy ciała oraz wieku 
chronologicznego [32]. Ten zbieg okoliczności przema-
wia za pominięciem w obliczeniach WM wieku kalen-
darzowego.

Podstawowe dane statystyczne prezentowane w ta-
belach 1 i 2 pozwalają na obliczenie, a tym samym na 
sprawdzenie wielkości zróżnicowania analizowanych 
zmiennych w porównywanych grupach. Umożliwiają 
nam to wielkości zróżnicowania analizowanych danych 
w porównywanych grupach (wielkości unormowane – 
WU na 0 i 1 chłopców „wyższych” i „cięższych” na tle 
uczniów „niższych” i „lżejszych”). Rezultaty i porówna-
nia tak znormalizowanych danych (WU) ilustrują ryciny 
1 i 2, które zostały wykreślone na podstawie wartości 
liczbowych tabel 3 i 4. Wspomniane ryciny przedsta-
wiają przebieg krzywych wielkości WU, różniących 
się od zera, a równocześnie wskazują, na które z nich 
wysokość oraz masa ciała mają większy lub mniejszy 
wpływ.

W tym miejscu informujemy Czytelników, że uzna-
liśmy wielkość różnic międzygrupowych w wysokości 
0,6 WU za znamienne statystycznie, co odpowiada 
progowemu poziomowi istotności określonemu w me-
todyce.

Znacząca większość zunifi kowanych wielkości 
porównywanych zmiennych morfofunkcjonalnych 
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Tabela 2. Podstawowe dane statystyczne wyodrębnionych grup (po 50 osób) „lżejszych” (L) i „cięższych” (C) chłopców w okresach: młodszego wieku 
szkolnego (9 i 10 lat), dojrzewania płciowego (13 i 14 lat) oraz młodzieńczego (17 i 18 lat)

Table 2. Basic statistics data of groups (50 people within each group), “lighter” (L) and “heavier” (C) boys in the periods: junior primary school (9 and 10 
years), puberty (13 and 14 years), juvenile (17 and 18 years)

Zmienne/ Grupy 9 lat / age 10 lat / age 13 lat / age 14 lat / age 17 lat / age 18 lat / age

Data Group x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD

Wkal. (l) L 8,97 0,22 10,02 0,25 12,94 0,28 13,94 0,25 17,03 0,25 18,04 0,22
C 9,12 0,26 10,02 0,28 13,08 0,27 14,12 0,29 17,03 0,25 18,10 0,22

WM (l) L 8,09 0,38 8,92 0,37 11,67 0,58 12,82 0,58 15,50 0,63 15,68 0,55
C 9,92 0,57 10,80 0,64 14,09 0,68 14,92 0,73 17,88 0,55 18,22 0,55

WYS (cm) L 129,28 4,10 132,37 3,64 147,01 5,32 151,79 5,22 167,89 6,01 165,80 6,17
C 138,81 4,80 143,78 5,58 163,78 6,31 168,69 5,87 178,12 5,54 177,71 5,21

MASA (kg) L 24,67 1,35 27,11 1,60 35,42 3,19 39,35 3,50 54,45 4,22 54,84 4,21
C 35,65 4,15 38,94 5,58 56,75 6,50 59,42 5,60 73,78 4,09 72,99 3,85

BMI (kg/m2) L 14,79 0,97 15,48 0,90 16,39 1,22 17,06 0,96 19,36 1,58 19,97 1,51
C 18,52 2,39 18,82 2,22 21,20 2,60 20,93 2,29 23,28 1,34 23,15 1,55

Σ R+Ł (log) L 206,52 9,20 208,73 10,49 214,31 11,26 216,17 15,13 217,05 15,00 225,69 12,91
C 228,42 21,19 230,12 15,76 231,92 16,08 226,72 16,14 223,91 15,85 225,88 15,12

PF (log) L 204,99 9,63 207,24 10,65 212,60 11,87 208,47 17,14 209,47 16,93 219,26 13,56
C 225,53 19,10 227,65 14,26 228,65 14,50 220,00 16,48 217,01 16,43 219,23 15,60

FM (log) L 145,68 10,10 151,98 10,94 169,05 13,15 175,17 16,86 190,54 15,76 199,47 12,95
C 183,28 25,51 188,77 18,92 207,04 18,68 202,58 20,27 210,64 16,37 212,15 16,03

LBM (kg) L 21,73 1,19 23,69 1,67 30,29 2,65 32,27 3,33 45,89 4,55 44,51 4,91
C 27,49 2,60 30,50 4,42 43,82 5,46 47,54 4,20 60,02 6,17 58,79 5,22

GIB (cm) L 53,06 5,00 52,14 5,35 52,38 5,44 52,20 6,22 60,10 7,02 59,86 6,84
C 51,44 6,83 50,90 6,40 52,22 6,96 54,42 7,71 60,02 7,80 62,46 7,09

SIŁA (log) L 199,34 21,57 203,46 20,48 224,27 14,60 236,01 14,77 249,82 15,98 244,15 14,14
C 206,59 22,07 218,85 18,99 241,39 14,95 251,04 13,59 266,46 8,54 265,62 9,52

SKOK (cm) L 130,78 15,57 146,52 17,18 166,02 18,52 176,38 17,39 192,94 21,53 180,28 30,41
C 126,98 19,43 143,16 21,44 167,60 27,72 189,48 25,05 207,02 18,67 208,86 20,02

RZUT (log) L 150,43 9,55 163,08 10,78 179,91 9,10 186,60 10,20 195,82 9,06 191,63 11,75
C 160,08 9,08 170,54 11,84 187,83 11,21 199,80 9,90 203,42 7,55 205,26 7,65

B-50 (s) L 10,35 0,93 9,55 0,69 8,57 0,76 8,49 0,70 7,39 0,69 7,47 0,64
C 10,29 0,75 9,76 1,02 8,82 0,93 7,95 0,80 7,27 0,47 7,13 0,61

B-1000 (s) L 384,58 48,31 331,32 51,19 288,20 38,33 247,62 36,35 249,26 31,53 270,76 32,75
C 391,88 44,10 334,14 56,33 302,88 42,03 276,90 40,74 231,48 27,53 243,60 35,80

MPA (J) L 316,37 40,75 390,14 55,02 577,30 85,32 682,21 99,44 1033,36 152,66 976,28 212,98
C 440,35 65,90 546,39 116,09 929,34 166,83 1101,63 162,94 1497,58 149,67 1496,39 170,52

VO2 max (ml) L 47,34 8,96 52,56 8,87 52,82 11,54 52,34 9,27 53,83 10,40 50,34 10,05
C 46,82 10,79 46,43 9,56 49,04 10,40 51,77 9,13 55,21 8,28 58,69 8,92

VO2 max·kg (log) L 105,91 9,15 114,71 7,71 125,99 10,50 130,46 9,03 145,76 9,25 143,13 9,95
C 120,77 9,28 124,45 10,96 143,22 9,69 147,91 7,90 160,43 7,04 162,64 6,62

TAPP (s) L 9,92 1,87 9,17 1,79 7,48 1,29 8,00 1,88 7,03 1,16 6,77 1,33
C 9,82 2,07 8,78 1,87 7,68 1,33 7,04 1,49 6,27 1,07 6,81 1,12

KRZYŻ (s) L 144,80 43,19 125,32 38,38 85,08 16,68 78,08 18,60 65,76 10,26 64,32 9,99
C 126,82 41,25 107,94 28,03 82,12 16,99 72,94 14,24 64,06 10,07 61,62 11,50

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files
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i sprawnościowych plasuje się po prawej stronie osi 
profi lów, czyli dotyczy osobników „wyższych” (ryc. 1) 
i „cięższych” (ryc. 2), a także wskazuje, jak dalece 
odbiegają oni od chłopców „niższych” i „lżejszych”. 
Przykładowo, bez względu na wiek badanych i po-
działy materiału badawczego przez wysokość oraz 
masę ciała można zaobserwować dużą zbieżność 
krzywych. Największe odchylenia (czyli wyróżniają-
ce się piki wartości WU) obserwować można w ta-
kich zmiennych, jak: wiek morfologiczny (WM) w gra-
nicach od 3,78 do 5,08 WU u badanych osobników 
„ciężkich”, a u „wysokich” od 3,19 do 3,84; masa ciała 
szczupłego (LBM) analogicznie od 2,91 do 5,11 oraz 
od 1,75 do 4,55; maksymalna praca anaerobowa 
(MPA) podobnie od 2,44 do 4,22 i od 1,74 do 3,59 
WU. Wysokie wartości unormowane u osobników 
„ciężkich” (ryc. 2) wykazuje wysokość ciała (WYS) od 
1,70 do 3,13 WU, a u „wysokich” (ryc. 1) ciężar ciała 
(MASA) od 1,75 do 4,31 WU.

W świetle porównań skodyfi kowanych wielkości 
WU godne szczególniejszej uwagi wydają się zmia-
ny wskaźnika wagowo-wzrostowego BMI. Jest on 

wyraźnie zróżnicowany między uczniami „lżejszymi” 
i „ciężkimi” w każdym okresie rozwojowym (od 2,11 do 
3,87), natomiast między „niskimi” i „wysokimi” wykazuje 
znacznie niższe wartości WU w dziewiątym i dziesiątym 
roku (0,60 i 0,78), w okresie dojrzewania (1,86 i 0,97), 
a w młodzieńczym bliskie zeru (0,25 i 0,10 WU).

Łatwo zauważyć, że duże zróżnicowanie wykazu-
ją zmienne, które zależą od wielkości organizmu, czyli 
powiązane są z jedną albo z drugą podstawową cechą 
morfologiczną. Wysokość i masa ciała nie ma znaczą-
cego wpływu na zmienne motoryczno-kondycyjne cz. 
SKOK, RZUT, B-50, B-1000, koordynacyjne cz. czę-
stotliwość ruchów kończyny górnej – TAPP i orientacja 
przestrzenna – KRZYŻ, a także na gibkość – GIB oraz 
wiek kalendarzowy – Wkal.

Porównując krzywe umieszczone na jednej rycinie 
z ryciną drugą wyraźnie widać, że prawie nakładają 
się na siebie krzywe zmiennych począwszy od masy 
tłuszczu (FM) po orientację przestrzenną (KRZYŻ) bez 
względu na wiek i okresy rozwojowe. Zauważyć moż-
na natomiast różnice w przebiegu danych związanych 
z tłuszczem, szczególnie z podskórną tkanką tłuszczo-
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Ryc. 1. Unormowane (na 0 i 1) wskaźniki – WU badanych zmiennych u chłopców „wyższych” na tle osobników „niższych” w różnym wieku (linia ciągła – 9, 
13, 17 lat; linia przerywana – 10, 14, 18 lat)

Fig. 1. Standardized (to 0 and 1) indexes – WU of tested variables for “higher” boys on the background of “lower” individuals at different ages (solid line 
– 9, 13, 17 years, dashed line – 10, 14, 18 years)
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wą (∑R +Ł) oraz procentem tłuszczu – PF. U chłopców 
„ciężkich” wielkości WU wspomnianych parametrów 
znacznie odbiegają od profi lów osobników „wyższych”.

Ogólnie rzecz ujmując, wielkości uzyskanych afi -
liacji prostych potwierdzają wyniki analizy związanej 
z oceną różnic pomiędzy średnimi arytmetycznymi 
badanych cech w wyłonionych frakcjach A i B (tab. 5) 
oraz L i C (tab. 6). Dotyczą one (jak wcześniej wspo-
mniano) powiązań zmiennych z wielkością organizmu 
czyli wysokością i masą ciała, a także z ich składo-
wymi.

W każdym badanym okresie – a dotyczy to osobni-
ków z ww. zespołów – podstawowe cechy somatyczne 
korelują z wiekiem morfologicznym – WM, masą aktyw-
nych tkanek – LBM i maksymalną pracą anaerobową – 
MPA oraz globalną maksymalną minutową konsumpcją 
tlenu – VO2 max∙kg (tylko we wszystkich grupach L, 
a w zespołach A, B i C wybiórczo). Sporadycznie są 
powiązane także zmienne z „tłuszczem” czyli ∑R+Ł, 
PF i FM, a ponadto ze wskaźnikiem BMI (we wszyst-
kich zbiorach uczniów „lżejszych” i „cięższych”, a w „ni-
skich” tylko w czternastym roku życia oraz w „wyższych” 
w dziesiątym).

W okresie młodzieńczym pojawiają się relacje wy-
sokości ciała (tab. 5) we frakcjach „niskich” (w siedem-
anstym i osiemnastym roku) ze sprawnością (SKOK, 
SIŁA, RZUT, B-50) oraz z masą ciała (tab. 6) w osiem-
nastym roku w zbiorze „lżejszych” ze zmiennymi spraw-
nościowymi oraz afi liacja odwrotna z biegiem na dy-
stansie 50 m i jednego kilometra.

Nie korelują tak z wysokością jak i masą ciała: wiek 
kalendarzowy (z wyjątkiem relacji odwrotnych w gru-
pach uczniów „cięższych” w dziewiątym i dziesiątym 
roku życia), gibkość (we frakcjach A i B oraz L i C), 
SKOK i VO2 max (z przypadkowymi powiązaniami), 
a także tapping kończyną górną i sporadyczne zależ-
ności w zespołach chłopców „niższych” w dziesiątym 
i trzymastym roku i odwrotne związki w grupach „lżej-
szych”, również w wieku 10 i 13 lat.

Czy faktycznie nie należy przy ustalaniu wieku 
morfologicznego uwzględniać wieku metrykalnego? 
Aby przybliżyć odpowiedź na tak postawione pytanie 
obliczono współczynniki korelacji cząstkowych (rxy-z) 
wysokości (tab. 7) i ciężaru ciała (tab. 8) z wiekiem 
morfologicznym – WM (trzyczłonowym) i wiekiem ka-
lendarzowym – Wkal porównując je z zależnościami 

13 i 14 lat/age

-1 0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

17 i 18 lat/age

-1 0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

9 i 10 lat/age

-1 0 1 2 3 4 5

W kal

WM

WYS

BMI

 R+

PF

FM

LBM

GIB

SI A

SKOK

RZUT

B-50

B-1000

MPA

VO2 max

VO2 max kg

TAPP

KRZY

Ryc. 2. Unormowane (na 0 i 1) wskaźniki – WU badanych zmiennych u chłopców „cięższych” na tle osobników „lżejszych” w różnym wieku (linia ciągła 
– 9, 13, 17 lat; linia przerywana – 10, 14, 18 lat)

Fig. 2. Standardized (to 0 and 1) indexes – WU of tested variables for “heavier” boys on the background of “lighter” individuals at different ages (solid 
line – 9, 13, 17 years, dashed line – 10, 14, 18 years)
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Tabela 3. Unormowane wskaźniki – WU badanych zmiennych u chłopców „wyższych” na osobników „niższych” w różnym wieku

Table 3. Standardized indexes – WU of tested variables for “higher” boys on the background of “lower” individuals at different ages

Wiek / age 9 10 13 14 17 18
Wkal 1,05 0,02 0,60 0,69 0,13 0,18
WM 3,84 3,73 3,76 3,19 3,69 3,66
MASA 2,42 2,90 4,31 2,85 1,80 1,75
BMI 0,60 0,78 1,86 0,97 0,25 0,10
Σ R+Ł 0,86 0,78 0,56 0,36 –0,07 –0,83
PF 0,84 0,77 0,47 0,37 –0,08 –0,87
FM 1,30 1,36 1,53 1,06 0,48 –0,23
LBM 3,30 2,53 4,55 3,09 1,75 2,20
GIB –0,51 –0,13 0,13 0,25 –0,21 0,14
SIŁA 0,41 0,65 1,11 0,91 0,84 1,32
SKOK 0,24 0,09 0,41 0,81 0,86 1,33
RZUT 1,00 0,71 1,36 1,04 0,86 0,95
B-50 –0,05 –0,21 0,04 0,56 0,37 0,60
B-1000 0,06 0,25 0,10 0,19 0,55 0,74
MPA 2,28 2,10 3,59 3,13 1,74 1,90
VO2 max 0,17 –0,26 –0,21 –0,01 0,30 0,73
VO2 max·kg 1,36 1,07 1,46 1,52 1,15 1,27
TAPP 0,14 0,15 –0,24 0,24 0,36 0,07
KRZYŻ 0,49 0,54 0,16 0,33 0,54 0,57

Istotna statystyczna wartość progowa WU=0,60 (p≤ 0,05)    

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files

Tabela 4. Wskaźnik unormowany – WU, wielkości różnic badanych zmiennych między chłopcami „lżejszymi” (L) i „cięższymi” (C) w różnym wieku

Table 4. Standardized index – WU, differences in numbers between „lighter” (L) and “heavier” (C) boys at different ages 

Wiek / age 9 10 13 14 17 18
Wkal 0,68 0,00 0,50 0,72 0,00 0,22
WM 4,82 5,08 4,17 3,97 3,78 4,69
WYS 2,32 3,13 3,15 3,06 1,70 1,93
BMI 3,85 3,34 3,94 3,87 2,48 2,11
Σ R+Ł 2,38 2,04 1,56 0,70 0,46 0,01
PF 2,13 1,92 1,35 0,67 0,45 0,00
FM 3,72 3,36 2,89 1,63 1,28 0,98
LBM 4,84 4,08 5,11 4,29 3,10 2,91
GIB –0,32 –0,23 –0,03 0,36 –0,01 0,38
SIŁA 0,34 0,75 1,17 1,02 1,04 1,52
SKOK –0,24 –0,20 0,09 0,75 0,65 0,94
RZUT 1,01 0,70 0,87 1,29 0,84 1,16
B-50 0,06 –0,30 –0,33 0,77 0,17 0,53
B-1000 –0,15 –0,06 –0,38 –0,06 0,56 0,83
MPA 3,04 2,84 4,13 4,22 3,04 2,44
VO2 max 0,06 –0,70 –0,33 –0,06 0,13 0,83
VO2 max·kg 1,63 1,26 1,64 1,93 1,59 1,98
TAPP 0,05 0,22 –0,16 0,51 0,66 –0,03
KRZYŻ 0,42 0,45 0,18 0,28 0,17 0,27

Istotna statystyczna wartość progowa WU=0,60 (p 0,05)     

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files
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Tabela 5. Współczynniki korelacji prostej między wysokością ciała a pozostałymi zmiennymi u chłopców „niższych” (A) wzrostem i „wyższych” (B) 
w różnym wieku

Table 5. Pearson coeffi cient of correlation between body height and other variables in “lower” and “higher” boys at different ages

Wiek / age 9 10 13 14 17 18
Grupa / group A B A B A B A B A B A B

Wkal 0,06 –0,11 0,11 –0,20 0,08 –0,13 0,08 0,25 –0,18 0,12 0,00 –0,16
WM 0,63 0,64 0,79 0,81 0,86 0,72 0,82 0,83 0,61 0,41 0,72 0,44
MASA 0,32 0,38 0,52 0,65 0,64 0,47 0,63 0,47 0,44 0,39 0,56 0,33
BMI 0,03 0,11 0,13 0,34 0,17 0,03 0,28 0,04 0,07 0,04 0,11 –0,07
Σ R + Ł 0,16 0,31 0,05 0,22 0,43 0,01 0,33 –0,07 –0,24 –0,22 –0,34 –0,17
PF 0,15 0,29 0,06 0,24 0,39 –0,01 0,33 –0,07 –0,25 –0,22 –0,35 –0,17
FM 0,22 0,34 0,19 0,39 0,55 0,17 0,49 0,05 –0,06 –0,10 –0,12 –0,07
LBM 0,38 0,04 0,58 0,65 0,55 0,51 0,57 0,61 0,52 0,49 0,72 0,47
GIB 0,17 0,11 –0,04 –0,06 0,16 0,06 –0,25 0,15 0,24 –0,19 0,21 0,21
SKOK 0,05 –0,15 0,14 0,17 0,05 0,19 0,14 0,14 0,58 –0,04 0,60 0,21
MPA 0,32 0,29 0,48 0,65 0,51 0,54 0,60 0,46 0,61 0,30 0,67 0,40
SIŁA –0,14 –0,06 0,12 0,25 0,29 0,49 0,44 0,45 0,45 0,23 0,62 0,15
RZUT 0,07 0,02 0,19 0,28 0,15 0,16 0,42 0,15 0,45 –0,05 0,61 0,09
B-50 0,14 0,01 –0,05 0,00 0,08 –0,07 0,04 0,18 0,39 0,05 0,30 0,06
B-1000 0,01 0,11 0,04 –0,18 0,20 –0,06 0,02 0,13 0,24 0,09 0,46 0,11
VO2 max –0,15 0,04 –0,26 0,10 –0,17 0,05 –0,10 0,00 0,31 0,01 0,45 –0,11
VO2 max·kg 0,04 0,30 0,01 0,48 0,18 0,33 0,33 0,29 0,50 0,23 0,59 0,08
TAPP 0,18 0,06 0,21 0,11 –0,12 –0,07 0,00 0,21 0,15 0,08 0,06 0,05
KRZYŻ 0,27 0,09 0,32 0,01 0,43 0,21 –0,11 0,19 0,11 0,02 0,02 0,02

Statystycznie istotna wielkość progowa = r 28 (n=50) / Statistically signifi cant size threshold   rxy ≤ 0,28 (p<0,05)

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files

Tabela 6. Współczynniki korelacji prostej między masą ciała a pozostałymi zmiennymi u chłopców wagowo „lżejszych” (L) i „cięższych” (C) w różnym 
wieku

Table 6. Pearson coeffi cient of correlation between body mass and other variables in “lighter” and “heavier” boys at different ages

Wiek / age 9 10 13 14 17 18
Grupa / group L C L C L C L C L C L C

Wkal –0,15 –0,34 0,13 –0,33 0,03 –0,21 0,06 –0,14 0,09 0,10 –0,03 –0,13
WM 0,70 0,81 0,83 0,87 0,89 0,80 0,94 0,81 0,67 0,46 0,75 0,25
WYS 0,37 0,27 0,50 0,55 0,61 0,23 0,79 0,20 0,43 0,53 0,53 0,28
BMI 0,49 0,85 0,57 0,81 0,65 0,78 0,60 0,75 0,59 0,37 0,52 0,53
Σ R+Ł 0,27 0,76 0,04 0,38 0,33 0,42 0,28 0,65 0,11 0,15 –0,12 0,35
PF 0,26 0,73 0,04 0,39 0,31 0,41 0,29 0,63 0,12 0,15 –0,12 0,33
FM 0,48 0,84 0,28 0,62 0,59 0,62 0,47 0,74 0,32 0,29 0,14 0,47
LBM 0,85 –0,04 0,81 0,77 0,86 0,50 0,75 0,21 0,72 0,42 0,76 0,17
GIB 0,08 –0,06 0,11 0,11 0,16 0,01 –0,16 –0,01 0,12 –0,02 0,19 –0,06
SKOK –0,09 –0,42 0,16 –0,05 0,08 –0,21 0,23 –0,21 0,25 –0,12 0,52 0,11
MPA 0,35 0,41 0,57 0,67 0,66 0,42 0,76 0,42 0,69 0,45 0,74 0,56
SIŁA –0,06 0,01 0,15 0,31 0,37 0,15 0,45 –0,07 0,55 0,23 0,51 0,07
RZUT 0,05 0,07 0,17 0,22 0,22 0,15 0,36 –0,13 0,13 –0,27 0,57 0,03
B-50 –0,04 –0,06 –0,27 0,05 –0,14 0,11 0,05 0,15 –0,08 0,01 –0,43 –0,30
B-1000 0,10 0,01 0,04 0,12 –0,01 0,08 0,07 0,06 –0,06 0,10 –0,39 –0,07
VO2 max 0,25 –0,40 –0,01 0,06 0,00 -0,18 –0,06 –0,26 –0,07 –0,04 0,24 –0,15
VO2 max·kg 0,48 0,13 0,33 0,60 0,39 0,34 0,41 0,22 0,32 0,27 0,53 0,18
TAPP –0,08 0,02 –0,14 0,18 –0,13 0,08 0,19 –0,07 –0,18 0,10 0,07 0,21
KRZYŻ –0,28 –0,06 –0,49 –0,09 –0,39 0,02 –0,18 0,13 0,01 –0,24 0,06 0,04

Statystycznie istotna wielkość progowa / Statistically signifi cant size threshold  = r 28 (n=50) rxy ≤ 0,28 (p<0,05)

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files



Jerzy Januszewski, Edward Mleczko

– 50 –

Tabela 7. Współczynniki korelacji prostych (rxy) i cząstkowych (rxy – z) wysokości ciała (WYS) z wiekiem morfologicznym (WM) i wiekiem kalendarzowym 
(Wkal) przykładowo u chłopców 9-, 13-, 17-letnich

Table 7. Pearson coeffi cient of correlation (rxy) and part-corelation (rxy – z) of body height (WYS) with developmental biological age (morphological age – WM) 
and calendar age (Wkal) boys at the age 9, 13 and 17 years – examples

Wiek / age
Grupy / Groups Niżsi (A) Wyżsi (B)

Zmienne / Data rxy rxy – z rxy rxy – z

9

WYS – WM (Wkal) 0,63 0,634 0,64 0,636

WYS – Wkal (WM) 0,06 –0,112 –0,11 –0,069

WM – Wkal (WYS) 0,23 0,248 –0,09 –0,025

13

WYS – WM (Wkal) 0,86 0,870 0,72 0,746

WYS – Wkal (WM) 0,08 –0,162 –0,013 –0,085

WM – Wkal (WYS) 0,25 0,356 –0,10 –0,009

17

WYS – WM (Wkal) 0,61 0,637 0,41 0,395

WYS – Wkal (WM) –0,18 –0,290 0,12 –0,023

WM – Wkal (WYS) 0,08 0,244 0,34 0,321

Statystycznie istotna wielkość progowa / Statistically signifi cant size threshold  = r 28 (n=50)  rxy ≤ 0,28 (p<0,05)

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files

Tabela 8. Współczynniki korelacji prostych (rxy) i cząstkowych (rxy – z) ciężaru ciała (MASA) z wiekiem morfologicznym (WM) i wiekiem kalendarzowym 
(Wkal) przykładowo u chłopców 9-, 13-, 17-letnich

Table 8. Pearson coeffi cient of correlation (rxy) and part-corelation (rxy – z) of body weight (MASA) with developmental biological age (morphological age – 
WM) and calendar age (Wkal) boys at the age 9, 13 and 17 years – examples

Wiek / age
Grupy / Groups Lżejsi (L) Ciężsi (C)

Zmienne / Data rxy rxy – z rxy rxy – z

9

MAS – WM (Wkal) 0,70 0,778 0,81 0,880

MAS – Wkal (WM) –0,15 –0,493 –0,34 –0,650

WM – Wkal (MASA) 0,27 0,531 0,05 0,590

13

MAS – WM (Wkal) 0,89 0,900 0,80 0,837

MAS – Wkal (WM) 0,03 –0,290 –0,21 –0,458

WM – Wkal (MASA) 0,18 0,336 0,08 0,423

17

MAS – WM (Wkal) 0,67 0,667 0,46 0,451

MAS – Wkal (WM) 0,09 0,023 0,10 0,004

WM – Wkal (MASA) 0,11 0,067 0,21 0,186

Statystycznie istotna wielkość progowa / Statistically signifi cant size threshold  = r 28 (n=50) rxy ≤ 0,28 (p<0,05)

Objaśnienia / Commentary – patrz: Materiał i metody badań / see: Methods and Research Files

całkowitymi (rxy). W wyniku tych zabiegów okazuje się, 
że po wytrąceniu wieku chronologicznego (Wkal) z po-
wiązań wysokości i masy ciała z WM praktycznie nie 
zmienia się siła afi liacji cząstkowych w porównaniu do 
liniowych w obydwu tabelach, latach i frakcjach.

Przy wykluczeniach z relacji WYS – Wkal oraz 
MASA – Wkal wieku biologicznego (WM) też nie do-
chodzi do zasadniczych zmian w tabeli 7, a w tabeli 8 
fakt ten spowodował znamienny statystycznie wzrost 
siły ww. związku masy ciała z Wkal (ale w wielkościach 
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ujemnych) u dziewięcio- i trzynastoletnich osobników 
w grupach „lżejszych” – L, a także „cięższych” – C.

Przy wyeliminowaniu wysokości (WYS) i ciężaru 
ciała (MASA) z powiązań WM – Wkal w tabeli 7 nie 
dochodzi do zmian w sile spójności tych par, poza 
wzrostem w grupie „niższych” – A w trznastym roku 
oraz nieznacznym spadku w zespole „wyższych” – B 
w roku siedemnastym. W tabeli 8 dochodzi natomiast 
do istotnych wzrostów mocy powiązań obydwu wieków 
w grupach „lżejszych” – L i „cięższych” – C w młodszym 
wieku szkolnym (9 lat) i w okresie pokwitania (13 lat).

Rekapitulując, można sądzić, że – w świetle kore-
lacji cząstkowych – powinno się pomijać w obliczaniu 
WM wiek naturalny, a dodatkowo tego rodzaju afi liacje 
wyżej „stawiają” masę ciała w ocenach wieku rozwojo-
wego w porównaniu do wysokości ciała.

Podsumowanie 

Wyniki własnych badań potwierdziły dobrze znane zja-
wisko, że w przyrodzie ścisła zależność funkcyjna (jed-
noznaczna funkcja) dotyczy przede wszystkim praw 
fi zyki. W ograniczonym stopniu odnieść ją można  do 
praw biologicznych, dla których charakterystyczne są 
zależności stochastyczne i korelacyjne. Jak się oka-
zuje, wykorzystując we własnej penetracji badawczej 
metody statystyczne można było dojść często do róż-
nych wniosków. W niniejszym opracowaniu zwrócono 
uwagę, że nie tylko wybór metody statystycznej jest 
istotny w dochodzeniu do prawdy przy ustalaniu kano-
nów biologicznych, ale nade wszystko dobór materiału 
badawczego, który poddajemy opracowaniu.

Okazało się, że obliczając współczynniki korela-
cji prostej między wiekiem morfologicznym – ustalo-
nym według tradycyjnej formuły uwzględniającej trzy 
elementy składowe: wiek kalendarzowy, wysokość 
i masa ciała – ujawniła się bardzo słaba siła związku 
między wiekiem  morfologicznym (zmienna niezależ-
na)  a wiekiem  kalendarzowym (zmienna zależna). 
Wykorzystując korelację cząstkową uzyskano nato-
miast wyniki sugerujące, że proste metody statystycz-
ne nie mogą być miarą właściwą dla poznania interesu-
jących nas zjawisk. 

W świetle wyników analizy materiału w niniejszej 
pracy należy pomijać wiek kalendarzowy w oblicze-
niach wieku morfologicznego. Potwierdzają to wcze-
śniejsze poglądy antropologów, oparte na wynikach 
potwierdzających możliwość przyspieszenia lub obni-
żania wieku biologicznego rozwoju dzieci. W wyróżnio-
nych frakcjach osobników lżejszych i cięższych oraz 

wyższych i niższych nie stwierdzono korelacji między 
wiekiem kalendarzowym a wysokością i masą ciała. 
Biorąc pod uwagę zarówno wyniki korelacji prostych, 
jak i cząstkowych uważa się za celowe wyeliminowa-
nie długości życia w obliczeniach wieku biologicznego, 
pozostając tylko przy z wykorzystaniu wskaźników an-
tropometrycznych. 

Należałoby więc sądzić, że trudno byłoby się zgodzić 
z poglądami o możliwości ustalania wieku biologiczne-
go rozwoju tylko opierając się na jednym wskaźniku, 
jakim jest tempo rozwoju wysokości ciała [5]. Podobny 
pogląd wyraża Szklarska [26]. Warto podkreślić rów-
nież to, że pomimo dużej korelacji między podstawo-
wymi wskaźnikami somatycznymi, masą i wysokością 
ciała, to wyniki badań własnych wyżej stawiają masę 
ciała w ocenie wieku biologicznego rozwoju w porów-
naniu do wysokości ciała. Wynika to prawdopodobnie 
z tego, że na tempo rozwoju biologicznego osobniaka 
mają większy wpływ cechy słabiej kontrolowane gene-
tycznie. Takie spostrzeżenia znajdują potwierdzenie 
także w badaniach dzieci z nadwagą i otyłych [41–45]. 

Przeprowadzone w badaniach własnych korelacje 
cząstkowe w powiązaniach długości życia z pełną formu-
łą wyliczeń wieku morfologicznego, jak i przy eliminacji 
z nich wieku masy lub wysokości ciała analizy statystycz-
ne we frakcjach podziału osobników na wyższych i niż-
szych oraz cięższych i lżejszych nie potwierdziły wyników 
wcześniejszych badań własnych [31, 32], na podstawie 
których można było sądzić, że w niektórych okresach 
ontogenezy istnieją silne powiązania między wiekiem ka-
lendarzowym a wiekiem metrykalnym ustalonym z wyko-
rzystaniem poszerzonej formuły jego ustalania.  

Wnioski

1. Wyniki badań własnych nie potwierdziły poglądów 
sugerujących, że w progresywnym okresie rozwoju 
chłopców wiek kalendarzowy odgrywa znaczącą 
rolę w ustaleniu wieku morfologicznego. 

2. W obliczeniach wieku rozwoju biologicznego chłop-
ców metodą morfologiczną należy brać pod uwagę 
tylko wiek wysokości i wiek masy ciała

3. W świetle wyników badań własnych nie ma pod-
staw do potwierdzenia poglądów, że można na 
podstawie tempa rozwoju tylko jednej cechy silnie 
kontrolowanej genetycznie określać stopień biolo-
gicznego rozwoju.

4.  W ocenie wieku rozwojowego chłopców większe 
znaczenie można raczej przypisać poziomowi roz-
woju masy niż wysokości ciała.
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ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW 
PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH 

Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

THE SOMATIC AND MOTORIC DEVELOPMENT 
OF POLISH WARMIA AND MAZURY RESIDING FIRST 
CLASS JUNIOR HIGH SCHOOL PUPILS IN THE LIGHT 

OF SIMILAR KUJAWY AND POMORZE REGION 
RESEARCH

Marzena Jurgielewicz-Urniaż*, Jerzy Urniaż*

* dr, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie 

Słowa kluczowe: młodzież gimnazjalna, rozwój somatyczny, rozwój motoryczny, region warmińsko-
mazurski, region kujawsko-pomorski

Key words:  junior high school pupils, somatic development, motoric development, the Warmia and 
Mazury region, the Kujawy and Pomorze region

Cel badań. Ocena rozwoju somatycznego i motorycznego uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim oraz porównanie uzyskanych wyników z wynikami ich rówieśników z badań  
regionu kujawsko-pomorskiego. 

Materiał i metody badań. Bazę empiryczną dla prowadzonych rozważań stanowią badania obejmujące 
1566 dziewcząt i 1537 chłopców (rocznik 1992) pierwszych klas gimnazjalnych w województwie warmińsko-
mazurskiego w I semestrze roku szkolnego 2005/2006 oraz analogiczne wyniki badań z regionu kujawsko-po-
morskiego. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Rozwój somatyczny określono 
na podstawie wysokości ciała i masy ciała, a rozwoju motorycznego przy pomocy Międzynarodowego Testu 
Sprawności Fizycznej.

Wnioski. Analiza danych wskazuje, że rozwój somatyczny młodzieży z regionu warmińsko-mazurskiego jest 
zbliżony do wyników ich rówieśników z badań w regionie kujawsko-pomorskim. Z kolei zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy z regionu warmińsko-mazurskiego wykazali się wyższym poziomem sprawności motorycznej 
w większości prób w stosunku do rówieśników z regionu kujawsko-pomorskiego. 

Aim of the Research. The assessment of somatic and motoric development of Polish Warmia and Mazury 
residing first class junior high school pupils and the comparison of the obtained results with the ones found in 
a similar Kujawy and Pomorze region Research.

Material and Methods. The empirical basis for the presented analysis and a follow-up discusssion has been 
formed on the grounds of the research of 1566 girls and 1537 boys (born in 1992), residents in the Warmia and 
Mazury region attending the first classes of the local junior high schools in the fall term of 2005/2006 and the 
results of a similar research carried out in the Kujawy and Pomorze region. Both researches were carried out with 
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Wstęp

Problematyka rozwoju somatycznego i sprawności fi -
zycznej młodzieży jest od kilkudziesięciu lat przedmio-
tem zainteresowania różnych nauk. Wśród czynników, 
które mają i mogą mieć wpływ na poziom sprawności 
fi zycznej młodzieży istotne miejsce – obok wielu in-
nych elementów wynikających z wpływu środowiska 
zewnętrznego – zajmuje z pewnością rozwój fi zyczny 
młodych ludzi. Jest on ważną wartością społeczną, 
szczególnie wówczas, gdy mamy na uwadze przecięt-
ny poziom sprawności fi zycznej młodej populacji [1]. 
Jak wskazują badania prowadzone w tym zakresie, 
poziom ten jest różny dla różnych społeczeństw, co 
staje się przedmiotem troski i zabiegów zainteresowa-
nych instytucji i rządów. Przyjmuje się, że wpływ na taki 
stan rzeczy mają czynniki biologiczne, społeczno-kul-
turowe i środowiskowe. Trzeba równocześnie pamię-
tać, że o ile sprawność fi zyczna zdrowego człowieka 
zależy najczęściej od jego własnej aktywności, o tyle 
w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej znaczną rolę 
w jej kształtowaniu odgrywa uczestnictwo w różnych 
zajęciach kultury fi zycznej, prowadzonych przez oso-
by dorosłe. W obu przypadkach pozwala to na ocenę 
sprawności motorycznej, której wyniki można określić 
za pomocą konkretnych testów. Z kolei wyniki te moż-
na identyfi kować, szczególnie w okresie progresyw-
nego rozwoju, z czynnikiem zaawansowania rozwoju 
somatycznego [2]. Naukowe badania jej uwarunkowań 
somatycznych, (jak i wieku biologicznego) mają w na-
szym kraju bogatą dokumentację (Przewęda 1985, 
Osiński 1988, Haleczko 1989, Raczek 1989, Żak 1991). 
Praktycznie w każdym okresie dziejowym służyły do 
poznania biologicznej wartości każdej badanej zbioro-
wości, a szczególnie młodego pokolenia [3]. 

Badania te stały się podstawą licznych opracowań, 
przyczyniając się także do podjęcia badań regional-
nych. Umożliwiło to z kolei poznanie regionalnych i śro-
dowiskowych zróżnicowań kondycji fi zycznej młodzieży 
polskiej. Przykładowo wyniki pomiarów i prób z badań 
ogólnopolskich w 1999 roku zostały wykorzystane do 

opracowania układów odniesienia ułatwiających ocenę 
zdrowia pozytywnego młodzieży [4].

Przedstawione w artykule badania miały na celu 
ukazanie i wyjaśnienie ewentualnych różnic w rozwoju 
somatycznym i motorycznym pomiędzy młodzieżą z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego a ich rówieśnikami 
z regionu kujawsko-pomorskiego. Dotychczas na tere-
nie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego 
odnotowano badania, które dotyczyły związków między 
rozwojem fi zycznym i motorycznym rodzimej młodzieży 
[5, 6, 7] oraz odnoszące się do tej kwestii nieliczne prace 
licencjackie, napisane w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 
im. Józefa Rusieckiego w  latach 2005–2006,

Przedmiotem omówionych poniżej badań jest roz-
wój somatyczny i motoryczny młodzieży gimnazjalnej 
w województwie warmińsko-mazurskim, ich celem 
natomiast –  określenie stanu rozwoju somatycznego 
i motorycznego młodzieży pierwszych klas gimna-
zjalnych w województwie warmińsko-mazurskim i po-
równanie uzyskanych danych liczbowych z wynikami 
pochodzącymi z badań przeprowadzonych przez M. 
Napierałę w regionie kujawsko-pomorskim [8]. 

Problem badawczy sformułowano w taki sposób, 
aby uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące różnic 
w rozwoju somatycznymi i motorycznym między mło-
dzieżą pierwszych klas gimnazjalnych z województwa 
warmińsko-mazurskiego a ich rówieśnikami z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, którzy byli objęci 
analogicznymi badaniami.  

Materiał i metody

Zakreślone tematem pracy badania prowadzono na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego w I se-
mestrze roku szkolnego 2005/2006. Objęto nimi 3103 
osoby (1566 dziewcząt i 1537 chłopców z rocznika 
1992), uczniów pierwszych klas gimnazjów w Olsztynie 
oraz wybranych losowo gimnazjów, głównie z miast po-
wiatowych w zachodniej części województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Młodzież z gimnazjum w Olsztynie 
dobrano metodą doboru celowego. W powiatach zasto-

the application of the diagnostic survey method. The somatic development was established on the grounds of 
the height and the body mass of the pupils and the motoric one – with the application of the International Test 
of Physical Efficiency.

Conclusions. The analysis of the collected data shows that the somatic development of the pupils from 
the Warmia and Mazury region approximates the results obtained in the research carried out in the Kujawy and 
Pomorze region. At the same time, both the boys and the girls from the Warmia and Mazury region revealed in 
most of the attempts a higher level of motoric efficiency when compared to their peers from the Kujawy and 
Pomorze region.
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sowano dobór losowy miejscowości i gimnazjów w tych 
miejscowościach – po jednej miejscowości z każdego 
powiatu z zachodniej części województwa warmińsko-
mazurskiego. W doborze jednostek do badań posłużo-
no się techniką losowania warstwowego.

Ze względu na przyjętą koncepcję eksploracji zjawi-
ska w klasach progowych (pierwszych klasach gimna-
zjalnych) dobór metod, technik i narzędzi badawczych 
uzależniony został od postawionego celu i pytania ba-
dawczego, a także możliwości wykonania pomiarów 
w zaplanowanym terenie badawczym. Podstawową 
metodą, jaką posłużono się,  był sondaż diagnostycz-
ny. W doborze technik badawczych skoncentrowano 
się na czynnikach występujących, jako zmienne w za-
kresie rozwoju somatycznego i motorycznego. Mając 
powyższe na uwadze, uznaliśmy za istotne wdrożenie 
technik i narzędzi badawczych dotyczących dwóch 
podstawowych elementów naszej pracy. 

W metodyce pomiaru zmiennych uwzględniono 
aspekty: 
• antropologiczne – korzystając z antropometrii; 
• motoryczne – z wykorzystaniem testu sprawności 

motorycznej.

W badaniach dotyczących rozwoju somatyczne-
go odniesiono się do pomiarów antropometrycznych, 
mierzono następujące cechy somatyczne: wysokość 
i masę ciała.

W badaniach dotyczących komponentu moto-
rycznego uwzględniono próby stosowane w praktyce 
wychowania fi zycznego i sportu, interpretowane jako 
wyraz zdolności motorycznych w obrębie szybkości, 
mocy, wytrzymałości, siły (dłoni, ramion, mięśni brzu-
cha), zwinności i gibkości. Istotne znaczenie dla doboru 
prób miało uwzględnienie szans ich przeprowadzenia 
w warunkach pracy szkolnej. Próby rozwoju przejawów 
motorycznych zostały przeprowadzone na podstawie 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. 

W celu porównania rozwoju somatycznego i moto-
rycznego badanych oraz określenia zmian, jakie zacho-
dzą wyniki opracowano statystycznie przy wykorzysta-
niu pakietu programów Statistica PL. Wersja 7.0, stosu-
jąc testy istotności dla dwóch średnich  niezależnych 
dla dużych liczebności [9,10]. Test ten weryfi kuje istot-
ność hipotezy Ho: m1 = m2 (średnie dwóch populacji m1 
oraz m2 są sobie równe), wobec hipotezy alternatywnej 
H1: m1 ≠ m2 [11].

Weryfi kowano następujące hipotezy: 
Hipoteza zerowa H0: Przeciętna wysokość i masa 

ciała dziewcząt i chłopców z województwa warmińsko-

mazurskiego  nie różni się istotnie od przeciętnej wy-
sokości i masy ciała dziewcząt  i chłopców z regionu 
kujawsko-pomorskiego.

Hipoteza alternatywna H1:  Przeciętna wysokość 
i masa ciała dziewcząt i chłopców z województwa war-
mińsko-mazurskiego różni się istotnie od przeciętnej 
wysokości i masy ciała dziewcząt  i chłopców z regionu 
kujawsko-pomorskiego.

Analogiczne hipotezy weryfi kowano dla wyników 
prób motorycznych dziewcząt i chłopców.

Wyniki i dyskusja

Dokonując analizy porównano wyniki rozwoju soma-
tycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców z wyni-
kami badań własnych i regionu kujawsko-pomorskiego. 
W celu porównania rozwoju somatycznego i motorycz-
nego badanych oraz określenia zmian, jakie zachodzą, 
sporządzono tabele zbiorcze 1 i 2. 

Zestawiając wysokość ciała badanych prób re-
prezentacyjnych dziewcząt z wynikami badań kujaw-
sko-pomorskich zaobserwowano, że rezultaty badań 
własnych są wyższe od wyników uzyskanych przez 
M. Napierałę. Uczennice z badań własnych charakte-
ryzowały się większą o 1,53 cm średnią wysokością 
ciała od respondentek z badań kujawsko-pomorskich. 
Porównując dane na temat wysokość ciała chłopców, 
które uzyskano w trakcie badań własnych, z wynikami 
badań z regionu kujawsko-pomorskiego stwierdzono, 
że młodzież z kujawsko-pomorskiego charakteryzowa-
ła się mniejszą o 3,73 cm średnią wysokością ciała od 
swoich rówieśników z Warmii i Mazur. Na podstawie po-
wyższej analizy stwierdza się, że młodzież z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego jest wyższa od swoich ró-
wieśników z regionu kujawsko-pomorskiego. Pomiędzy 
grupami A i B u dziewcząt i chłopców ujawniają się 
istotne różnice na korzyść młodzieży z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Współczynnik zmienności tej 
cechy – zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców – jest 
niski, co oznacza małe zróżnicowanie wartości cechy 
w badanym szeregu; grupa jest w miarę jednorodna. 

Analizując wyniki badań własnych oraz dane z re-
gionu kujawsko-pomorskiego dotyczące masy ciała 
badanych zauważono, że uczennice z Warmii i Mazur 
mają większą o 2,98 kg masę ciała niż dziewczęta 
objęte badaniami regionalnymi. U chłopców różnica 
pomiędzy badanymi osobnikami z badań regionu ku-
jawsko-pomorskiego a próbą reprezentacyjną z badań 
własnych wyniosła 3,74 kg. Ogólnie większa masa ciała 
uczniów  – wg badań własnych – w stosunku do ich 
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rówieśników z 2001 roku może wskazywać na zmianę 
warunków żywieniowych, jaka dokonała się w kraju. 
Współczynnik zmienności tej cechy zarówno u dziew-
cząt, jak i u chłopców jest wysoki, co oznacza zróżni-
cowanie wartości cechy w badanym szeregu; grupa nie 
jest jednorodna. Porównując młodzież z Warmii i Mazur 
do próby reprezentatywnej z badań regionalnych za-
uważono jednak, że zróżnicowanie wartości cechy jest 
podobne w obu grupach. 

Analiza wyników próby szybkości obu płci, odno-
towanych w badaniach własnych, wykazała, że wy-
niki te są lepsze od rezultatów odnoszących się do 
średniej regionu kujawsko-pomorskiego: u dziewcząt 
o 0,20 s, natomiast u chłopców o 0,31 s. Pomiędzy 
grupami A i B ujawniają się istotne różnice na korzyść 
młodzieży z Warmii i Mazur. Wskaźnik zmienności tej 
cechy zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców w obu 
grupach jest niski, co oznacza małe zróżnicowanie 
wartości cechy w badanym szeregu; grupy są w mia-
rę jednorodne.

Porównując wyniki dziewcząt z obu grup w skoku 
w dal stwierdzono, że wynik uczestniczek z badań re-
gionu kujawsko-pomorskiego był o 3,65 cm lepszy niż 
wynik uczennic z Warmii i Mazur. Natomiast wyniki 
chłopców z badań własnych okazały się lepsze o 9,13 
cm od wyników pochodzących z badań regionalnych. 
Pomiędzy grupami A i B zaobserwowano istotne róż-
nice: u dziewcząt na korzyść uczennic z regionu ku-
jawsko-pomorskiego, zaś u chłopców – na korzyść 
uczniów z Warmii i Mazur. Współczynnik zmienności 
u dziewcząt i chłopców z badań własnych lekko prze-
kroczył 10%, co wskazuje na nieznaczne zróżnicowa-
nie wartości cechy w badanych szeregach. U chłopców 
objętych  badaniami regionalnymi jest on natomiast 
wysoki, to zaś oznacza zróżnicowanie wartości cechy 
w badanym szeregu; grupa jest niejednorodna.

W biegu na dystansie 800 m dziewczęta z badań 
regionalnych uzyskały czasy lepsze  o 3,29 s od swych 
rówieśniczek z Warmii i Mazur. Powyższe wyniki są 
mocno do siebie zbliżone i trudno wobec tego o jedno-
znaczną ocenę tej różnicy. Występuje tu brak istotnych 
różnic statystycznych. Porównując wyniki biegu na dy-
stansie 1000 m chłopców stwierdzamy, że gimnazja-
liści z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskali 
gorsze czasy od swych rówieśników z badań regionu 
kujawsko-pomorskiego o 5,18 s. Pomiędzy grupami A 
i B chłopców stwierdzono istotne różnice na korzyść 
młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Współczynnik zmienności w grupach nie jest niski, co 
oznacza zróżnicowanie tej cechy.

Młodzież uczestnicząca w badaniach własnych 
osiągnęła lepsze wyniki w próbie ściskania dynamome-
tru niż ich rówieśnicy z badań ogólnopolskich: dziew-
częta o 3,57 kG, a chłopcy o 4,80 kG. Współczynnik 
zmienności u dziewcząt i chłopców jest wysoki, co 
oznacza, że w grupie A i B ma miejsce zróżnicowanie 
cech, a pomiędzy nimi ujawniają się istotne różnice na 
korzyść grupy A.

W próbie określającej czas zwisu na drążku 
u dziewcząt i liczbę podciągnięć na drążku u chłopców 
respondenci z województwa warmińsko-mazurskie-
go uzyskali lepsze wyniki w porównaniu z młodzieżą 
z badań regionalnych. O ile większe różnice wystąpiły 
u dziewcząt o 2,30 s, to o tyle  wśród chłopców różni-
ca była niewielka i wyniosła 0,79.  Bardzo duże było 
zróżnicowanie  cech w badanym szeregu – zarówno 
u dziewcząt, jak i u chłopców w obu grupach. Wynika 
to prawdopodobnie z różnej siły ramion badanych oraz 
różnej masy ciała. Pomiędzy grupami A i B stwierdzo-
no istotne różnice przy poziomie istotności α = 0,01 na 
korzyść grupy pierwszej w przypadku obu płci.

Zaobserwowano, że rezultaty badań własnych 
w biegu wahadłowym 4 × 10 m są nieznacznie lepsze 
od wyników porównawczych zarówno u dziewcząt, jak 
i u chłopców. Rezultaty dziewcząt różniły się od wy-
ników uczennic z województwa kujawsko-pomorskiego 
o 0,27 s, natomiast u chłopców różnica ta wyniosła 
0,35 s. W grupach nie występuje duże zróżnicowanie 
cechy wartości, co oznacza, że są w miarę jednorodne. 
Pomiędzy grupami A i B odnotowano istotne różnice 
przy poziomie istotności α = 0,01 na korzyść młodzieży 
z województwa warmińsko-mazurskiego.

Stwierdzono, że w badaniach własnych gimnazja-
liści – dziewczęta i chłopcy – uzyskali lepsze rezultaty 
w teście polegającym na wykonaniu jak największej 
liczby siadów z leżenia w porównaniu z rówieśnikami 
z regionu kujawsko-pomorskiego; u dziewcząt było to 
1,42 powtórzeń, a u chłopców – 2,21. Współczynnik 
zmienności u dziewcząt i chłopców jest wysoki, co 
oznacza, że w grupie A i B mamy do czynienia ze zróż-
nicowaniem cech, a pomiędzy nimi są istotne różnice 
przy poziomie istotności α=0,01 na korzyść grupy A.

Na podstawie badań własnych stwierdzono, że 
w próbie określającej głębokość skłonu w przód dziew-
częta i chłopcy z uzyskały gorsze wyniki w porównaniu 
z respondentkami i respondentami z Kujaw i Pomorza: 
uczennice o 1,41 cm, zaś uczniowie o 2,12 cm.  Młodzież 
z badań własnych wykazała mniejszą gibkością niż jej 
rówieśnicy z regionu kujawsko-pomorskiego. W tej pró-
bie współczynnik zmienności u badanej młodzieży jest 
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bardzo wysoki, co wskazuje na bardzo duże zróżnico-
wanie wartości cechy. Nasuwa się ogólny wniosek, że 
prowadzący zajęcia sportowe, w których uczestniczyła 
badana młodzież,  mniej uwagi poświęcali ćwiczeniom 
gibkości.

Podsumowanie

Podsumowując omówione powyżej wyniki badań roz-
woju somatycznego można stwierdzić, że rezultaty ba-
dań własnych są niewiele wyższe od uzyskanych przez 
młodzież z regionu kujawsko-pomorskiego, co poza-
wala uznać je za mocno zbliżone.  Wpływ na taki stan 
rzeczy mają być może pozytywne zmiany ekonomicz-
ne, ale także nadmierne spożycie produktów, zbędnie 
podnoszące masę ciała (np. fast food). 

W kontekście badań dotyczących rozwoju moto-
rycznego należy stwierdzić, że dziewczęta i chłopcy 
z regionu warmińsko-mazurskiego wykazują wyższy 
poziom rozwoju motorycznego w większości prób w po-
równaniu do swoich rówieśników z regionu kujawsko-
pomorskiego. U dziewcząt z Warmii i Mazur przewaga 

nad rówieśniczkami z regionu kujawsko-pomorskiego 
zaznaczyła się w próbie siły statycznej ścisku ręki oraz 
próbie siłowej wytrzymania w zwisie na drążku, nato-
miast u chłopców z województwa warmińsko-mazur-
skiego – w zakresie próby siły eksplozywnej kończyn 
dolnych, siły statycznej ścisku ręki oraz podciągania na 
drążku.  Jedynie w próbie gibkości  i wytrzymałości na 
dystansie 800 m i 1000 m dziewczęta i chłopcy z badań 
własnych mieli słabsze rezultaty od swych rówieśników 
z badań regionu kujawsko-pomorskiego. 

Uzyskane wyniki niosą jednocześnie ważną infor-
mację o uczniach w tej grupie wiekowej. Informacja ta 
może być wykorzystana nie tylko w badaniach ogól-
nopolskich, ale także przez nauczyciela wychowania 
fi zycznego, zainteresowanego tworzeniem własnych 
planów pracy na lekcjach wychowania fi zycznego lub 
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, a dotyczących 
np. selekcji młodych ludzi do sportu wyczynowego. 
Wyniki badań mogą być ponadto ciekawym materiałem 
o charakterze dokumentacyjnym, który ułatwi poznanie 
wartości biologicznej młodzieży z województwa war-
mińsko-mazurskiego na tle innych regionów w kraju.   
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Daniel Puciato*, W adys aw Mynarski**, Micha  Rozpara**, 
Bogus awa Graczykowska**, Bo ena Królikowska**

** dr, Katedra Geogra  i i Ekonomiki Turystyki, Politechnika Opolska, Opole, ul. Prószkowska 76
** prof. nadzw. dr hab., Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Opole, ul. Prószkowska 76
** mgr, Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Opole, ul. Prószkowska 76
** dr, Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Opole, ul. Prószkowska 76
** dr, Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Opole, ul. Prószkowska 76

S owa kluczowe: rozwój somatyczny, sprawno  motoryczna, dzieci, m odzie , dochody rodzin
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Cel pracy. Celem pracy jest określenie związków między budową somatyczną i sprawnością motoryczną 
dzieci i młodzieży a dochodami rodzin, z których się wywodzą.

Materiał i metody badań. Badaniami objęto 524 uczniów w wieku 8–16 lat, uczęszczających do Miejskiej 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. W pracy zastosowano metodę obserwacji 
bezpośredniej uczestniczącej, wykorzystując techniki i narzędzia badań antropometrii oraz diagnostyki moto-
rycznej. Ocenie poddano wybrane wskaźniki rozwoju somatycznego: wysokość i masę ciała, fałdy skórno-tłusz-
czowe (poziom otłuszczenia), obliczono także wskaźnik względnej masy ciała (BMI) oraz masę ciała szczupłego 
(LBM), dokonano również pomiaru zakresu ruchów kręgosłupa i stawów biodrowych (skłon dosiężny w przód 
w siadzie). Oceniono następujące składowe potencjału motorycznego badanych dzieci i młodzieży: szybkość 
ruchów kończyny górnej (stukanie w krążki), szybkość lokomocyjną – zwinność (bieg wahadłowy 10×5 m), siłę 
eksplozywną kończyn dolnych (skok w dal z miejsca), dodatkowo na jego podstawie wyliczono maksymalną 
pracę anaerobową (MPA), siłę dynamiczną tułowia (siady z leżenia tyłem), siłę eksplozywną kończyn górnych 
(rzut 1-kilogramową piłką lekarską). Do oceny jakości życia rodzin posłużono się metodą sondażu diagnostycz-
nego, w której narzędziem badań był zmodyfikowany kwestionariusz ankiety jakości życia. W opracowaniu 
wykorzystano jeden ze wskaźników jakości życia – poziom własnych dochodów.

Wyniki i wnioski. Poziom dochodów rodzin badanej grupy dzieci i młodzieży różnicuje większość anali-
zowanych cech i wskaźników ich budowy somatycznej. Jedynie w grupach żeńskich, w przypadku wskaźnika 
otłuszczenia ciała (suma 3 fałdów skórno-tłuszczowych) zależności takiej nie zaobserwowano. Najniższym po-
ziomem rozwoju somatycznego charakteryzują się dzieci i młodzież z rodzin nisko oceniających swoje dochody, 
najwyższym zaś te, których status ekonomiczny jest średni lub wysoki. W przypadku składowych potencjału 
motorycznego podobne zależności odnotowano dla maksymalnej pracy anaerobo wej u obu płci oraz szybkości 
lokomocyjnej w grupach męskich. Średni poziom maksymal nej pracy anaerobowej wzrasta wraz z poprawiają-
cą się oceną sytuacji ekonomicznej rodziny. Wysokim poziomem szybkości lokomocyjnej cechują się chłopcy 
z rodzin oceniających swoje dochody jako wysokie, a najniższym – ze średniozamożnych.
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Aim of the work. The purpose of the thesis is to define relations between somatic build and motor ability of 
children and young people and evaluation of income obtained by their parents.

Material and methods. There have been examined 524 pupils aged from 8 to 16 attending the primary school 
and the junior high school in Jedlina-Zdrój. During gathering the empirical material the method of observation of 
somatic and motor growth level was used together with the following research tools: anthropometry and motor 
ability tests. Height, weight and three skin-fat folds have been measured in the children.  Relative body mass 
index and lean body mass have been also calculated. Physical ability tests have been carried out as well: plate 
hand tapping, 10×5 m shuttle run, standing broad jump, sit-ups, 1kg medical ball throw and sit and forward reach 
as well as maximum anaerobic power has been calculated. A diagnostic poll was used as a method of analysing, 
the research tool was a poll questionnaire referring to family life quality. Evaluation of own income was one of 
the analysed partial subjective elements of life quality.

Results and conclusions. Evaluation of own income made by the surveyed parents differentiates all the ana-
lysed somatic features of the examined children from Jedlina-Zdrój, besides the sum of skin-fat folds in female 
groups. Children from families, which evaluate their income as the worst of all, feature the lowest somatic growth 
level, the ones from families evaluating their economic status as medium or high feature the highest somatic 
growth level. As regards motor components the similar relations were noted in case of the maximum anaerobic 
power at both sexes and locomotive speed in male groups. The average values of maximum anaerobic power 
increase as the evaluation of the family economic situation improves. Boys from families evaluating their income 
as the best of all feature the best developed running speed, the worst running speed is developed at boys which 
families evaluate their income as medium.

Wstęp

Rozwój morfofunkcjonalny m odego pokolenia warun-
kowany jest szeregiem ró norod nych czynników. Obok 
endogennych (genetycznych i paragenetycznych) oraz 
trybu ycia istotn  rol  odgrywaj  równie  pochodz -
ce z otaczaj cego cz owieka rodowiska czynniki eg-
zogenne (biogeogra  czne i spo eczno-ekonomiczne). 
Okre lenie si y oraz zmienno ci tych uwarunkowa  
w toku ontogenezy to jedne z wa niejszych zagadnie  
antropologii, auksologii, oraz teorii motoryczno ci.

Wyniki licznych bada  wskazuj , e du e znacze-
nie dla rozwoju m odego pokolenia maj  takie elementy 
statusu spo ecznego rodziny, jak zawód, wykszta cenie 
i pochodzenie spo eczne rodziców, a tak e ekonomicz-
nego: wielko  dochodów i sposób ich wydatkowania, 
zasobno  gospodarstwa domowego, liczba dzieci 
w rodzinie, czy sytuacja rodzinna [1, 2, 3, 4, 5, 6]. W do-
tychczasowych badaniach najcz ciej wskazywano na 
zwi zki mi dzy wykszta ceniem rodziców a rozwojem 
morfofunkcjonalnym ich dzieci. Zak adano przy tym, 
e w warunkach polskiego spo ecze stwa wykszta -

cenie rodziców jest w wi kszym stopniu no nikiem 
warto ci kulturowych ni  ekonomicznych [7, 8]. Wyniki 
bada  wskazuj  jednak, e znaczenie poszczególnych 
czynników rodowiskowych w ró nicowaniu rozwoju 
morfofunkcjonalnego dzieci i m odzie y zmienia si  na 
przestrzeni lat [9].

W tym wietle mo na m.in. za o y , e w warunkach 
transformacji ustrojowej naszego kraju w ci gu ostat-
nich dwudziestu lat wzros o znaczenie czynników eko-
nomicznych w mody  kowaniu trendów rozwoju soma-

tycznego i motorycznego m odego pokolenia Pola ków. 
Jednym z nich jest zamo no  rodziny okre lana m.in. 
poziomem jej dochodów bie  cych w formie pieni nej 
lub naturalnej (z tytu u pracy zawodowej, wiadcze  
spo ecznych, czy pomocy od innych ludzi), wielko ci  
oszcz dno ci oraz ró nego rodzaju dochodów kapita-
owych i zasobów materialnych. Zasobno  materialna 
gospodarstw domowych jest analizowana najcz ciej 
w kontek cie dochodu osobistego, wyposa enia w do-
bra trwa e oraz sytuacji mieszkaniowej. W Polsce bar-
dzo trudno jest jednak uzyska  rzetelne dane na temat 
tych obiektywnych predyktorów statusu materialnego. 
Spowodowane jest to zarówno przez czynniki ekono-
miczne (praca cz ci spo ecze stwa w tzw. szarej stre-
 e), kulturowe (niech  do mówienia o swojej sytuacji 
 nansowej), jak i prawne (ustawodawstwo dotycz ce 
ochrony danych osobowych). Z tego powodu status 
ekonomiczny rodzin w niniejszej pracy oszacowano za 
pomoc  subiektywnej oceny w asnych dochodów. Jak 
wynika z bada  Kalbarczyk [10], na ocen  w asnych 
dochodów wp ywaj  równie  takie czynniki jak: wiek, 
p e , stan cywilny, wielko  gospodarstwa domowego, 
aktywno  zawodowa. Wspó czynnik korelacji mi dzy 
samoocen  dochodów a rzeczywist  sytuacj  ekono-
miczn  jest jednak wysoki.

Zmienne o charakterze spo eczno-ekonomicznym, 
okre lane wspó cze nie jako mody  ka tory cywilizacyj-
no-kulturowe, wp ywaj  na procesy rozwojowe w spo-
sób po redni przez powi zania z elementami warunków 
i trybu ycia, które z kolei oddzia uj  na organizm cz o-
wieka bezpo rednio. Do tych ostatnich zaliczy  mo na: 
ilo  i jako  po ywienia, zachorowalno , dost pno  



– 65 –

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci i młodzieży w wieku 8–16 lat w świetle dochodów ich rodzin

do opieki medycznej, aktywno   zyczn , z e nawyki 
zdrowotne i na ogi oraz nadmierny stres psychiczny [11, 
12, 13].

Oddzia ywanie rodowiska na rozwój cz owieka 
jest w okre lonym stopniu warunkowane genetycz-
nie. Czynniki rodowiskowe mog  jedynie mody-
 kowa  genetycznie zaprogramo wany tor rozwoju 
w granicach tzw. normy reakcji. Si a i kierunek tych 
mody  kacji zale ne s  m.in. od: rodzaju i nat enia 
bod ca rodowiskowego, czasu jego trwania, oporu 
stawianego przez organizm oraz ekosensytywno ci 
osobniczej [14, 15].

Problematyka zale no ci mi dzy czynnikami spo-
eczno-ekonomicznymi i rozwojem morfologicznym 
i funkcjonalnym jest cz sto podejmowana i szeroko 
opisywana w pi miennictwie. Wyniki bada  wskazuj  
na wi ksze zaawansowanie procesów rozwoju soma-
tycznego u dzieci pochodz cych z rodzin o wy szym 
statusie spo eczno-ekonomicznym [7, 8, 15, 16, 17]. 
O wiele s absze i ró nokierunkowe s  zwi zki czynni-
ków spo eczno-ekonomicznych z rozwojem motorycz-
nym. Niektórzy autorzy wskazuj  na jednokierunkow  
zale no  mi dzy nimi [18, 19]. Cz  badaczy pod-
kre la natomiast ca kowity brak zale no ci lub s abe 
nieliniowe i ró nokierunkowe korelacje mi dzy rozwo-
jem motorycznym dzieci a statusem spo eczno-eko-
nomicznym rodzin, z których si  one wywodz  [20, 
21, 22].

Pomimo znacznej ilo ci publikacji, nadal nie do 
ko ca wyja nione s  zwi zki procesów rozwoju mor-
fofunkcjonalnego m odego pokolenia z czynnikami 
ekonomicznymi, szczególnie w odniesieniu do rozwoju 
motorycznego. Godne uwagi jest w tej sytuacji oddziel-
ne rozpatrzenie czynnika w asnych dochodów rodziny, 
gdy  jest on rzadko brany pod uwag  w badaniach 
omawianego zagadnienia.

Celem pracy jest okre lenie zwi zków mi dzy pa-
rametrami budowy somatycznej i sprawno ci motorycz-
nej dzieci i m odzie y w wieku 8–16 lat z Jedliny-Zdroju 
a dochodami ich rodzin. Cel ten uszczegó owiono 
w postaci nast puj cych pyta  badawczych: 
1. W jakim stopniu dochody rodzin ró nicuj  wysoko  

i mas  cia a, wska nik BMI oraz zakres ruchów kr -
gos upa i stawów biodrowych ich dzieci?

2. Czy poziom ot uszczenia badanych ch opców 
i dziewcz t jest powi zany z dochodami ich ro-
dzin?

3. W jakim stopniu zamo no  rodzin badanych wa-
runkuje poziom ich sprawno ci motorycz nej?

4. Czy p e  mody  kuje zakres i kierunek zwi zków 
miedzy analizowanymi zmiennymi?

Materiał i metody

Materia  empiryczny niniejszego opracowania stano-
wi  dane liczbowe uzyskane w wyniku bada  prze-
prowadzonych w okresie od wrze nia do grudnia 2004 
roku w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum 
Miejskim w Jedlinie-Zdroju. Ogó em przebadano 524 
osoby w wieku 8–16 lat, w tym 277 ch opców i 247 
dziewcz t, co stanowi o 95% wszystkich uczniów 
i uczennic obj tych badaniami (tab. 1). Wszystkie 
pomiary odbywa y si  o tej samej porze dnia, w go-
dzinach przedpo udniowych, w obiektach szkolnych, 
a uczniowie ubrani byli w strój sportowy. Badani zostali 
wcze niej poinformowani o celu i przebiegu bada  oraz 
wyrazili na nie zgod . Równie  ich rodzice wyrazili zgo-
d  na udzia  w badaniach swoich dzieci oraz wykorzy-
stanie ich wyników do celów naukowych.

Zbieraj c materia  empiryczny zastosowano meto-
d  obserwacji bezpo redniej uczestnicz  cej. Do oceny 
poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego wyko-

Tabela 1. Liczebno  badanych wed ug p ci i wieku

Table 1. Number of subjects according to their sex and age

P e
(Sex)

Wiek [lata]
(Age [in years])

8 9 10 11 12 13 14 15 16

ch opcy
(boys) 29 32 41 20 32 31 37 29 26

dziewcz ta
(girls) 35 36 28 22 29 25 23 27 22

razem
(total) 64 68 69 42 61 56 60 56 48



– 66 –

Daniel Puciato, Władysław Mynarski, Michał Rozpara, Bogusława Graczykowska, Bożena Królikowska

rzystano techniki i narz dzia bada  stosowane w an-
tropometrii (pomiar cech budowy somatycznej) oraz 
w diagnostyce sprawno ci motorycznej (testy sporto-
wo-motoryczne). W pracy zastosowano tak e metod  
sonda u diagnostycznego, w której narz dziem bada  
by  zmody  kowany kwestionariusz ankiety jako ci y-
cia. Program bada  obejmowa :
1. Pomiary podstawowych cech somatycznych:

 wysoko ci cia a (B-v) – antropometrem z do-
k adno ci  do 0,1 cm,

 masy cia a – wag  lekarsk  z dok adno ci  do 
0,1 kg,

 fa dów skórno-t uszczowych na brzuchu (mi dzy 
p pkiem a kolcem biodrowym przednim górnym), 
na plecach (poni ej dolnego k ta opatki) i na tyl-
nej powierzchni ramienia (w po owie jego d ugo-
ci) – fa domierzem z dok adno ci  do 0,1 cm.

 Wykorzystuj c wyniki pomiarów bezpo rednich, ob-
liczono na ich podstawie wska niki wzgl dnej masy 
cia a (BMI) oraz masy cia a szczup ego (LBM) [23].

2. Pomiar zakresu ruchów kr gos upa i stawów bio-
drowych (w a ciwo  morfofunkcjonalna) – sk on 
dosi ny w przód w siadzie.

3. Pomiary zdolno ci motorycznych [24]:
 szybko ci ruchów ko czyn  górn  (stukanie 

w kr ki r k  sprawniejsz ),
 szybko ci lokomocyjnej (bieg wahad owy 10×5 

m),
 si y eksplozywnej ko czyn dolnych (skok w dal 

z miejsca),
 si y dynamicznej tu owia (siady z le enia ty-

em),
 si y eksplozywnej ko czyn górnych (rzut pi k  

lekarsk  1-kilogramow  w przód),
 Obliczono równie , wykorzystuj c wynik próby 

oceniaj cej, si  eksplozywna ko czyn dolnych, 
maksymaln  prac  anaerobow  (MPA) [25].

4. Ocen  jako ci ycia rodzin, z których wywodz  
si  badane dzieci i m odzie , dokonan  przez ich 
rodziców. Zastosowano ankiet  audytoryjn , która 
charakteryzuje si  tym, e pod czas jej wype niania 
ankieter jest w ci g ym kontakcie z responden-
tami i na bie co wyja nia wszystkie ewentualne 
niejasno ci. Wykorzystano zmody  kowany kwe-
stionariusz ankiety jako ci ycia [26]. Rzetelno  
tego narz dzia zwery  kowano podczas bada  pi-
lota owych, przeprowadzanych w ród wylosowa-
nej grupy rodziców dzieci i m odzie y z obu szkó . 
Wspó czynnik powtarzalno ci wyników ankiety wy-
niós  r = 0,88.

Jednym z analizowanych wska ników jako ci ycia 
by y dochody w asne rodziny. Respondenci, wspólnie ojco-
wie i matki, mieli do wyboru pi  odpowiedzi, dotycz cych 
oceny w asnych dochodów: bardzo niskie, niskie, rednie, 
wysokie i bardzo wysokie. Niewielka liczebno  odpowie-
dzi skrajnych by a przyczyn  po czenia ze sob  grupy 
rodzin, które oceni y swoje dochody jako bardzo niskie 
i niskie (grupa o niskich dochodach) oraz wysokie i bardzo 
wysokie (grupa o wysokich dochodach). Zabieg ten po-
zwoli  na uwzgl dnienie w dalszych analizach statystycz-
nych trzech grup rodzin, tj. o niskich, rednich i wysokich 
dochodach.

Do analiz statystycznych wyników bada  wykorzystano 
program Statistica 6.0  rmy StatSoft. Obliczenia przeprowa-
dzono w Pracowni Bada  Biokinetyki i Statystyki Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wroc awiu. Indywidualne 
warto ci parametrów somatycznych i wyniki prób moto-
rycznych zosta y znormalizowane na redni  i odchylenie 
standardowe oddzielnie w grupach ch opców i dziewcz t. 
Do oceny zró nicowania cech somatycznych i zdolno ci 
motorycznych badanych dzieci i m odzie y, w zale no ci od 
dochodów ich rodzin, wykorzystano jednoczynnikow  analiz  
wariancji (ANOVA) oraz testy post-hoc – najmniejszych istot-
nych ró ni  (NIR). Wnioskowanie statystyczne prowadzono 
przy za o onym poziomie istotno ci p  0,05.

Wyniki badań

Samoocena w asnych dochodów dokonana przez ankie-
towane rodziny, w sposób istotny statystycznie ró nicuje 
wszystkie analizowane cechy somatyczne u badanych 
ch opców. Jednokierunkowe zwi zki odnotowano jednak 
tylko w przypadku sumy fa dów skórno-t uszczowych. 
Oznacza to, i  wielko  ot uszczenia podskórnego ba-
danych przedstawicieli p ci m skiej wzrasta wraz z po-
prawiaj c  si  ocen  kondycji  nansowej ich rodzin. 
Ch opcy pochodz cy z rodzin najlepiej oceniaj cych 
swoje dochody charakteryzuj  si  najwi ksz  wielko ci  
ot uszczenia podskórnego i znamiennie statystycznie 
ró ni  si  od tych osobników, których rodzice najgorzej 
oceniaj  swój status ekonomiczny.

W przypadku wysoko ci i masy cia a, wska nika 
wzgl dnej masy cia a oraz masy cia a szczup ego niski po-
ziom dochodów rodzin wi e si  z najni szym poziomem 
rozwoju analizowanych cech morfologicznych. Najbardziej 
zaawansowani w rozwoju somatycznym s  natomiast 
ch opcy z rodzin rednio oceniaj cych w asne dochody. 
Statystycznie istotne s  ró nice mi dzy omawianymi ce-
chami somatycznymi u ch opców z rodzin o niskich i red-
nich oraz o niskich i wysokich dochodach (tab. 2).
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W przypadku komponentów sprawno ci motorycznej 
poziom dochodów rodzin w sposób istotny statystycznie 
ró nicuje szybko  lokomocyjn  i wska nik maksymalnej 
pracy anaerobowej ch opców. W odniesieniu do tej ostat-
niej w a ciwo ci odnotowane zale no ci maj  charakter 
monotoniczny. Jej poziom wzrasta zatem wraz z lepsz  
sytuacj  ekonomiczn  rodzin. Znamienne statystycznie 
ró nice wyst puj  mi dzy wielko ci  tego parametru 
u ch opców z rodzin o niskich i rednich oraz niskich i wy-
sokich dochodach. Wysokim pozio mem zdolno ci szybko-
ciowych cechuj  si  ch opcy z rodzin o najlepszej sytuacji 

dochodo wej ich rodzin, najmniejszym za  ci, których rodzi-
ce oceniaj  swoje dochody jako rednie (tab. 2).

W grupach dziewcz t status ekonomiczny rodzin 
ró nicuje w sposób istotny statystycznie wi kszo  cech 
i wska ników somatycznych, z wyj tkiem ot uszczenia cia-
a (suma trzech fa dów skórno-t uszczowych). Wysoko  
cia a badanych dziewcz t zwi ksza si  wraz ze wzro-
stem kondycji  nansowej rodzin. Wyra niejsze ró nice 
odnotowano mi dzy wysoko ci  cia a dziewcz t z rodzin 
o niskich i rednich oraz niskich i wysokich dochodach. 
Najni szymi rednimi warto ciami masy cia a i wska nika 

Tabela 2. Porównanie warto ci znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób moto rycznych ch opców, mi dzy grupami wydzielonymi 
na podstawie dochodów rodziny

Table 2. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of boys’ motor tests between groups distinguished with regard to evalu-
ation of the family income

Cecha (Feature)

ANOVA

Warto ci rednie parametrów 
somatycznych i wyników testów 

motorycznych
(Mean values of somatic parameters 

and results of motor tests)

Porównania post hoc 
(Post hoc comparison – NIR)

F p

dochody (income) niskie – 
rednie 

(low –aver-
age)

niskie – 
wysokie 

(low –high)

rednie – 
wysokie 
(average 

–high)
niskie (low) rednie 

(average) 
wysokie 

(high)

wysoko  cia a
(height) 7,13 0,001* –0,313 0,219 0,211 0,002* 0,001* 0,956

masa cia a
(body mass) 7,35 0,001* –0,321 0,289 0,205 0,001* 0,001* 0,591

BMI 3,93 0,021* –0,233 0,263 0,143 0,009* 0,023* 0,467

 fa dów skórno-t uszczowych 
(  of skin-fat folds) 4,78 0,009* –0,316 0,004 0,223 0,104 0,002* 0,197

LBM 5,10 0,007* –0,292 0,277 0,136 0,003* 0,011* 0,385

stukanie w kr ki
(plate tapping) 1,01 0,367 0,109 –0,146 –0,075 0,176 0,265 0,664

bieg wahad owy 10×5 m (shuttle run) 3,16 0,045* 0,064 0,124 –0,235 0,748 0,064 0,027*

skok w dal z miejsca
(standing broad jump) 0,80 0,452 –0,061 –0,012 0,134 0,800 0,248 0,386

siady z le enia ty em
(sit-ups) 0,55 0,576 –0,090 0,075 0,073 0,387 0,326 0,993

rzut 1-kg pi k  lekarsk
(ball throw) 0,63 0,536 –0,029 0,032 0,152 0,754 0,290 0,484

MPA 6,02 0,003* –0,288 0,195 0,248 0,009* 0,001* 0,742

sk on dosi ny
(sit and reach) 0,52 0,596 –0,057 0,099 0,105 0,415 0,335 0,975

* p  0,05
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wzgl dnej masy cia a oraz masy cia a szczu p ego charak-
teryzuj  si  dziewcz ta z rodzin o najni szych dochodach. 
Najwy szym pozio mem rozwoju tych parametrów soma-
tycznych, podobne jak u ch opców, cechuj  si  nato miast 
dziewcz ta, których rodzice oceniaj  w asne dochody jako 
rednie. W przypadku masy cia a i masy cia a szczup e-

go najwyra niejsze ró nice wyst puj  mi dzy dzie mi 
pochodz  cymi z rodzin o niskich i rednich oraz niskich 
i wysokich dochodach. Najwi ksze ró nice rednich war-
to ci wska nika masy cia a, dostrzegalne s  natomiast 

mi dzy dziewcz tami z rodzin nisko i rednio sytuowanych 
materialnie (tab. 3).

Warto  testu F i analiza post-hoc upowa niaj  rów-
nie  do stwierdzenia, e rednie warto ci maksymalnej 
pracy anaerobowej badanych dziewcz t wzrastaj  wraz 
z popraw  sytuacji ekonomicznej ich rodzin. Wyra ne 
ró nice wyst puj  mi dzy maksymaln  prac  anaero-
bow  dziewcz t, pochodz cych z rodzin nisko i rednio 
oraz nisko i wysoko oceniaj cych poziom swoich docho-
dów (tab. 3).

Tabela 3. Porównanie warto ci znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycz nych dziewcz t, mi dzy grupami wydzielonymi 
na podstawie dochodów rodziny

Table 3. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of girls’ motor tests between groups distinguished with regard to evalu-
ation of the family income

Cecha (Feature)

ANOVA

Warto ci rednie parametrów 
somatycznych i wyników testów 

motorycznych
(Mean values of somatic parameters 

and results of motor tests)

Porównania post hoc 
(Post hoc comparison – NIR)

F p

dochody (income) niskie 
– rednie 

(low –aver-
age)

niskie – 
wysokie 

(low – high)

rednie 
–wysokie 
(average 

–high)
niskie (low) rednie 

(average) 
wysokie 

(high)

wysoko  cia a
(height) 19,33 0,000* –0,769 0,132 0,244 0,000* 0,000* 0,465

masa cia a
(body mass) 9,23 0,000* –0,564 0,212 0,068 0,000* 0,000* 0,365

BMI 3,25 0,041* –0,262 0,220 –0,072 0,014* 0,281 0,071

 fa dów skórno-t uszczowych 
(  of skin-fat folds) 2,27 0,107 –0,298 0,131 –0,031 0,035* 0,142 0,329

LBM 6,55 0,002* –0,521 0,129 0,102 0,002* 0,001* 0,870

stukanie w kr ki
(plate tapping) 1,91 0,151 0,079 0,196 –0,115 0,556 0,279 0,060

bieg wahad owy 10×5 m 
(shuttle run) 2,48 0,087 0,247 –0,071 –0,149 0,112 0,028* 0,635

skok w dal z miejsca
(standing broad jump) 1,12 0,330 –0,053 –0,124 0,108 0,719 0,365 0,157

siady z le enia ty em
(sit-ups) 1,13 0,325 –0,048 –0,152 0,096 0,609 0,434 0,143

rzut 1-kg pi k  lekarsk
(ball throw) 1,30 0,276 –0,213 0,084 0,032 0,133 0,169 0,750

MPA 5,68 0,004* –0,450 0,054 0,131 0,011* 0,001* 0,635

sk on dosi ny
(sit and reach) 1,46 0,235 0,148 –0,138 0,116 0,152 0,859 0,124

*p 0,05
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Dyskusja

Zró nicowanie mi dzyosobnicze w rozwoju morfolo-
gicznym i funkcjonalnym wynika, wed ug Bielickiego 
i wsp. [9], zarówno z indywidualnych, genetycznie za-
programowanych predyspozycji do tempa i ostateczne-
go poziomu rozwoju, jak i z ró nych warunków ycia 
osobników w okresie dzieci stwa i m odzie czym. 
Bardzo wa ne s  równie  wielorakie interakcje zacho-
dz ce mi dzy genotypem i rodowiskiem. Genotyp wy-
znacza normy reakcji organizmu na okre lone warunki 
rodowiskowe, które decyduj  o tym, jaki zakres tej 

normy mo e by  wykorzystywany przez poszczególne 
genotypy [27]. Jak zaznaczono we wst pie, na procesy 
rozwojowe m odego pokolenia w sposób po redni od-
dzia uj  równie  czynniki rodowiskowe o charakterze 
ekonomicznym, które w niniejszej pracy analizowano 
w aspekcie oceny dochodów rodzin.

Dochody rodzin badanych obu p ci by y czynnikiem 
ró nicuj cych poziom wi kszo ci analizowanych (z wyj t-
kiem ot uszczenia podskórnego dziewcz t) cech morfolo-
gicznych. Najni szym poziomem rozwoju somatycznego 
charakteryzowa y si  dzieci i m odzie  z rodzin najgorzej 
sytuowanych materialnie, najwy szym za  te, których ro-
dzice osi gali rednie i wysokie dochody. W innych bada-
niach wykazano równie , e czynniki ekono miczne w wi k-
szym stopniu ró nicuj  poziom rozwoju somatycznego p ci 
m skiej ni  e skiej [16, 27].

Kwesti  oczywist  jest, e to nie zarobki rodziców wp y-
waj  bezpo rednio na rozwój dziecka, ale warunki ycia, 
jakie rodzice mog  mu zapewni  przy okre lonym poziomie 
dochodu. Dobra sytuacja ekonomiczna sprawia, e mo liwe 
staje si  odpowiednie wyposa e nie domu, dziecko mo e 
si  racjonalne od ywia , ma u atwiony dost p do opieki 
medycznej czy ró nych form wypoczynku. Wysoko  do-
chodów jest równie  cz sto skorelowana z poziomem ich 
wykszta cenia. Dobre wykszta cenie rodziców przyczynia 
si  natomiast do ukszta towania odpowiedniej hierarchii 
potrzeb oraz ich szerszej wiedzy na temat roli w procesach 
rozwojowych dziecka takich elementów stylu ycia, jak ra-
cjonalne od ywianie, aktywne sp dzanie wolnego czasu 
czy przestrzeganie zasad higieny. Wyniki bada  innych au-
torów [6, 9, 16, 28] wskazuj , i  dzieci pochodz ce z rodzin 
o lepszym statusie ekonomicz nym s  ro lejsze i wcze niej 
dojrzewaj  biologicznie. Si a oddzia ywania rodowiska na 
rozwój  zyczny jest odmienna na ró nych etapach rozwoju 
ontogenetycznego, a jej maksi mum przypada w a nie na 
analizowane w pracy okresy dzieci stwa i pokwitania [29].

Powi zanie sfery motorycznej badanych z ocen  do-
chodów ich rodzin nie jest ju  tak wy ra ne, jak w przypad-

ku cech morfologicznych. W analizowanej populacji istotne 
statystycznie zwi zki odnotowano tylko w przypadku mak-
symalnej pracy anaerobowej u przedstawicieli obu p ci oraz 
szybko ci lokomocyjnej u badanych ch opców. Wynika to 
zapewne z du ej z o ono ci uwarunkowa  sprawno ci 
motorycznej cz owieka, która jest zale na nie tylko od 
aspektów funkcjonalnych, ale i somatycznych, genetycz-
nych, behawioralnych i kulturowych [30]. Odnotowane 
nieliczne zale no ci rozwoju motorycznego ze statusem 
ekonomicznym rodzin maj  charakter po redni, a czynni-
kiem bezpo rednim, decyduj cym o jego przebiegu, jest 
aktywno  ruchowa. Prawdopodobny wy szy poziom ak-
tywno ci ruchowej dzieci pochodz cych z rodzin zamo -
nych mo e wynika  z atwo ci dost pu do ró norodnych 
form aktywnego sp dzania wolnego czasu, jakie zapewnia 
im dobra sytuacja  nansowa rodziców. Dysponuj c od-
powiednimi zasobami materialnymi rodzice mog  naby  
dla swoich dzieci okre lone us ugi sportowo-rekreacyjne, 
a w przypadku tzw. rekreacji otwartej – ponie  niezb dne 
wy datki zwi zane np. z zakupem sprz tu sportowego czy 
z transportem do miejsca jej uprawia nia.

Odnotowane zwi zki sytuacji ekonomicznej rodzin 
z maksymaln  prac  anaerobow  wynikaj  zapewne z fak-
tu, i  MPA jest wyliczana m.in. na podstawie masy cia a, 
a ta cecha somatyczna u badanych dzieci równie  by a po-
wi zana z subiektywn  ocen  dochodów rodzin. Podobne, 
znamienne statystycznie zwi zki czynników ekonomicz-
nych z poziomem rozwoju motorycznego, szczególnie 
zdolno ci o pod o u energetycznym (maksymalna moc 
anaerobowa MMA), zauwa yli w swoich pracach równie  
inni badacze [4, 7, 8, 18]. By  mo e wynika to z faktu, i  
zdolno ci si owe s  uznawane za najbardziej wytrenowal-
ne, co potwierdzaj  badania genetyczne [31].

Osi ski [7] stwierdza, i  do rzadko ci nale  wyniki 
bada , w których jednoznacznie stwierdzono równoleg y, 
rosn cy wraz ze zwi kszaj c  si  tzw. dobroci  rodowi-
ska przyrost elementów sprawno ci motorycznej. Niektóre 
obserwacje wskazuj  wr cz na odwrotne tendencje [8, 
32, 33]. Zjawisko to mo e mie  swoje przyczyny w zwi k-
szonej zawarto ci tkanki t uszczowej u dzieci i m odzie y 
z rodzin o wy szej pozycji spo ecznej [34]. Znalaz o to 
potwierdzenie w  toku w asnych bada  w grupach ch op-
ców. Najwy szym ot uszczeniem cechowali si  ch opcy 
z rodzin o najwy szych dochodach. ak [35] konstatuje, 
e wyznaczniki (czynniki) spo eczno-ekonomiczne mog  

jedynie po rednio u atwia  kszta towanie poziomu spraw-
no ci motorycznej.

W podsumowaniu mo na stwierdzi , e oddzia ywa-
nie rodowiska ujawnia si  g ównie w globalnym obrazie 
zachowa  ruchowych cz owieka, a w mniejszym stopniu 
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– w zmienno ci poszczególnych sk adowych ludzkiej mo-
toryczno ci.

Mnogo  czynników determinuj cych rozwój morfo-
funkcjonalny m odego pokolenia oraz liczne interakcje, jakie 
mi dzy nimi zachodz , s  przyczyn , e bardzo trudno jest 
oszacowa  rzeczywiste znaczenie w tym procesie zmien-
nych o charakterze ekonomicznym. Nale y jednak przy-
puszcza , e zmienne te b d  w coraz mniejszym stopniu 
warunkowa y zjawiska rozwojowe. Prawdopodobnie w wy-
niku funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz post puj -
cej globalizacji ró nice dochodowe b d  si  zwi ksza , 
jednak warunki bytowe najubo szych grup spo ecznych 
w efekcie wzrostu gospodarczego przyczyni  si  do za-
nikania gradientów spo ecznych we wska nikach rozwo-
ju dzieci i m odzie y. Hipotez  t  potwierdzaj  po cz ci 
wyniki bada  przedstawione w niniejszej pracy. Cz sto 
bowiem ju  redni poziom dochodów rodziców pozwala  
na wykorzystanie potencja u rozwojowego ich dzieci. Taka 
swoista „biologiczna bezklasowo ” wyst puje ju  zreszt  
w pa stwach wysoko rozwini tych gospodarczo [36, 37], 
które odnotowa y wysoki PKB, a tak e realizuj  polityk  
ekonomiczn  wpisan  w model pa stwa opieku czego. 
Wery  kacja powy szej hipotezy w odniesieniu do rozwoju 
morfofunkcjonalnego dzieci polskich wymaga jednak dal-
szych pog bionych bada .

Podsumowuj c wyniki bada  w asnych mo na stwier-
dzi , e dobre warunki rodowiska rodzinnego stwarzane 
dzieciom nie zawsze s u  osi gni ciu przez nie pe ni roz-
woju funkcjonalnego, ale z regu y oddzia uj  pozytywnie 
na ich rozwój somatyczny (morfologiczny).

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników bada  
w asnych mo na sformu owa  nast puj ce wnioski:
1. Ocena dochodów badanych rodzin ró nicuje wysoko  

i mas  cia a, mas  cia a szczup ego oraz zakres ru-
chów kr gos upa i stawów biodrowych badanych dzie-
ci i m odzie y.

2. Status ekonomiczny rodzin mody  kuje poziom ot usz-
czenia podskórnego tylko u bada nych ch opców.

3. Wysoko  dochodów rodzin ró nicuje w sposób istotny 
statystycznie poziom maksymalnej pracy anaerobowej 
u badanych dzieci i m odzie y obu p ci oraz szybko ci 
lokomocyjnej u ch opców.

4. P e  tylko w niewielkim stopniu warunkuje zwi zki do-
chodów rodzin z parametrami bu dowy somatycznej 
i sprawno ci motorycznej. Wi cej takich zwi zków 
zaobserwowano u badanych przedstawicieli p ci m -
skiej.
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Cel. Celem pracy jest zbadanie, czy siedmio- i czternastoletni chłopcy, różniący się poziomem rozwoju siły 
eksplozywnej kończyn dolnych ocenianej wynikiem w skoku w dal z miejsca, wykazują znaczące zróżnicowanie 
w zakresie budowy somatycznej oraz innych przejawach zdolności siłowych. 

Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły pomiary siedmio- i czternastoletnich chłopców (n = 151) 
będące fragmentem badań longitudinalnych. W analizie uwzględniono: wysokość, masę ciała, długość kończyn 
dolnych, szerokości nasad kostnych, obwody ciała, fałdy skórno-tłuszczowe, oraz poziom rozwoju endomorfii, 
mezomorfii i ektomorfii. Do oceny zdolności siłowych wybrano: skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską oraz 
siłę ścisku ręki. Analizę statystyczną przeprowadzono w grupach wydzielonych metodą k-średnich, w której 
zmienną grupującą był wynik skoku w dal. Ocenę zróżnicowania międzygrupowego przeprowadzono wyko-
rzystując jednoczynnikową analizę wariancji oraz test Tukeya.

Wyniki. Wśród siedmiolatków nie stwierdzono istotnego zróżnicowania międzygrupowego w zakresie 
analizowanych cech morfologicznych, z wyjątkiem fałdów skórno-tłuszczowych. Efektem tego jest też wyraźna 
różnica w procentowej ilości tłuszczu i poziomie rozwoju endomorfii. W pozostałych próbach motorycznych 
znamienne różnice wystąpiły jedynie w ocenie wyników siły ścisku. Chłopcy czternastoletni, należący do trzech 
skupień, istotnie różnią się pod względem wysokości ciała, masywności szkieletu oraz fałdów skórno-tłuszczo-
wych. Również wyniki pozostałych prób motorycznych wyraźnie różnicują wydzielone grupy. 

Wnioski. Tempo zmian cech somatycznych i wyników prób sprawnościowych jest zróżnicowane. U siedmio-
letnich chłopców poziom rozwoju siły eksplozywnej kończyn dolnych jest związany z różnicami w otłuszczeniu 
ciała. W okresie pokwitania, oprócz wspomnianego komponentu, dodatkowymi wyznacznikami możliwości 
siłowo-szybkościowych są wysokość ciała i masywność kośćca. Wraz z wiekiem możliwości funkcjonalne 
osobnika stają się silniej związane z jego strukturą morfologiczną. 

Aim of the work. The aim was to investigate the possible differences in body structure and other force abili-
ties of seven and fourteen-year-old boys. The results of the standing long jump, which measures the explosive 
power, was a criterion of division of these two groups.
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Material and methods. The material includes measurements of the 7 and 14-year-old boys (n = 151). The 
data are part of the longitudinal research. The following traits were analyzed: body height, weight, extremities 
length, biepicondylar breadths, body circumferences, skinfolds and components (endomorphy, mesomorphy, ec-
tomorphy). The strength abilities were estimated by standing long jump, ball throw for distance and grip strength. 
In the groups selected by use of k-means method, a statistical analysis was carried out. The standing long jump 
was the grouping variable. The Tukey test was applied to evaluate the intergroup diversification.

Results. In 7-year-old boys no significant intergroup diversification in morphological features, except for 
skinfolds, was observed. It results in significant differences in the fat percentage and the level of endomorphy 
development. The motor tests show significant differences only in grip strength evaluation. In three groups of 
14-year-old boys significant differences in body height, body mass and skinfolds were observed. The results of 
the remaining motor tests diversify the distinguished groups.

Conclusion. The rate of development in somatic and functional traits is diversified. In younger boys the level 
of development of explosive strength is connected with different body fatness. In adolescence there are also 
another determinants of strength abilities: body height and skeleton massiveness. With age, the functional abili-
ties become stronger connected with morphological structure.

Wstęp

Sprawność motoryczna odgrywa istotną rolę w różno-
rodnych działaniach sportowych, a ponadto wpływa na 
zdrowie i jakość życia. Ocena poziomu sprawności dzie-
ci i młodzieży jest zatem ważnym problemem na każ-
dym etapie ontogenezy. We współczesnych programach 
szkolnych wykorzystuje się zunifi kowane testy sprawno-
ściowe, które pozwalają ocenić osiągnięcia motoryczne 
dzieci i młodzieży. Są one bardzo przydatne, niemniej 
jednak badacze sugerują zachować ostrożność we wnio-
skowaniu o fi zjologicznych funkcjach organizmu na pod-
stawie wyników prób sprawnościowych [1]. Zastrzeżenia 
budzi także wykorzystywanie norm w ujęciu czysto staty-
stycznym, gdyż nie uwzględniają one możliwości ustroju 
wynikających z komponentów biologicznych. 

Wyniki prób motorycznych są narzędziem umoż-
liwiającym monitorowanie zmian ontogenetycznych 
w zakresie sfery funkcjonalnej, a ponadto stanowią 
jeden z elementów selekcjonujących kandydatów do 
sportu wyczynowego. Współczesne testy sprawno-
ściowe są konstruowane w taki sposób, aby oceniały 
rzeczywiste zdolności motoryczne człowieka, a nie 
jego umiejętności ruchowe. Ponadto rzetelność i obiek-
tywność takich testów pozwala kontrolować zmiany 
wyników zachodzące wraz z wiekiem lub pod wpły-
wem korekty zachowań i trybu życia. Przykładem tego 
typu testów jest Eurofi t, który poza elementami oceny 
osiągnięć umożliwia wnioskowanie na temat sprawno-
ści w powiązaniu ze zdrowiem człowieka. Jakkolwiek 
do kompleksowych analiz powinno się stosować całą 
baterię testów, czasami wykorzystuje się jedynie poje-
dyncze próby, za pomocą których ocenia się wybrane 
zdolności motoryczne, przydatne w konkretnych dyscy-
plinach.

W związku z tym, że rozwój struktury organizmu 
zawsze wyprzedza rozwój jego funkcji, ważne jest 
badanie obu tych sfer jednocześnie. W wielu pracach 
poszukiwano powiązań zachodzących pomiędzy bu-
dową somatyczną a efektami motorycznymi [2, 3, 4, 
5]. Wyniki dotychczasowych badań w znacznym stop-
niu wyjaśniają pewne zjawiska rozwojowe, dotyczące 
obu tych sfer [6, 7, 8]. Nadal jednak pozostaje wiele 
kwestii, które wymagają dalszych analiz i weryfi kacji 
[9]. Problem ten wydaje się szczególnie ważny, gdyż 
doniesienia z ostatnich lat wskazują na obniżanie się 
poziomu rozwoju niektórych elementów sprawności 
fi zycznej młodego pokolenia, co w przyszłości może 
wpłynąć na pogorszenie się  wielu wskaźników zdrowia 
społeczeństwa [10, 11]. Zdiagnozowanie przyczyn ta-
kiego stanu oraz właściwa ocena możliwości osobnika 
w zakresie sprawności motorycznej na tle jego budowy 
somatycznej pozwoli na odpowiednie dostosowanie 
form aktywności fi zycznej [12]. Działania te powinny 
znaleźć odzwierciedlenie w kształtowaniu właściwych 
postaw wobec szeroko rozumianej kultury fi zycznej 
i utrzymaniu odpowiedniej sprawności fi zycznej w póź-
niejszych etapach życia [13,14]. 

Szczególnie ważne z punktu widzenia ogólnego sta-
nu zdrowia jest uzyskanie odpowiedniej siły mięśniowej, 
gdyż właśnie ten element motoryczności jest podłożem 
wszelkich działań ruchowych. Oczywista jest zależność 
siły od przekroju mięśni i związanej z nim masy ciała, 
a szczególnie jej beztłuszczowej frakcji [15]. Przyrost 
podstawowych parametrów somatycznych nie stwarza 
jednak dogodnych warunków do uzyskania wysokiej 
wydolności fi zjologicznej i siły względnej, a jednocze-
śnie utrudnia operowanie własnym ciałem [3]. Zatem 
kwestie dotyczące zależności pomiędzy wspomnianą 
zdolnością motoryczną, ocenianą za pomocą różnych 
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prób sprawnościowych, a elementami budowy soma-
tycznej wymagają dalszych analiz.

Celem pracy jest zbadanie, czy siedmio- i czterna-
stoletni chłopcy, różniący się poziomem rozwoju siły 
eksplozywnej kończyn dolnych, ocenianej wynikiem 
w skoku w dal z miejsca, wykazują znaczące zróżnico-
wanie w zakresie budowy somatycznej oraz w innych 
przejawach zdolności siłowych. Dla tak zakreślonego 
celu postawiono ponadto  następujące pytania ba-
dawcze:

Jakie jest tempo zmian w obszarze cech somatycz-
nych i wyników prób motorycznych między siódmym 
i czternastym rokiem życia?

Czy zróżnicowanie wyników uzyskiwanych w pró-
bie skoku w dal z miejsca znajduje odzwierciedlenie 
w budowie morfologicznej i rezultatach osiąganych 
w pozostałych próbach motorycznych charakteryzują-
cych zdolności siłowe?

Czy obraz zróżnicowania zmienia się w obu anali-
zowanych klasach wieku? 

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły dane pomiarowe sied-
mio- i czternastoletnich chłopców (n = 151) stanowiące 
fragment badań longitudinalnych, które były prowadzo-
ne w latach 1991–1999 w wiejskich szkołach podsta-
wowych na Dolnym Śląsku. Do analizy wykorzystano 
następujące cechy: wysokość (B-v) i masę ciała, dłu-
gość kończyn dolnych (B-sy) i górnych (a-daIII), szero-
kości nasad kostnych kości ramiennej (cl-cm) i udowej 
(epl-epm), obwody ramienia w spoczynku i w napięciu, 
obwód podudzia i klatki piersiowej, fałdy skórno-tłusz-
czowe na kończynach i tułowiu. Do oceny zdolności 
siłowych wybrano próby z testu Eurofi t: skok w dal 
z miejsca oraz siła ścisku ręki. Ponadto uwzględniono 
wyniki rzutu piłką lekarską jedno- i dwukilogramową. 
Podczas wykonywania tej próby badany stoi w lekkim 
rozkroku przodem do kierunku rzutu, ustawiając stopy 
na szerokość bioder, przed linią wyrzutu. Po wykona-
niu zamachu piłką wyrzuca ją znad głowy do przodu. 
Próbę wykonuje się dwukrotnie, a w dalszych analizach 
bierze się pod uwagę wynik lepszy.

Na podstawie cech somatycznych wyliczono po-
ziom rozwoju komponentów budowy: endomorfi i, me-
zomorfi i i ektomorfi i. Komponent endomorfi i cechuje 
rozwój otłuszczenia ciała. Mezomorfi a odzwierciedla 
wielkość umięśnienia i masywność szkieletu, ekto-
morfi a charakteryzuje natomiast smukłość sylwetki. 
Obliczono również relatywne wartości długości skoku 

w odniesieniu do wysokości i masy ciała badanych 
(długość skoku [cm]/wysokość ciała [cm], długość 
skoku [m] × 100/masa ciała [kg]). Maksymalną pracę 
anaerobową określono posługując się wzorem: MPA = 
m × h × g [J], gdzie m – masa ciała [kg]1, h – długość 
skoku [m], g – przyspieszenie ziemskie.

Analizę wyników przeprowadzono korzystając 
z podstawowych metod statystycznych. Tempo zmian 
rozwojowych scharakteryzowano wyliczając wskaźnik 
odnoszący wielkość przyrostu danej zmiennej w ba-
danym przedziale wiekowym w relacji do jej wartości 
wyjściowej w wieku 7 lat. Grupy różniące się poziomem 
rozwoju siły eksplozywnej kończyn dolnych wyodręb-
niono metodą k-średnich, w której zmienną grupującą 
był wynik skoku w dal z miejsca. W ten sposób otrzy-
mano trzy skupienia, które oznaczono w następujący 
sposób: I – grupa uczniów z najsłabszym wynikiem 
skoku, II – grupa przeciętna, III – grupa z najlepszym 
wynikiem uzyskanym tej próby. Ocenę zróżnicowania 
międzygrupowego przeprowadzono wykorzystując 
jednoczynnikową analizę wariancji oraz test Tukeya, 
umożliwiający określenie istotności różnic w poszcze-
gólnych parach porównań.

Wyniki 

W badanej populacji chłopców obserwuje się zmiany 
w zakresie cech morfologicznych i w sferze moto-
rycznej związane z procesami rozwojowymi (tab.1). 
Przyrosty parametrów wysokościowych, masywno-
ści kośćca oraz komponentów tkankowych są bardzo 
wyraźne i typowe dla tego okresu ontogenezy (7–14 
lat). Największe przyrosty w odniesieniu do wartości 
wyjściowej uzyskanej w wieku 7 lat zaobserwowa-
no dla masy ciała (117 %). W przypadku pozostałych 
analizowanych cech somatycznych wielkość zmian 
mieściła się najczęściej w przedziale 20–40% wartości 
wyjściowej. Jedynie fałdy skórno-tłuszczone na tuło-
wiu uległy znaczniejszemu powiększeniu (około 70%). 
Odnotowano także bardzo wyraźną poprawę wyników 
prób sprawnościowych. W okresie między siódmym 
a czternastym rokiem życia ponad dwukrotnie zwięk-
szyła się odległość rzutu piłką lekarską oraz siła ścisku 
ręki. Długość skoku także wykazuje znaczną progre-
sję i w grupie czternastolatków stanowi 158% wartości 
uzyskanej w wieku 7 lat.

1 Januszewski J.: Zmienność ontogenetyczna maksymalnej 
pracy anaerobowej – wyniki badań porównawczych. Antro po moto-
ryka  1992, 8: 75–87.
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Kolejny etap analizy miał na celu określenie, czy 
zróżnicowanie wyników uzyskiwanych w próbie skoku 
w dal z miejsca znajduje odzwierciedlenie w budowie 
morfologicznej i rezultatach osiąganych w pozostałych 
próbach motorycznych charakteryzujących zdolności 
siłowe. W tym celu metodą k-średnich wyodrębniono 

zarówno wśród siedmio-, jak i czternastolatków po trzy 
skupienia na podstawie wyników uzyskiwanych w próbie 
skoku w dal z miejsca. Charakterystyki statystyczne ba-
danych parametrów morfofunkcjonalnych w wyodrębnio-
nych skupieniach dla młodszych chłopców zestawiono 
w tabeli 2, natomiast dla starszych – w tabeli 4. 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna analizowanych zmiennych 7- i 14-letnich chłopców

Table 1. The statistical description of analyzed variables of 7 and 14-year-old boys

Grupa 7 lat 14 lat

Zmienne x– s x– s

B-v [cm] 123,1 5,37 164,4 8,85

B-sy [cm] 61,4 3,54 86,9 5,49

a-daIII [cm] 53,3 2,75 71,9 4,54

cl-cm [cm] 5,1 0,32 6,6 0,45

epl-epm [cm] 7,7 0,41 9,4 0,56

Obwód ramienia w spoczynku [cm] 17,7 1,76 23,7 3,11

Obwód ramienia napiętego [cm] 18,8 1,80 25, 7 3,17

Obwód podudzia [cm] 24,6 1,99 32,1 3,15

Obwód klatki piersiowej [cm] 57,8 3,63 74,4 6,50

Fałd pod łopatką [mm] 5,0 2,30 7,2 4,32

Fałd na ramieniu [mm] 8,4 2,48 8,7 3,97

Fałd na przedramieniu [mm] 3,8 1,18 4,6 1,82

Fałd nad grzebieniem biodrowym [mm] 4,8 3,76 8,2 6,61

Fałd na podudziu [mm] 3,9 1,57 5,6 2,80

Fałd na brzuchu [mm] 4,3 3,44 7,7 5,55

Masa ciała [kg] 23,8 4,15 51, 8 11,21

Endomorfi a 1,7 0,86 2,3 1,41

Mezomorfi a 4,7 0,67 4,1 1,11

Ektomorfi a 2,9 0,96 3,9 1,32

% tłuszczu 14,5 4,00 16,4 5,26

Długość skoku [cm] 111,1 19,86 176,1 23,18

Długość skoku [cm]/wysokość ciała [cm] 0,9 0,16 1,2 0,14

Długość skoku [m]/masa ciała [kg] 4,8 1,12 3,5 0,83

MPA [J] 259,7 63,11 895,4 230,46

Siła ręki prawej [kG] 12,7 2,96 31,1 7,72

Siła ręki lewej [kG] 11,8 2,86 29,2 6,72

Rzut piłką 1 kg [m] 3,2 0,77 8,5 1,94

Rzut piłką 2 kg [m] 2,1 0,59 6,4 1,43
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Analiza wariancji, przeprowadzona oddzielnie dla 
obu grup wiekowych. wykazała występowanie istotnego 
zróżnicowania międzygrupowego niektórych cech (tab. 
3, 5). W grupie siedmiolatków wśród cech morfologicz-
nych tylko fałdy skórno-tłuszczowe wykazywały znaczą-
ce różnice. Test Tukeya potwierdził  wśród osobników 

z najsłabszym wynikiem skoku istotną dominację pod 
względem poziomu rozwoju otłuszczenia na kończynach. 
Ponadto odnotowano znamienną różnicę w procentowej 
zawartości tłuszczu i poziomie rozwoju endomorfi i.

Istotne zróżnicowanie międzygrupowe wśród sied-
miolatków wykazują także relatywne długości skoku 

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna analizowanych zmiennych w skupieniach wydzielonych w grupie 7-letnich chłopców

Table 2. The statistical description of analyzed variables in clusters marked off in 7-year-old boys group

Grupa I II III

Zmienne x– s x– s x– s

Wiek [lata] 7,4 0,43 7,3 0,33 7,3 0,38

B-v [cm] 122,7 5,58 123,1 5,21 123,2 5,50

B-sy [cm] 61,6 3,57 61,3 3,48 61,5 3,62

a-daIII [cm] 53,4 2,55 53,3 2,52 53,3 3,01

cl-cm [cm] 5,1 0,48 5,0 0,23 5,1 0,31

epl-epm [cm] 7,7 0,52 7,7 0,41 7,8 0,38

Obwód ramienia w spoczynku [cm] 17,9 2,60 17,6 1,70 17, 7 1,52

Obwód ramienia napiętego [cm] 18,9 2,48 18,7 1,78 18,9 1,59

Obwód podudzia [cm] 24,4 2,45 24,6 2,00 24,6 1,85

Obwód klatki piersiowej [cm] 58,9 4,64 57,9 3,87 57,5 3,02

Fałd pod łopatką [mm] 5,9 2,38 5,4 3,01 4,4 1,15

Fałd na ramieniu [mm] 10,2 2,21 8,8 2,55 7,4 2,08

Fałd na przedramieniu [mm] 4,8 1,78 3,9 1,02 3,5 0,95

Fałd nad grzebieniem biodrowym [mm] 5,9 4,14 5,3 4,89 4,1 2,05

Fałd na podudziu [mm] 4,9 2,51 4,0 1,54 3,5 1,03

Fałd na brzuchu [mm] 5,3 4,68 4,6 4,12 3,7 2,05

Masa ciała [kg] 24,1 5,75 23,8 4,09 23,7 3,70

Endomorfi a 2,1 0,92 1,8 1,03 1,4 0,55

Mezomorfi a 4,7 0,81 4,5 0,72 4,8 0,56

Ektomorfi a 2,8 1,18 2,9 1,05 2,9 0,80

% tłuszczu 17,3 3,51 15,2 4,20 13,0 3,27

Długość skoku [cm] 74,7 9,22 103,8 7,19 127,9 8,49

Długość skoku [cm]/wysokość ciała [cm] 0,6 0,07 0,8 0,05 1,0 0,08

Długość skoku [m]/masa ciała [kg] 3,2 0,79 4,5 0,69 5,5 0,91

MPA [J] 176,8 47,87 243,1 44,89 297,9 50,55

Siła ręki prawej [kG] 12,1 3,27 12,1 2,76 13,4 2,93

Siła ręki lewej [kG] 11,1 3,13 11,3 2,63 12,6 2,84

Rzut piłką 1 kg [m] 2,8 0,73 3,1 0,65 3,3 0,83

Rzut piłką 2 kg [m] 1,9 0,50 2,0 0,61 2,2 0,57
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w dal, odnoszące wspomnianą zmienną do wysokości 
i masy ciała badanych oraz maksymalna praca anaero-
bowa. Kierunek różnic pozostał taki sam jak w przy-
padku pomiaru bezpośredniego.

Przeprowadzono również analizę zróżnicowania 
wyników pozostałych prób motorycznych, oceniają-

cych siłę statyczną i dynamiczną kończyn górnych. 
Statystycznie istotne różnice uzyskano jedynie dla 
rezultatów pomiaru siły ścisku ręki prawej i lewej po-
między skrajnymi grupami. W przypadku rzutu piłką 
jedno- i dwukilogramową nie stwierdzono znaczącego 
zróżnicowania międzygrupowego.

Tabela 3. Zróżnicowanie międzygrupowe analizowanych zmiennych w grupie 7-letnich chłopców 

Table 3. Intergroup differentiation of analyzed variables in 7-year-old boys group

Zmienne F
Test Tukeya (poziom ufności)

I–II I–III II–III

Długość skoku 377,68 0,00 0,00 0,00

B-v 0,08

B-sy 0,08

a-daIII 0,01

cl-cm 2,57

epl-epm 0,51

Obwód ramienia w spoczynku 0,33

Obwód ramienia napiętego 0,21

Obwód podudzia 0,13

Obwód klatki piersiowej 1,22

Fałd pod łopatką 4,44

Fałd na ramieniu 13,22 0,00 0,00

Fałd na przedramieniu 9,21 0,03 0,00

Fałd nad grzebieniem biodrowym 2,51

Fałd na podudziu 6,56 0,01

Fałd na brzuchu 1,91

Masa ciała 0,07

Endomorfi a 6,65 0,02 0,03

Mezomorfi a 1,86

Ektomorfi a 0,12

% tłuszczu 12,33 0,00 0,00

Długość skoku/wysokość ciała 303,49 0,00 0,00 0,00

Długość skoku/masa ciała 68,29 0,00 0,00 0,00

MPA 55,73 0,00 0,00 0,00

Siła ręki prawej 3,59 0,04

Siła ręki lewej 4,34 0,03

Rzut piłką 1 kg 3,69

Rzut piłką 2 kg 2,87

* pogrubioną czcionką zaznaczono różnice statystycznie istotne
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Zróżnicowanie morfologiczne chłopców czterna-
stoletnich należących do trzech skupień jest nieco 
wyraźniej zaznaczone niż to miało miejsce w młodszej 
klasie wieku. Istotne różnice odnotowano pomiędzy 
skrajnymi grupami dla wysokości ciała. Natomiast pod 
względem szerokości nasady dalszej kości ramiennej 

znamienne różnice dotyczą porównania grupy sku-
piającej uczniów prezentujących najwyższy poziom 
rozwoju siły eksplozywnej kończyn dolnych. Grubość 
fałdów skórno-tłuszczowych jest istotnie wyższa 
w grupie osób o  najsłabszych wynikach w próbie sko-
ku w dal z miejsca. 

Tabela 4. Charakterystyka statystyczna analizowanych zmiennych w skupieniach wydzielonych wśród 14-letnich chłopców

Table 4. Statistical description of analyzed variables in clusters marked off in 14-year-old boys group

Grupa I II III

Zmienne x– s x– s x– s

Wiek [lata] 14,4 0,43 14,3 0,36 14,3 0,32

B-v [cm] 161,6 8,28 164,4 8,54 166,8 9,24

B-sy [cm] 85,5 5,04 86,8 5,33 88,1 5,90

a-daIII [cm] 70,8 3,86 71,8 4,54 72,9 4,90

cl-cm [cm] 6,4 0,42 6,5 0,42 6,7 0,46

epl-epm [cm] 9,3 0,55 9,4 0,58 9,6 0,52

Obwód ramienia w spoczynku [cm] 23,9 3,7 23,4 3,03 23,9 2,67

Obwód ramienia napiętego [cm] 25,5 3,58 25,3 3,04 26,3 2,94

Obwód podudzia [cm] 31,9 3,72 31,7 3,02 32,8 2,73

Obwód klatki piersiowej [cm] 74,8 8,03 73,6 5,92 75,2 5,85

Fałd pod łopatką [mm] 9,2 7,36 6,6 2,52 6,5 1,90

Fałd na ramieniu [mm] 10,8 6,05 7,9 2,74 7,9 2,53

Fałd na przedramieniu [mm] 5,5 2,54 4,4 1,57 4,1 1,06

Fałd nad grzebieniem biodrowym [mm] 11,7 10,74 7,1 4,30 6,8 2,97

Fałd na podudziu [mm] 6,7 4,57 5,1 1,63 5,3 1,92

Fałd na brzuchu [mm] 10,1 8,25 6,9 4,31 6,8 3,52

Masa ciała [kg] 51,4 12,49 50,8 11,03 53,6 10,32

Endomorfi a 2,9 2,11 2,1 1,14 2,1 0,73

Mezomorfi a 4,2 1,24 3,9 1,14 4,2 0,89

Ektomorfi a 3,5 1,59 4,1 1,34 3,9 0,88

% tłuszczu 18,5 7,77 15,7 4,05 15,7 3,64

Długość skoku [cm] 146,0 13,57 175,7 7,27 202,1 11,10

Długość skoku [cm]/wysokość ciała [cm] 0,9 0,09 1,1 0,05 1,2 0,08

Długość skoku [m]/masa ciała [kg] 3,0 0,78 3,6 0,75 3,9 0,76

MPA [J] 728,7 155,21 876,4 197,17 1064,9 218,30

Siła ręki prawej [kG] 27,9 6,16 30,9 7,29 34,2 8,46

Siła ręki lewej [kG] 26,5 6,00 29,2 6,15 31,4 7,40

Rzut piłką 1 kg [m] 7,1 1,42 8,4 1,74 9,8 1,79

Rzut piłką 2 kg [m] 5,5 1,07 6,4 1,32 7,1 1,44
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Analiza relatywnych wielkości skoku w odniesieniu 
do wysokości ciała wykazała istotne zróżnicowanie 
pomiędzy wydzielonymi skupieniami we wszystkich 
porównaniach. Podobnie kształtują się różnice w war-
tościach MPA. Długość skoku odniesiona do masy 
ciała istotnie różni jedynie uczniów z pierwszego sku-
pienia w porównaniu z pozostałymi. W przypadku siły 
ścisku ręki prawej i lewej statystycznie znaczące różni-

ce wystąpiły tylko pomiędzy skrajnymi grupami. Z kolei 
rzut piłką jedno- i dwukilogramową wyraźnie różnicuje 
wszystkie wyodrębnione grupy. 

Dyskusja

Stwierdzone zmiany ontogenetyczne w zakresie cech 
wysokościowych, masywności kośćca oraz kompo-

Tabela 5. Zróżnicowanie międzygrupowe analizowanych zmiennych w grupie 14-letnich chłopców 

Table 5. Intergroup differentiation of analyzed variables in 14-year-old boys group

Zmienne
F

Test Tukeya (poziom ufności)

I–II I–III II–III

Długość skoku 303,86 0,00 0,00 0,00

B-v 3,61 0,03

B-sy 2,37

a-daIII 2,29

cl-cm 5,44 0,01 0,05

epl-epm 1,69

Obwód ramienia w spoczynku 0,57

Obwód ramienia napiętego 1,29

Obwód podudzia 1,68

Obwód klatki piersiowej 0,96

Fałd pod łopatką 5,86 0,02 0,01

Fałd na ramieniu 7,74 0,00 0,00

Fałd na przedramieniu 7,07 0,03 0,00

Fałd nad grzebieniem biodrowym 8,13 0,00 0,00

Fałd na podudziu 3,95 0,04

Fałd na brzuchu 5,23 0,02 0,02

Masa ciała 0,91

Endomorfi a 5,47 0,02 0,01

Mezomorfi a 1,19

Ektomorfi a 2,71

% tłuszczu 4,27 0,04 0,05

Długość skoku/wysokość ciała 163,79 0,00 0,00 0,00

Długość skoku/masa ciała 14,45 0,00 0,00

MPA 31,40 0,00 0,00 0,00

Siła ręki prawej 7,46 0,00

Siła ręki lewej 5,72 0,00

Rzut piłką 1 kg 25,41 0,00 0,00 0,00

Rzut piłką 2 kg 16,61 0,01 0,00 0,01

* pogrubioną czcionką zaznaczono różnice statystycznie istotne
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nentów tkankowych odzwierciedlają prawidłowości 
rozwojowe charakteryzujące uwzględniony w pracy 
przedział wieku [16, 17, 18]. Najintensywniej w świetle 
zastosowanego relatywnego wskaźnika tempa roz-
woju wzrastają masa ciała oraz otłuszczenie tułowia. 
Względne przyrosty pozostałych cech somatycznych 
kształtują się na nieco niższym, zbliżonym poziomie. 
Intensywnym przeobrażeniom w morfologii ciała towa-
rzyszy także wyraźna poprawa wyników uzyskiwanych 
w analizowanych próbach motorycznych. Źródłem 
tego jest określona genetycznie sekwencja zmian 
z wiekiem w zakresie zdolności motorycznych oraz 
fakt, iż większość z nich osiąga optymalny poziom 
rozwoju w okresie pokwitania [19, 20, 21, 22]. Spośród 
wyników prób motorycznych największe przyrosty wy-
stąpiły w mierzonej dynamometrem sile ścisku ręki 
oraz sile eksplozywnej kończyn górnych ocenianej 
długością rzutu piłką lekarską. Wielkości te u czter-
nastolatków uległy niemal trzykrotnemu powiększeniu 
w stosunku do wartości charakterystycznych dla grupy 
siedmiolatków. 

Trzy grupy różniące się poziomem rozwoju siły 
eksplozywnej kończyn dolnych wyodrębniono metodą 
k-średnich. Zastosowane kryterium grupowania, któ-
rym był wynik skoku w dal z miejsca, doprowadziło do 
wyodrębnienia grup stosunkowo słabo zróżnicowanych 
pod względem poziomu rozwoju cech wysokościowych. 
Istotne statystycznie odmienności odnotowano w wiel-
kości otłuszczenia ciała. Najsłabsze wyniki w próbie 
skoku w dal uzyskiwały osoby cechujące się znacz-
nym otłuszczeniem i masą ciała, a najlepsze – bada-
ni prezentujący nieco wyższy poziom rozwoju cech 
wysokościowych oraz obwodów ramienia w napięciu 
i podudzia. Poziom wyników uzyskiwanych przez ogół 
badanych chłopców w odniesieniu do innych populacji 
rówieśniczych wskazuje na ich dość wysoką spraw-
ność w zakresie siły eksplozywnej kończyn dolnych. Z 
kolei wartości otrzymane dla przez osoby z pierwszego 
skupienia odpowiadają tym, które uzyskiwali chłopcy 
z nadwagą [24]. 

Długość skoku w dal miejsca wykazuje podobne 
tempo zmian rozwojowych jak parametry wysokościo-
we, co potwierdza udokumentowane w piśmiennictwie 
występowanie powiązań pomiędzy wspomnianym 
elementem budowy morfologicznej a siłą dynamiczną 
kończyn dolnych [23]. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, iż relacje występujące między sferą somatyczną 
a funkcjonalną w przypadku działań ruchowych uwa-
runkowanych siłą względną (m. in. skoki, zwisy) są 
trudne do jednoznacznych interpretacji [3]. 

Odnotowana w pracy tendencja wskazująca na po-
garszanie się sprawności fi zycznej wraz ze zwiększa-
niem się masywności ciała, a przede wszystkim ilości 
tłuszczu znajduje potwierdzenie w opracowaniach in-
nych autorów [25, 26, 27]. Szczególnie dotyczy to prób, 
w których istnieje konieczność przeniesienia masy ciała, 
a więc działanie polega na przezwyciężeniu siły grawi-
tacji [26]. Zaobserwowane w pracy różnice międzygru-
powe zarówno wśród siedmio- jak i czternastolatków 
nie dotyczą jednak całkowitej masy ciała, a jedynie jej 
składowej związanej z frakcją tłuszczu w organizmie. 
Nie można zatem posługiwać się w ocenie możliwości 
motorycznych dziecka prostą miarą, jaką jest masa cia-
ła lub wyliczony na jej podstawie wskaźnik BMI, gdyż 
w zależności od składu tkankowego wielkości te wyka-
zują niejednoznaczne powiązania [28, 29, 30].

W wieku 7 lat poziom rozwoju siły eksplozywnej 
kończyn dolnych nie znalazł odzwierciedlenia w zróż-
nicowaniu międzygrupowym pozostałych zdolności si-
łowych oraz cech somatycznych, za wyjątkiem otłusz-
czenia ciała. Na niskim poziomie kształtują się również 
różnice w morfologii ciała wśród czternastolatków. 
Stosunkowo słabe zróżnicowanie skupień wyodręb-
nionych na podstawie wyników skoku w dal z miejsca 
można częściowo uzasadnić występowaniem w okre-
sie rozwoju progresywnego parabolicznych zależności 
między wynikami niektórych prób motorycznych, w tym 
wyskoku dosiężnego, i cechami somatycznymi [3]. 
Ponadto brak istotnych różnic międzygrupowych wśród 
siedmiolatków w długości oddanego rzutu piłką lekar-
ską może być związany z występowaniem dysproporcji 
w obrębie kończyn i tułowia związanych ze szkolnym 
skokiem wzrastania jak również efektem niedojrzałości 
neurofi zjologicznej, która cechuje jeszcze znaczny od-
setek dzieci w tej fazie ontogenezy [32]. 

W wieku 14 lat, kryterium, jakim była długość sko-
ku w dal z miejsca, znalazło odzwierciedlenie w zna-
czącym zróżnicowaniu międzygrupowym wysokości 
ciała, fałdów skórno-tłuszczowych i zawartości tłusz-
czu. Można to uzasadnić faktem zwiększania się wraz 
z wiekiem siły związków pomiędzy wynikami prób 
sprawnościowych a elementami budowy somatycznej 
[31]. Dotyczy to również uwarunkowań morfologicz-
nych skoku w dal [29, 33]. Jest oczywiste, że większa 
wysokość ciała wiąże się z wyżej położonym środkiem 
ciężkości, co stwarza lepsze warunki biomechaniczne 
w tego rodzaju próbie sprawnościowej. Ponadto nale-
ży uwzględnić występującą wraz z wiekiem poprawę 
sterowania czynnościami mięśni przez układ nerwowy 
[32]. Na tej podstawie można przypuszczać, że uzy-
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skany wynik zależy w większej mierze również od wy-
korzystania odpowiedniej techniki podczas wykonania 
skoku. Podobna interpretacja odnosi się także do zaob-
serwowanych różnic w zakresie wyników uzyskanych 
w pozostałych próbach. 

Wnioski

W badanym okresie ontogenezy tempo zmian cech so-
matycznych i wyników prób sprawnościowych jest zróż-

nicowane. U chłopców siedmioletnich poziom rozwoju 
siły eksplozywnej kończyn dolnych u chłopców jest 
związany z różnicami w otłuszczeniu ciała. W okresie 
pokwitania oprócz wspomnianego komponentu tkan-
kowego należy wymienić wysokość ciała i masywność 
kośćca jako dodatkowe wyznaczniki możliwości siło-
wo-szybkościowych przejawiających się w tej próbie. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że wraz z wiekiem 
możliwości funkcjonalne osobnika stają się silniej zwią-
zane z jego strukturą morfologiczną. 
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PHYSICAL CAPACITY AND BODY COMPOSITION 
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Słowa kluczowe: judo, VO2max, PP
Key words: judo, VO2max, PP

Cel pracy.  Zasadniczym celem niniejszych badań jest odpowiedź na pytanie: Czy występują istotne różnice 
w poziomie wskaźników tlenowej i beztlenowej komponenty wydolności fizycznej organizmu zawodników judo 
i osób nietrenujących?

Materiał i metody.  Badaniami objęto 7 profesjonalnych judoków występujących w średniej kategorii 
wagowej, o stażu zawodniczym 9–14 lat oraz 13 losowo zakwalifikowanych do grupy kontrolnej mężczyzn 
nieuprawiających wyczynowo sportu. Badani wykonali test stopniowany do odmowy i test oceny wydolności 
anaerobowej. Wykonano oznaczenia wskaźników morfologicznej budowy ciała. 

Wyniki. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że zawodnicy judo posiadali wydolność tlenową 
organizmu (VO2max) zbliżoną do nietrenujących mężczyzn. Istotne różnice odnotowano u tych sportowców 
w poziomie wskaźników wydolności anaerobowej (PP i TW), w masie ciała szczupłego (LBM) i w powysiłkowym 
stężeniu mleczanu we krwi (LA). 

Wnioski. Na podstawie wyników badań wyciągnięto wnioski, z których wynika, że specyficzny trening 
judoków istotnie rozwija anaerobową sprawność organizmu, bez zauważalnych zmian w poziomie wydolności 
tlenowej (VO2max).

Aim of the work. The main objective of the present study was to find whether there is any difference in 
aerobic and non aerobic indexes of physical capacity, between judo athletes and non training persons.

Materials and methods. Seven elite judokas represented middle weight category (9 to 14 years of training 
status) and 13 non training men as a control group were qualified to the research program. Participants performed 
aerobic graded test and anaerobic all out test to estimate they performance ability. The indexes estimating mor-
phological body build were calculated. 

Results. Judokas and non training men have similar aerobic performance (VO2max). We observed significant 
differences in anaerobic parameters (PP and TW), lean body mass and lactate concentration in blood after ex-
ercise.
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Conclusion. The data suggest that specific training in judo athletes develops anaerobic performance. There 
was influence of the judoka’s training on aerobic performance (VO2max).

Wstęp

Powszechnie uważa się, iż przygotowanie zawodnika 
do rywalizacji sportowej w judo powinno obejmować 
między innymi: umiejętności techniczno-taktyczne, 
zdolności siłowe i szybkościowe oraz wytrzymało-
ściowe, a także cechy wolicjonalne, takie jak ambicja, 
zaangażowanie, zdyscyplinowanie, odwaga, bojowość 
czy chęć odniesienia sukcesu. Wynik sportowy osią-
ga się wówczas, gdy wszystkie wymienione elementy 
są na optymalnym poziomie [1–3]. W teorii i praktyce 
optymalny poziom jest najczęściej kojarzony z mak-
symalnymi wartościami typowych zmiennych określa-
jących wydolność fi zyczną organizmu. W dążeniu do 
osiągnięcia poziomu mistrzowskiego w programach 
treningowych uwzględniane są ćwiczenia fi zyczne 
o dużej objętości i intensywności. Prowadzi to niekie-
dy do przeciążenia aparatu ruchowego, a nawet do 
przetrenowania [4].

Biorąc pod uwagę turniejowy charakter zawodów 
w tej dyscyplinie sportu, u judoków wymagana jest 
bardzo wysoka „forma” psychofi zyczna, która powinna 
być utrzymana przez dłuższy czas. Zasadne wydaje 
się więc określenie na drodze empirycznej optymal-
nego poziomu tych zmiennych somatycznych, funk-
cjonalnych i psychicznych, które mają istotny wpływ 
na skuteczność prowadzenia walki i na wynik spor-
towy. Jednym ze sposobów na wykrycie typowych 
predykatorów wyniku sportowego w judo może być 
konfrontacja rezultatów badań somatycznych i fi zjo-
logicznych profesjonalnych zawodników judo i męż-
czyzn nietrenujących. 

Cel pracy

Zasadniczym celem niniejszych badań jest odpowiedź 
na pytanie: Czy występują istotne różnice w poziomie 
wskaźników tlenowej i beztlenowej komponenty wy-
dolności fi zycznej organizmu zawodników judo i osób 
nietrenujących?

Materiał i metody

Badaniami objęto 7 profesjonalnych zawodników judo 
w wieku 21,6 ± 1.00 lat z klubów sportowych Wisła 
Kraków, UKS Judo Wolbrom i Czarni Bytom, startu-
jących w średnich kategoriach wagowych, o stażu 
zawodniczym od 9 do 14 lat.  Każdy z zawodników, 
w dotychczasowej karierze uplasował się co najmniej 
na piątym miejscu w ogólnopolskich zawodach. 

Grupę porównawczą (II grupa) stanowili mężczyźni 
w wieku 21,9 ± 1,70 lat, którzy nie uprawiali wyczynowo 
sportu i morfologiczną budową ciała (wysokością BH 
i masą BM) nie odbiegali od grupy judoków, poza masą 
ciała szczupłego (LBM; por tab. 1).

W obydwu grupach dokonano pomiaru wskaź-
ników określających wydolność aerobową i anaero-
bową organizmu. Badania fi zjologiczne przeprowa-
dzano w klimatyzowanej pracowni Instytutu Fizjologii 
Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Obserwacje zawodników judo przepro-
wadzono w okresie startowym pomiędzy III i IV rzutem 
Ligi Indywidualno-Drużynowej Seniorów w Opolu i we 
Wrocławiu. Odbywały się tam najważniejsze w sezonie 
startowym turnieje, decydujące o tytule drużynowego 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna wieku, stażu zawodniczego oraz wskaźników morfologicznej  budowy ciała (BH, BM i LBM) badanych osób

Table 1. Statistical characteristics of age, training period, and morphological indexes of body built (BH, BM, LBM)

Zmienne
Zawodnicy judo Mężczyźni nietrenujący Wartość Poziom

N X ± SD Min. Max. N X ± SD Min. Max. testu T istotności

Wiek (lata) 7 21,6 ± 1,0 20 23 13 21,9 ± 1,7 20 26 –0,499 0,624

Staż (lata) 7 12,4 ± 1,7 9 14 0 – – – – –

BH (cm) 7 180,4 ± 5,4 170 187 13 179,4 ± 4,2 172 186 0,478 0,638

BM (kg) 7 82,2 ± 7,6 70,9 92,9 13 76,4 ± 5,9 68,2 87,1 1,901 0,073

LBM (kg)* 7 74,2 ± 6,2 65,4 82,1 13 65,4 ± 4,5 56,1 70,5 3,671 0,002

* różnice istotne statystycznie na poziomie P < 0,05
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mistrza Polski. Badania mężczyzn z grupy kontrolnej 
studentów przeprowadzono dwa dni po badaniach ju-
doków. W programie w pierwszej kolejności przewidzia-
no pomiary i oznaczenia morfologicznej budowy ciała 
osób z grupy I i II, a następnie badania fi zjologiczne.

Wysokość ciała (BH) określano antropometrem 
typu Martina, zaś masę ciała (BM) – precyzyjną wagą 
fi rmy Sartorius. Fałdy skórno-tłuszczowe mierzone były 
fałdomierzem harpendowskim. Wyniki tych pomiarów 
posłużyły do obliczenia procentowej zawartości tłusz-
czu (PF), jak również masy tłuszczu (FM) oraz masy 
ciała szczupłego (LBM) według Slaughter i wsp [5]. 

W ramach badań fi zjologicznych określano typowe 
wskaźniki informujące o poziomie wydolności aerobo-
wej i anaerobowej mężczyzn.

Do oceny wydolności anaerobowej organizmu 
sportowców zastosowano test Wingate [6]. Wybór tego 
testu do badań judoków nie był przypadkowy, jest on 
bowiem wysoce specyfi czny dla oceny wydolności 
beztlenowej. U judoków udział beztlenowych procesów 
energetycznych w takim wysiłku sięga bowiem około 
90%. Zasadniczy wysiłek poprzedzała pięciominutowa 
rozgrzewka na cykloergometrze z indywidualnie dobra-
ną intensywnością 50%VO2max z częstością pedało-
wania 60 obrotów · min–1, trzema pięciosekundowymi 
maksymalnymi przyspieszeniami w drugiej, czwartej 
i piątej minucie. Dwie minuty po jej zakończeniu uczest-
nicy wykonywali trzydziestosekundowy maksymalny 
wysiłek fi zyczny na cykloergometrze typu 834E, fi rmy 
Monark (Szwecja). Zadaniem badanej osoby było w jak 
najkrótszym czasie osiągnąć maksymalny rytm peda-
łowania i utrzymywać go możliwie jak najdłużej. Opór 
zewnętrzny, z jakim pedałowały badane osoby był indy-
widualnie dobierany i wynosił dla każdego 8.3% masy 
ciała.  W trakcie testu mierzono moc średnią (MP), 
pracę całkowitą (TW), maksymalną moc anaerobową 
(PP), wskaźnik spadku mocy (PD) oraz czas osiągnię-
cia mocy szczytowej (TO PP) i czas utrzymania maksy-
malnej mocy (TU PP).

Do oceny wydolności aerobowej, której wykładni-
kiem był maksymalnym minutowy pobór tlenu wyko-
rzystano test stopniowany na cykloergometrze typ ER 
900 D – 72475 BIT2 fi rmy Jaeger (Niemcy). Zasadniczy 
wysiłek w temperaturze otoczenia 21 ± 0,5˚C i wil-
gotności względnej 40 ± 3% poprzedzała trzyminuto-
wa rozgrzewka (WU) z częstotliwością pedałowania 
(RPM) 60 obrotów na minutę z intensywnością 110 W, 
po której co 2 minuty zwiększano moc o 20 W. Wysiłek 
trwał do momentu subiektywnego odczucia braku 
możliwości utrzymania pożądanego rytmu pedałowa-

nia (±3 obroty na minutę), czyli do odmowy. Podczas 
wysiłku co 30 s analizowane były wskaźniki wymiany 
oddechowej: minutowy pobór tlenu (VO2), minutowe 
wydalanie dwutlenku węgla (VCO2), odsetkowa za-
wartość tlenu w wydechowym powietrzu (FEO2), pro-
centowa zawartość dwutlenku węgla w wydechowym 
powietrzu (FECO2), wentylacja minutowa płuc (VE), ilo-
raz oddechowy (RQ), ekwiwalent oddechowy dla CO2 
(VE · VCO2

–1), ekwiwalent oddechowy dla O2 (VE · VO2
–1) 

aparatem Ergospirotest fi rmy Medikro OY model 919E 
(Finlandia). Mierzono również telemetrycznie co 15 s 
częstość skurczów serca (HR) za pomocą kardiomoni-
tora typu Vantage NV fi rmy Polar Electro (Finlandia).

Przed każdym wysiłkiem i po ich zakończeniu po-
bierano próbki krwi, w których oznaczano stężenie mle-
czanu (LA) przy zastosowaniu metody enzymatycznej 
z wykorzystaniem minifotometru plus DR Lange, typ LP 
– 20 fi rmy Dr Lange (Niemcy). 

Na podstawie analizy kinetyki zmian wybranych pa-
rametrów układu oddechowego: VE, VE·VCO2

–1, FECO2, 
RQ wyznaczono próg przemian beztlenowych, znamio-
nujący pojawienie się podczas stopniowanego progu 
niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) [8].

Przy opracowaniu wyników posłużono się pakie-
tem oprogramowania STATISTICA 7.0. Do porównań 
par średnich wartości wieku, stażu i masy ciała (w tym 
także masy ciała szczupłego) wykorzystano test t-
Studenta dla zmiennych niepowiązanych. Średnie war-
tości wskaźników tlenowej i beztlenowej wydolności za-
wodników (ze względu na niespełnienie warunku nor-
malności rozkładów określonych zmiennych) porówna-
no testem U Manna-Whitneya. Normalność rozkładów 
weryfi kowano testem W Shapiro-Wilka. Jednorodność 
wariancji oceniano testem Levene’a [9].

Omówienie wyników

W grupie judoków wydolność beztlenowa kształtowała 
się na istotnie wyższym poziomie niż u mężczyzn nie-
trenujących. Przeciętne wyniki pracy całkowitej (TW) 
i mocy maksymalnej (PP) były u sportowców istotnie 
wyższe niż w grupie kontrolnej (tab. 2). U sportowców 
wyczynowych po teście anaerobowym stwierdzono 
istotnie wyższe stężenie mleczanu we krwi i wyższy po-
wysiłkowy przyrost tego metabolitu (tab. 2). Pozostałe 
wskaźniki zarejestrowane podczas tego testu: TOPP, 
TUPP i PD nie wykazywały istotnych statystycznie róż-
nic pomiędzy badanymi grupami.

Nie odnotowano w badanych grupach mężczyzn 
istotnych różnic w poziomie wskaźników fi zjologicznych 
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zarejestrowanych na poziomie VO2max. Przeciętne 
wartości maksymalnego minutowego poboru tlenu 
(VO2max)  w ujęciu relatywnym kształtowały się u ju-
doków na poziomie 40,80 ml · kg–1.min–1, a u osób nie-
trenujących wynosiły 42,6 ml · kg–1.min–1. Odsetek po-
boru tlenu na progu TDMA (%VO2max) wyniósł w tych 
grupach kolejno 64,4% i 66,3%. Maksymalna częstość 
skurczów serca (HRmax), wynosząca u judoków prze-
ciętnie 188 sk · min–1, była niższa niż u nietrenujących 
mężczyzn (194 sk · min–1), jednak nie różniła się istot-
nie statystycznie. Progowa częstość skurczów serca 

(HRTDMA) i jej odsetek (%HRmax)  w grupie I i II nie wy-
kazywały istotnych różnic. Dało się natomiast stwier-
dzić istotne różnice w przyroście stężenia mleczanu, 
które było u judoków wyższe niż  u nietrenujących (tab. 
3).

Dyskusja 

W doborze i selekcji osób do judo należy zwracać 
przede wszystkim uwagę na wyjściowy poziom zdol-
ności szybkościowo-siłowych kandydatów na profe-

Tabela 2. Wyniki testu Wingate i powysiłkowe stężenie mleczanu we krwi (LA) u mężczyzn z grupy I i II 

Table 2. Wingate test results and concentration of lactate in blood after exercise in group I and II

Zmienne
Zawodnicy judo Studenci Wartość Poziom

N X ± SD Min. Maks. N X ± SD Min. Max. testu U istotności

TW kJ * 7 279,4 ± 11,0 264 298 13 247,6 ± 20,6 200 276 3,289 0,001

PP W·kg * 7 12,2 ± 1,1 11 14 13 11,2 ± 0,5 10 12 2,021 0,043

PD W·kg·s–1 7 0,3 ± 0,1 0 0 13 0,3 ± 0,0 0 0 –0,198 0,843

TOPP (s) 7 4,3 ± 0,6 3,1 5,0 13 4,3 ± 0,6 3,4 5,9 0,119 0,905

TUPP (s) 7 3,2 ± 0,8 2,2 4,2 13 3,1 ± 0,7 1,9 4,1 0,119 0,905

LA PO 30s * 7 15,6 ± 2,1 13,0 18,2 13 12,0 ± 1,7 9,4 13,8 3,130 0,002

ΔLA PO 30s * 7 13,4 ± 2,0 11,3 15,8 13 9,9 ± 1,8 7,3 11,7 3,130 0,002

* różnice istotne statystycznie na poziomie P < 0,05

Tabela 3. Wskaźniki fi zjologiczne zarejestrowane podczas maksymalnego wysiłku oraz przyrost stężenia mleczanu we krwi po teście stopniowanym 
u badanych mężczyzn z grupy I i II

Table 3. Physiological parameters observed during maximal exercises and increase of lactate concentration in blood after graded exercise test in group 
I and II

Zmienne
Zawodnicy judo

(I-Grupa)
Mężczyźni nietrenujący

(II-Grupa) Wartość Poziom

N X ± SD Min. Maks. N X ± SD Min. Max. testu U istotności

VO2max
(ml.kg.min–1) 7 40,8 ± 3,0 37 45 13 42,6 ± 6,6 30 53 –0,991 0,322

HRmax
(sk.min–1) 7 188,4 ± 7,3 174 195 13 194,4 ± 9,4 174 210 –1,624 0,104

HRTDMA

(sk.min–1) 7 149,1 ± 10,8 134 160 13 155,5 ± 11,0 144 186 –0,634 0,526

%HRmax 
(%) 7 80,2 ± 6,1 70,0 88,5 13 73,7 ± 19,7 9,8 87,0 1,030 0,303

%VO2max 
(%) 7 64,4 ± 5,0 58,0 70,0 13 66,3 ± 9,2 56,2 87,2 –0,238 0,812

ΔLA *
(mmol.l–1 ) 7 11,0 ± 2,0 9,4 15,3 13 9,2 ± 0,7 8,0 10,3 2,734 0,006

* różnice istotne statystycznie na poziomie P < 0,05
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sjonalnych sportowców [10, 11]. Choć w tej dyscyplinie 
sportu w treningach kładzie się akcent na modelowa-
nie właśnie tych zdolności motorycznych organizmu, 
to według niektórych badaczy u judoków także dużą 
rolę odgrywa sprawność krążeniowo-oddechowa (po-
ziom VO2max) [3]. Wysoki poziom tego wskaźnika jest 
jednym z podstawowych predykatorów warunkujących 
efektywne prowadzenie walki szczególnie w jej drugiej 
części. Rozbieżności wśród teoretyków judo, co do 
wagi procesów tlenowych i beztlenowych w efektyw-
nym prowadzeniu walki sportowej sprawiają, że nie-
kiedy trudno jest jednoznacznie wskazać, który z tych 
predykatorów jest dominujący? Biorąc pod uwagę spe-
cyfi kę walki judo, większą rolę można przypisać tym 
właściwościom ustroju, które decydują o pojemności 
i mocy glikolitycznego źródła beztlenowego. W ostat-
nich latach u najlepszych w Polsce judoków określano 
już poziom typowych wskaźników wydolności beztleno-
wej organizmu, który można traktować, jako modelowy 
dla przedstawicieli tej dyscypliny sportu [3, 11]. 

W strukturze treningu młodego judoki nie powinno 
także zabraknąć ćwiczeń modelujących mechanizmy 
zaopatrywania tkanek w tlen, które decydują o wyso-
kości VO2max i jak to już udokumentowano wcześniej 

u seniorów, mają istotny wpływ na efektywne prowa-
dzenie walki. Skonfrontowanie poziomu wskaźników 
tlenowej i beztlenowej komponenty wydolności fi zycz-
nej u sportowców o długim stażu zawodniczym (9–14 
lat) z wynikami tych wskaźników u mężczyzn nietrenu-
jących o podobnej morfologicznej budowie ciała winno 
wskazać, jak wieloletni trening judo rozwijał te zdolno-
ści wysiłkowe.  

Własne wyniki badań dowodzą, że specyfi czne 
bodźce fi zyczne w treningach judoków prawdopodob-
nie w istotny sposób rozwijały anaerobową sprawność 
organizmu, natomiast nie modyfi kowały wydolności 
tlenowej (VO2max). Między sportowcami a osobnikami 
nietrenującymi wskazują na to istotne różnice w po-
ziomie maksymalnej mocy anaerobowej (PP) i pracy 
całkowitej (TW) oraz brak takich różnic w poziomie 
VO2max. Niższa sprawność aerobowa niż anaerobowa 
organizmu judoków może mieć związek ze sposobem 
prowadzenia walki, na co zwrócili już uwagę Lech i wsp. 
[3,11]. Zdaniem tych autorów wyniki przeprowadzanych 
badań mają dla trenerów judo nie tylko wartość apli-
kacyjną, ale również poznawczą, przydatną w kon-
struowaniu programów treningowych profesjonalnych 
sportowców.
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Cel badań. W badaniach własnych postanowiono poddać analizie cechy realizowanego obciążenia tre-
ningowego przez najlepszych biegaczy w kategorii juniora w czterech dekadach przełomu XX i XXI wieku. 
Zbadano zależności miedzy stosowanym obciążeniem (objętość, wskaźnik intensywności) a wynikiem na 800 
i 1500 m, który są typowymi dystansami dla zawodników rozpoczynających karierę w biegach na średnie 
i długie dystanse. 

Metody. Analizie poddano zrealizowane obciążenia w makrocyklu rocznym. Oceniono siłę związku między 
zastosowanym obciążeniem treningowym a wynikiem na dystansie 800 m i 1500 m.

Wyniki. Analiza obciążeń treningowych biegaczy z lat sześćdziesiątych, osiemdziesiątych i początku XXI 
wieku dowodzi że: 1. Ekstensywny wzrost obciążenia treningowego (zwłaszcza w latach osiemdziesiątych) nie 
miał przełożenia na uzyskane wyniki w biegach średnich w kategorii juniora. Zawodnicy w dalszych latach kariery 
sportowej specjalizowali się w biegach długich. 2. Współcześnie można zauważyć tendencję do intensyfikowania 
procesu treningowego młodych biegaczy w kategorii juniora, która nie prowadzi do wyraźnej poprawy wyniku 
w biegach średnich. Można ją uważać za czynnik sprawczy zauważonej rezygnacji z wyczynowego uprawiania 
biegów przez badanych.  

Wnioski. Największa skutecznością na wynik w biegu na 800 m i 1500 m odznaczał wariant intensywnego 
obciążenia treningowego w rocznym cyklu szkoleniowym. W ustaleniu skuteczności obciążenia treningowego 
w kategorii juniora oprócz doświadczenia trenerskiego i dorobku teorii sportu powinno się wykorzystywać 
również aktualną wiedzę naukową. 

Purpose. The main goal was to analyze training load in the category of junior runners in last four decades. 
The researchers took into consideration the relationship between applied load (volume, intensity ratio) and the 
results of 800 and 1500 m runs. 

NR 50 2010AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    



Wacław Mirek, Edward Mleczko

– 92 –

Basic procedures. The main interest of carried on analyses was put on the amount of load in the year mac-
rocycle. Rated strength of the relationship between applied load and the result of training for a distance of 1500 
m was observed. 

Main findings. Extensive increase in training load (especially in the eighties) had no bearing on the results 
obtained in middle-distance running in the junior category. In next years of their sporting career the competitors 
specialized in long-distance run. 2. Today a tendency to intensify the process of training young runners in junior 
category may be noticed, which does not lead to drastic improvement in the results in middle-distance run. It 
can be also considered as a causative factor resulting in giving up running by respondents.

Conclusion: The largest efficacy result in mens’ 800 m and 1500 m distinguished variant intensive training 
load in the annual training cycle. In determining effectiveness of training load in addition to the junior coaching 
experience and achievements of sports theory should be used as well as current scientific knowledge. 

Wstęp

W XXI wieku tracą na znaczeniu i popularności klasycz-
ne dyscypliny i konkurencje sportowe. Wskaźnikiem 
tego może być zarówno liczba widzów na stadionach, 
jak i uprawiających je zawodników. W naszym kra-
ju argumentem wspierającym takie stwierdzenie jest 
również niższy niż kilkadziesiąt lat wcześniej poziom 
wyników uzyskiwany w kolejnych latach końca XX i po-
czątku XXI wieku przez polskich średnio i długodystan-
sowców [1, 2, 3]. 

Najczęściej jako powód wymienia się niższe po-
tencjalne możliwości osiągania sukcesów w wymie-
nionych konkurencjach przez zawodników rasy białej, 
do której należymy. Uwarunkowania genetyczne są  
ważnym i – można rzec – podstawowym czynnikiem 
warunkującym osiąganie granicznych możliwości ada-
ptacyjnych w każdej działalności życiowej człowieka, 
w tym również w sporcie wyczynowym. Wiadomo 
jednak, że w każdym przypadku zakodowane w ge-
notypie predyspozycje człowieka mogą być wywołane 
w sposób maksymalny wskutek oddziaływania zespołu 
czynników środowiskowych (w szkoleniu sportowym 
utożsamianym z obciążeniem fi zycznym). Zapomina 
się przy tym, że trening polega na wywołaniu ekspresji 
genetycznej. Coraz częściej wspomina się też o po-
trzebie zapobiegania tworzeniu się wolnych rodników 
w zanieczyszczonym środowisku oraz o włączeniu 
w proces treningowy szeroko pojętej „odnowy psycho-
somatycznej” oraz „wspomagania farmakologicznego. 
Tylko w wyniku właściwej interakcji genotypu ze środo-
wiskiem zostaną ukształtowane w pożądanym kierunku 
cechy fenotypowe organizmu zawodnika, stanowiące 
podstawę do osiągania wyników sportowych [4]. Warto 
wspomnieć, że współautor niniejszego opracowania 
wskazał na podstawie wyników własnych obserwacji 
na ważną rolę czynnika genetycznego w osiąganiu re-
kordowych wyników przez polskich lekkoatletów [5].

Przyjmując założenie, iż przy podobnym potencjale 
naboru do uprawiania sportu wyczynowego w polskiej 
populacji oraz dużo lepszej niż w przeszłości bazie 
szkoleniowej, można przypuszczać, że czynnikiem 
sprawczym stagnacji w rozwoju wyników młodych pol-
skich biegaczy na średnie i długie dystanse może być 
powielanie w dłuższym czasie błędów w ich treningu.

W pewnym sensie postawienie takiej hipotezy uza-
sadniają zaprezentowane w ostatnich dekadach XX 
wieku wyniki badań nad polską szkołą biegową [6, 7, 
8]. Z założeń teoretycznych oraz doświadczeń prak-
tycznych wynika, że błędy popełnione we wczesnym 
okresie szkolenia sportowego będą rzutować na jakość 
procesów adaptacyjnych, jak również na możliwość 
uzyskiwania sukcesów sportowych w latach później-
szych. Na znaczenie wyboru określonej drogi docho-
dzenia do mistrzostwa sportowego poprzez realizację 
ekstensywnego i intensywnego modelu obciążeń tre-
ningowych młodych lekkoatletów wskazują starsze ba-
dania [9] oraz prezentacje nowszych modeli szkolenio-
wych młodych sportowców w różnych krajach [10, 11]. 

Należy zaznaczyć, że mimo długoletnich wysiłków 
nad unifi kacją rozwiązań problematyki dokumentacji 
i analizy obciążeń treningowych, kwestia treningu bie-
gaczy na średnie i długie dystanse w kategorii juniora 
nie znalazła w badaniach naukowych należnego jej 
miejsca. Najczęściej w teorii i praktyce koncentrowa-
no się na ilościowej charakterystyce objętości treningu 
i jej strukturze w ramach umownie przyjętej klasyfi kacji 
środków treningowych oraz bardzo rzadko na współ-
występowaniu między ich wymiarem a wynikami za-
wodników osiągających poziom mistrzowski [12]. Za 
kontynuację badań opartych na opracowaniu umow-
nej klasyfi kacji środków można uważać postępowanie 
metodyczne przedstawione w pracy doktorskiej K. 
Zimnego [13]. Niektóre z opublikowanych w niej wyni-
ków badań znalazły się w monografi i  J. Raczka [10], 
która nie tylko była podsumowaniem pewnego etapu 
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rodzimych badań nad obciążeniami treningowymi, ale 
także wskazała na nowe, zagraniczne horyzonty pene-
tracji omawianego zagadnienia.

Należy zdawać sobie sprawę, iż trudno zdobyć 
dowody na potwierdzenie wcześniej postawionej hi-
potezy, a także pamiętać o dyskusyjności uzyskanych 
z zastosowaniem metod statystycznych wyników 
badań. Trening ma charakter osobniczy, a nie po-
pulacyjny [14]. Poza tym na porównywalność wyni-
ków wpływa brak zgody w praktyce szkoleniowej na 
ujednolicenie sposobu interpretacji wskaźnika inten-
sywności obciążenia treningowego. Dane dotyczące 
objętości treningu juniorów osiągających znaczące 
sukcesy sportowe w biegach, a także bardzo ogólne 
założenia struktury czasowej ich szkolenia w cyklach 
rocznych pomieszczone zostały w akademickich 
skryptach i podręcznikach do lekkiej atletyki [15, 16, 
17]. Przeważała w nich charakterystyka jakościowa 
struktury rzeczowej treningu bez głębszej refl eksji 
nad jego intensywnością. Wysiłki badawcze na grun-
cie polskiej teorii sportu nie doprowadziły zatem do 
unifi kacji poglądów na temat dokumentowania i ana-
liz obciążeń treningowych [18]. Do rzadkości należy 
wykorzystywanie naukowych propozycji rozwiązania 
omawianej kwestii.  Do takich można zaliczyć publi-
kacje wykorzystujące metodę zaproponowaną przez 
Ważnego [19, 9, 20] a także autorskie rozwiązania 
krakowskich oraz wrocławskich praktyków i teorety-
ków sportu [21, 22, 23, 24]. 

Nadal otwarte jest więc zagadnienie podejścia do 
analizy obciążeń treningowych, jak i  badania związków 
między nimi a wynikami sportowymi w biegach śred-
nich młodych polskich lekkoatletów. Mając na uwadze 
konieczność pozyskania wartościowej dokumentacji 
zrealizowanego obciążenia treningowego (a nie de-
klarowanego), jak również ograniczonych możliwości 
aplikacyjnych w praktyce szkoleniowej opracowań sta-
tystycznych, w niniejszej pracy wykorzystano tylko wła-
sne materiały archiwalne pozyskane od biegaczy po 
zakończeniu kariery sportowej oraz proste metody sta-
tystyczne służące do analiz jakościowych i ilościowych 
po to, aby wskazać na ogólne tendencje, które mogą 
wyjaśnić przyczyny zasygnalizowanych wcześniej pro-
blemów związanych z małą efektywnością szkolenia 
zawodników w biegach średnich i długich. 

Cel badań własnych

Celem pracy jest ocena stosowanego obciążenia trenin-
gowego przez wybranych najlepszych polskich biega-

czy na średnie dystanse w kategorii juniora w czterech 
dekadach przełomu XX i XXI wieku oraz określenie siły 
związku między jego wielkością a wynikami w biegu na 
800 m 1500 m

Pytania badawcze

Opierając się na wyżej przedstawionym celu badaw-
czym, w podjętym postępowaniu empirycznym starano 
się szukać odpowiedzi na następujące pytania:  
1. Czy roczne obciążenie treningowe polskich ju-

niorów uprawiających biegi średniodystansowe 
w trzech dekadach przełomu XX i na początku XXI 
wieku różniło się pod względem ilościowym?

2. Czy w ostatnim czterdziestoleciu szkolenia sporto-
wego polskich średniodystansowców w kategorii ju-
niora nastąpiły zmiany w koncepcji rozkładu ich ob-
ciążenia treningowego w rocznych makrocyklach, 
które mogły mieć wpływ na poziom osiąganych 
wyników w biegach na 800 i 1500 m?

3. Czy u zawodników uprawiających w Polsce biegi 
średnie w kategorii juniora w końcowych dekadach 
XX wieku i początku XXI wieku można stwierdzić 
związek między wzrostem obciążenia treningowe-
go a poprawą wyników sportowych w biegu na 800 
i 1500 m?

Materiał i metody badań

1. Przedmiot badań 

Przedmiotem badań była jakość i ilość obciążeń tre-
ningowych zrealizowanych przez dwunastu polskich 
biegaczy, którzy odnosili znaczące sukcesy w biegach 
średnich w kategorii juniora w trzech arbitralnie wyróż-
nionych okresach ostatniego czterdziestolecia rozwoju 
polskiej lekkoatletyki (tab. 1). 

Materiał potrzebny do opracowania statystycznego 
pochodzi z dokumentacji treningowej znajdującej się 
w archiwum Katedry Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki 
w Krakowie. Prowadzili ją ww. zawodnicy. Każdy z nich 
po zakończeniu lekcji treningowej dokonywał zapisu 
zrealizowanej treści zgodnie z wytycznymi Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki w specjalnie opracowanych 
Dzienniczkach treningowych dla konkurencji wytrzy-
małościowych. Dzięki temu uzyskano dostęp do źró-
dła informacji, które w sposób obiektywny informowało 
o jakościowym i ilościowym wykonaniu zadań na kolej-
nych lekcjach treningowych w makrocyklach rocznych 
szkolenia sportowego.  



Wacław Mirek, Edward Mleczko

– 94 –

2. Metody opracowania wyników

1. Wykorzystując zapis w dzienniczkach treści kolej-
nych zajęć treningowych zsumowano w poszcze-
gólnych mezocyklach miesięcznych, makrocyklach 
rocznych:
• liczbę: jednostek treningowych i startów na 

określonych dystansach,
• liczbę (w km): środków treningowych zgodnie 

z umowną klasyfi kacją w polskiej lekkoatletyce: 
OWB1, OWB2, WB3, R, MZB i DZB, WB3, R, 
MZB i DZB, WT, SZ, SB, S. 

2. Zgodnie z klasyfi kacją zaproponowaną przez 
Cemplę i Mleczkę [21] u każdego badanego do-
konano scalenia w trzy grupy wielkości środków 
treningowych (km) wyróżnionych w dzienniczkach 
treningowych według umownej klasyfi kacji, biorąc 
pod uwagę charakter metabolizmu mięśniowego 
wywołany przez intensywność określonego bodźca 
treningowego:
• tlenowe (OWB1, OWB2), 
• tlenowo-beztlenowe (WB3, R, MZB i DZB),
• beztlenowo-tlenowe (WT, SZ, SB, S).

3.  Obliczono sumę pokonanych kilometrów przez ba-
danych zawodników w wyróżnionych strefach ob-
ciążenia energetycznego w mezocyklach miesięcz-
nych.

4. Przeprowadzono analizę porównawczą zrealizowa-
nych startów, wielkości objętości treningu oraz jej 
struktury w wyróżnionych strefach obciążenia ener-
getycznego w rocznych makrocyklach treningowych 
z podziałem na trzy okresy rozwoju polskiej lekkiej 
atletyki (lata: 1964–1970, 1979–1988, 2004–2005).

5. Obliczono współczynnik korelacji rang Spearmana 
[25] między poziomem wyników sportowych na 
800 i 1500 m, uzyskanych przez poszczególnych 
zawodników a zrealizowaną przez nich wielkością 
obciążenia treningowego, z uwzględnieniem obję-
tości treningu oraz jego intensywności. 

Wyniki badań

1. Poziom sportowy badanych 

Z danych przestawionych w tab. 1. wynika, że bada-
ni zawodnicy w sezonie 2004/2005 uzyskiwali wyniki: 
średnia 800 m = 1:55  (min. 1:53,9 – maks. 1:55,8) 
i 1500 m =  3:55,2 (min. 3:53,09 – maks. 3:57,38), które 
były bardzo podobne do tych, jakie stwierdzono u ich 
rówieśników w latach sześćdziesiątych: średnia  800 
m = 1: 56,4  (min. 1:55,3 – maks. 1:57,4)  i 1500 m = 
3:57,2 (min. 3:53,8 – maks. 4:00,2). Znacznie odbiega 
od nich poziom rezultatów uzyskiwany przez badanych 
juniorów z lat osiemdziesiątych: średnia 800 m = 1:58,6 
(min. 1:53,7 – maks. 2:02,4) średnia 1500 m = 4:02,8 ( 
min. 3:57,69 – maks. 4:08,4). 

W biografi i sportowej badanych biegaczy jest inte-
resujące to, że każdy z nich rozpoczął treningi trzy lata 
wcześniej, ich plany szkoleniowe opracowywali znani 
trenerzy kadry narodowej juniorów. Wszyscy z badanego 
pierwszego i z drugiego pokolenia średniodystansowców 
kontynuowali karierę sportową po zakończeniu startów 
w kategorii juniora, osiągając w większości przypadków 
znaczące sukcesy w biegach długich. Żaden z branych 
pod uwagę juniorów z trzeciego okresu obserwacji nie 
podjął treningu w starszej kategorii wiekowej. 

Tabela 1. Analizowane makrocykle, rekordy w biegach na 800 m i 1500 m oraz liczba startów badanych zawodników 

Zawodnik Sezon 800 1500 Liczba startów w roku

M.K 1964/65 1:55;30 3:56,90 34

M.K 1965/66 1:56,50 3:57;80 31

P.Z 1968/69 1:57;40 4:00;20 29

P.Z 1969/70 1:56;40 3:53;80 19

B.B 1979/80 2:02,40 4:08,40 31

B.B 1980/81 2:02,30 4:06,77 23

J.S 1987/88 1:56,32 3:59,91 24

W.M. 1983/84 1:53,78 3:57,69 21

O.A 1987/88 1:59,60 4:01,55 18

G.D. 2004/05 1:55,86 3:57,38 15

M.K. 2004/05 1:53,90 3:53,09 28

K.J. 2003/04 1:55,58 – 7
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2. Liczba startów badanych zawodników 

Obciążenie startowe jest jednym z bardzo ważnych ele-
mentów szkolenia sportowego młodych zawodników. Z 
danych przestawionych w tabeli 1 wynika, że badani 
biegacze, należący do trzech pokoleń polskich lekko-
atletów, stosowali bardzo różną liczbę startów w roku. 
Była ona największa w latach sześćdziesiątych, śred-
nio 28 startów (min. 18 – maks. 31), Nieco mniejsza 
częstotliwość startów stwierdzono w latach osiem-
dziesiątych, średnio 23 starty (min. 18 – maks. 31). 
Najrzadziej startowali juniorzy w sezonie 2004/2005, 
średnio 17 startów (min. 7 – maks. 28). Odwrotnie do 
liczby startów kształtowała się ich dyspersja w wyróż-
nionych trzech okresach. W pierwszych dwóch była 
ona na podobnym poziomie (R=12 i 13), a w ostatnim 
sezonie wynosiła aż 21.

Porównując poziom sportowy z liczbą startów na 
dystansach 800 i 1500 m (tab. 1), można znaleźć po-
twierdzenie znanej zasady, że częstotliwość startowa 
jest wprost proporcjonalna do poziomu sportowego. W 
pierwszym i ostatnim okresie najczęściej (34 i 28 razy) 
startowali zawodnicy osiągający najwyższy poziom 
sportowy w biegu na 800 m. Nieco słabiej zaznaczył 
się taki związek w przypadku uwzględnienia startów 
w biegu na 1500 m. 

Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą dyspersję star-
tów w sezonie 2004/2005 i niewielką liczbę badanych 
w trzecim wyróżnionym pokoleniu biegaczy, można 
przyjąć, że charakterystyczną cechą obciążeń star-

towych w najmłodszym pokoleniu polskich średniody-
stansowców było powielanie koncepcji wprowadzanej 
już w latach sześćdziesiątych. 

Zakładając, że biegacze w kategorii juniora startują 
najczęściej raz w tygodniu, należy przyjąć, że mezo-
cykle startowe (w których stosowano 23–28 startów) 
trwały średnio 6–7 tygodni. W skrajnych przypadkach 
można było je wydłużyć o 1 tydzień. Z praktyki wynika, 
że  w strukturze czasowej treningu młodych średniody-
stansowców uwzględnia się dwa, a nawet trzy mezocy-
kle startowe podsumowujące etap określonego przy-
gotowania treningowego. Może to prowadzić do wnio-
sku, że brani pod uwagę juniorzy startowali rzadziej niż 
raz w tygodniu w okresach startowych. W planowaniu 
ich obciążenia startowego trenerzy wykazywali dużą 
ostrożność. 

3. Roczna objętość treningowa 

W tabeli 2 zamieszczono dane na temat objętości tre-
ningu (km), jaką zrealizowali badani juniorzy w poszcze-
gólnych rocznych cyklach szkoleniowych. Bardziej 
szczegółowa analiza materiałów pozwala stwierdzić, 
że w sezonie 2005/2006 badani juniorzy na ogół zre-
alizowali bardzo zbliżoną objętość treningową, średnio 
2653 km (min. 1872 km – maks. 3138 km), do swoich 
rówieśników z lat sześćdziesiątych, średnio 2479 (min. 
1209 km – maks. 4407 km). W latach osiemdziesiątych 
objętość środków biegowych u badanych juniorów była 
największa i wyniosła średnio 3346 km (min. 2335 km 

Tabela 2. Procentowy rozkład elementów struktury obciążenia treningowego badanych, z uwzględnieniem podziału na trzy strefy przemian metabolicznych: 
tlenową, tlenowo-beztlenową i beztlenowo-tlenową 

Nr kolejny
 zawodnika

Strefa obciążenia (%)
Objętość roczna [km]

Tlenowa Tlenowo-beztlenowa Beztlenowo-tlenowa

1 73,8 8,9 17,2 1208,3

2 71,9 14,2 13,9 1673,1

3 93,3 3,6 3,1 2626

4 92,3 5,3 2,4 4407

5 87,4 3,1 9,5 3481,4

6 90,0 4,8 5,3 3154,6

7 90,4 3,9 5,7 3669,9

8 87,4 2,9 9,7 4088,8

9 89,4 4,5 6,1 2335,2

10 89,1 4,8 6,1 3138,95

11 78,7 11,7 9,7 1872,15

12 83,7 6,5 9,8 2948,61
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– maks. 4088 km). Z przedstawionych danych wyni-
ka, że badani juniorzy przebiegali średnio na treningu 
w mikrocyklach treningowych: 48,6 km (w latach sześć-
dziesiątych), 65,6 km (w latach osiemdziesiątych), 52 
km (w sezonie 2005/2006). Jak się zatem okazuje, 
w stosowaniu objętości treningu biegowego można za-
uważyć bardzo wyraźne różnice międzypokoleniowe. 
W skali roku sięgały one w wartościach uśrednionych 
867 km (2–1) i 693 km (2–3), były też wyraźne w mikro-
cyklach treningowych: 17 km (2–1) i 13,6 km (2–3). Pod 
względem zróżnicowania „wewnątrzpokoleniowego” 
objętości treningu największą jednorodnością charak-
teryzowała się najmłodsza grupa badanych  (R=1266 
km), a najmniejszą – z pokolenia najstarszych biega-
czy (R=3198 km!).  Pozycję środkową, przy najwyż-
szej średniej objętości treningu, zajmują biegacze z lat 
osiemdziesiątych (R = 1753 km). 

Zestawiając powyższe wyniki badań nad roczną 
objętością treningu z wcześniej zaprezentowanymi 
rezultatami analizy poziomu sportowego badanych, 
należy stwierdzić, że w badanej grupie ekstensywny 
wzrost obciążenia treningu w pokoleniu zawodników 
z lat osiemdziesiątych o 693–867 km (w wielkościach 
uśrednionych) nie prowadził do poprawy wyników w bie-
gach średnich juniorów. Za bardziej optymalne granice 
skutecznego obciążenia należałoby przyjąć mniejsze 
wielkości objętości treningu.  W związku z powyższym 
za bardziej optymalny model obciążenia należy przyjąć 
ten, który był zastosowany przez średniodystansow-
ców z pierwszego i ostatniego pokolenia (średnio 2653 
– 2979 km). Przemawia za tym analiza indywidualnych 
przypadków, w której zestawiono najlepsze rezultaty 
w biegu na 800 i 1500 m ze zrealizowaną przez nich 
roczną objętością treningu: 800 m:  MK 1:55,3 – 1208 
km, WM 1:53,78 – 2335 km, MK  1:53,90 – 2948 km. 

1500 m: PZ  3:53,8 – 4407 km, WM  3:57,69 – 2335 
km, MK 3:53,09 – 2948 km.

4. Struktura obciążenia treningowego w rocznych 
makrocyklach treningowych

Zgodnie z założeniami teoretycznymi [10] oraz do-
świadczeniami praktycznymi, racjonalne ujęcie struktu-
ry obciążeń treningowych w makrocyklu rocznym oraz 
w procesie wieloletniego przygotowania odgrywa naj-
ważniejszą rolę w kształtowaniu optymalnej sprawno-
ści wysiłkowej młodych sportowców. Zasygnalizowana 
problematyka nie została dotąd rozwiązana. Główną 
przeszkodę w osiągnięciu optymalnego efektu trenin-
gowego stanowi odrębność tempa rozwoju biologicz-

nego dzieci i młodzieży, ich różna podatność na tre-
ning, a także – posługując się językiem biologii – brak 
dostatecznej wiedzy teoretycznej i praktycznej o spo-
sobach wywołania ekspresji genetycznej w pożądanym 
kierunku. Drogi poszukiwań racjonalnego kierowania 
procesem na etapie ukierunkowanego przygotowania 
do wyczynowego uprawiania biegów średnich i długich 
pokazują, że przekazywane informacje mają charakter 
niekompletny lub też dokumentują wyniki planowania 
na zasadzie prób i błędów [26, 12, 10] bez głębszej 
refl eksji naukowej. Często uzasadnia się nikłą wartość 
aplikacyjną takiego postępowania badawczego różną 
podatnością osobniczą na bodźce obciążeniowe i inne 
doświadczenia zawodników w kształtowaniu poziomu 
zdolności motorycznych. Interesujące wydaje się za-
tem podjęcie próby odpowiedzi na pytanie: czy można 
stwierdzić w ostatnich dekadach XX i na początku XXI 
wieku różnice jakościowe i ilościowe w strukturze rocz-
nego obciążenia treningowego, stosowanego przez 
polskich średniodystansowców w kategorii juniora?

Jak już zaznaczono wcześniej, w badaniach wła-
snych zasygnalizowany problem starano się rozwiązać 
wykorzystując przetworzone dane o posiadanych ob-
ciążeniach treningowych. Zastosowany ich podział na 
trzy strefy pozyskiwania energii z przemian metabolicz-
nych nawiązuje w pewnym sensie do koncepcji struk-
turyzacji obciążeń, którą często proponowano w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku w radzieckiej i pol-
skiej teorii sportu [27,10]. Zastosowanie szczegółowego 
podziału zgodnie z umowną klasyfi kacją środków tre-
ningowych nie wydawało się uzasadnione w związku 
z dużą ich różnorodnością [21]. 

Z dokładniejszej analizy proporcji obciążenia w tre-
ningu badanych zawodników z trzech polskich pokoleń 
biegaczy na średnie i długie dystanse w kategorii junio-
ra (tab. 2) wynika, że można zauważyć w ich strukturze 
poszukiwanie własnej drogi obciążeń treningowych, 
przy dużym ich zróżnicowaniu międzyosobniczym 
w poszczególnych okresach szkolenia sportowego. 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, 
najbardziej intensywny trening realizowali biegacze 
w najstarszym i najmłodszym pokoleniu badanych 
średniodystansowców. Potwierdzają to relacje procen-
towe między wyróżnionymi strefami obciążenia: 82,9: 
8: 9,1 (sezon 2004/2005) i  83,8: 7,6: 8,5 (lata sześć-
dziesiąte). W najmniejszym stopniu intensywne środki 
treningowe, kształtujące metabolizm tlenowo-beztle-
nowy i beztlenowo-tlenowy, były angażowane w tre-
ning biegaczy z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Proporcja trzech typów obciążenia kształtowała się 
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u nich w następujący sposób: 88,9: 3,8: 7,3. Wynika 
stąd, że średnio-dystansowcy z lat osiemdziesiątych 
stosowali trening o dużej objętości (ryc. 2.), ale jego in-
tensywność była mała. W kontekście wcześniejszych 
rozważań stwierdzamy, iż nie przyniosło to oczekiwa-
nych rezultatów adaptacyjnych przez specjalizujących 
się w biegach średnich. Znacznie lepsze efekty dał 
rozkład obciążeń treningowych realizowanych przez 
biegaczy trenujących współcześnie i w latach sześć-
dziesiątych. Warto podkreślić, że częściej najlepsze 
rezultaty osiągali zawodnicy, zwłaszcza na 800 m, 
którzy stosowali bardziej intensywne obciążenie (an-
gażujące mechanizm przemian beztlenowych) przy 
mniejszej objętości treningu. Przykładem tego mogą 
być proporcje trzech stref obciążenia stwierdzone 
u najlepszych branych pod uwagę średniodystansow-
ców: 

 800 m – wynik: 1:55,34 – (MK, sezon 1964/65) – 
  73,8: 8,9: 17,2
  1:53,78 – (WM, sezon 1983/84) – 
  87,4: 2,9: 9,7 
  1:53,90 – (MK sezon 2004/05) –
  78,7: 11,7: 9,7

1500 m – wynik: 3:53, 80 – (PZ, sezon 1969/70) –
  92,3 :5,3:2,4 – (wysoka objętość treningu!)
  3:53,09 – (MK, sezon 2004/05) – 
  78,7: 11,7: 9,7

Na podstawie powyższych danych należałoby 
stwierdzić, że tylko intensywny trening w rozsądnych 
granicach objętościowych (do 4000 km rocznie), 
uwzględniający stosunkowo dużą liczbę startów, przy-
nosił wymierne efekty wynikowe w biegu na 800 m. 
Porównywalne wyniki mógł dać trening mniej intensyw-
ny, ale o znacznej objętości. 

5. Rozkład obciążeń treningowych 
w rocznym makrocyklu szkoleniowym 
badanych średniodystansowców 

W badaniach własnych na przykładzie realizacji kilku 
wariantów treningu sportowego  przez zawodników na-
leżących do różnych pokoleń polskich biegaczy, upra-
wiających biegi średnie w kategorii juniora, starano się 
poszukać odpowiedzi na kolejne pytanie: czy w ostat-
nim czterdziestoleciu szkolenia sportowego w rocznych 
makrocyklach następowały widoczne zmiany w trzech 
strefach obciążenia treningowego: tlenowej, tlenowo-
beztlenowej, beztlenowo-tlenowej?

• Zmienność obciążenia treningowego w strefi e 
tlenowej

 Na podstawie krzywej obrazującej przebieg jego 
zmienności w kolejnych mezocyklach miesięcznych 
makrocyklu treningowego należy stwierdzić, że w każ-
dym pokoleniu uprawiających biegi średnie miała ona 
inny kształt (ryc. 1a,b,c). W latach sześćdziesiątych 
(ryc. 1a) w okresie przygotowawczym tendencja do 
wzrostu ilościowego obciążenia w wymienionej stre-
fi e, ale w miarę zbliżania się do głównego mezocyklu 
startowego można dostrzec dwa warianty docelowego 
przygotowania do startów:
1. Mocny spadek obciążenia treningowego w dwóch 

okresach bezpośredniego przygotowania do krót-
kich okresów startowych, poprzedzony wyraźnym, 
kilkumiesięcznym jego wzrostem. 

2. Tendencja do systematycznego wzrostu obciążenia 
w omawianej strefi e w całym makrocyklu rocznym 
zahamowana w okresie krótkich mezocykli starto-
wych. 

W pierwszym przypadku zarówno objętość trenin-
gu (przekraczająca w omawianej strefi e w niektórych 
mezocyklach miesięcznych 500 km!), jak i jej rozkład 
w całym rocznym makrocyklu w strefi e tlenowej mógł 
świadczyć, że był to trening profesjonalny, ale można 
mieć wątpliwości co do tego, czy był on właściwy dla 
średniodystansowca? Warto dodać, że zawodnicy tre-
nujący według pierwszego modelu osiągnęli wyższy 
poziom wyników w biegu na 1500 m.

Z rozkładu obciążenia w omawianej strefi e, za-
stosowanego przez zawodników trenujących w latach 
osiemdziesiątych (ryc. 1b) wynika, że jest on podobny 
do stosowanego w latach sześćdziesiątych w wariancie 
1. Jak to zaznaczono wcześniej, nie dawał on dobrych 
rezultatów w przygotowaniu do startów w biegu na 800 
m. Na podstawie wyników podobnej analizy porównaw-
czej mogą również pojawić się wątpliwości, czy był on 
odpowiedni dla juniorów przygotowujących się w latach 
osiemdziesiątych do startów w biegach średnich. 

Zupełnie inną koncepcję rozkładu obciążenia w stre-
fi e tlenowej zastosowali zawodnicy trenujący w sezonie 
2004/2005 (ryc. 1c). Polegała ona na wprowadzaniu 
bardzo dużych obciążeń treningowych w omawianej 
strefi e na początku sezonu  przygotowawczego, po 
czym następował jego spadek w kolejnych miesiącach, 
którego apogeum przypadło na długi mezocykl starto-
wy. Podobnie jak u zawodników trenujących w latach 
sześćdziesiątych był on przedzielony w okresie obo-
zów letnich krótkim wzrostem obciążenia. Należy zwró-
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cić uwagę, że najsłabiej taka tendencja rozkładu ob-
ciążenia ujawniła się u zawodnika J.K., który osiągnął 
w biegu na 800 m wynik 1:55,58 (ryc. 1c, tab. 1). 

• Zmienność obciążenia treningowego w strefi e 
tlenowo-beztlenowej 
Na podstawie danych zaprezentowanych na ryci-

nach 2abc można twierdzić, że obciążenie w strefi e 
tlenowo-beztlenowej (mieszanej A) u większości ba-
danych, z wyjątkiem najmłodszego pokolenia (ryc. 2c), 
nie było ważnym elementem treningu. Świadczy o tym 
jego wielkość rozkładu w poszczególnych mezocy-
klach. Najbardziej takie postępowanie było widoczne 
u zawodników trenującej w latach sześćdziesiątych 
(według wariantu 1, ryc. 2a) oraz u wszystkich biegaczy 
z pokolenia lat osiemdziesiątych (ryc. 2b). Za charakte-
rystyczną cechę zmienności obciążenia w strefi e tleno-
wo- beztlenowej można uważać to, że przypisywane 
mu duże znaczenie na początku okresu przygotowaw-
czego, zwłaszcza u zawodników trenujących w latach 
sześćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Najsłabiej taka tendencja ujawniła się u trenujących 
w sezonie 2004/2005 (ryc. 2c). 

W tym przypadku apogeum wzrostu objętości ob-
ciążenia w omawianej strefi e przypadło na okres po-
przedzający bezpośrednie przygotowanie do startów 
(marzec-kwiecień). Jeśli zestawi się krzywe zmienno-
ści obciążenia we wcześniej omówionej strefi e (ryc.1c) 
oraz w obecnie charakteryzowanej (ryc. 2c) można 
dojść do wniosku, że tylko zawodnicy z najmłod-
szego pokolenia uwzględniają w rozkładzie obcią-
żeń klasyczny układ objętości i intensywności. Po-
nadto należałoby do tego dodać kolejną klasyczną 
zasadę treningu, sformułowaną przez Matwiejewa 
[28], która głosi, iż wzrost objętości treningu musi 
być zawsze poprzedzony zwiększeniem jego inten-
sywności. 

W związku z niewielkim i często przypadkowym 
wprowadzeniem w proces szkolenia sportowego ob-
ciążenia w ww. strefi e u większości badanych trudno 
byłoby doszukiwać się jego wpływu na osiągane wyniki 
sportowe przez badanych.

Ryc. 1. Rozkład w strukturze czasowej rocznego treningu obciążenia w strefi e tlenowej biegaczy pokolenia juniorów z lat: a) sześćdziesiątych, b) 
osiemdziesiątych c) współczesnych 
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• Zmienność obciążenia treningowego w strefi e 
beztlenowo-tlenowej
Biorąc pod uwagę specyfi kę przemian metabolicz-

nych podczas wysiłków charakterystycznych dla bie-
gów na 800 i 1500 m, można uważać, że obciążenie 
w strefi e beztlenowo-tlenowej jest najbardziej zbliżone 
do startowego. Poza tym jego wielkość należy uznać 
za ważny wskaźnik intensywności treningu. Opierając 
się na wcześniej przytoczonej klasycznej regule trenin-
gowej, należało się spodziewać, wystąpienia tendencji 
wzrostowej obciążenia w omawianej strefi e w wyniku 
rytmicznego zmniejszania się i narastania jego wiel-
kości. Z danych przedstawionych na ryc. 3 wynika, 
że tylko u trenujących w latach sześćdziesiątych (ryc. 
3a) i osiemdziesiątych (ryc. 3b) można ją stwierdzić. 
Jednakże brak systematycznego wzrostu objętości 
w makrocyklu treningowym w strefi e tlenowej (1ab) nie 
dawał szansy na ujawnienie się u większości biegaczy 
w klasycznej postaci koncepcji [28] zakładającej falowy 
rozkład obciążenia treningowego, oraz potrzebę po-
przedzania wzrostu objętości zwiększaniem intensyw-

ności treningu. Być może było to powodem osiągania 
u większości badanych słabych wyników w biegu na 
800 m.

Można zatem przyjąć, że nobilitacja starszej kon-
cepcji treningu dawała oczekiwane rezultaty w biegach 
średnich i jest nadal godna uwagi. 

6. Związek między poziomem obciążenia treningowego 
w mezocyklach rocznych a wynikami sportowymi 
w biegach średnich zawodników w kategorii juniora

W szkoleniu młodych zawodników bardzo ważnym pro-
blemem jest określenie granic skutecznej adaptacji do 
obciążeń treningowych. Ich najbardziej obiektywnym 
wskaźnikiem jest wynik sportowy. Nasuwa się zatem 
pytanie, czy wyższy poziom obciążenia treningowego 
zawodników uprawiających biegi średnie w kategorii ju-
niora w końcowych dekadach XX wieku i początku XXI 
wieku miał pozytywny wpływ na uzyskiwane przez nich 
wyniki sportowe? W celu odpowiedzi na tak postawione 
pytanie przeprowadzono badania, które miało określić 

Ryc. 2. Udział środków tlenowo-beztlenowych w treningu zawodników lat sześćdziesiątych (a), osiemdziesiątych (b) i współczesnych (c) w kategorii 
juniora
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siłę związku między objętością treningu oraz strukturą 
obciążenia w trzech strefach a wynikami w biegach na 
800 i 1500 m. 

W świetle przeprowadzonej analizy statystycznej 
okazało się, że w badanej grupie wyższy poziom ob-
jętości zawodników nie miał przełożenia na osiąganie 
lepszych wyników w biegu na 1500 m, a nawet wpływał 
negatywnie (Rsp = –0,31). Trudno zatem przyjąć, że eks-
tensywny wzrost obciążenia juniorów uprawiających 
biegi średnie ma wpływ na poziom osiąganych przez 
nich wyników na 800 i 1500 m. 

Podobny związek stwierdzono między składowy-
mi obciążenia treningowymi a wynikami w biegach na 
średnie dystanse (ryc. 4).  

We wszystkich relacjach: wynik w biegu na 800 m 
a obciążenie treningowe stwierdzono niskie w więk-
szości przypadków ujemne współczynniki korelacji 
(ryc. 4). Jeszcze wyraźniej takie związki ujawniły się 
w relacjach: wynik w biegu na 1500 m a obciążenie 
treningowe (ryc. 4). Jedynie w relacjach wynik 800m 
i 1500 m a liczba startów obliczone współczynniki ko-

relacji wykazały dodatni związek (kolejno Rsp = 0,60 
i Rsp = 0,18). 

Wynika z tego, że w większości przypadków ob-
ciążenie treningowe badanych zawodników mogło być 
za wysokie, aby dawać pożądane efekty adaptacyjne. 
Zmusza to do refl eksji i wyciągnięcia właściwych wnio-
sków w postępowaniu treningowym  

IV. Podsumowanie i wnioski

Jak wynika z zaprezentowanej analizy zebranych ma-
teriałów, problem właściwego doboru obciążeń fi zycz-
nych w treningu polskiej, utalentowanej młodzieży kryje 
jeszcze w sobie sporo niewiadomych. Okazało się, że 
w kilku przypadkach wyniki badań własnych potwierdzi-
ły słuszność poglądów teoretyków i praktyków sportu.

Dość często zwracano uwagę na potrzebę ograni-
czenia liczby startów przez zawodników w początkowym 
okresie uprawiania sportu wyczynowego. Uzasadniano 
to koniecznością ochrony młodego organizmu przed 
skutkami nadmiernego przeciążenia [10]. Z drugiej stro-

Ryc. 3. Udział środków beztlenowo-tlenowych w treningu zawodników lat sześćdziesiątych (a), osiemdziesiątych (b) i współczesnych (b) w kategorii 
juniora
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ny podkreślano, że częstość startów zawodników powin-
na być wprost proporcjonalna do ich poziomu zaawan-
sowania sportowego. Wyniki badań własnych w dużym 
stopniu potwierdzają taki pogląd. Lepszymi wynikami, 
zwłaszcza w biegu na 1500 m, legitymowali się juniorzy 
częściej startujący. Korzystny wpływ startów na osiąga-
nie wyższego poziomu sportowego w biegach średnich 
sugeruje dodatnia korelacja między częstotliwością star-
tową a wynikami w biegu na 800 i 1500 m, chociaż ilość 
startów przekroczyła granice (20–23 starty) postulowa-
ne w teorii sportu [10]. W zaprezentowanym materiale ich 
stosunkowo duża dyspersja wewnątrz- i międzygrupowa 
skłania do przemyśleń. 

Badania własne nie potwierdziły istnienia postępu-
jącego trendu do wzrostu objętości treningu w kolejnych 
pokoleniach średniodystansowców. W świetle wyników 
badań własnych należy przyjąć, że niektórzy polscy ju-
niorzy, zwłaszcza trenujący w latach osiemdziesiątych, 
zbliżyli się do granicy intensyfi kacji treningu poprzez 
ekstensywny wzrost obciążenia (4000 km/rok) a niekie-
dy nawet ją przekroczyli. Zgodnie bowiem z poglądami 
teoretyków sportu z lat osiemdziesiątych [10], młodzi 
średniodystansowcy mogli z powodzeniem realizować 
objętość treningu na poziomie 3710 km. Jej wyższy 
poziom (4126 km) stwierdzono w ostatnim roku przyna-
leżności do kategorii juniorskiej B. Malinowskiego, zło-
tego medalisty olimpijskiego w biegu na 3000 m z prze-
szkodami, który w początkowym okresie swojej kariery 
z powodzeniem uprawiał biegi średnie. Na podstawie 
zebranych materiałów można przyjąć, że realizowana 

objętość treningu przez część badanych była zbyt wy-
soka w stosunku do potrzeb skutecznej adaptacji mło-
dych średniodystansowców. Powyższe spostrzeżenie 
potwierdziła analiza statystyczna. Stwierdzono w niej 
nieistotne i niskie współczynniki korelacji, o znaku 
ujemnym. Można zatem sądzić, że gorszymi wynikami 
w biegach średnich legitymowali się zawodnicy realizu-
jących większą objętość treningową.

W przeprowadzonych badaniach własnych za-
uważono realizację kilku wariantów znanych koncep-
cji treningowych. W większości analizowanych przy-
padków była stosowana jego odmiana objętościowa. 
Prawdopodobnie w tym przypadku ujawniła się ten-
dencja do stosowania proporcji struktury obciążenia, 
która była typowa dla treningu polskich średnio- i dłu-
godystansowców uprawiających sport wyczynowy w II 
połowie XX wieku [8]. W treningu preferowano duży 
udział środków kształtujących tlenowy mechanizm 
przemian energetycznych, typowy dla wysiłków w bie-
gach długich. Podobne wzory strukturyzacji obciążenia 
młodych biegaczy na średnie i długie dystanse można 
dostrzec już w latach siedemdziesiątych [12]. Z badań 
własnych wynika, że taka koncepcja strukturyzacji ob-
ciążenia przynosiła pożądane efekty treningowe tylko 
w indywidualnych przypadkach w biegu na 1500 m. 
Znacznie lepsze rezultaty w badanej grupie średnio-
dystansowców dawał trening o mniejszej objętości, ale 
który był bardziej intensywny, poprzez udział bardziej 
intensywnych stref w globalnym obciążeniu treningo-
wym, sięgającym nawet granicy 25%. 

Ryc. 4. Wartości współczynnika korelacji rang Spearmanna pomiędzy obciążeniem treningowym a wynikiem na 800 m i 1500 m badanych zawod-
ników.
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Mówiąc o proporcjach treningowych należy zwrócić 
uwagę, że jest to charakterystyka jakościowa struktury 
treningu. Aby wyciągać z niej wnioski aplikacyjne, nale-
ży uzupełniać ją o bardziej wymierne wskaźniki. Jest to 
ważna kwestia, gdyż odnosi się do wymiernych warto-
ści obciążenia. Nie można założyć, że w każdym przy-
padku stwierdzone proporcje obciążenia treningowego 
mogą dać oczekiwane rezultaty. W pewnym sensie 
świadczą o tym wyniki przeprowadzonej analizy staty-
stycznej. Stwierdzono w niej ujemną korelację między 
wynikami w biegach średnich i obciążeniem stosowa-
nym we wszystkich strefach. Mogło to świadczyć, że 
wzrost ilościowy treningu w zastosowanym wariancie 
struktury obciążenia treningowego negatywnie wpływa 
na poziom wyników sportowych. Nasuwa to wniosek, 
że istnieje potrzeba ustalenia granic skutecznej opty-
malizacji treningu poprzez wzrost ilościowy obciążenia 
w określonym modelu jego struktury. K. Zimny [13] uwa-
żał, że poziom intensywnych środków treningowych 
w skali roku w treningu młodych średniodystansowców 
nie powinien przekraczać 710 km. Z badań własnych 
wynika, że w większości przypadków zostały prze-
kroczone ww. graniczne możliwości intensyfi kowania 
struktury obciążenia zawodników realizujących nawet 
objętościowy jego wariant treningu.  

W niniejszym opracowaniu poszukiwano też odpo-
wiedzi na kolejne pytanie: czy w ostatnim czterdziesto-
leciu szkolenia sportowego polskich średniodystansow-
ców w kategorii juniora nastąpiły zmiany w koncepcji 
rozkładu ich obciążenia treningowego w rocznych ma-
krocyklach, które mogły mieć wpływ na poziom osiąga-
nych wyników w biegach na 800 i 1500 m?

W świetle przeprowadzonej analizy porównawczej 
okazało się, że od dłuższego czasu podejmuje się 
próby znalezienia polskiej drogi do skutecznego od-
działywania bodźcami obciążeniowymi w celu wywo-
łania pożądanych zmian adaptacyjnych u zawodników 
trenujących biegi średnie w kategorii juniora. Poddane 
analizie materiały pozwoliły na wyodrębnienie kilku wa-
riantów realizacji zadań w strukturze czasowej treningu 
sportowego. Jak się okazało, lepsze wyniki osiągali 
zawodnicy w biegach na 1500 i 800 m, których koncep-
cja rozkładu obciążenia w mezocyklach rocznych była 
wzorowana na klasycznych modelach relacji między 
intensywnością i objętością.

Zaprezentowane wyniki badań, jak również dotych-
czasowe poglądy na temat realizacji obciążeń trenin-
gowych w toku wieloletniego przygotowania młodych 
sportowców do uprawiania sportu wyczynowego na 
najwyższym poziomie, zmuszają do skomentowania 

w kilku słowach powodów wystawienia wysokiej oce-
ny modelowi treningu, w którym preferowana jest mała 
objętość a duża intensywność. Jest to znany wariant 
treningu określanego terminem „intensywny” [9, 10] lub 
„typu A” [10]. Jego przeciwieństwem jest wariant B, na-
zywany „objętościowym” [10]. W badaniach własnych 
wykazano jego mniejszą przydatność dla osiągnięcia 
przez juniorów wysokiego poziomu w biegach śred-
nich. Dość powszechne jest jednak przekonanie o ce-
lowości intensyfi kowania treningu młodych zawodników 
poprzez wzrost objętości pracy.

 Pogląd ten wydaje się jednak dyskusyjny. Dotąd 
bowiem nie dostarczono przekonujących dowodów na 
to, że objętościowy trening w wieku juniora dojdzie do 
ukształtowania właściwej podstawy do osiągania suk-
cesów w wieku seniora w lekkoatletycznych biegach 
średnich. Zaprzecza temu rozwój kariery sportowej ba-
danych zawodników, stosujących objętościowy wariant 
treningu. Osiągali oni w późniejszych latach sukcesy 
w biegach długich oraz w maratonie. Można sądzić, że 
było to konskewencją określonych procesów adapta-
cyjnych, zapoczątkowanych w okresie treningu w kate-
gorii juniora. Jak już stwierdzono we wstępie, trening 
polega na wywoływaniu ekspresji genetycznej w pożą-
danym kierunku, to znaczy w wyniku  dwóch procesów 
transkrypcji i translacji musi dojść do powstania cząste-
czek białka potrzebnych do przebiegu procesów fi zjolo-
gicznych. Taki proces zostaje zainicjowany określonym 
obciążeniem fi zycznym organizmu. W większości przy-
padków są to efekty nietrwałe, stąd też konieczne jest 
ciągłe powtarzanie procesu, i to na coraz wyższym po-
ziomie. Nie ma dowodów na to, aby określony poziomu 
specyfi cznej adaptacji potreningowej wspomagał skut-
ki ekspresji genetycznej wywołanej w wyniku innych, 
specyfi cznych bodźców treningowych. W odmiennych 
warunkach treningowych musi powstaje przecież inny 
rodzaj cząsteczek białka. W związku z powyższym 
uważa się, że należałoby w treningu młodych zawod-
ników stosować w większym stopniu obciążenia specy-
fi czne do startowych. 

Jak wykazały nie tylko wyniki badań własnych, 
kwestią nadal nierozwiązaną jest problem granic inten-
syfi kacji i tym samym skuteczności obciążenia trenin-
gowego. Łączy się z tym także zjawisko osobniczej po-
datności na owo zjawisko, a szczególnie fakt większej 
podatności heterozygotów niż homozygotów na czyn-
niki środowiskowe – w naszym przypadku na trening 
[14]. Można zatem sądzić, że przyczyną zmniejszania 
się tempa rozwoju wyników u bardzo dobrych juniorów 
mogą być uwarunkowania genetyczne, a nie treningo-
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we. Jak na razie wiedza naukowa jest wykorzystywana 
w małym stopniu w rozwiązywaniu problemów, z jaki-
mi styka się trener w szkoleniu sportowym. Nic zatem 
dziwnego, że bardzo często może dochodzić do ich 
błędnej interpretacji.

W kontekście naszych rozważań godne uwagi 
wydaje się zagadnienie osiągnięcia innych efektów 
w badaniach własnych i K. Zimnego w zakresie poszu-
kiwania związków między zastosowanym obciążeniem 
treningowym a wynikami juniorów w biegach średnich. 
Otóż w naszych badaniach stwierdziliśmy nieistotne 
ujemne związki korelacyjne, a w badaniach pochodzą-
cych z lat siedemdziesiątych ustalono, że siła związku 
między objętościowym wariantem treningu a wynikiem 
na średnich dystansach młodych biegaczy była dodatnia 
i wysoka. W interpretacji zasygnalizowanego problemu 
należałoby wziąć pod uwagę różnicę w materiale stano-
wiącym podstawę do analiz statystycznych. Jak wynika 
z wcześniejszych rozważań, badani przez nas zawod-
nicy stosowali różne modele treningu sportowego. K. 
Zimny [13] oparł się na danych pochodzących z treningu 
zawodników kadry narodowej, w którym dominował wy-
żej wymieniony wariant objętościowy obciążenia trenin-
gowego. Nic zatem dziwnego, że analizy statystyczne 
wykazały inną siłę i kierunek związków korelacyjnych 
między różniącymi się zmiennymi w obu badaniach.

Odnosząc się do zagadnienia skuteczności i specy-
fi czności obciążenia treningowego w treningu młodych 
biegaczy należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwe-
stię. Jest nią rola sprawności koordynacyjnej (technicz-
nej) w osiąganiu potencjalnych możliwości zawodnika. 
Zagadnienie wpływu obciążenia treningowego w za-
kresie obszaru koordynacyjnego na wyniki sportowe 
młodych średniodystansowców nie zostało uwzględ-
nione w niniejszym opracowaniu. Na jego znaczenie 
zwracano od dawna uwagę w pracach podejmujących 
temat wieloetapowego dochodzenia do mistrzostwa 

sportowego [10], a także granic ludzkich możliwości 
w rozwoju rekordów w biegach średnich i długich  [1, 
2, 3]. Okazuje się, że nie potencjalne możliwości w za-
kresie funkcji energetycznych, ale –koordynacyjnych 
w sposób znaczący będą w przyszłości decydować 
o szansie osiągnięcia rekordowych wyników na miarę 
osobniczych możliwości (oczywiście nie tylko w bie-
gach średnich!). Wydaje się, że w przyszłości zasygna-
lizowany problem powinien znaleźć należne miejsce 
w badaniach nad wpływem obciążeń treningowych na 
wyniki sportowe.

Wnioski:

1. W koncepcjach treningowych trzech pokoleń pol-
skich juniorów uprawiających w ostatnich dekadach 
XX wieku i początku XXI wieku biegi średnie można 
stwierdzić występowanie kilku ich modeli, w których 
powielano mało efektywne wzory szkoleniowe, po-
wstałe już dawno w polskiej szkole treningowej dla 
potrzeb seniorów uprawiających wyczynowo biegi 
średni i długie, spośród których wariant intensyw-
nego obciążenia miał większy pozytywny wpływ na 
wyniki sportowe uzyskiwane przez badanych w bie-
gu na 800 i 1500 m.   

2. Wyniki badań własnych dowiodły poszukiwań pol-
skiej drogi rozkładu obciążeń w strukturze czasowej 
treningu młodych średniodystansowców, przy czym 
największą skutecznością odznaczał się klasyczny 
model rozkładu objętości i intensywności treningu 
w rocznym cyklu szkoleniowym.  

3. W ustalaniu granic skuteczności obciążenia trenin-
gowego młodych biegaczy powinno się wykorzy-
stywać, oprócz doświadczenia trenerskiego i do-
robku teorii sportu, także aktualną wiedzę naukową 
z zakresu auksologii oraz biologicznych podstaw 
treningu sportowego. 
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Cel pracy. Celem badań było dokonanie analizy zmienności techniki pływania w trzyletnim cyklu szkolenia 
oraz porównanie składowych techniki z wartościami uzyskanymi w warunkach startowych przez  zawodniczkę 
klasy mistrzowskiej.

Materiał i metody. W badaniach wzięła udział zawodniczka K.U., specjalizująca się w stylu grzbietowym, 
medalistka mistrzostw świata i Europy juniorów. W trzyletnim cyklu szkolenia wykonano 20 prób maksymalnej 
prędkości pływania na dystansie 25 m stylem grzbietowym. Na podstawie zapisu wideo obliczono podstawowe 
zmienne kinematyczne. Do obliczeń korelacji pomiędzy zmiennymi zastosowano współczynnik Pearsona.

Wyniki. W czasie trzyletniego cyklu szkolenia zaobserwowano u zawodniczki stałą poprawę maksymal-
nej prędkości pływania. Wzrost prędkości był istotnie skorelowany ze wzrostem częstości cyklu ruchowego 
i z indeksem techniki. Nie wykazano istotnych zależności pomiędzy długością cyklu ruchowego a prędkością 
pływania. W warunkach startowych najwyższe wartości indeksu techniki zawodniczka uzyskała podczas wy-
ścigu na 100 m.

Wnioski. Bieżąca kontrola zmiennych kinematycznych jest niezbędna w treningu pływackim. Systematyczna 
i obiektywna ocena techniki pływania pozwala dostosować indywidualne obciążenia treningowe dla rozwoju 
maksymalnej prędkości pływania. 

Aim of the work. The aim of the study was to assess the variability of swimming technique of high-classified 
female athlete in 3-year training period. The variables of swimming technique were also compared with athlete’s 
sport results.

Material and methods. Female backstroke swimmer, medallist of junior world and European championships 
took part in the study. In 3-year training period, her maximal velocity on 25 meter backstroke was tested twenty 
times. All the attempts were recorded by video camera. Basic kinematics variables were calculated  from the video 
record. Pearson’s product moment correlation was used to assess the liaisons between the analyzed variables.

Results. In 3-year training period, swimmer’s maximal velocity developed constantly. Increase of swimming 
speed was correlated significantly with the stroke rate and the stroke index. Significant relations between stroke 
length and velocity were not revealed. The highest values of stroke index were found during 100 m backstroke 
race.
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Conclusions. Current control of the kinematics variables is essential in swimming training.  Systematic and 
objective evaluation of swimming technique is very useful in planning individual training loads to develop maximal 
velocity.

Wstęp

Technika pływania jest stale ewoluującym elementem 
tej dyscypliny sportu [1], co świadczy o potencjalnych 
rezerwach i wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystanych 
możliwościach poprawy wyników za jej pośrednic-
twem. Dowodem tego są ciągłe nowelizacje w struk-
turze i charakterystyce wykonywanych ruchów na-
pędowych. Najlepszym przykładem są zawodnicy: 
Michael Phelps, Paul Biedermann, Kirsty Coventry 
czy Frederick Bousquet, którzy odnosząc największe 
sukcesy na arenach międzynarodowych nieustannie 
poszukują dalszych innowacji w technice.

Bardzo często technika kojarzona jest wyłącznie 
z samą strukturą wykonywanych ruchów. W innym 
aspekcie defi nicję techniki przedstawił T. Bober, okre-
ślając ją jako „zewnętrzny przejaw działań zawodnika, 
zapewniający wykorzystanie potencjału cech fi zycz-
nych do poziomu pożądanego w danym zadaniu ru-
chowym...” [2]. Oznacza to, że technika wykonania 
zadania ruchowego uwarunkowana jest odpowiednim 
do tego przygotowaniem fi zycznym [3]. Jak twierdzi 
W. Starosta, praca nad techniką wymaga przede 
wszystkim doskonałego czucia kinestetycznego. Im 
jest ono lepsze, tym prawdopodobieństwo zwiększe-
nia skuteczności napędu staje się wyższe [4]. Według 
defi nicji autora, czucie wody rozumiane jest jako „su-
biektywne odczuwanie cech środowiska treningu i za-
wodów (ciśnienia wody, jej oporu i wyporu, opływu 
strumieni wokół ciała, przezroczystości itd.), pozwala-
jące na wykonanie odpowiedzi ruchowej, adekwatnej 
do fi zycznego oddziaływania wody w danym momen-
cie, jest podstawą efektywnej techniki pływania, sta-
nowi o tempie uczenia się ruchu i poziomie osiągnięć 
sportowych” [5].

Z matematycznego punktu widzenia o prędkości 
pływania (v) decyduje liniowa zależność pomiędzy 
długością wykonywanych cykli (SL) a ich częstością 
(SR). Zgodnie z tą teorią istnieją trzy warianty pracy 
nad techniką, skutkujące także przyrostem prędko-
ści maksymalnej. Pierwszy sposób, najbardziej po-
żądany ze względu na przynoszone efekty polega na 
jednoczesnym zwiększeniu SL i SR. Jest to jedno-
cześnie najtrudniejszy do osiągnięcia i najbardziej 
wymagający efekt poprawy techniki. Drugi wariant 

odnosi się do zwiększenia samej SR z jednoczesnym 
utrzymaniem bądź względnie niewielkim zmniejsze-
niem wartości SL. Osiągnięcie takiego celu jest moż-
liwe przez wzrost mocy mięśni kończyn napędowych. 
Do niedawna był to główny sposób na poprawienie 
skuteczności techniki pływania. Trzeci wariant pole-
ga na zwiększeniu SL przy jednoczesnym utrzyma-
niu lub stosunkowo nieznacznym zmniejszeniu SR. 
Przykładem narzędzia użytecznego do takiego kie-
runku pracy nad techniką pływania jest metoda total 
immersion [6]. 

Istota pracy treningowej zwiększająca skuteczność 
techniki pływania polega na umiejętnym połączeniu 
wszystkich trzech wariantów jej rozwoju. W praktyce 
sprowadza się m.in. do porównania tzw. potencjału 
technicznego z techniką startową pływaka. Ów poten-
cjał techniczny – to inaczej zdolności biomechaniczne 
zawodnika, mierzone na dystansie startowym, lecz przy 
prędkościach niższych niż te uzyskiwane w zawodach 
bądź na dystansie krótszym od startowego, ale z wyż-
szą prędkością. Pod względem informacyjnym dokonać 
tu możemy podziału na dwie grupy pomiarów. Pierwsza 
kładzie nacisk na rezerwy techniczne w odniesieniu do 
wartości startowych pływaka. Druga odpowiada za wy-
znaczenie prędkości przy których skuteczność specja-
listycznego treningu technicznego będzie największa. 
Dopiero analiza wyników obydwu pomiarów pozwala 
uzyskać rzetelne informacje dotyczące optymalizacji 
treningu technicznego. Wnosi także cenne wskazówki 
do taktyki rozgrywania wyścigu podczas zawodów pły-
wackich. Wykorzystanie pomiarów zmiennych kinema-
tycznych do oceny startu zawodnika podczas wyścigu 
pływackiego opisuje wielu autorów [7, 8].

Cel badań

Celem badań było dokonanie analizy zmienności 
techniki pływania w trzyletnim cyklu szkolenia oraz 
porównanie składowych techniki z wartościami uzy-
skanymi w warunkach startowych u zawodniczki klasy 
mistrzowskiej.

Postawiono następujące pytania badawcze:
− Jakie zmiany w wartościach parametrów kinema-

tycznych wystąpiły w trakcie trzyletniego cyklu 
szkolenia?
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− Czy wystąpiły korelacje pomiędzy maksymalną 
prędkością pływania i składowymi techniki pływa-
nia w badanym okresie?

− Czy wystąpiły korelacje pomiędzy objętością za-
stosowanych ćwiczeń technicznych a parametrami 
kinematycznymi?

− Czy badane składowe techniki wykazały podobień-
stwo względem wartości uzyskanych w zawodach?

Materiał i metody

Badaniem objęto pływaczkę kadry narodowej K.U., 
zawodniczkę klubu sportowego AZS AWFiS Gdańsk, 
która od kilku lat zdobywa medale na mistrzostwach 
Polski juniorów i seniorów w stylu grzbietowym.

Badania przeprowadzono na pływalni 25-metrowej. 
Wykonano 20 kolejnych prób w trakcie trzyletniego 
okresu szkolenia. Dokonano oceny wartości prędkości 
pływania, częstości i długości cyklu ruchowego oraz in-
deksu techniki na dystansie 25 m stylem grzbietowym. 
Próby były wykonywane z maksymalną prędkością.   

Do rejestracji techniki pływania wykorzystano 
25-hercową cyfrową kamerę video fi rmy Sony. Za 
pomocą komputera PC obliczono prędkość pływania 
(velocity – v) oraz wartości średnie częstości cyklu ru-
chowego (stroke rate – SR) i długości cyklu ruchowego 
(stroke lenght – SL) uzyskane w środkowej, 15-metro-
wej części pływalni. Obliczono również indeks techniki 
pływania (stroke index – SI) według wzoru:

SI = SL × v

Dokonano także obliczeń statystycznych, tj. obli-
czono współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r) oraz 
istotność różnic (test t-Studenta). Do oceny siły związ-
ku pomiędzy badanymi wartościami wykorzystano kla-
syfi kację wg A. Góralskiego [9, 10].

Przeprowadzono ponadto analizę techniki pływania 
zawodniczki w wyścigach fi nałowych stylu grzbietowe-
go podczas Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów 
i Młodzieżowców w Gorzowie Wielkopolskim (29 listo-
pada – 2 grudnia 2007 r.). Wykorzystano do tego celu 
materiały badań nad techniką pływania przygotowane 
przez R. Haljanda [11].

Wyniki badań

Analizując wyniki uzyskane przez pływaczkę w trakcie 
trzyletniego szkolenia zauważono znaczną zmienność 
wartości składowych techniki (tab. 1). W czternastu 

badaniach odnotowano progresję prędkości maksy-
malnej względem pomiaru z poprzedniego badania, 
podczas gdy w sześciu próbach uległa ona obniżeniu. 
Najwyższą wartość prędkości pływania zawodniczka 
uzyskała w badaniu osiemnastym. Miało to miejsce za-
ledwie w sześć tygodni po rozpoczęciu nowego sezonu 
szkoleniowego. W trzech ostatnich pomiarach zaobser-
wowano nieznaczne zmniejszenie prędkości pływania. 
Ponadto zauważono najwyższe wartości: częstości 
cyklu ruchowego w badaniu dziesiątym, długości cyklu 
w badaniu pierwszym oraz indeksu techniki w badaniu 
trzynastym.

Badając zależność prędkości pływania od składo-
wych techniki, zauważamy najwyższą wartość współ-
czynnika korelacji Pearsona względem częstości, 
mniejszą – dla indeksu techniki i najmniejszą – w przy-
padku długości cyklu (tabela 2).

Analizując zmienność objętości treningowej w trzy-
letnim cyklu szkolenia pływackiego obserwujemy 
znaczące jej zróżnicowanie (tabela 3). Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje siedemnasty okres badawczy, 
tj. pomiędzy siedemnastym i osiemnastym badaniem. 
Zrealizowano w nim największy dystans treningowy. 
Wtedy to wprowadzono 7-tygodniowy okres bezpo-
średniego przygotowania sportowego (BPS) do star-
tu w Mistrzostwach Europy Juniorów w Antwerpii, 
na których zawodniczka zdobyła brązowy medal na 
dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Po okresie 
startowym nastąpił 6-tygodniowy okres przejściowy 
i 4-tygodniowy okres wprowadzający. W całym sie-
demnastym okresie ograniczono procentową ilość ćwi-
czeń technicznych, uzyskując niemalże najmniejszą jej 
wartość – 22,73%. Warto też zauważyć, iż zmienność 
obciążeń treningowych dotyczyła głównie objętości 
(kilometrażu). Proporcje zadań o różnym charakterze 
energetycznym dla każdego opisywanego okresu tre-
ningowego były do siebie bardzo zbliżone (brak różnic 
istotnych statystycznie) i wynosiły około: 34% pracy 
w zakresie przemian o charakterze podtrzymującym, 
52% – dla strefy tlenowej, 11% – dla strefy mieszanej, 
2% – dla beztlenowej-kwasomlekowej i 1% – dla bez-
tlenowej-niekwasomlekowej.

Analizując zależności pomiędzy objętością ćwiczeń 
technicznych a badanymi parametrami techniki pły-
wania dostrzegamy największą korelację z indeksem 
techniki oraz prędkością pływania. Znacznie mniejszą 
wartość stwierdzono dla częstości cyklu ruchowego 
i długości cyklu (tabela 4).

Na rycinie 1 przedstawiono zmienność maksymalnej 
prędkości pływania zawodniczki AZS AWFiS Gdańsk 
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na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym w trzylet-
nim okresie szkolenia.  Zaobserwowano, że w kolejno 
następujących po sobie 20 badaniach wartość prędkości 
pływania zmieniała się w sposób falisty. Jednocześnie 
analiza regresji prędkości wykazała jej wzrost. Efekt ten 
można wytłumaczyć systematycznym zwiększaniem 
stopnia trudności ćwiczeń technicznych, a także wyko-
nywaniem ich z coraz wyższą prędkością.

Podczas badań dokonywano także pomiarów 
częstości cyklu ruchowego, z jakim zawodniczka 
płynęła badany dystans. Wahania tej zmiennej kine-
matycznej były większe niż w przypadku prędkości 
pływania (ryc. 2). Pomimo wystąpienia widocznej 
zmienności kierunek rozwoju częstości cyklu rucho-
wego podobny był do wypadkowej zmian prędkości 
pływania.

Tabela 1. Zmienność wartości kinematycznych uzyskanych w próbie maksymalnej prędkości na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym w trakcie trzech 
lat szkolenia zawodniczki K.U.

Table 1. Variability of kinematics values achieved by K.U. during maximal velocity test on 25 m backstroke in 3-year training period

Data badania/Examination date v [m/s] SR [cycle/min] SL [m] SI [m × m/s]

9.03.2005 1.28 32.4 2.36 3.02

13.04.2005 1.34 36.1 2.22 2.97

4.05.2005 1.36 38.6 2.11 2.88

15.06.2005 1.39 39.6 2.11 2.94

11.10.2005 1.36 36.3 2.25 3.07

17.11.2005 1.40 36.1 2.33 3.27

17.12.2005 1.44 42.9 2.01 2.89

10.01.2006 1.43 39.5 2.17 3.10

07.03.2006 1.48 44.1 2.01 2.98

12.04.2006 1.48 45.0 1.98 2.93

13.06.2006 1.48 40.9 2.17 3.22

26.09.2006 1.49 40.7 2.19 3.26

14.11.2006 1.49 38.1 2.34 3.48

06.01.2007 1.52 42.1 2.17 3.30

10.03.2007 1.55 43.7 2.13 3.30

01.05.2007 1.52 41.1 2.23 3.39

31.05.2007 1.49 42.1 2.12 3.16

13.10.2007 1.58 44.1 2.14 3.38

22.12.2007 1.57 44.3 2.13 3.35

25.02.2008 1.56 43.1 2.17 3.39

Tabela 2. Zależność prędkości od składowych techniki pływania w trzyletnim cyklu szkolenia zawodniczki K.U.

Table 2. Relations between velocity and particular elements of swimming technique in 3-year training period of K.U.

r (Pearson’s)
v – SR v – SL v – SI

0,846* –0,342 0,688*

p < 0,05
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Największe odchylenia od linii regresji zauważano 
w pomiarach wartości długości cyklu ruchowego pły-
waczki (ryc. 3). Wartość tej cechy spadała wraz z upły-
wem okresu treningowego. Tym samym zanotowano 
ujemny kierunek zmian długości cyklu ruchowego 
w całym trzyletnim okresie szkolenia.

Analizując zmienność indeksu techniki zawodniczki 
podczas tej samej próby, zaobserwowano prawidłowy 

kierunek zmian rozwoju tej cechy, co pokazano na ryci-
nie 4. Większość otrzymanych wartości indeksu techni-
ki była zbliżona do linii regresji, zwłaszcza w badaniach 
przeprowadzonych w późniejszym etapie trzyletniego 
szkolenia.

Porównując wartości prędkości pływania w wa-
runkach startowych stwierdzono zrozumiały spadek 
wyników tej zmiennej względem dłuższych dystansów 

Tabela 3. Zmienność objętości treningowej oraz procentowej ilości ćwiczeń technicznych w trakcie trzech lat szkolenia zawodniczki K.U.

Table 3. Variability of training volume and percentage of technical exercises’ amount in 3-year training period of K.U.

Okres badawczy/
Examined period

Objętość treningu/
Training volume [km]

Objętość ćwiczeń technicznych/
Volume of technical exercises

[km]

Procent ćwiczeń technicznych/
Percentage of technical exercises

1 152,7 26,1 17,10

2 80,6 28,0 34,77

3 203,5 51,5 25,29

4 193,2 64,8 33,54

5 166,7 48,3 28,97

6 135,5 35,4 26,14

7 111,0 29,6 26,63

8 153,4 46,1 30,06

9 151,8 50,1 33,00

10 244,3 105,8 43,33

11 182,2 60,2 33,02

12 217,0 67,9 31,29

13 215,0 60,7 28,21

14 233,3 64,8 27,77

15 199,3 60,4 30,30

16 152,0 50,7 33,34

17 406,9 92,5 22,73

18 361,7 84,8 23,45

19 312,4 71,3 22,81

x– 203,801 57,828 29,039

SD 82,248 21,350 5,764

Tabela 4. Zależność objętości ćwiczeń technicznych względem badanych parametrów kinematycznych w trzyletnim cyklu szkolenia zawodniczki K.U.

Table 4. Relations between the volume of technical exercises and kinematic parameters in 3-year training period of K.U.

r (Pearson’s)
v SR SL SI

0,654 0,346 0,174 0,664
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(tabela 2). Mniejszą różnicę zauważono pomiędzy dy-
stansem 50 i 100 metrów (–0,06 m/s), niż pomiędzy 
100 i 200 metrów (–0,1 m/s). Inaczej było w przypad-
ku częstości cyklu, której większe obniżenie wystąpiło 
pomiędzy dystansem 50 i 100 metrów (–5 c/min), niż 

pomiędzy 100 i 200 metrów (–3 c/min). Odmienny cha-
rakter zmian wystąpił w przypadku długości cyklu. Dla 
dłuższych dystansów startowych długość cyklu była 
większa, a różnica w przyroście wyniosła odpowiednio 
0,11 m (pomiędzy 50 i 100 metrów) i 0,07 m (pomiędzy 

Ryc. 1. Zmienność maksymalnej prędkości pływania na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym w trzyletnim okresie szkolenia 

Fig. 1. Variability of maximal swimming velocity on 25 m backstroke in 3-year training period

Ryc. 2. Zmienność częstości cyklu ruchowego (SR) podczas próby maksymalnej prędkości pływania na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym 
w 3-letnim okresie szkolenia 

Fig. 2. Variability of stroke rate (SR) during 25 m backstroke maximal velocity test in 3-year training period
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Ryc. 3. Zmienność długości cyklu ruchowego (SL) podczas próby maksymalnej prędkości pływania na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym w 3-letnim 
okresie szkolenia 

Fig. 3. Variability of stroke length (SL) during 25 m backstroke maximal velocity test in 3-year training period

Ryc. 4. Zmienność indeksu techniki (SI) podczas próby maksymalnej prędkości pływania na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym w 3-letnim okresie 
szkolenia pływackiego

Fig. 4. Variability of stroke index (SI) during 25 m backstroke maximal velocity test in 3-year training period
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100 i 200 metrów). Jeszcze inaczej prezentują się wy-
niki indeksu techniki, dla którego największą wartość 
odnotowano na dystansie 100 metrów (3,26 m × m/s). 
Na dystansie 50 metrów SI był niższy o 0,05 m × m/s, 
a na 200 metrów o 0,12 m × m/s.

Podsumowanie 

W praktyce treningu przyjmuje się, że optymalne po-
stępy w kształtowaniu techniki możliwe są w stanie 
niezmęczenia, czyli tzw. równowagi homeostatycznej 
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[12]. Wydawać by się mogło, iż stwierdzenie to prze-
czy teorii o adaptacyjnym przygotowaniu techniki do 
warunków startowych [13]. Osiągnięcie zaplanowane-
go wyniku podczas zawodów wymaga realizacji m.in. 
treningu tempa, polegającego na pokonywaniu dystan-
su krótszego od startowego z prędkością, długością 
cyklu, częstością i indeksem techniki równymi bądź 
nieznacznie różniącymi się od tych, które uzyskiwane 
są na zawodach. Na podstawie wartości kinematycz-
nych uzyskanych z próby potencjału techniki możemy 
zaplanować ilość powtórzeń oraz czas trwania przerwy 
w taki sposób, aby nie doprowadzić do kompensowa-
nego zmęczenia i w efekcie – do zaburzeń w technice 
pływania [14].

Jak sugeruje T. Bompa [15], istotne jest także okre-
ślenie rezerwy prędkości. Założyć można, że zawodnik, 
który jest zdolny do pokonania krótkiego dystansu bardzo 
szybko, znacznie łatwiej będzie mógł przebyć dłuższe 
dystanse z mniejszą szybkością. Z biomechanicznego 
punktu widzenia równie istotne jest wykonanie podob-
nych obliczeń dotyczących rezerwy długości cyklu, czę-
stości cyklu ruchowego, jak również indeksu techniki. 

Analiza danych liczbowych dotyczących badanej 
zawodniczki kieruje uwagę na zbliżone wartości pręd-
kości i częstości cyklu ruchowego przeprowadzonej 
próby potencjału techniki oraz wyników osiągniętych 
w zbliżonym okresie podczas zawodów na najkrótszym 
dystansie 50 metrów. Bezpośrednia rywalizacja spowo-
dowała jednak zmniejszenie długości cyklu oraz indeksu 
techniki w tej konkurencji. Wraz z wydłużeniem dystan-
su startowego prędkość i częstość malały, wzrastała 
natomiast wartość długość cyklu ruchowego. O ile ta-
kiej charakterystyki zmian można się było spodziewać, 
o tyle w praktyce dopiero wielkość odnotowanych różnic 
stanowi wyznacznik do planowania taktyki wyścigu pły-
wackiego i określenia priorytetowego startu w zawo-

dach [16]. Uzyskane przez pływaczkę wartości indeksu 
techniki mogą świadczyć, iż była najlepiej przygotowana 
do konkurencji 100 m i 50 m stylem grzbietowym. 

Inną, aplikacyjną rolą indeksu techniki było zastoso-
wanie jego wartości jako kryterium, za pomocą którego 
dokonywano zmiany proporcji obciążeń treningowych 
na korzyść zadań kształtujących szybkość. Praca nad 
rozwojem długości cyklu trwała do momentu uzyskania 
odpowiednio wysokiej wartości indeksu techniki, jak mia-
ło to miejsce w badaniu szóstym, ósmym i trzynastym. 
Dopiero po osiągnięciu tego celu wprowadzano środki 
poprawiające maksymalną częstość cykli ruchowych. 
Efektem takiego działania był stosunkowo niewielki spa-
dek wartości długości cyklu i indeksu techniki rekom-
pensowany znacznymi przyrostami częstości i prędko-
ści maksymalnej w badaniu następnym (7, 9 i 14).

W długofalowym procesie szkolenia pływackiego 
istnieje ryzyko pogorszenia się  jakościowej składowej 
techniki pływania, jaką jest długość cyklu na korzyść 
poprawy wyniku sportowego za pośrednictwem składo-
wej ilościowej, tj. częstości cyklu ruchowego. Ponieważ 
zwiększanie częstości cyklu w nieskończoność nie jest 
możliwe, istnieje granica, której przekroczenie w zbyt 
młodym wieku jest przyczyną stagnacji wyniku spor-
towego i rezygnacji z kontynuowania kariery zawod-
niczej. W badanym okresie  zawodniczka pokonała 
łącznie 3872,2 km, co daje średnią roczną wartość 
objętości treningowej na poziomie zaledwie 1290 
km. Zaledwie – gdyż zalecana w literaturze objętość 
treningowa wynosi na tym etapie szkolenia ponad 
2300 km rocznie [17]! Uzyskane wyniki badań dowo-
dzą, iż za pośrednictwem kontroli techniki pływania 
możliwe jest prowadzenie prawidłowego rozwoju 
sportowego zawodnika bez stosowania przez trenera 
bodźców polegających na przesadnie dużej objętości 
treningowej.

Tabela 5. Porównanie wyników oraz wartości kinematycznych uzyskanych przez K.U. na różnych dystansach konkurencji stylu grzbietowego, podczas 
fi nałów Zimowych Mistrzostw Polski w roku 2007

Table 5. Comparison of sport results and kinematics values achieved by K.U. on backstroke races during fi nals of the Winter Polish Swimming Champion-
ships in 2007

Dystans/Distance 50 m 100 m 200 m

wynik końcowy / fi nal result 0:30,64 1:04,53 2:18,15

v [m/s] 1,56 1,50 1,40

SR [c/min] 45 40 37

SL [m] 2,06 2,17 2,24

SI [m*m/s] 3,21 3,26 3,14
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Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwa-
la na sformułowanie następujących wniosków:
1. W trzyletnim cyklu szkolenia systematyczny trening 

wpłynął korzystnie na rozwój częstości cyklu ru-
chowego i indeksu techniki u badanej zawodniczki. 
Nastąpił znaczny przyrost tych parametrów.

2. W trzyletnim cyklu szkolenia nastąpił nieznaczny 
spadek długości cyklu ruchowego, lecz stosunkowo 

znaczny przyrost częstości spowodował korzystny 
przyrost prędkości pływania.

3. Najwyższe korelacje wystąpiły pomiędzy mak-
symalną prędkością pływania i częstością cyklu. 
Indeks techniki miał mniejszy wpływ na uzyskaną 
prędkość maksymalną.

4. Nie wystąpiły istotne statystycznie korelacje pomię-
dzy prędkością i długością cyklu.
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Cel badań. Celem badań było określenie wpływu częstości podejmowania treningu tai chi przez mężczyzn 
w wieku starszym na poziom zmian sprawności funkcjonalnej oraz na wyrażone poprzez BMI zmiany w zakresie 
proporcji wagowo-wzrostowych.

Materiał i metody. Do udziału w eksperymencie przyjęto 30 zdrowych mężczyzn w wieku 65–82 lat 
(x– = 72 ± 4,8 lat). W pierwszej grupie eksperymentalnej „A” znalazło się 21 mężczyzn, którzy przez 4 miesiące 
uczęszczali systematycznie 2 razy w tygodniu na zajęcia fizyczne. Drugą grupę eksperymentalną „B” stanowiło 9 
mężczyzn trenujących nieregularnie, zwykle raz w tygodniu. Obie grupy „A” i „B” uczestniczyły w takim samym 
treningu tai chi. Przed i po czteromiesięcznym treningu dokonano pomiarów: siły mięśni kończyn dolnych, 
zwinności/równowagi dynamicznej, wytrzymałości tlenowej, gibkości dolnej części ciała. Wykorzystano próby 
zawarte w „Senior Fitness Test” [Rikli i Jones 2001]. Ponadto zmierzono wysokość i masę ciała. Następnie 
obliczono wskaźnik masy ciała BMI. 

Wyniki i wnioski. Spośród pięciu uwzględnionych w pomiarach zmiennych, tj. siły mięśni kończyn dolnych, 
zwinności/równowagi dynamicznej, wytrzymałości tlenowej, gibkości dolnej części ciała i BMI wyniki tylko 
jednej – zwinności/równowagi dynamicznej – zmieniały się w statystycznie istotnie różnym stopniu (p < 0,05) 
w grupie „A” niż w grupie „B”. W prowadzonym eksperymencie wykazano, że różnica częstotliwości udziału 
w treningu tai chi na poziomie jeden lub dwa razy w tygodniu nie ma dużego znaczenia dla zmian sprawności 
fizycznej u mężczyzn w wieku starszym. Zarówno grupa trenującą systematycznie dwa razy w tygodniu (grupa 
„A”), jak i uczestnicząca w zajęciach tylko raz w tygodniu (grupa „B”) osiągały zbliżone rezultaty.

The aim of the study. To determine the influence of the participation frequency in Tai-Chi training among 
elderly men on their functional fitness level and BMI.

Material  and methods. The 30 healthy men aged 65 to 82 (x– = 72 ± 4,8 year old) participated in the experi-
ment. In the first experimental group “A” attended 21 men taking 4-month, twice a week systematic physical 
activity. The second experimental group “B” constituted 9 men trained irregularly, usually once a week. Both 
groups, “A” and “B” participated in the identical Tai-Chi training. 

Before and after 4-month training the measurement of the strength of legs, agility/dynamic balance, aerobic 
endurance, flexibility of the lower body were done. There were used the trials of the “Senior Fitness Test” [Rikli and 
Jones 2001]. Furthermore, the body height and weight was measured and next the BMI index was calculated. 
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Results and conclusions. The results indicated that in fifth taking into consideration measured variables, i.e. 
strength of legs, agility/dynamic balance, aerobic endurance, flexibility of the lower body and BMI, the results of 
only one – agility/dynamic balance – have changed statistical significantly (p < 0,05) in group “A” comparing to 
group “B”. In this experiment it was established, that the difference of the participation frequency (once or twice 
time per week) in Tai-Chi training has no important influence on the functional fitness level changes in elderly 
men. Group “A” trained systematically twice a week as well as group “B” trained only once a week has gained 
very similar results.

Wstęp

Przyjmuje się, że trening osób starszych winien przybie-
rać kierunek prozdrowotny i możliwie wszechstronnie 
oddziaływać na cały organizm. Chodzi tu o wykorzysty-
wanie sterowanych wysiłków fi zycznych do podtrzymy-
wania sprawności funkcjonalnej oraz wysokiej jakości 
życia. Głównym celem treningu jest przede wszystkim 
zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się, którego 
objawy mogą się ujawniać już bardzo wcześnie [1]. 

W dotychczasowych pracach opisywano różne 
formy aktywności fi zycznej (głównie: ćwiczenia wy-
trzymałościowe, siłowe, gibkościowe i równoważne) 
o zróżnicowanym czasie trwania i częstotliwości wy-
korzystywane do poprawy sprawności osób starszych. 
Uzyskiwano jednak bardzo zróżnicowane efekty. 
Carter, Kannus i Khan [2], przytaczając wyniki prac 
badawczych, w których prowadzono programy ukie-
runkowane na poprawę sprawności funkcjonalnej osób 
w wieku starszym podkreślają, że w wielu przypadkach 
uzyskiwano pożądane przyrosty sprawności, jednak 
prawie równie często nie obserwowano żadnych pozy-
tywnych zmian potreningowych. 

W ostatnich latach na popularności zyskuje tai chi. 
Ta chińska gimnastyka wywodząca się ze sztuki walki, 
angażuje całe ciało i jest znana jako powolne, łagodne 
i płynne ruchy. Ponadto, jak wskazuje Galante [3], tai chi 
jest dla ciała formą ćwiczeń fi zycznych, a dla podświa-
domości (ducha) – systemem medytacji. Działanie tai 
chi jest więc szerokie. Wszystkie formy tai chi są skoor-
dynowanymi sekwencjami ciągłych ruchów. W czasie 
ćwiczeń wykonywanie poszczególnych ruchów jest 
ściśle powiązane z poprawnym oddychaniem przepo-
nowym, co sprzyja osiąganiu spokoju umysłu [4]. 

Formy tai chi angażujące całe ciało wymagają od-
powiedniego współdziałania kończyn, tułowia i głowy. 
Intensywność tai chi regulowana jest przez zastosowa-
nie odpowiedniej formy, wysokość postawy i czas trwa-
nia ćwiczeń [5]. Z tych względów ta forma aktywności 
zalecana jest w szczególności osobom w wieku star-
szym i cierpiącym na różnego typu schorzenia prze-
wlekłe [6]. Ponadto tai chi wymaga zapamiętywania 

całych sekwencji ruchowych, a to z kolei zmusza do 
wysiłku myślowego i koncentracji, wpływając na popra-
wę funkcji kognitywnych uczestników [7]. 

Powstało wiele prac, w których przedstawiono 
wyniki badań nad wpływem treningu tai chi na ogólną 
sprawność pacjentów z określoną jednostką choro-
bową. Analizowano w nich możliwości oddziaływania 
poprzez tai chi na sprawność i zdrowie osób z zabu-
rzeniami funkcji serca [8], z nadmiernym otłuszczeniem 
ciała [9], chorobą Parkinsona [10], osteoporozą [11] 
i wieloma innymi [12]. W pracy przeglądowej poświę-
conej wpływom tai chi na różnego rodzaju chroniczne 
problemy zdrowotne Wang, Collet i Lau [12] wskazują 
na prace badawcze, w których autorzy obserwowali po-
prawę stabilności posturalnej, siły mięśniowej, funkcji 
serca i płuc, układu odpornościowego i ogólnego psy-
chicznego samopoczucia. Na podstawie tego typu ba-
dań stwierdzono, że tai chi jest bezpieczną i efektywną 
formą usprawniania pacjentów z chorobami przewle-
kłymi. 

Skuteczność tai chi nadal jednak budzi szereg 
wątpliwości ze względu na wyniki dotychczasowych, 
czasem kontrowersyjnych, badań i ograniczoną liczbę 
dowodów popartych opisem mechanizmów działania 
tej formy aktywności fi zycznej. 

Przyjmując tai chi za bezpieczną dla osób w wieku 
starszym formę ruchu, ciągle otwarta wydaje się odpo-
wiedź na pytanie o optymalny, a raczej minimalny czas 
trwania skutecznego treningu istotnie poprawiającego 
sprawność funkcjonalną. Dotychczas prowadzone eks-
perymenty obejmowały bardzo zróżnicowany okres 
treningowy. Niektóre trwały kilka lub kilkanaście tygo-
dni [13, 14, 15], inne prowadzono 6–12 miesięcy [16], 
a czasem nawet aż trzy lata [17]. Zestawienie różnych 
eksperymentów zawiera praca Wang, Collet i Lau [12]. 
Taggart [18] już po 3 miesiącach treningu prowadzo-
nego 2 razy w tygodniu potwierdził skuteczność tai chi 
w odniesieniu do ryzyka upadków u kobiet w wieku po-
wyżej 65. roku życia. 

Wu [14] twierdzi, że pożądanym kierunkiem badań 
powinna być identyfi kacja optymalnego czasu i często-
tliwości realizacji programów tai chi. Ponadto uczest-
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nicy i trenerzy lub terapeuci, którzy wykorzystują do 
usprawniania ciała tai chi, powinni mieć możliwości 
czerpania wiedzy z wysokiej jakości randomizowanych 
badań eksperymentalnych, a nie wyłącznie z pomiarów 
jednorazowych [12].

Po analizie zebranego piśmiennictwa nadal nieznana 
jest odpowiedź na pytanie: ile czasu trzeba ćwiczyć, aby 
wystąpiły obserwowalne i statystycznie istotne zmiany 
sprawności? W dotychczasowych eksperymentach sto-
sowano okresy treningowe od 8 tygodni do 12 miesięcy. 
Wskazywano również na korzyści wynikające z treningu 
tai chi podejmowanego całe życie. Trudno jednak określić, 
jaki czas ćwiczenia jest wystarczający do osiągnięcia zna-
czącej poprawy w utrzymywaniu równowagi ciała. W przy-
padku długiego, dwunastomiesięcznego cyklu treningowe-
go w jednym tylko z eksperymentów obserwowano popra-
wę równowagi ciała [19], ale już w innym, w tym samym 
okresie, nie stwierdzano poprawy równowagi ciała w gru-
pie trenującej tai chi [20]. Z drugiej strony Zhang i wsp. [21] 
wskazali, że nawet 8 tygodniowy trening tai chi może być 
wystarczający do uzyskania statystycznie znaczącej po-
prawy sprawności funkcjonalnej. Li i wsp. [22] wskazywali, 
że redukcji ryzyka upadków można oczekiwać po treningu 
tai chi trwającym przynajmniej 3 miesiące.  Być może jed-
nak większy wpływ na końcowy wynik ma nie tyle okres 
prowadzenia zajęć, ile ich intensywność, częstotliwość lub 
techniki i styl zastosowanego treningu tai chi. 

Celem badań było określenie wpływu częstości po-
dejmowania treningu tai chi przez mężczyzn w wieku 
starszym na poziom zmian sprawności funkcjonalnej 
oraz na wyrażone poprzez BMI zmiany w zakresie pro-
porcji wagowo-wzrostowych.

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświad-
czeń autorów pracy sformułowano hipotezę, która za-
kłada, że udział w zajęciach tai chi w okresie czterech 
miesięcy przyczyni się do uzyskania większych, pozy-
tywnych zmian potreningowych u mężczyzn trenują-
cych systematycznie dwa razy w tygodniu niż u tych, 
którzy uczestniczyli w zajęciach nieregularnie – prze-
ciętnie raz w tygodniu. 

Materiał i metody

Uczestników badań rekrutowano spośród niezgłaszają-
cych dolegliwości zdrowotnych mężczyzn w wieku po-
wyżej 65. roku życia, mieszkańców miasta Poznania. 
Wszyscy badani mieszkali we własnych mieszkaniach 
lub domach. W celu zebrania odpowiedniej liczby osób 
organizowano spotkania informacyjne oraz wysyła-
no zaproszenia do organizacji i stowarzyszeń, które 

skupiają mężczyzn w wieku starszym. Żadna z osób, 
zakwalifi kowanych do badań, nie uczestniczyła w okre-
sie ostatnich 5 lat w zorganizowanych zajęciach rucho-
wych. Do udziału w eksperymencie przyjęto 30 męż-
czyzn w wieku 65–82 lat (x– = 72 ± 4,8 lat).

Dążąc do realizacji przyjętych celów badań wykorzy-
stano metodę eksperymentu. W pierwszej grupie ekspe-
rymentalnej „A” znalazło się 21 mężczyzn, którzy przez 4 
miesiące uczęszczali systematycznie 2 razy w tygodniu 
na zajęcia tai chi. Drugą grupę eksperymentalną „B” sta-
nowiło 9 mężczyzn trenujących nieregularnie, zwykle raz 
w tygodniu. Obie grupy „A” i „B” uczestniczyły w takim 
samym treningu tai chi. Każdy trening trwał 45 minut i był 
prowadzony przez wykwalifi kowanego instruktora tai chi. 
Zajęcia odbywały się w Poznańskim Centrum Relaksacji 
i Terapii Ruchowej „Garuda”. Na podstawie doświadczeń 
autorów badań oraz instruktorów tai chi, a także dostęp-
nego piśmiennictwa [23] skupiono się na 5 sekwencjach 
ruchowych, wybranych z formy tai chi chuan 24 ruchów, 
tzw. formy pekińskiej. 

Zajęcia prowadzono w taki sposób, aby intensyw-
ność ćwiczeń nie powodowała wzrostu tętna serca 
powyżej ok. 110–120 skurczów serca na minutę. Jest 
to intensywność treningu zalecana dla osób niewytre-
nowanych (rozpoczynających trening) w wieku 60–70 
lat [24]. Tai chi należy do form ruchu o niskiej intensyw-
ności. Kontrolę intensywności prowadzono za pomocą 
sporttesterów.

Pomiar siły mięśni kończyn dolnych, wytrzymałości 
tlenowej, gibkości dolnej części ciała, komponentu zwin-
ność/równowaga dynamiczna przeprowadzono wykorzy-
stując próby zawarte w „Senior Fitness Test” [25]. Badani 
przystępowali do pomiarów bez obuwia i w strojach 
umożliwiających swobodne ruchy. Poszczególne próby 
prowadzono zawsze w tej samej kolejności: a) ocena siły 
mięśni kończyn dolnych – chair stand test (n), b) ocena 
komponentu zwinności/równowagi dynamicznej – 8-foot 
up-and-go test (s), c) ocena wytrzymałości tlenowej – 
2-minute step test (n), d) ocena gibkości dolnej części 
ciała – chair sit-and-reach test (cm). Wysokość ciała (cm) 
zmierzono za pomocą antropometru, masę ciała (kg) 
określano przy użyciu wagi elektronicznej. Następnie 
obliczono wskaźnik masy ciała BMI (kg/m2). 

Po zakończeniu 4-miesięcznego treningu powtó-
rzono pomiary prowadzone w pierwszym terminie.

Analiza statystyczna została wykonana za po-
mocą dwóch programów komputerowych, tj. EXCEL 
(Microsoft) i STATISTICA (StatSoft). 

Istotność różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi 
przez dwie grupy badanych w I terminie badań (przed 
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treningiem) oraz istotność różnic pomiędzy wielkościa-
mi zmian odnotowanych w obu grupach sprawdzono 
na podstawie wyników ANOVA rang Kruskala- Wallisa. 
Natomiast istotność różnic pomiędzy I (przed trenin-
giem) i II terminem badań (po treningu) analizowano 
osobno w każdej grupie i określono na podstawie wyni-
ków ANOVA rang Friedmana.

Wyniki

Analiza porównawcza pomiędzy wynikami uzyskanymi 
przed treningiem wykazała, że poza gibkością (p<0,05) 
wszystkie pozostałe zmienne, tj. BMI, siła mięśni koń-

czyn dolnych, wytrzymałość tlenowa, gibkość i zwin-
ność/równowaga dynamiczna nie różnicują badanych 
grup „A” i „B” (tab. 1).

Kolejne pomiary przeprowadzono po treningu. 
W obu trenujących grupach stwierdzono statystycznie 
istotną poprawę (p < 0,01) siły mięśni kończyn dolnych 
i zwinności/równowagi dynamicznej (tab.  2). Nie od-
notowano natomiast zmian w zakresie BMI oraz gib-
kości w obu grupach. Poziom wytrzymałości tlenowej 
statystycznie istotnie (p < 0,01) poprawił się wyłącznie 
w grupie „A”.

Następnie dokonano analizy różnic pomiędzy 
wielkościami zmian potreningowych odnotowanych 

Tabela 1. BMI, siła mięśni kończyn dolnych, wytrzymałość tlenowa, gibkość i zwinność/równowaga dynamiczna przed treningiem w grupach „A” (n = 21) 
i „B” (n = 9) wraz z różnicami pomiędzy grupami 

Table 1. BMI, strength of legs, aerobic endurance, fl exibility, and agility/dynamic balance before training in groups “A” (n = 21) and “B” (n = 9) and differ-
ences between groups 

BMI i komponenty sprawności
BMI and fi tness components

Grupa
Group x– ± SD

Różnica
Diffrence

x–A–x–B

p

BMI (kg/m2) A 27,7±3,1
2,6 0,085

B 30,3±3,9
Siła mięśni kończyn dolnych (liczba cykli) A 15,8±2,8

0,1 0,783
Strength of legs (numer of repetitions) B 15,7±3,7
Wytrzymałość tlenowa (liczba kroków) A 98,1±18,8

0,6 0,927
Aerobik endurance (numer of steps) B 98,7±17,5
Gibkość (cm) A -22,1±8,5

11,2 0,013*
Flexibility (cm) B -10,9±12,6
Zwinność/równowaga dynamiczna (s) A 5,8±0,6

0,0 0,909
Agility/dynamic balance (s) B 5,8±0,8

* istotność różnic na poziomie p < 0,05

Tabela 2. Poziom BMI oraz siły mięśni kończyn dolnych, wytrzymałości tlenowej, gibkości i zwinności przed i po treningu w grupach „A” (n = 21) i „B” 
(n = 9) oraz ocena istotności różnic pomiędzy tymi terminami 

Table 2. BMI, strength of legs, aerobic endurance, fl exibility, and agility/dynamic balance before and after training in groups “A” (n = 21) and “B” (n = 9) 
and differences 

BMI i komponenty sprawności
BMI and fi tness components Grupa

Group

Przed treningiem (I)
Before
x– ± SD

Po treningu (II)
After

x– ± SD

Różnica
Differences

x–II– x–I

p

BMI (kg/m2) A 27,7±3,1 27,5±2,9 –0,2 0,438
B 30,3±3,9 31,2±3,2 0,9 0,563

Siła mięśni kończyn dolnych(liczba cykli) A 15,8±2,8 20,0±4,2 4,2 0,001**
Strength of legs (numer of repetitions) B 15,7±3,7 19,0±4,1 3,3 0,003**
Wytrzymałość tlenowa (liczba kroków) A 98,1±18,8 122,7±21,9 24,6 0,001**
Aerobik endurance (numer of steps) B 98,7±17,5 110,2±19,4 11,5 0,165
Gibkość (cm) A –22,1±8,5 –24,1±8,0 2,0 0,371
Flexibility (cm) B –10,9±12,6 –12,7±11,5 1,8 0,563
Zwinność/równowaga dynamiczna (s) A 5,8±0,6 4,9±0,65 –0,9 0,001**
Agility/dynamic balance (s) B 5,8±0,8 5,3±0,82 –0,5 0,002**

** istotność różnic na poziomie p < 0,01
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         ** istotność różnic na poziomie p < 0,01.

Ryc. 1. Różnice w zmianach: a) BMI, b) siła mięśni kończyn dolnych, c) wytrzymałość tlenowa, d) gibkość, e) zwinność/równowaga dynamiczna w grupach 
„A” i „B” po zakończeniu programu treningowego. H – wartość testu Kruskala – Wallisa dla różnic pomiędzy grupą „A” i „B”

Fig. 1. Differences in changing: a) BMI, b) strength of legs, c) aerobik endurance, d) fl exibility, e) agility/dynamic balance in group “A” and “B” after training. 
H – value of Kruskal-Wallis test

w każdej z trenujących grup (ryc. 1). Spośród pięciu 
uwzględnionych w pomiarach zmiennych wyniki tylko 
jednej – zwinności/równowagi dynamicznej – zmienia-
ły się w statystycznie istotnie różnym stopniu (p<0,05) 
w każdej z grup („A” i „B”).

Większą poprawę zwinności/równowagi dynamicz-
nej mierzonej przez próbę „wstań i idź” obserwowano 
w grupie uczestniczącej w treningu dwa razy w tygo-
dniu niż wśród mężczyzn biorących udział w zajęciach 
mniej systematycznie – raz w tygodniu. 

Podsumowanie i dyskusja

Efektywność treningu fi zycznego zależy głównie od jego 
optymalnego dawkowania, tj. intensywności, czasu trwa-
nia i częstotliwości. W badaniach nad wpływem trenin-

gu tai chi na osoby w wieku starszym stosuje się różne 
warianty obciążeń. Stąd często efekty eksperymentów 
przynoszą różnorodne wyniki w zależności od zastoso-
wanych obciążeń treningowych. W prowadzonym eks-
perymencie własnym nie potwierdzono postawionej we 
wstępie hipotezy i wykazano, że różnica częstotliwości 
udziału w treningu tai chi, tj. jeden lub dwa razy w ty-
godniu nie ma dużego znaczenia dla zmian sprawności 
fi zycznej u mężczyzn w wieku starszym. Zarówno grupa 
trenującą systematycznie dwa razy w tygodniu (grupa 
„A”), jak i uczestnicząca w zajęciach tylko raz w tygodniu 
(grupa „B”) osiągały zbliżone rezultaty. W obu grupach, 
tj. „A” i ”B”, odnotowano poprawę siły mięśni kończyn dol-
nych i zwinności/równowagi dynamicznej (p < 0,05) po 
zakończeniu treningu. Tylko w grupie „A” trening wpłynął 
wydatnie na poprawę wytrzymałości tlenowej (p < 0,01). 
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Należy podkreślić, że zmiany potreningowe w za-
kresie siły mięśni kończyn dolnych, wytrzymałości tle-
nowej, gibkości oraz BMI nie różnicowały grup „A” i „B”. 
Trening tai chi wpłynął w takim samym stopniu na męż-
czyzn trenujących dwa razy w tygodniu, jak i na tych, 
którzy uczęszczali na zajęcia z mniejszą częstotliwością. 
Jedyne znaczące, potwierdzone statystycznie różnice 
w efektach treningu w grupie „A” i „B” wystąpiły w zakre-
sie zwinności/równowagi dynamicznej (p < 0,05). Ogólnie 
przyjętego progu statystycznej (p < 0,05) istotności 
nie przekroczyły różnice w zmianach potreningowych, 
obserwowanych w zakresie wytrzymałości tlenowej. 
Trzeba jednak pokreślić, że poprawa wyników w gru-
pie „A” była statystycznie istotna (p < 0,01), natomiast 
w grupie „B” nie odnotowano różnic pomiędzy wynikami 
przed i po treningu. Różnice zaś pomiędzy zmianami 
w obu grupach były znaczące (H = 3,79, p = 0,051), ale 
nieistotne statystycznie. Być może większa liczebność, 
szczególnie w grupie „B”, przyczyniłaby się do wykaza-
nia statystycznie istotnego zróżnicowania częstotliwości 
treningu na wytrzymałość tlenową.  

Na przydatność treningu tai chi do kształtowania 
siły mięśniowej zwracano już uwagę w innych pracach. 
Wolfson i wsp. [26] wykazali, że 3 miesiące prowadzo-
nego 3 razy w tygodniu treningu tai chi przynosi popra-
wę siły mięśniowej. Również prowadzony przez Lana 
i wsp. [27] sześciomiesięczny trening tai chi w niewiel-
kiej grupie 15 mężczyzn i 17 kobiet – w której średnia 
wieku wynosiła 61 lat – przyniósł wyraźny przyrost siły 
prostowników stawu kolanowego. W eksperymencie 
poznańskim wykazano korzystny wpływ czteromie-
sięcznego tai chi stosowanego już w dawce 1–2 razy 
w tygodniu.

Wprawdzie jednym z założeń treningu tai chi jest 
również zwiększenie ruchomości stawów [28], jednak 
ani w grupie „A”, ani w grupie „B” na podstawie pro-
wadzonego własnego eksperymentu nie można wy-
kazać wprost szczególnej skuteczności zastosowanej 
formy ruchu w przypadku gibkości mierzonej za pomo-
cą próby „usiądź i sięgnij” [25]. Do wywołania zmian 
w zakresie gibkości nie wystarczy uczestnictwo w zaję-
ciach, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. 
Prawdopodobnie może to być w dużym stopniu związa-
ne ze skrajnie niskim poziomem rezultatów osiąganych 
przez badanych mężczyzn już na początku ekspery-
mentu. Brak poprawy może też wynikać, z jednej stro-
ny, z częstych w wieku starszym zwyrodnień stawów 
kręgosłupa [29], z drugiej zaś – wiązać się z wielolet-
nimi zaniedbaniami, a także z często obserwowanym 
w grupie osób starszych niskim poziomem codziennej 

aktywności fi zycznej [30]. Gibkość jest ponadto bardzo 
specyfi czną, silnie genetycznie uwarunkowaną cechę 
anatomiczno-funkcjonalną organizmu i stąd możliwy 
był brak oczekiwanej reakcji na trening tai chi w zało-
żonym w eksperymencie czasie. 

Dyskusyjne mogą być interpretacje wyników wska-
zujących na brak wpływu tai chi na BMI u trenujących 
mężczyzn. Można bowiem przypuszczać, że ta forma 
aktywności jest nieodpowiednia dla regulacji masy 
ciała u mężczyzn po 65. roku życia. Z drugiej jednak 
strony BMI informuje wyłącznie o stosunku masy do 
wysokości ciała. Na tej podstawie nie jest możliwe 
nawet przybliżone oszacowanie proporcji masy tłusz-
czowej i masy beztłuszczowej czy masy ciała szczu-
płego. Być może po zastosowanym treningu nastąpiła 
redukcja tkanki tłuszczowej, a wzrosła masa mięśnio-
wa. Jednoznaczną odpowiedź na takie pytanie umoż-
liwiłoby np. zastosowanie metody bioimpedancji elek-
trycznej, hydrodensytometrii, tomografi i komputerowej, 
rezonansu magnetycznego czy absorpcjometrii pro-
mieniowania X o dwóch energiach [31]. Eksperyment 
własny pozwolił wyłącznie na wykazanie braku zmian 
BMI po treningu prowadzonym zarówno jeden, jak 
i dwa razy w tygodniu. Oczywiście dalsze badania 
nad optymalną częstotliwością treningu tai chi u osób 
starszych wymagają przygotowania i przeprowadzeni 
dłużej trwającego eksperymentu uwzględniającego 
większą liczbę uczestników.

Tai chi można również przypisać wartości związane 
z subiektywne odczuwaną przez osoby trenujące po-
prawą samopoczucia. Mężczyźni uczestniczący w eks-
perymencie podkreślali wrażenie pozytywnego wpływu 
tai chi na ich zdrowie i sprawność fi zyczną. Oczywiście 
trudno jednoznacznie potwierdzić, czy takie odczucia 
są skutkiem  dobroczynnego wpływu treningu fi zyczne-
go, czy też wynikają z udziału w spotkaniach z rówie-
śnikami, rozmów oraz zainteresowania własną osobą 
ze strony instruktorów prowadzących zajęcia. Wpływ 
zastosowanego treningu na psychikę nie był badany, 
ale pozytywne zmiany w ogólnym samopoczuciu i za-
chowaniach uczestników były obserwowane przez in-
struktorów w trakcie eksperymentu.

Potrzebne są zatem dalsze eksperymenty z wy-
korzystaniem różnych form i stylów tai chi z udziałem 
osób starszych, ponieważ dotąd pozostaje niejasne, 
jaka częstotliwość uprawiania tej chińskiej gimnasty-
ki jest wystarczająca bądź optymalna. Można jedynie 
przypuszczać, że tai chi wpływa w dalece zindywidu-
alizowany sposób na funkcje ustroju i samopoczucie 
człowieka. 
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O CMENTARZYSKACH FAKTÓW 
I PSEUDOPROBLEMIE BERNSTEINA

ON FACTS GRAVEYARDS 
AND BERNSTEIN’S PSEUDO-PROBLEM

Wacław Petryński*

**Dr., Faculty of Tourism, Katowice School of Economics, Katowice, Poland

Słowa kluczowe: sterowanie ruchami, bionika, metody statystyczne, badania teoretyczne
Keywords: motor control, bionics, statistical methods, theoretical researches

W pracy nawiązano do artykułu prof. J. Morawskiego na temat zastosowań bioniki w antropomotoryce. Wska-
zano na niezbędność rozwijania prac teoretycznych, gdyż samo gromadzenie faktów doświadczalnych nie zaow-
ocuje postępem w naukach o kulturze fizycznej, zwłaszcza w najbardziej teoretycznej z nich antropomotoryce. 
W nauce o sterowaniu ruchami człowieka uzasadnione jest odwołanie się do systemowego, pięciopoziomowego 
modelu Bernsztejna. Celowe jest też powołanie się na pseudoproblem Bernsztejna i zbudowanie wzorca przet-
warzania informacji sterowania ruchami przez człowieka, składającego się z bloków „uwaga”, „umysł” i „ro-
zwaga”. Takie ujęcie pozwala zakreślić granice znaczeniowe terminów: uwaga, umysł, rozwaga, świadomość, 
instynkt, inteligencja i intuicja w ich zastosowaniach w antropomotoryce. Przedstawiono opracowany przez 
I. Mielczuka model „sens tekst”, który po niezbędnych dostosowaniach może okazać się przydatny w analizie 
pracy umysłu podczas sterowania ruchami. Omówiono pojęcia „wytrenowalność” i „wyćwiczalność”, a także 
problem opisu dynamiki systemu w ujęciu teorii systemów. Wskazano na niekorzystne skutki bezkrytycznego 
stosowania narzędzi statystycznych (zdolności ruchowe, inteligencja płynna i skrystalizowana). Na podstawie 
powyższych analiz przedstawiono granice stosowalności poszczególnych metod badawczych oraz wskazano 
na konieczność rozwoju metod teoretycznych w naukach o kulturze fizycznej.

The author refers to J. Morawski’s work about applications of bionics in anthropokinesiology. He underlines 
importance and necessity of theoretical works, because collecting only the experimental data is not sufficient and 
it does not ensure real progress in sciences on physical culture, especially in most theoretical of them, i.e. motor 
science. It seems justified to refer to five-level motor control model and pseudo-problem by Bernstein. Thus it 
is possible to build a pattern of information processing in a human during motor control process, consisting of 
the blocks “Attention”, “Mind” and “Prudence”. Such an approach enables establishing the limits of meanings of 
the terms “attention”, “mind”, “prudence”, “awareness”, “instinct”, “intelligence” and “intuition” while adopted in 
motor control. It was shown also the model “meaning text” by I. Melchuk and its usefulness for description of the 
mental processes in motor control. Author discusses and explains the terms “trainability” and “exercisability”, as 
well as the problem of system dynamics in motor control. He describes the disadvantageous results of uncritical 
adoption of statistical methods (“motor abilities’, “fluid intelligence”, “crystallized intelligence”). On the basis of 
presented analyses he points out to the limits of application of various research methods and the necessity of 
development of theoretical methods in sciences on physical culture.
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Motto:
Jeśli nie dokonamy właściwego podziału logicznego
badanych faktów czy wielkości, 
operacje statystyczne stają się
 „żonglowaniem cyframi”.

Andrzej Dominiak

Wstęp

W „Antropomotoryce” nr 45/2009 ukazał się artykuł 
prof. Janusza Morawskiego zatytułowany Bionika, mo-
delowanie i symulacja komputerowa w badaniach psy-
chomotoryki podstawowych aktów ruchu człowieka [1]. 
Myślę, że opublikowanie tego artykułu powinno stać się 
ważnym wydarzeniem w polskiej – a może i nie tylko pol-
skiej – nauce o ruchach człowieka. Bardzo znamienne 
jest pierwsze zdanie streszczenia: „W pracy przybliżono 
nieco już zapomniane (podkr. moje – WP) narzędzie 
badania ruchu ciała człowieka, które wykorzystuje po-
dejście bioniki, teorię sterowania i eksperyment mode-
lowy”. Przypomnijmy, że w polskiej literaturze zwarte 
i przystępne – na tyle, by można je było wykorzystywać 
w codziennej pracy uczonego zajmującego się kulturą 
fi zyczną – publikacje na temat bioniki ukazały się w 1971 
i 2005 roku [2, 3]. W poprzednim zdaniu nie bez przy-
czyny podkreślone jest słowo „zwarta”, gdyż takie wła-
śnie publikacje cechują się tym, czego nie dają artykuły 
w czasopismach: oszczędzają czas badacza, który po-
trzebuje jakichś wiadomości z danej dziedziny. Dlatego 
prace publikowane w czasopismach są wprawdzie zwy-
kle bardziej aktualne – choćby ze względu na długość 
cyklu wydawniczego każda książka naukowa pozostaje 
zawsze co najmniej o krok za najnowszymi osiągnięcia-
mi – ale łatwość dostępu sprawia, że siła oddziaływania 
podręczników jest większa. W nurt bioniczny wpisują się 
także dwa moje artykuły o modelu MOSAIC [4, 5].

Jak niegdyś stwierdził noblista sir Peter Medawar, 
„teoria zabija fakty”. W teorii Nikołaja Bernsteina waż-
nym procesem jest redukcja stopni swobody (co moż-
na kojarzyć ze wspomnianym „zabijaniem faktów”), 
czyli zmniejszanie do osiągalnego minimum liczby 
zmiennych, które należy kontrolować, by móc spraw-
nie sterować ruchami człowieka i innych istot żywych. 
Podobne zasady obowiązują i w pracy umysłowej. 
Niestety, we współczesnej nauce wyżej premiowana 
jest działalność zmierzająca w przeciwnym kierunku: 
laboratoryjne tworzenie „nowych, oryginalnych danych 
doświadczalnych”. Gdzieś w tle tego procesu tkwi iście 
socjalistyczna wiara w samoistne przechodzenie ilości 
w jakość: że w bliżej nieokreślonej przyszłości owe hał-
dy danych doświadczalnych staną się glebą, na której 

radośnie wykiełkują nowe teorie. Niestety, tworzenie 
jakichkolwiek konstrukcji umysłowych nie jest proce-
sem samoistnym. Praca prof. Morawskiego wpisuje się 
w nurt takiego właśnie tworzenia i pokazuje, w jaki spo-
sób jedno równanie, np.

Jÿ – mgl = –Fl

może w naukowej praktyce zastąpić ogromną licz-
bę danych doświadczalnych. Ba, dane owe w posta-
ci surowej nie są w ogóle użyteczne ani w praktyce, 
ani w nauce! Jednakże gromadzenie nowych danych 
doświadczalnych (zwłaszcza, gdy uczony dysponuje 
dobrze wyposażonym laboratorium) jest znacznie ła-
twiejsze niż praca umysłowa. Co więcej, na naukowym 
targowisku próżności wysoko ceniona jest oryginal-
ność, prawdziwa lub – częściej – pozorna. Wprowadza 
ona ogromnie szkodliwy bałagan w nauce, prowadząc 
do dzielenia na czworo włosów, które sens mają je-
dynie w całości. Co więcej, w nauce – i to na całym 
świecie – obserwuje się bardzo niebezpieczną (moim 
zdaniem) tendencję wyższego wartościowania nawet 
banalnych prac badawczych niż dociekań teoretycz-
nych. Tym wyżej należałoby ocenić cytowany artykuł 
prof. Morawskiego. Ponieważ Profesor wywołał w nim 
do tablicy również mnie, więc chciałbym przedstawić 
moje poglądy na ten temat.

1. Pseudoproblem Bernsteina;
    wytrenowalność i wyćwiczalność

W książce „Control of Human Movement” [6] Mark 
L. Latash pisze:

„Problem Bernsteina określa się jako szukanie ciągu 
podniet ruchowych pasujących do określonego zadania ru-
chowego w obecności nadmiernych stopni swobody (redun-
dant degrees of freedom), czyli w sytuacji, gdy liczba zmien-
nych, które musi określić system sterujący, jest wyższa niż 
liczba parametrów określających dane zadanie. Dla ruchów 
obejmujących wiele stawów nie mamy ośrodkowego języka 
podobnego do «języka λ»1, który stosuje się w opisie ruchu 

1 Określenie „próg λ” oznacza próg tonicznego odruchu roz-
ciągania (tonic stretch refl ex), a równowaga między sprężysto-
ścią pobudzonego mięśnia a obciążeniem zewnętrznym stanowi 
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w pojedynczym stawie. Dlatego problem redukcji stopni swo-
body należy przeformułować i wyrazić w innym języku, niż to 
uczynił Bernstein: w języku danego zadania. Sformułowanie 
to będzie brzmiało: Znaleźć rozwiązanie zadania ruchowe-
go, w którym liczba mechanicznych stopni swobody, jakimi 
»dysponują« narządy ruchu, jest wyższa niż liczba parame-
trów określających zadanie” [6, s. 222].

Zasadę dążenia do równowagi między siłą (po-
jedynczy mięsień) lub momentem (pojedynczy staw) 
a obciążeniem zewnętrznym wykorzystał w swojej hi-
potezie punktu równowagi uczeń Bernsteina Anatol G. 
Feldman, odpowiednio w połowie lat sześćdziesiątych 
i pod koniec siedemdziesiątych XX wieku. Natomiast 
w połowie lat osiemdziesiątych Tamar Flash i Neville 
Hogan na tej samej zasadzie zbudowali teorię opisu-
jącą ruch członu roboczego w przestrzeni [7, s. 237]. 
W nauce o ruchach idea Feldmana (w której rozwoju 
znaczny wkład ma również Mindy Levin i Mark Latash), 
będąca w istocie zastosowaniem jednej z podstawo-
wych zasad fi zyki, nie ogranicza się zatem jedynie do 
ruchu pojedynczego mięśnia czy pojedynczego stawu.

W kontekście przytoczonego cytatu dotykamy waż-
nego zagadnienia: rozróżnienia pojęć „wytrenowalność” 
i „wyćwiczalność”. Najlepiej dokonać takiego rozróżnie-
nia na gruncie pięciopoziomowego wzorca budowy ru-
chów według teorii Bernsteina [8, 9, 10]. Przedtem jed-
nak należałoby przedefi niować powszechnie stosowa-
ne pojęcia z teorii pamięci stworzonej przez Richarda 
Atkinsona i Richarda Shiffrina, a później wzbogaconej 
przez Alana Baddeleya i Grahama Hitcha [11]. W stero-
waniu ruchami poszczególnym rodzajom pamięci moż-
na przypisać następujące funkcje:

Krótkotrwała pamięć czuciowa (short-term senso-
ry store, STSS) – skutek bezwładności narządów 
zmysłów; dłuższe trwanie podniety czuciowej niż 
wywołującego ją bodźca, które ułatwia rozpozna-
nie informacji niesionej przez bodźce bardzo krót-
kotrwałe, a także odgrywa ważną rolę w procesie 
torowania (priming).

Pamięć krótkotrwała (short-term memory, STM) – 
swoisty „przetwornik” podniet czuciowych w abs-
trakcyjną informację przetwarzaną w umyśle; głów-
ny mechanizm przetwarzania informacji w bloku 
„uwaga”.

Pamięć długotrwała (long-term memory, LTM) – pamięć 
przechowująca i przetwarzająca informacje abstrakcyj-
ne; jedyna „prawdziwa” pamięć w systemie.

podstawę opracowanej przez A.G. Feldmana hipotezy punktu 
równowagi (Equilibrium Point Hypothesis).

Pamięć robocza (working memory, WM) – swoisty 
„przetwornik” abstrakcyjnych programów rucho-
wych w konkretne podniety ruchowe uruchamiają-
ce skurcze poszczególnych mięśni; główny mecha-
nizm przetwarzania informacji w bloku „rozwaga”.

Wzorzec sterowania ruchami człowieka zbudowany 
na podstawie teorii Bernsteina przedstawia rycina 12. 
Zauważmy, że w takim ujęciu można wyraźnie wyróż-
nić bloki „uwaga”, „umysł”, „rozwaga” i „świadomość”, 
a więc wytyczyć zakresy znaczeniowe tych pojęć.

Należy podkreślić, że bardzo ważną podstawą 
przedstawionego wzorca, będącego w istocie syste-
mowym opisem budowy ruchów człowieka, jest poda-
na przez prof. Morawskiego zasada zgodności skal [3, 
s. 162]. Skądinąd cała teoria Bernsteina, choć On sam 
nigdy tego tak nie ujął, jest zbudowana zgodnie z tą 
zasadą.

Zauważmy, że w przedstawionym wzorcu ważną 
rolę odgrywają czynniki emocjonalne, będące swoisty-
mi wybiórczymi wzmacniaczami informacji – zarówno 
odbieranej z zewnątrz, jak i zawartej w odpowiedzi. Po 
stronie „odbiorczej” ustalają one hierarchię informa-
cji przetwarzanej później w umyśle, co w znacznym 
stopniu kształtuje wypracowaną odpowiedź. Po stro-
nie „nadawczej” wzmacniają lub tłumią tę odpowiedź. 
Można stwierdzić, że czynniki emocjonalne są „pro-
duktami” uogólnionego doświadczenia, pozwalającymi 
na błyskawiczną ocenę rozpoznanych informacji bez 
szczegółowego przetwarzania ich w umyśle. Pełnią za-
tem ogromną rolę w budowaniu odpowiedzi ruchowych, 
a w sytuacjach zwiększonego napięcia (np. zagrożenia) 
mogą wręcz wyłączać procesy umysłowe [12, s. 194].

Z zasady zgodności skal wynika też wielopoziomo-
wość pamięci długotrwałej LTM. Kody na poszczegól-
nych poziomach mają swoiste właściwości, ale ogólna 
prawidłowość jest taka, że im niższy poziom, tym więk-
sza szybkość, a im wyższy – tym większa giętkość. 
O takiej strukturze pamięci długotrwałej może świad-
czyć zjawisko, które ks. prof. Zdzisław Chlewiński opi-
suje następująco:

Na przykład obrazy są przypominane szybciej niż sło-
wa, a słowa oznaczające pojęcia konkretne wywołują obra-
zy szybciej niż słowa oznaczające pojęcia abstrakcyjne [13, 
s. 283].

2 Jest to wzorzec mojego autorstwa. Jego poprzednie wer-
sje przedstawiałem wprawdzie w innych publikacjach, jednakże 
podlega on nieustannym zmianom, więc ta przedstawiona na 
rycinie 1 jest (jak sądzę) najbardziej dojrzała.
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Pewnego komentarza wymaga blok „umysł”. By 
móc działać, musi posiadać wiedzę, która może przy-
jąć trzy formy:

Dane – nieuporządkowana wiedza pozyskana ze śro-
dowiska.

Informacja – wiedza uporządkowana według określo-
nego kryterium.

Komunikat – pełna informacja o danym zadaniu, która 
może zapoczątkować jakieś działanie [10].

Umysł dysponuje trzema sposobami przetwarzania 
informacji: inteligencją, intuicją i instynktem. W przedsta-
wionym wzorcu terminy te mają następujące znaczenie:

Inteligencja – główny sposób przetwarzania informacji; 
wymaga pełnej informacji niezbędnej do wykonania 
danego zadania (czyli komunikatu) oraz znajomości 
wszystkich reguł przekształcania tej informacji.

Intuicja – proces odgadywania brakującej informacji 
w sytuacji (jak to ma miejsce w większości przypad-
ków) gdy istota wykonująca daną czynność nie ma 
pełnej informacji o zadaniu i/lub nie zna wszystkich 
reguł przetwarzania tej informacji. 

Instynkt – częściowo wrodzone, częściowo nabyte 
skłonności do poszukiwania zarówno brakujących 
danych, jak i sposobów rozwiązania określonego 
zadania w określonych kierunkach [10].

Ujmując rzecz w skrócie można stwierdzić, że inteli-
gencja przypomina matematyczną interpolację, intuicja – 
matematyczną ekstrapolację, instynkt zaś wyznacza kursy, 
którymi ma żeglować zarówno inteligencja, jak i intuicja.

Kiedy niepełna informacja zostaje uzupełniona 
przez intuicję (czyli komunikat składa się po części 
z informacji odebranej ze środowiska, po części zaś 
z odgadniętej), można uruchomić główny mechanizm 
przetwarzania informacji, czyli inteligencję. Należy 
podkreślić, że wszystkie trzy sposoby przetwarzania 
informacji mogą działać na poziomach niższych niż 
symboliczny E czy słowny D.

Podsumowując można stwierdzić, że u człowieka 
uwaga (rozpoznawanie informacji zewnątrz- lub we-
wnątrzpochodnej), instynkt (motywacja) i intuicja (od-
gadywanie brakującej informacji) pracują „na zlecenie” 
inteligencji, która wypracowane przez siebie plany 
działań „przesyła” do rozwagi, ta zaś tłumi lub potęguje 
poszczególne składniki planu i przekazuje je do fi zycz-
nej realizacji.

Z zasady zgodności skal wynika, że do każdego po-
ziomu „drabiny Bernsteina” można przypisać konkretne 
narządy zmysłów, kody i sposoby przetwarzania infor-
macji oraz odpowiedzi będące skutkami owego prze-
twarzania (tab. 1). 

Z analizy tabeli 1, zbudowanej – co należy podkre-
ślić – według zasady zgodności skal, wynikają pewne 

Tabela 1. Wybrane cechy poszczególnych poziomów budowy ruchów wg teorii Bernsteina

A B C D E

Źródło bodźców proprioceptory kontaktceptory teleceptory – –

Nośnik informacji wewnątrzpochodna 
podnieta czuciowa

zewnątrzpochodna 
podnieta czuciowa obraz słowo-znak słowo-symbol

Wzorzec ruchu automatyzm pier-
wotny automatyzm wtórny schemat swoisty program 

ruchowy
uogólniony program 

ruchowy

Ruch fi zyczny jednowymiarowy dwuwymiarowy trójwymiarowy – –

Table 1. Selected attributes of particular levels of motor control according to Bernstein’s theory

A B C D E

Source of stimuli Proprioceptors Contactceptors Teleceptors – –

Information carrier Intrinsic sensory 
input Extrinsic sensory input Image Word-sign Word-symbol

Movement pattern Primary automatism Secondary automatism Scheme Specifi c motor 
programme

Generalized motor 
programme

Physical move-
ment One-dimensional Two-dimensional Three-dimensional – –
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ważne wnioski. Po pierwsze, jedynie poziomy „czucio-
wo-ruchowe” A, B i C mają zarówno swoiste źródła 
informacji (narządy zmysłów), jak i możliwości wykona-
nia ruchu. Poziomy „abstrakcyjne” D i E przetwarzają 
informację albo dostarczoną przez narządy zmysłów 
z poziomów A, B lub C, albo wydobywaną z pamięci. 
Poziomy „abstrakcyjne” nie sterują żadnymi konkret-
nymi ruchami, a jedynie pracą poziomów „czuciowo-
ruchowych”. Automatyzmy pierwotne i automatyzmy 
wtórne szczegółowo opisał Klaus Blischke [14].

Ważnym procesem jest zmiana wymiarowości ru-
chu w trakcie przechodzenie z poziomu na poziom. 
W przestrzeni euklidesowej możemy ów proces śledzić 
na poziomach A, B i C. W analizie tego procesu moż-
na zastosować rozumowanie podobne do tego, które 
przedstawił psycholingwista Igor Mielczuk w modelu 
„sens  tekst” [15]. Uczony ten opracował pięciopo-
ziomowy wzorzec przechodzenia z poziomu seman-
tycznego (sens) do fonetycznego (tekst), w którym mię-
dzy poszczególnymi poziomami umieścił swoiste „fi ltry” 
redukujące objętość informacyjną jednostki informa-
cji w trakcie przejścia od pojęcia do słowa. Fizyczne 
przedstawienie skutków zastosowania identycznej pro-
cedury do analizy ruchów najlepiej pokazać na pozio-
mach A, B i C, przy czym zamiast „fi ltrów” można by 
sobie wyobrazić „polaryzatory” tłumiące jakiś wymiar 
przy przejściu na niższy poziom. Weźmy jako przykład 
ruch w pojedynczym stawie. Na poziomie C jest to po-
jedynczy ruch trójwymiarowy, a więc możliwe są obroty 
względem trzech osi. Po zejściu na poziom B taki po-
jedynczy ruch może zostać podzielony na trzy dwuwy-
miarowe obroty w jednej płaszczyźnie. Następnie, po 
zejściu na poziom A, każdemu z tych dwuwymiarowych 
obrotów można przypisać dwa jednowymiarowe skur-
cze mięśnia. Dodajmy, że zgodnie z zasadą zgodności 
skal do wymiarowości na poszczególnych poziomach 
musi być dopasowany kod i metody przetwarzania in-
formacji, skala zjawisk czasowych, przepływów energii 
itp. Innymi słowy, określona fi zyczna wymiarowość jest 
swoistym przejawem abstrakcyjnych procesów prze-
twarzania informacji zachodzących na danym poziomie 
budowy ruchów.

Teorie Mielczuka i Bernsteina są nieco podobne, 
gdyż obie są ujęciami systemowymi. Jednakże „drabina 
Mielczuka” biegnie niejako w poprzek najwyższych po-
ziomów „drabiny Bernsteina”. Na rycinie 1 moglibyśmy 
ją sobie wyobrazić jako zobrazowanie procesu prze-
twarzania informacji w blokach „uwaga” i „rozwaga”. 
Na torze aferentnym (blok „uwaga”, STM) należałoby 
zamiast zmiennej „tekst” podstawić zmienną „bodziec” 

i uruchomić proces bodziec=>sens. W takim ujęciu 
w pamięci długotrwałej LTM przetwarzany byłby sens. 
Następnie, po wypracowaniu wzorca odpowiedzi, na 
torze eferentnym (blok „rozwaga”, WM) należałoby za-
miast zmiennej „tekst” podstawić zmienną „odpowiedź” 
i uruchomić proces sens=>odpowiedź.

Na marginesie: przedstawione po lewej stronie ry-
ciny 1 działanie uwagi wyjaśnia ważną zasadę teorii 
Bernsteina: że pojawienie się w toku ewolucji wyższego 
poziomu budowy ruchów rozszerza możliwości pozio-
mów niższych. U człowieka nawet informacja pocho-
dząca z poziomu A może być przetwarzana w pamięci 
długotrwałej z wykorzystaniem kodu właściwego dla 
poziomu E, co znacznie zwiększa giętkość (zdolność 
dostosowania do bieżącej sytuacji), ale obniża szyb-
kość owego przetwarzania.

Na podstawie analizy tabeli 1 można też wyprowa-
dzić rozróżnienie pojęć „wytrenowalność” i „wyćwiczal-
ność”3. Wytrenowalność (trainability) – to kształtowa-
nie określonych możliwości ruchowych na tym samym 
poziomie budowy ruchów, natomiast wyćwiczalność 
(exercisability) – to budowa złożonego wzorca obejmu-
jącego kilka poziomów budowy ruchów. 

Z teorii systemów wynika pewna nieusuwalna trud-
ność doświadczalna w badaniach zachowań rucho-
wych człowieka. Otóż wzorzec wypracowany wskutek 
wyćwiczalności stanowi system w rozumieniu teorii sys-
temów, a zatem skutek jego działania jest emergentem 
nie wynikającym z bezpośrednio z właściwości żad-
nego ze składników systemu. Badając doświadczalnie 
emergent nie możemy więc przypisać mu jednoznacz-
nie jakiegoś określonego składnika systemu, badając 
zaś poszczególne składniki nie możemy w sposób me-
chaniczny przewidzieć emergentu. Płynący stąd wnio-
sek brzmi, że motto niniejszego artykułu jest niezwykle 
trafnym spostrzeżeniem, a statystyka – przez wielu 
badaczy traktowana jako uniwersalny czynnik nadający 
atrybut naukowości wszelkim pracom doświadczalnym 
– jest w istocie jedynie przyrządem do regulowania 
ostrości uzyskiwanego doświadczalnie obrazu, ale 
niczego samoistnie nie wyjaśnia. Innymi słowy obraz 
obserwowanego przez badacza ruchu, np. sterowane-
go z poziomu C, nie pozwala wysnuć jednoznacznych 
wniosków o procesach zachodzących na poziomach 
D i E. Tu znowu warto odwołać się do dorobku prof. 
Morawskiego, który stwierdził, że „w kategoriach po-
wiązań typu przyczyna-skutek dynamika ujawnia się 

3 Właśnie termin „wyćwiczalność” (упражняемость), który 
M. Latash przetłumaczył na angielski jako „exercisability”, stosował 
w opisie budowy nawyku N.A. Bernstein w swoich dziełach [8, 9].
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w specyfi cznym sposobie transformacji przyczyny 
w skutek” [3, s. 78]. Innymi słowy, właśnie ów sposób 
transformacji – w przypadku wzorca Bernsteina zwią-
zany m.in. ze zmianą wymiarowości parametrów po 
przejściu na inny poziom – określa dynamikę całego 
systemu i stanowi największe wyzwanie dla współcze-
snej nauki o ruchach człowieka.

2. Bionika i psychomotoryka

W omawianym artykule prof. Morawski pisze:

„Można też zadać pytanie: W jakim stosunku te jedno-
znacznie i fi zycznie ugruntowane funkcje (prawa sterowania, 
sygnały) pozostają do «zręczności», «koordynacji», «czucia 
kinestetycznego» itp. markerów dość dowolnie formułowa-
nych i szeroko rozpowszechnionych w środowisku nauk wy-
chowania fi zycznego?”

W istocie jest to pytanie o granice zastosowania 
bioniki w nauce o ruchach człowieka. Jako nauce 
technicznie trzeźwej i jednoznacznej, bionice z pew-
nością jest bliżej do dokładnie zarysowanej robotyki 
niż do impresjonistycznie rozmytej psychologii. Czego 
zatem możemy oczekiwać od bioniki, wykorzystującej 
techniczny styl myślenia do rozwiązywania zadań bio-
logicznych?

Odpowiedzi na to pytanie można szukać w tabeli 1. 
Zgodnie z zasadą zgodności skal, przyczynę i skutek 
można jednoznacznie powiązać tylko na tym samym 
poziomie. Przypomnijmy zaś, że we wzorcu budowy 
ruchów jedynie na poziomach „czuciowych” A, B i C 
istnieją przyczyny (bodźce) i skutki (odpowiedzi) na 
tym samym poziomie. Tylko one są zatem podatne na 
analizy z wykorzystaniem technicznych sposobów ro-
zumowania, mających na celu określenie jednoznacz-
nych powiązań bodziec-odpowiedź. Co więcej, tylko na 
poziomach B i C wejście do systemu i wyjście zeń znaj-
duje się w poddającej się obserwacji czasoprzestrzeni. 
Ten fakt wyznacza granice stosowalności metod do-
świadczalnych w antropomotoryce.

Jest to zagadnienie bardzo ważne. W teorii 
Bernsteina schemat, czyli wzorzec nawyku czuciowo-
ruchowego, jest konstrukcją wielopoziomową. Ma swój 
poziom główny, na którym skupia się uwaga wykonu-
jącego daną czynność, oraz poziomy niższe, które 
pracują „w tle”. Można zadać pytanie: skoro uwaga 
wykonującego jakiś nawyk skupia się jedynie na pozio-
mie głównym, to jakie czynniki sterują ruchami wykony-
wanymi w tle? Weźmy jako przykład jazdę na rowerze. 
Kolarz skupia wprawdzie swoją uwagę na tym, dokąd 

jedzie (ruchy w przestrzeni, poziom C), ale pedałowa-
nie (synergie mięśniowe, poziom B) i zachowanie sta-
tyki ciała (napięcie mięśniowe, poziom A) bynajmniej 
nie dzieją się „same z siebie”. Mogą one być wykorzy-
stywane przez kolarza jedynie po ukształtowaniu od-
powiedniego nawyku, czyli zestawów poprawek czu-
ciowych na poszczególnych poziomach. Pozostańmy 
przy jeździe na rowerze. Wprawdzie kolarz skupia swo-
ją uwagę na obrazach, które docierają doń za pośred-
nictwem wzroku, ale zestawy właściwych poprawek 
pracują na swoich poziomach. Jednakże jeśli nagle 
pojawi się zwiększony opór (np. w szprychy wkręci się 
jakiś patyk), natychmiast związane z tym przetwarza-
nie informacji przenosi się z poziomu B na poziom D 
lub nawet E i pobudza myślenie z wykorzystaniem kodu 
słownego („O żeż...”) lub nawet symbolicznego.

Podsumowując można stwierdzić, że myślenie 
techniczne, właściwe m.in. bionice, nie obejmuje zmia-
ny wymiarowości bodźca i odpowiedzi. Jeśli zatem nie 
będziemy stawiać bionice wygórowanych wymagań 
– zwłaszcza by cokolwiek porządkowała samoistnie 
– to spełni ona niezwykle pożyteczną rolę likwidowa-
nia ogromnych „cmentarzysk faktów” na poziomach 
„czuciowych”. Mając porządek na poszczególnych po-
ziomach, będzie można wziąć się za określanie dyna-
miki całego systemu, czyli mechanizmów przechodze-
nia przyczyny w skutek z uwzględnieniem swoistości 
przejść między poszczególnymi poziomami. W tym 
zakresie opisów powiązań tworzących zręczność nale-
żałoby jednak szukać nie w bionice, lecz w teorii syste-
mów. Nawiasem mówiąc, również w tej dziedzinie wiele 
można się nauczyć od prof. Janusza Morawskiego.

3. Statystyka i cmentarzyska faktów

Metodą, której bezkrytyczne stosowanie poczyniło wie-
le szkód w nauce o ruchach i walnie przyczyniło się do 
poszerzania licznych „cmentarzysk faktów” – z pozoru 
wysoce naukowych, ale w istocie jałowych – jest bez 
wątpienia analiza czynnikowa. Przytoczmy dwa przy-
kłady. W 1947 roku Bernstein wyróżnił cztery zdolności 
ruchowe (психофизиологические качества): 
siłę, szybkość, wytrzymałość i zwinność; to ostatnie 
określenie oznaczało u niego nie zwyczajną harmonię 
ruchów, lecz zdolność do rozwiązywania – z wyko-
rzystaniem ruchów – złożonych zadań pojawiających 
się w środowisku [9, s. 19]. W 10 lat później Edwin A. 
Fleishman, po zastosowaniu analizy czynnikowej, wy-
różnił 13 różnych grup zdolności, przy czym w jednej 
z nich (zdolności sprawnościowe) wyróżnił ich dodatko-
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wo 9 [16, s. 281]. Pewną podejrzliwość powinno wzbu-
dzić już to, że określenia niektórych z nich są niespójne 
fi zycznie, np. „siła eksplozywna” nie jest siłą, tylko mia-
rą przyrostu siły, a więc – ujmując rzecz matematycz-
nie – pierwszą pochodną siły po czasie. Różnica jest 
taka, jak między prędkością a przyspieszeniem. W śla-
dy Fleishmana poszli inni badacze i dziś nikt już chyba 
nie wie, ile właściwie mamy tych rozmaitych „zdolności 
ruchowych”. Schmidt i Wrisberg piszą: 

„Dotychczas uczeni wyróżnili około 20 do 30 zdolności 
ruchowych, a w przyszłości spodziewają się wykryć jeszcze 
więcej” [17, s. 190].

Jednakże ci sami autorzy piszą również:

„Wprawdzie w przypadku innych zestawów prób – do 
badań sprawności pilotów lotnictwa wojskowego USA 
(Fleishman, 1956) oraz graczy w futbol amerykański 
(McDavid, 1977) – uczeni stwierdzili, że oceniają wyższy 
odsetek zdolności, ale żaden nie pozwolił ocenić więcej niż 
połowy zdolności niezbędnych do wykonania określonego 
zadania. Wydaje się zatem, że przewidywanie jedynie na 
podstawie bieżącej oceny zdolności, poziomu sprawności, 
jaki osiągnie w przyszłości dana osoba, przekracza na razie 
możliwości nauki” [17, s. 209].

Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy stwierdzenie 
„na razie” nie jest w tym przypadku nazbyt optymistycz-
ne. Wszystkie zdolności tworzą bowiem u każdego 
człowieka swoisty niepowtarzalny system. Skutkiem 
jego działania są zaś emergenty, których nie sposób 
bezpośrednio wywieść z cech składników systemu, 
czyli w tym przypadku właściwości „zdolności rucho-
wych”. Warto więc zauważyć, że specjaliście w dzie-
dzinie teorii treningu – zajmującej się bezpośrednim 
przekuwaniem teoretycznych osiągnięć nauk o kul-
turze fi zycznej w praktyczne narzędzia dla trenerów 
i zawodników – wyróżniają „biologiczne zdolności 
ruchowe” (biomotor abilities) niemal tożsame z tymi, 
które wymienił Bernstein [18, s. 259], nie zajmują się 
zaś owymi 20 czy 30 wyróżnionymi przez Fleishmana 
i jego następców.

W psychologii analizę czynnikową inteligencji sto-
sowano już od lat dwudziestych XX wieku (Charles 
Spearman). W 1961 roku Joy P. Guilford przedstawił 
metodologię badań, która do dziś zaowocowała wyróż-
nieniem ponad 100 rozmaitych zdolności intelektual-
nych. Bodaj najbardziej znanym skutkiem zastosowa-
nia analizy czynnikowej jest wyróżnienie w 1963 roku 
przez Raymonda Cattella dwóch rodzajów inteligencji: 
płynnej i skrystalizowanej [19, s. 290]. W tym przypad-
ku swoistą ciekawostką jest to, że psychologowie nie 

sformułowali ścisłej i jednoznacznej defi nicji inteligen-
cji. Dodajmy, że inteligencja stanowi jeden tylko z me-
chanizmów przetwarzania informacji u człowieka (i in-
nych istot żywych), dlatego nie sposób analizować jej 
w oderwaniu od instynktu czy intuicji, które to pojęcia 
należałoby jednak najpierw odpowiednio zdefi niować. 
Co więcej, można odnieść wrażenie, że samo zastoso-
wanie analizy czynnikowej przydaje pracy badacza tyle 
„naukowości”, że nawet nie próbuje on znaleźć wytłu-
maczenia analizowanych zjawisk czy procesów.

W obu tych przypadkach mamy do czynienia z sy-
tuacją, gdy czynniki składowe mają inną wymiarowość 
niż emergenty. Zarówno czynność ruchowa, która była 
przedmiotem badań Fleishmana, jak i inteligencja, 
którą zajmował się Cattell, „dzieją się” na wszystkich 
poziomach „drabiny Bernsteina”. Karl Popper i John 
Eccles podają przykład, że teorię (podkr. moje – WP) 
dotyczącą przyszłych zdarzeń potrafi  zbudować pies 
[20, s. 272]. Innymi słowy, nie tylko kody słowne (po-
ziomy D i E), ale również kod obrazowy (poziom C) 
umożliwia budowanie zachowań z wykorzystaniem nie 
tylko instynktu, ale również intuicji (odgadywania) i inte-
ligencji (przewidywania). Używając zatem obrazowej, 
ale w tym przypadku matematycznie ścisłej przenośni, 
zastosowanie analizy czynnikowej możemy porównać 
do opisu zachowania trójwymiarowej, dynamicznie 
poruszającej się bryły na podstawie cienia rzucanego 
przez nią na dwuwymiarowy ekran. Samo powiększa-
nie galerii takich dwuwymiarowych obrazów nie przy-
niesie pożądanego efektu. W przytoczonym wcześniej 
cytacie mówi o tym również prof. Morawski, choć 
z obcym Barbarzyńcy taktem nie mówi tego wprost. 
Przypomnijmy odnośne sformułowanie:

„...markerów dość dowolnie (podkr. moje – WP) formu-
łowanych i szeroko rozpowszechnionych w środowisku nauk 
wychowania fi zycznego...”

Pozostaje zatem otwarte pytanie, w jakim stopniu 
współczesne możliwości pomiarowe i obliczeniowe, po-
zostające do dyspozycji szeroko pojętej kultury fi zycz-
nej, przyczyniają się do jałowego poszerzania cmen-
tarzysk faktów, a w jakim do cennego wzbogacenia 
naszej wiedzy o zachowaniach człowieka? Dodajmy, 
że nie tylko ruchowych, gdyż (co przedstawia ryc. 1) 
u człowieka sfery ruchów, umysłu i uczuć są ze sobą 
nierozerwalnie związane i tworzą jeden zwarty system 
– ze wszystkimi tego konsekwencjami dla badacza.

Niedostatki narzędzi statystycznych dostrzegają 
również sami statystycy, dlatego od lat pięćdziesiątych 
XX stulecia oprócz klasycznej teorii testów (classical 
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test theory – CTT) rozwijają statystyczną teorię odpo-
wiedzi przedmiotu badań (item response theory – IRT). 
Jest ona wprawdzie bardzo obiecująca, ale do dojrza-
łości decydującej o praktycznej użyteczności jeszcze 
jej daleko [21, 22]. By jednak nie tworzyć atmosfery 
beznadziejności, warto przytoczyć słowa wybitnego 
psychologa, ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego:

„Jest jednak czymś zaskakującym, że ludzie wbrew 
swoim ograniczeniom poznawczym zdolni są poszukiwać 
informacji, przechowywać je i transformować. Ludzie nie-
ustannie wychwytują i wykorzystują informacje, co umożli-
wia im wprowadzanie rozróżnień pojęciowych na podstawie 
odpowiednich cech defi nicyjnych, a przy tym zasadniczo nie 
są przytłoczeni złożonością zadania” [13, s. 259].

Z nieco innej perspektywy – nauk ścisłych – i w bar-
dziej zwięzłej formie wyraził to noblista Ilya Prigogine, 
który stwierdził:

„Uczony jest zdziwiony, że chaos wytwarza mimo 
wszystko struktury uporządkowane” [23, s. 51].

Omówienie

Wykres przedstawiony na rycinie 1 można podzielić na 
dwie strefy: „abstrakcyjną”, obejmującą poziomy D i E, 
i „czuciowo-ruchową”, z poziomami A, B i C. 

Na wykres ten warto spojrzeć przez pryzmat sfor-
mułowanej przez prof. Morawskiego zasady zgodności 
skal. Głosi ona, że w każdej warstwie systemu – a teoria 
Bernsteina, będąca podstawą omawianego wykresu, 
jest w pełni zgodna ze współczesną teorią systemów 
– istnieje swoisty kod przechowywania i przetwarzania 
informacji, skala przepływów energii, zjawisk czaso-
wych itp., a „przejście z jednego poziomu do drugiego 
z reguły wymaga zmiany języka, innych konotacji” [3, 
s. 162]. W tym miejscu warto przypomnieć cytowane 
już słowa prof. Morawskiego: „w kategoriach powiązań 
typu przyczyna-skutek dynamika ujawnia się w specy-
fi cznym sposobie transformacji przyczyny w skutek” [3, 
s. 78]. Opisanie owej dynamiki w przejściach między 
poszczególnymi poziomami „drabiny Bernsteina” jest 
w istocie głównym zadaniem nauki o ruchach człowie-
ka. Niestety, obecnie zadanie to pozostaje poza zasię-
giem jej możliwości.

Zgodnie z zasadą zgodności skal, tylko w strefi e 
czuciowo-ruchowej istnieje możliwość powiązania fi -
zycznie obserwowalnego bodźca z fi zycznie obserwo-
walną odpowiedzią z tego samego poziomu. Tylko w tej 
strefi e możliwe jest zatem zbudowanie doświadczenia, 
które dawałoby wyobrażenie o procesie przetwarzania 

informacji na poziomach A, B i C. Na poziomie A moż-
na skojarzyć pojedynczy bodziec wewnątrzpochodny 
z jednowymiarowym ruchem mięśnia. Na poziomie B 
można skojarzyć zewnątrzpochodne bodźce kontak-
towe z dwuwymiarowym ruchem stawu. Na poziomie 
C można skojarzyć zewnątrzpochodne bodźce zdalne 
z trójwymiarowym torem ruchu członu roboczego. Co 
więcej, na tym poziomie pojawia się również pewne 
„embrionalne” poczucie czasu, a więc można by tu mó-
wić o wymiarowości „trzy i kawałek”. Poziomy D i E nie 
mają „swoich” narządów zmysłów, więc – podkreślmy: 
zgodnie z zasadą zgodności skal – nie ma tu możli-
wości powiązania jakichkolwiek bodźców fi zycznych 
z tworzonymi na tych poziomach obserwowalnymi 
odpowiedziami, ponieważ ani takich bodźców, ani ta-
kich odpowiedzi po prostu nie ma (tabela 1). Dla tych 
poziomów nie można więc zbudować behawiorystycz-
nie prostego doświadczenia, które mogłoby niemal 
mechanicznie wyjaśnić cokolwiek. Tę myśl znajdujemy 
w omawianym artykule prof. Morawskiego, który pisze:

„W naukach o człowieku odnotowuje się także próby 
czysto teoretycznego (i przez to w większości przypad-
ków opartego na hipotezach) opisu ruchu ciała człowieka. 
Wymienić tu należy prace Wacława Petryńskiego [1, 2], któ-
ry wykorzystuje współczesny arsenał środków analitycznych 
(m.in. topologię) do kontynuacji dokonań N.A. Bernsztejna, 
autora pionierskiej systemowej wizji organizacji ruchu czło-
wieka. Koncepcje te, pozostające w związku z wynikami 
badań Amerykanina R.A. Schmidta w dziedzinie sterowania 
i nauczania ruchów ciała człowieka, są jednak trudne do 
eksperymentalnych weryfikacji” (podkr. moje – WP).

Owa trudność czy wręcz niemożliwość wynika 
wprost z zasady zgodności skal. Warto w tym miejscu 
przytoczyć pewien znamienny cytat z Alberta Einsteina. 
Brzmi on następująco:

„Teoria grawitacji (inna nazwa ogólnej teorii względno-
ści – WP) nauczyła mnie jeszcze jednej rzeczy: nawet z naj-
bardziej bogatego zbioru faktów empirycznych nie można 
wyprowadzić tak skomplikowanych równań. Teoria może 
być empirycznie potwierdzona, ale nie istnieje droga od do-
świadczenia do konstrukcji teorii” [24].

Na etapie rozwoju, na jakim znalazła się współ-
czesna antropomotoryka, konieczne jest „zabijanie 
faktów”, gdyż ich mnogość w postaci surowych danych 
doświadczalnych sprawia, iż nie wnoszą już niczego 
nowego do naszego obrazu zachowań ruchowych 
człowieka. Dodajmy, że problem zachowań człowieka, 
również ruchowych, jest w istocie bardziej złożony niż 
ten, którego opisem jest teoria grawitacji. Wzmocnienie 
teoretycznej „nogi” nauk o kulturze fi zycznej jest więc 
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niezbędne, a najbardziej teoretyczną ze wszystkich 
tych nauk jest właśnie antropomotoryka. Może o tym 
świadczyć choćby tytuł najnowszej książki Joachima 
Raczka „Antropomotoryka. Teoria (podkr. moje – WP) 
motoryczności człowieka w zarysie” [25]. Dlatego na-
leży wątpić, czy uporczywe próby przypinania antro-
pomotoryce etykietki „nauki empirycznej” [25, s. 282] 
– cokolwiek określenie to miałoby znaczyć – mogą 
w przyszłości zaowocować jakimiś znaczącymi sukce-
sami.

W badaniach ruchów człowieka pojawia się do-
datkowa trudność wynikająca z zasady Bernsteina, 
głoszącej że pojawienie się w toku ewolucji wyższych 
poziomów budowy ruchów powoduje rozszerzenie 
możliwości poziomów niższych. Na rycinie 1 odzwier-
ciedla to sposób rozpoznawania informacji wskutek 
działania uwagi (lewa strona wykresu). Człowiek może 
bowiem przetwarzać informacje z niższych poziomów 
na wyższych poziomach. Według Bernsteina, kształto-
wanie nawyków polega na „spychaniu” poszczególnych 
składników określonej czynności na jak najniższe po-
ziomy [9]. Dzięki temu podczas zmiany biegów w sa-
mochodzie nie analizujemy teoretycznie za każdym 
razem procesu wyłączania sprzęgła (poziom D) ani na-
wet nie kontrolujemy tego działania wzrokowo (poziom 
C), tylko dokonujemy tego za pomocą synergii mięśnio-
wych (poziom B), bo w całym nawyku zmiany biegów 
tam właśnie jest miejsce wyciskania sprzęgła. Kiedy 
załamują się wcześniej ukształtowane automatyzmy, 
czyli następuje przeniesienie sterowania określoną 
czynnością z poziomu jej właściwego na poziom wyż-
szy, znacznie pogarsza się jakość wykonania danego 
nawyku; zwykle określa się takie zjawisko mianem 
„deautomatyzacji”. Wprawdzie jest ono niepożądane, 
ale możliwe. Dlatego u człowieka informacja, której 
źródłem jest bodziec wzrokowy z poziomu C, może być 
przetwarzana na poziomie D lub E, a potem skutkować 
utworzeniem obrazu trajektorii ruchu znowu na pozio-
mie C. Owa możliwość wyjścia u człowieka na wyższe 
poziomy przetwarzania informacji znacznie komplikuje 
doświadczalne poszukiwania powiązań skutków z przy-
czynami nawet na poziomach czuciowych A, B i C.

Zakończenie

Podsumowując można stwierdzić, że przedstawione 
przez prof. Morawskiego ujęcie rozwiązuje niektóre 
problemy sterowania ruchami: określa pożądany tor ru-
chu (poziom C), niezbędne do tego synergie decydują-
ce o momentach sił rozwijanych w poszczególnych sta-

wach (poziom B) oraz siły w mięśniach, nieodzowne do 
wytworzenia tych momentów (poziom A). Modelowanie 
komputerowe jest matematycznym opisem naszego 
wyobrażenia o procesach dziejących się w lewej dol-
nej części wykresu. Symulacja pozwala sprawdzić, 
czy model sterowania daje pożądane wyniki. Kłopot 
w tym, że te same wyniki symulacji mogą pochodzić 
od różnych modeli. Na przykład wybrzuszenie spręży-
stej błony rozpiętej na jakimś profi lu i poddanej ciśnie-
niu wody czy powietrza oraz naprężenia w skręcanym 
pręcie o tym samym profi lu opisuje to samo równanie 
różniczkowe; jest to tzw. analogia błonowa Ludwiga 
Prandtla [26, s. 152]. Również te same równania opi-
sują pewne zjawiska hydrodynamiczne i elektryczne. 
Fakt, że wskutek symulacji uzyskujemy wyniki zgodne 
z naszymi oczekiwaniami nie jest więc stuprocentowym 
potwierdzeniem tego, że hipotetyczna struktura przy-
jętego modelu odpowiada jego prawdziwej budowie4. 
Nadal pozostaje więc otwarty problem, w jakim stopniu 
i w jakim zakresie przyjęty model sterowania odwzo-
rowuje rzeczywiste procesy nerwowe w ustrojach ży-
wych. Niestety, tego problemu nikt za specjalistów od 
antropomotoryki nie rozwiąże.

Jednakże nawet gdyby udało się poprawnie opisać 
procesy sterowania, to zbudowalibyśmy jedynie teore-
tyczny opis dolnej, czuciowo-ruchowej strefy wykresu 
z rycinie 2, czyli poziomów A, B i C. Sterowanie, które 
ma swoje korzenie na poziomach D i E, nie ma jedno-
znacznego i bezpośredniego przełożenia na procesy 
obserwowalne w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. 
Tylko w takiej czasoprzestrzeni możemy zaś budować 
jakiekolwiek doświadczenia; inne problemy z kręgu ba-
dań czynności ruchowych człowieka muszą pozostać 
w sferach hipotez i teorii. W tym zakresie głównym 
narzędziem badania rzeczywistości musi więc być nie 
laboratorium, lecz umysł badacza. Innymi słowy, nauk 
o kulturze fi zycznej nie można określić mianem nauk 
stosowanych i zabarykadować się w laboratorium. Aby 
bowiem cokolwiek stosować, owo coś musi istnieć, 
ktoś musi je więc stworzyć. Owym czymś jest zaś teo-
ria, skąd wynika absolutna konieczność wspierania 
nurtu teoretycznego w naukach o kulturze fi zycznej. 
Omawiany artykuł prof. Morawskiego wskazuje ten 
właśnie kierunek rozumowania.

Oprócz konieczności przełamania silnych oporów 
we własnym środowisku, teoretyk musi pokonać i inne 

4  Tu pojawia się jednak inny problem: czy przyjmiemy za-
łożenia strukturalistyczne i będziemy usiłowali ustalić strukturę 
modelu sterowania, czy też założenia funkcjonalistyczne i wów-
czas będzie nas interesować jedynie działanie tego modelu.
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przeszkody. Grząskość intelektualnego gruntu, po któ-
rym stąpa, potęguje bowiem fakt, że – jak wykazał Kurt 
Gödel – nawet w sferze czystego umysłu nie wszyst-
kich prawd można dowieść [3, s. 164]. Zwięźle wyraził 
to Douglas R. Hofstadter, który stwierdził:

„Mówiąc krótko, Gödel wykazał, że pojęcie „dowodli-
wość” (provability) jest słabsze niż pojęcie „prawda” (truth) 
bez względu na to, jaki system aksjomatyczny zastosujemy” 
[27, s. 19]. 

Wynika stąd prosty wniosek, że nawet największa 
hałda „oryginalnych danych badawczych” nie przyczyni 
się do rozwiązania zagadnień z górnej części wykresu 
na rycinie 2, gdyż obszar ten po prostu nie poddaje się 
badaniu doświadczalnemu. Rozwiązanie zagadnień 
przedstawionych na rycinie 1 byłoby zatem osiągnię-
ciem na miarę Nagrody Nobla. Jest jednak mało praw-
dopodobne, by udało się tego dokonać za pomocą 
obecnie stosowanych narzędzi i metod badawczych, 
gdyż wszelkie wysiłki z ich użyciem nie przyniosły 
dotychczas pożądanych skutków. Konieczne jest więc 
wyjście poza aktualne paradygmaty naukowe i przeła-
manie pewnych barier, które w założeniu mają wpraw-
dzie porządkować naukę, w istocie jednak hamują jej 

rozwój. W przypadku nauki o ruchach głównymi ak-
torami na naukowej scenie są psychologowie i uczeni 
„kulturalni fi zycznie”. Psychologom brakuje „kulturalno-
fi zycznej” praktyczności, uczonym „kulturalnym fi zycz-
nie” – psychologicznej fantazji. Wątpliwe, by jedni bez 
drugich zdołali osiągnąć wartościowe wyniki w nauce. 
By jednak tego dokonać, musieliby się porozumieć, a to 
wymagałoby rezygnacji z naukowego komfortu, jaki 
po obu stronach dają panujące w nich paradygmaty. 
Trzeba by odłożyć je do lamusa, otworzyć się na inne 
myśli i sposoby rozumowania. Przydałoby się także 
nieco pokory naukowej. Pozostaje nam więc pokładać 
nadzieje w prawdziwości stwierdzenia legendarne-
go polskiego matematyka, prof. Hugona Steinhausa: 
Głową muru nie przebijesz. Ale jeżeli czym, 
to głową. Parafrazując zatem (w duchu Kartezjusza) 
słowa Ewangelii wg św. Jana, można by ukuć nastę-
pujące hasło wszystkich teoretyków: Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a zrozumieli. Dodajmy, że ogrom-
ne i wciąż rosnące cmentarzyska naukowych faktów 
roztaczają wprawdzie rozległe pole widzenia, ale 
w nikłym stopniu – jeśli w ogóle – przyczyniają się do 
zrozumienia świata.
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
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PHYSICAL ACTIVITY
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Po wyjaśnieniu podstawowych pojęć, tj. aktywności fizycznej i patriotyzmu, autor uzasadnia tytuł pracy. 
Aktywność fizyczna może być przejawem postawy patriotycznej. Jest bowiem swoistym aktem odwagi, powin-
nością wobec innych i darem dla nich, przywracaniem godności, wyrazem troski o państwo oraz warunkiem 
zdrowia publicznego

After explaining the basic concepts, such as physical activity and patriotism, the author justifies the title of 
the work. From his viewpoint, physical activity is a sign of patriotic attitude towards civic duties as the specific 
act of courage, duty to others and a gift for them, restoring the dignity, the expression of concern for the state 
and the condition for public health.

„Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna,
pytajmy, co my możemy dla niej uczynić”

(J.F. Kennedy)  

NR 50 2010AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Na wstępie przybliżmy dwa pojęcia tytułowe: ak-
tywność fi zyczna (AF) i patriotyzm. AF rozpatruje się 
na ogół z dwóch perspektyw – pedagogicznej i biolo-
gicznej. Z perspektywy tej pierwszej jest to proces edu-
kacyjny, którego najważniejszym elementem na gruncie 
kultury fi zycznej jest nie tyle usprawnianie, ile uzyska-
nie nawyku ruchu [1]. AF w kategoriach biologicznych 
to zaplanowana i wielokrotnie powtarzana praca mięśni 
szkieletowych charakteryzująca się ponad spoczyn-
kowym wydatkiem energii lub wydatkiem powodują-
cym zmęczenie. Krócej i pewnie jaśniej AF pojmują 
Amerykanie [2] – to praca mięśni szkieletowych zwięk-
szająca wydatek energii powyżej poziomu podstawowe-
go (a nie tylko poziomu ponadspoczynkowego – przyp. 

J.D.). Przykładem wysiłku o podstawowym wydatku 
energii jest stanie, wolne chodzenie, wejście na kilka 
schodów lub inne epizodyczne wysiłki o umiarkowanej 
intensywności. Osoby o takiej aktywności uważane są 
za nieaktywne fi zycznie, w przeciwieństwie do osób 
wydatkujących energię ponad poziom podstawowy – 
związany z efektami zdrowotnymi (szybki marsz, gry 
sportowe, bieganie itp.). Na gruncie kultury fi zycznej AF 
w odróżnieniu od aktywności ruchowej (AR) – w której 
czynności mogą być automatyczne, mechaniczne [3], 
fi zjologiczne i bezmyślne – jest celowo ukierunkowana 
na przywracanie, utrzymanie i pomnażanie zdrowia, 
rzadziej w celach sportowych. AF to coś więcej niż AR. 
Pierwsza wymaga pełnego zaangażowania świadomo-
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ści, druga – niekoniecznie. AF jest jednocześnie AR, 
ale ta druga nie musi być tą pierwszą. Będzie po wy-
pełnieniu jej ćwiczeniami fi zycznymi – systematycznie 
powtarzanymi, zaplanowanymi i o odpowiedniej struk-
turze aktami ruchowymi ukierunkowanymi na konkretny 
cel. Wszystkie ćwiczenia fi zyczne to AF, ale nie każda 
aktywność naszego ciała jest ćwiczeniem fi zycznym. 
Wspólnym obszarem jednej i drugiej jest podłoże biolo-
giczne (procesy energetyczne, źródła energii). Różni je 
natomiast podłoże psychospołeczne (cele, motywacje, 
procesy myślowe świadomość)i podłoże strukturalne 
działań ruchowych (ćwiczenia fi zyczne vs ruchy epi-
zodyczne, pojedyncze, bezplanowe i o chaotycznej, 
przypadkowej strukturze składników obciążenia – ob-
jętości i intensywności wysiłku) oraz narzędzia oceny. 
AF zwykle oceniamy jednostkami fi zycznymi – czasu, 
długości, energii. Trudno je zastosować do oceny AR, 
np. machania rączkami niemowlęcia czy drapania się 
po plecach człowieka dorosłego, czy nie przymierzając 
– do aktywności ruchowej jelit.

W zdrowym stylu życia chodzi o AF ukierunkowaną 
na zdrowie. Stanie się ona taką, gdy będzie powtarza-
na minimum 3 razy w tygodniu (lepiej częściej) oraz 
minimum 30 minut (lepiej dłużej) w sposób raczej cią-
gły i wyraźnie męczący [np. 4, 5]. Taka aktywność jest 
wynikiem wewnętrznej pracy nad sobą i przykładem 
prozdrowotnego stylu życia.

Patriotyzm rozpatrujemy w kategoriach postaw, tj. 
gotowości do działania. To element postawy obywatel-
skiej. Patriotyzm (łac. patria – ojczyzna, grec. patrio-
tes – obywatel, rodak, ziomek) – to postawa szacun-
ku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć 
ponoszenia za nią ofi ar. Charakteryzuje się przedkła-
daniem celów ważnych dla ojczyzny ponad interesy 
partykularne. [6]. Dziś nikt nie myśli o składaniu siebie 
w ofi erze za ojczyznę. Powinniśmy jednak pamiętać, 
że w historii Polski mamy również i takie okresy, gdy 
było to nakazem dziejowym. Nie możemy puścić w nie-
pamięć tamtych okresów bez szkody dla nas samych. 
Znajomość przeszłości poszerza bowiem pole wyboru, 
bo wiedza o przeszłych uwarunkowaniach modyfi kuje 
aktualne ich skutki [H. Marrow za: 7]. Pamięć jest gwa-
rancją tożsamości osobowej i zbiorowej [7].

Według innych źródeł [8] patriotyzm to postawa 
społeczno-polityczna oparta na zasadach miłości 
i przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności 
z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej 
i wspólnoty kultury. Przez dziesiątki lat narzucano nam 
jeszcze inne, szersze rozumienie patriotyzmu: „W kra-
jach socjalistycznych patriotyzm jest integralnie zespo-

lony z internacjonalizmem, z poczuciem więzi z całą 
wspólnotą państw socjalistycznych, międzynarodo-
wym ruchem robotniczym i siłami postępu na świecie” 
(sic!) [9]. Z wcześniejszej defi nicji patriotyzmu wynika, 
że jest on przynależny do konkretnej ojczyzny, zwią-
zany z konkretnym narodem. Mimo to dzisiaj, po dwu-
dziestu latach suwerennego i wolnego kraju, próbuje 
się znów nawiązać do owej „więzi z całą wspólnotą”, 
twierdząc u samego szczytu władzy ustawodawczej (B. 
Komorowski), że „...nową formą patriotyzmu jest także 
bycie dobrym obywatelem Europy” (sic!) [10]. Jest to 
niewątpliwie wypaczenie pojęcia patriotyzmu charakte-
rystyczne dla neoliberalizmu wspieranego przez lewac-
ką inteligencję: „Dziś patriotyzm narodowy i państwo-
wy staje się anachronizmem (…). Potrzebą jednoczenia 
się Europy jest umniejszanie znaczenia patriotycznych 
postaw” – twierdzi J. Urban.

Kłam temu, na szczęście, zadała cała Polska, od-
dając 10 kwietnia 2010 roku hołd Prezydentowi Lechowi 
Kaczyńskiemu. Akurat ta „potrzeba... Europy” jest przez 
niektórych zrozumiała, ale dla nas nie do przyjęcia. W 
tym kontekście do zaakceptowania jest natomiast pa-
triotyzm jako walka o godne miejsce Polski w Europie 
[L. Kaczyński – z przemówienia podczas inauguracji 
roku akademickiego w UM w Łodzi, 2009], a co za tym 
idzie –  „potrzebna jest tu przyzwoita postawa obywa-
telska w służbie własnego państwa” [T. Nałęcz – 10]. 
Jest to jeden z przejawów patriotyzmu aktywnego, 
szczególnie pożądanego w dobie europejskiej globa-
lizacji.

Patriotyzm powinien wypływać z wewnętrznej po-
trzeby służenia innym. Taki patriotyzm wymaga wysiłku. 
Może to być też wysiłek fi zyczny pod postacią systema-
tycznej AF – treningu zdrowotnego (nieważne tutaj, jak 
rozumianego). Trening ten to wyraz troski o siebie, ale 
jednocześnie troski o innych. Ta myśl o innych zbliża 
nas do odnajdywania samego siebie, gdyż „kto traci sa-
mego siebie odnajduje się” [Biblia]. Powinność wobec 
innych skłania nas do poświęcenia się (patriotyzmu 
właśnie), a tam gdzie się ono pojawia, „odnajdujemy 
także poczucie istnienia wyższych wartości” [11, s. 92]. 
Przyznajemy wtedy, że są inni, dla których warto to 
uczynić.

AF może jednoczyć społeczeństwo wokół wartości 
patriotycznych. Fizyczny trening zdrowotny to swoiste 
poświęcenie. Gdy towarzyszy mu myśl o innych, sta-
je się rzadkim dzisiaj dobrem. Jest dobrem przewyż-
szającym dobro troski o siebie jako szczątkowej formy 
dawnego umierania za ojczyznę, humanizacją tamte-
go poświęcania się. To dar z siebie. Praca nad sobą 
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wtedy zwłaszcza, gdy dotyczy naszego ciała słabego, 
jest także swoistym aktem odwagi (mieszczącej się 
również w pojęciu patriotyzmu). Zajmowanie się ciałem 
(jego tworzeniem) jest nadawaniem mu sensu. Z sensu 
nie powinniśmy rezygnować. Od niego może zależeć 
akceptacja życia. Ma on jednak to do siebie, że trze-
ba go nieustannie urzeczywistniać, nie jest on bowiem 
dany nam raz na zawsze [12]. Rozważając zajmowa-
nie się ciałem w formie treningu zdrowotnego trzeba 
pamiętać, że brak niezbędnego dla zdrowia poziomu 
AF w końcu zabija. W wymiarze globalnym dotyczy 
to prawie dwu milionów osób rocznie [13]. Wszystkie 
one na którymś etapie swego nieszczęścia były leczo-
ne. Na to leczenie w formie podatków składali się inni. 
Fakt obciążania ludzi niewinnych skutkiem lenistwa ru-
chowego innych osób jest amoralny i antypatriotyczny. 
Dochodzimy więc do etycznego i patriotycznego wy-
miaru aktywności fi zycznej, ponieważ koszty leczenia 
i zgonów umniejszają bogactwo narodu. Koszty spo-
łeczne byłyby znacznie mniejsze, gdyby u każdego 
z nas podstawowym elementem stylu życia była AF. 

Każdy aktywny fi zycznie obywatel działa na rzecz 
narodu. AF bowiem modyfi kuje – w wymiarze in-
dywidualnym i społecznym – szkodliwe dla zdrowia 
inne elementy stylu życia. Skłania np. do porzucenia 
palenia tytoniu, rezygnacji z picia alkoholu, do zdro-
wego odżywiania się. Przykład człowieka aktywnego 
zachęca do AF innych. Jest to o wiele łatwiejsze (np. 
zachęcenie do marszu) i tańsze niż obniżanie czynni-
ków ryzyka zachorowań i przedwczesnych zgonów, np. 
obniżenia ciśnienia tętniczego krwi czy stężenia szko-
dliwych frakcji cholesterolu. Jest to więc działanie nie 
tylko zdrowotne, ale także ekonomiczne. Tak szerokie 
spektrum AF skłania nas do jej podejmowania z myślą 
o powinnościach chociażby wobec osób nam najbliż-
szych, potrzebujących efektów AF – lepszego zdrowia, 
sprawności fi zycznej – dla ich większego bezpieczeń-
stwa i spokoju. 

Troska o rodzinę, podstawę silnej ojczyzny, to 
przejaw patriotyzmu. Zdrowy członek rodziny ma dla 
niej więcej czasu. Troska o ojczyznę to troska o nas 
samych, ale także o naszych bliskich. Oni oczekują 
naszego zdrowia, w tym naszego sprawnego ciała. 
To ciało staje się jeszcze większym dobrem, bo dobro 
służy [14]. Tym bardziej, że dążenie do tego dobra nie 
wymusza w żadnym stopniu umniejszania godności 
ludzkiej. Wprost przeciwnie –podnosi ją, ponieważ 
spełnia wymóg jednoczesnej troski o siebie i innych. Ta 
troska o innych wpisuje się w art. 29 Deklaracji Praw 
Człowieka z 10 grudnia 1948 roku – „...każdy człowiek 

ma obowiązki wobec społeczeństwa”. Tak przysposo-
bione na dobro ciało w treningowych zabiegach wokół 
niego pomaga człowiekowi odkryć prawdę o życiu sen-
sownym [14]. W każdym ciele jest dość siły, by podjąć 
jakiś trud na rzecz swego ciała. Ta siła tkwi w świa-
domości tej siły. Wykorzystujmy tę moc do tworzenia 
ciała zdrowego i przydatnego dla innych. Świadomość 
takiego ciała ujawnia się w czynie dla innych i w tym 
większej potrzebie dbałości o nie [15]. Taki czyn jest 
najgłębszym sensem naszego ciała. A „los” sensu jest 
w naszych rękach [16]. Tak m.in. rozumiane życie sen-
sowne jest wyrazem patriotyzmu, który sam w sobie 
jest życiem sensownym w szerszym aspekcie.

Osoby podejmujące AF uczestniczą nie tylko w naj-
większym projekcie krajowym, ale i globalnym zmniej-
szania ludzkich, wielowymiarowych cierpień i przywra-
cania godności sobie i innym (to też element patrioty-
zmu). Dodajmy tutaj, że pamięć o swoich obowiązkach 
wobec innych jest jedną z wartości kapitału społeczne-
go, bez którego każdej społeczności grozi regres.

Wyrazem patriotyzmu nie musi być dzisiaj umiera-
nie za ojczyznę, ale rozumne i pożyteczne życie dla 
niej, spłacanie wobec niej specyfi cznego długu, jak 
to bowiem ujęła moja była studentka (I. Hohn) – oj-
czyzna dała nam wszystko. W niej zaczęło się nasze 
życie i jego sens. Ofi arowała nam miejsce dorastania, 
wykształcenia i pracy. Podzieliła się z nami całą sobą. 
Dlaczego więc nie możemy okazać jej trochę wdzięcz-
ności? Bycie patriotą jest najlepszym sposobem na do-
cenienie tych darów. Wyrazem patriotyzmu może być 
opisany wysiłek fi zyczny nad sobą, ale i z myślą o in-
nych. Właśnie spośród wszystkich zachowań zdrowot-
nych człowieka, jedynie w przypadku AF chodzi o da-
wanie czegoś z siebie, dawanie pod postacią wysiłku, 
zmęczenia, potu. Zwykle jednak łatwiej jest brać niż 
dawać. Ten dar dla ojczyzny, choć niezbyt kosztowny 
jest za to możliwy dla większości ludzi. Zwracał na to 
uwagę Jan Paweł II: „Nie chciejcie ojczyzny, która was 
nic nie kosztuje” [17].

Być nieaktywnym fi zycznie jest oczywiście indy-
widualnym wyborem, usprawiedliwionym wolnością 
osobistą, ale wolność w sferze zdrowia jest kajdanami 
drugiego w sferze podatków i składek ubezpieczenio-
wych [18], owych, wcześniej wspomnianych kosztów 
społecznych. Wyborem więc tak, sprawą – nie. Skutki 
braku AF uderzają bowiem w innych, w naród, państwo 
i przez to przeczą postawie patriotycznej. AF jest więc 
naszym obowiązkiem i nie może być dalej „spychana 
na mieliznę wolnego czasu” [19]. Jako obowiązek mie-
ści się w formule patriotyzmu – odpowiedzialności za 
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państwo, a taki patriotyzm przyczynia się do tworze-
nia wspomnianego już kapitału społecznego naszego 
narodu. W celu wyzwolenia tego obowiązku państwo 
ze swojej strony „może i powinno planować różne dzia-
łania, które takie zachowania (AF – przyp. J.D.) wy-
wołują, umożliwiają i do nich zachęcają przez system 
edukacji, usprawnień (...), premiowanie” [20]. 

Przykładem tego, a zwłaszcza owego premiowania, 
może być projekt „Polska w ruchu” – Nagroda Prezydenta 
RP „za aktywność fi zyczną” obywateli. [21]. Celem pro-
jektu jest ochrona podstawowych wartości biologicz-
nych społeczeństwa, tworzenie klimatu zainteresowania 
i uznania dla indywidualnych, zbiorowych i instytucjonal-
nych przejawów dbałości o zdrowie i sprawność fi zyczną 
oraz wywołanie pożądanego impulsu społecznego. Jej 
główną przesłanką jest pilna potrzeba, aby wyróżniają-
ce się rezultaty pożądanych zachowań obywatelskich 
motywować systemem honorowych nagród (dyplom 
Prezydenta RP) przyspieszając w ten sposób przeja-
wianie indywidualnych starań Polaków, obecnie bardzo 
sporadycznych, o własny rozwój, sprawność fi zyczną 
i zdrowie, a w rezultacie – o wyższą jakość życia. 

Wspomniana sprawność jest jednym z najważ-
niejszych wyróżnień jakości życia i jej gwarantem. 
Człowiekowi o niskim poziomie sprawności fi zycznej 
trudniej pełnić role społeczne. Umniejsza to jego przy-
datność w społeczeństwie, a w skrajnym przypadku 
staje się uciążliwe dla tego społeczeństwa. Nie ma 
pełni zdrowia bez sprawności fi zycznej (zdolności do 
podejmowania różnych wysiłków fi zycznych). Stanowi 
ona pożądaną wartość biologiczną. Decyduje o za-
radności ruchowej w różnych sytuacjach życiowych, 
również w tych w obronie ojczyzny. Stanowi pożądaną 
wartość społeczną. Jej wysoki i wielostronny poziom 
może ułatwić człowiekowi pracę dla siebie i kraju, 
rozszerzać kontakty międzyludzkie, tworzyć nowo-
czesny styl życia, który przesądza o naszym zdro-
wiu. Upowszechnienie zdrowego stylu życia wymaga 
upowszechnienia AF – pierwotnego nośnika zdrowia. 
Wtedy ta aktywność może stać się jednym z waż-
niejszych, osobniczo wyróżniających wartości współ-
czesnego człowieka gotowego do działań na rzecz 
ojczyzny. Decydując się, jak powiada prof. Henryk 
Grabowski, na bycie nie aktywnym fi zycznie wpisujemy 
się w swoistą segregację – w podział na aktywnych nie 
aktywnych. Nie powiększajmy tego obszaru. Nie czyń-
my tego, ponieważ może to godzić w poczucie własnej 
wartości a więc i w postawę obywatelską.

Patriotyzm należy do wartości uniwersalnych, tj. 
zawsze aktualnych, podobnie jak wolność, miłość, 

sprawiedliwość i zdrowie. Te wartości trzeba w sobie 
budować [22] i umacniać. To ostatnie, obok edukacji, 
to wartość budująca społeczeństwo solidarne, rów-
nych szans [L. Kaczyński – z przemówienia podczas 
inauguracji roku akademickiego w UM Łódź 2009]. 
Zaniedbania w realizacji standardów zdrowia, nieza-
pewnienie warunków do prowadzenia życia zdrowego 
– to szczególne przejawy niesprawiedliwości społecz-
nej. Jej poczucie nie służy patriotyzmowi. Poza mate-
rialnym warunkiem życia zdrowego jest AF. Bez niej nie 
może być mowy o zdrowiu.

Zdrowie jest wartością [za: 23], dzięki której czło-
wiek może realizować swoje aspiracje, a tym samym 
poprawiać jakość swojego życia. To z kolei w prostej 
linii prowadzi m.in. do większej wydajności pracy dla oj-
czyzny i do pomnażania dóbr narodowych. Dbanie o te 
dobra poprzez zabiegi wokół zdrowia jest wyrazem pa-
triotyzmu. Społeczne skutki braku zdrowia, zwłaszcza 
fi zycznego, które „zawdzięczamy” nie tylko naturze, ale 
i sobie [19] są rozległe [np. 24, 25]. Różne zagrożenia 
dla narodu, w tym zdrowotne, ukierunkowują działa-
nia patriotyczne i wzbudzają poczucie powinności. W 
tym kontekście nasza AF jest również powinnością. 
Pisaliśmy o tym wcześniej. Każda troska o państwo jest 
formą patriotyzmu. Dbanie o zdrowie to dbanie o siłę 
państwa i współodpowiedzialność za dalsze losy kraju. 
Zdrowie jest nie tylko wartością, ale i zasobem [za: 23] 
– bogactwem dla społeczeństwa, gwarantującym jego 
rozwój społeczny i ekonomiczny. Dbanie o zdrowie jest 
wkładem w rozwój gospodarki, a więc przejawem pa-
triotyzmu. Zdrowie jest nie tylko dobrem publicznym 
[26], ale i wartością narodową, dobrem wspólnym. 
Troska o takie dobro, m.in. poprzez AF , jest przykła-
dem postawy patriotycznej.

Z problematyką omawianą w tym tekście wiąże się 
artykuł 5 Konstytucji RP z 1997 roku o tzw. zrównowa-
żonym rozwoju. Ekonomicznym wyrazem postępu  kra-
ju w duchu „rozwoju zrównoważonego” są działania na 
rzecz poprawy kondycji fi zycznej i psychospołecznej 
[27]. Kondycji tej, zwłaszcza fi zycznej, nie można budo-
wać bez AF. Bez niej nie można też budować zdrowia, 
które jest zresztą niemal tożsame z tą kondycją. Dbając 
o własną kondycję dbamy o kondycję narodu, a ta jest 
dobrem wspólnym. Troska o to dobro jest wypełnieniem 
obowiązków konstytucyjnych obywatela. Każdy kraj 
jest silny przede wszystkim siłą swych obywateli. Ich 
siła jest wkładem w rozwój ojczyzny. Tej siły nie będzie 
bez AF i usprawniania za jej pomocą ciała. Sprawność 
fi zyczna jako rezultat w dużej mierze AF ułatwia pra-
cę, czyni ją bardziej wydajną, ubogaca wypoczynek 
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czynny, rozszerza kontakty towarzyskie, tworzy nowy 
styl życia. Jeśli nasze ciało nie jest zdrowe nie może-
my wiele pomóc państwu. Do biologicznego przetrwa-
nia narodu niezbędna jest AF. Każdy podejmujący ją 
wykazuje postawę obywatelską, której elementem jest 
patriotyzm.

Obszarem wyrażającym patriotyzm poprzez AF 
może być sport wyczynowy i turystyka wysiłkowa 
(kwalifi kowana). AF jest podstawą wszelkiego rodzaju 
sportów. Patriotyzm dla sportowca, jak dla każdego in-
nego obywatela, jest pewnym sposobem zachowania 
się. Wynika on z uczuć wiążących nas z krajem. Biało-
czerwony dres jest nagrodą za wieloletnie treningi. 
Noszący go zawodnik reprezentuje nie tylko siebie, ale 
przede wszystkim kraj. Sport na poziomie reprezenta-
cji kraju stwarza możliwość okazania postawy patrio-
tycznej. Im lepiej sportowiec spełnia swoje zawodnicze 
obowiązki, tym większe są jego możliwości okazywa-
nia uczuć patriotycznych i silniejsze więzi z krajem. 

Uwieńczeniem ich jest wysłuchanie hymnu narodowe-
go. Już samo marzenie o wysłuchaniu tego hymnu jest 
postawą patriotyczną. Sport, specyfi czna AF, stwarza 
tę szansę, jak również szansę okazywania właściwej 
postawy wobec wszystkich symboli narodowych.

Innym aspektem przejawiania patriotyzmu jest 
turystyka kwalifi kowana – wymagająca znacznej AF. 
Czynne włączanie się do poznawania piękna ziemi 
ojczystej, jego walorów turystycznych i przyrodniczych 
oraz do ich ochrony jest obowiązkiem patriotycznym. 
Jest to działanie na rzecz zwiększania wpływów do 
budżetu, stymulowanie koniunktury gospodarczej, roz-
woju kraju. To zaś ma istotne znaczenie dla niepodle-
głości i losu ojczyzny, gdyż zgodnie z dewizą Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego czynne poznawanie 
kraju prowadzi do jego umiłowania, a to z kolei – do 
czynów ofi arnych. Bez AF wpisanie się turysty w tę de-
wizę byłoby mniej wiarygodne.
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„Środowisko przyrody  ma swoje zasadnicze rytmy, 
którym też człowiek podlega. 
Jest to rytm dnia i nocy– wysiłku życia i odpoczynku, 
ale też jasności i ciemności, rozumu i ślepych namiętności ekstazy 
– nurt apoliński i dionizyjski w kulturze”

Rytm życia2 – Antoni  Kępiński

NR 50 2010AN TRO PO MO TO RY KA

1 Starosta W, Stronczyński W: Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów. Uniwersytet Białostocki, AWF, ZWKF, 
Białystok, Poznań, Gorzów Wlk. 2010.

2 Kępiński A: Rytm życia. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007. 
3 Autor książki, legendarny lekarz, jeden z najwybitniejszych polskich psychiatrów i fi lozofów współczesnych, życie poświęcił bez reszty 

chorym, dwa lata przed śmiercią, nieuleczalnie chory, zapisał przemyślenia wieloletniej praktyki lekarskiej. Tak powstały klasyczne nie 
tylko w psychiatrii, ale i we współczesnej humanistyce książki: Psychopatologia nerwic, Rytm życia, Schizofrenia, Z  psychopatologii życia 
seksualnego, Melancholia, Lęk, Psychopatie.

Nie tak dawno kolejny raz sięgnąłem do ciekawej lektu-
ry Rytm życia, znanego polskiego naukowca Antoniego 
Kępińskiego (1918–1972)3. Książka zawiera eseje z po-
granicza fi lozofi i i medycyny, rozważające mechanizm 
powstawania i rozwoju patologicznych form ludzkiego 
postępowania w różnych sytuacjach życiowych, np. 
sprawowania władzy czy uwięzienia. 

Kilka miesięcy temu otrzymałem propozycję napisa-
nia recenzji nie mniej ciekawej i podobnej w konstrukcji 
formalnej (ale nie w treści) książki prof. Włodzimierza 
Starosty i Włodzimierza Stronczyńskiego nt. Znaczenie 
rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów. Jest 

w niej mowa o roli rytmu w osiąganiu mistrzostwa spor-
towego, albo – jak chcą jej Autorzy – o znaczeniu ryt-
mu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchu. Czy jest 
sens odwoływania się w motcie i we wstępie recenzji 
książki żyjących autorów (a w przypadku recenzowanej 
książki – pierwszego autora, niezwykle aktywnego pol-
skiego naukowca) i piszących o sprawach bardzo odle-
głych od zainteresowań teoretyków i praktyków sportu 
– do Rytmu życia zmarłego już dawno prof. Antoniego 
Kępińskiego?  

Mam nadzieję, że do wniosku, iż jest to pytanie re-
toryczne, dojdzie każdy, kto uważnie przestudiuje oba 
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opracowania. W moim odczuciu powodów ku temu jest 
kilka. Za najważniejsze można uważać trzy z nich:
1. Pojęcie rytmu (leitmotiv)  jest w obu książkach tylko 

tłem do szerszych rozważań.
2. Jedna i druga książka nie jest w całości dziełem 

oryginalnym. Znaczne jej części stanowią wcze-
śniejsze rozważania zapisane w przeszłości. O ich 
wartości świadczy to, że przeszły próbę czasu.

3. Przekazywane treści mają wartość uniwersalną. 
Nie są skierowane tylko do określonego kręgu od-
biorców.  

Istnieją zatem powody, żeby wydać obie pozycje 
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Nie mam wątpliwo-
ści co do tego, że wydawcy mają świadomość, iż ich 
Autorzy nie będą mówić do odbiorców książek mową 
odległą od współczesnej, w czasie praesens histori-
cum. 

W związku z tym, że treść książki Antoniego 
Kępińskiego zna starsze pokolenie polskiej inteli-
gencji (to wartościowe dzieło publikowało już dawno 
Wydawnictwo Literackie), nie ma powodu rekomendo-
wać jej szerszym kręgom odbiorców. Inaczej jest z re-
cenzowanym opracowaniem wydawanym pod auspi-
cjami International Association of Sport Kinetics (IASK) 
oraz przy współudziale polskich uczelni wyższych: 
Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki 
w Białymstoku, Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu oraz jej Zamiejscowego Wydziału Kultury 
Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Książka prof. 
Włodzimierza Starosty i Włodzimierza Stronczyńskiego 
pt. Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu tech-
niki ruchów jest nowością na polskim rynku wydawni-
czym i warto coś więcej o niej powiedzieć.

Nie jest to monografi a jakiegoś pojedynczego wy-
branego tematu, jak to dotąd bywało w przypadku se-
rii monografi i wydawanych w ostatnim dziesięcioleciu 
przez prof. Włodzimierza Starostę samodzielnie lub we 
współautorstwie (por. Mentalne wspomaganie sportow-
ców. Teoria i praktyka; Motoryczne zdolności koordyna-
cyjne. Znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształto-
wanie. Znaczenie, rodzaje i struktura skoczności oraz 
jej uwarunkowania; Globalna i lokalna koordynacja ru-
chowa w wychowaniu fi zycznym i sporcie; Dominujący 
kierunek obrotów w ćwiczeniach sportowych; Stronne 
zróżnicowanie techniki ćwiczeń zawodników rozma-
itych dyscyplin sportowych). Książka ma inny, uniwer-
salny charakter. Nie jest napisana jedynie dla wtajem-
niczonych. W zasadzie żadna książka wydana przez 
prof. Włodzimierza Starostę nie jest kierowana tylko do 

ściśle określonego kręgu odbiorców, czyli do tych, któ-
rzy szczególnie zainteresowani są określoną tematyką 
ze względu na rodzaj swojej profesji. 

Publikacje wydawane przez prof. Włodzimierza 
Starostę na progu XXI wieku nie są ani pozycjami stric-
te naukowymi, ani poradnikami dla fachowców. Tak 
samo jest w przypadku Znaczenia rytmu w nauczaniu 
i doskonaleniu techniki ruchów. Według mnie, podobnie 
jak w przypadku twórczości Antoniego Kępińskiego, 
a także większości prac prof. Włodzimierza Starosty 
wydanych pod auspicjami IASK, ich pomysłodawca 
stara się uprzystępnić wiedzę naukową na temat i me-
chanizmów funkcjonowania wszystkiego, co kryje się 
pod nazwą: teoria i praktyka sportu oraz motorycz-
ności ludzkiej. Pisze na różne tematy w sposób dla 
siebie charakterystyczny. Posługuje się słownictwem 
naukowym, ale również nie stroni od języka praktyków, 
często można by było odnieść wrażenie, hermetycznie 
zamkniętego dla przeciętnego odbiorcy. Po uważnym 
przeczytaniu chociaż jednej pozycji, której autorem lub 
współautorem jest prof. Włodzimierz Starosta, okazuje 
się, że może to być tylko wrażenie pozostawione po 
bardzo pobieżnym kontakcie z treścią tak często prze-
kładaną na papier przez ciągle aktywnego populary-
zatora wiedzy naukowej. Przykładem tego może być 
recenzowana książka. Obliczyłem w niej, że pojęcie 
rytmu występuje w kilkudziesięciu zestawieniach lub 
nawet używa się na niego określeń synonimicznych. 
Jednakże wiele podawanych w niej przykładów spra-
wia, że język naukowy i praktyków staje się czytelny 
nawet dla niewtajemniczonych w specyfi kę określonej 
dyscypliny sportu.  Monografi a też napisana jest – po-
trafi  to prof. Włodzimierz Starosta! – przystępnie, i co 
ważne, bez nadmiaru terminów naukowych i niepo-
trzebnego niezrozumialstwa.  

W recenzowanej książce znaleźć można kilka roz-
działów przybliżających teorię treningu i udział w niej 
motoryczności ludzkiej w taki sposób, że staje się ona 
do przyjęcia nawet przez czytelnika nieprzygotowanego 
do odbioru wiedzy naukowej. Według mnie zasiadając 
do lektury Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu 
techniki ruchów, podobnie jak w każdym innym przy-
padku czytając wcześniej wydane prace Włodzimierza 
Starosty, musi się ponieść jednak pewien wysiłek in-
telektualny polegający na wyzwoleniu z siebie pewnej 
wrażliwości – można by powiedzieć – humanistycznej, 
bo takie właśnie jest pisarstwo Włodzimierza Starosty 
– zawsze nastawione na trenera i sportowca-człowie-
ka, któremu należy pomóc zgodnie z misją pedagoga-
-naukowca. 
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Na treść opracowania prof. Włodzimierza Starosty 
i Włodzimierza Stronczyńskiego pt. Znaczenie rytmu 
w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchów podobnie 
jak na Rytm życia Antoniego Kępińskiego, składają się 
– jak to zaznaczono wcześniej – w większości artykuły 
już drukowane. Kryterium ich wyboru oraz ustawienia 
w kolejności sprawiło, że w książce można wydzielić 
dwie części: teoretyczną (przybliżającą czytelnikowi 
problematykę rytmu w teorii motoryczności człowieka) 
i aplikacyjną (skierowaną do trenerów i zawodników, 
w której wskazano na znaczenie i sposoby kształto-
wania efektywnej i potencjalnej strony zjawiska dzia-
łalności motorycznej człowieka określanej przymiotni-
kowo: rytm, zdolności do rytmizacji, rytmizacja, etc). 
Obie w równym stopniu składają się na całość dzieła. 
Trudno byłoby zaproponować Czytelnikowi do przestu-
diowania tylko interesujące go fragmenty opracowania. 
Wszystkie szkice mniej lub bardziej naukowe, tworzą-
ce strukturę treści przekazywanej odbiorcy, są spięte 
klamrą, a lepiej byłoby powiedzieć – tematem lub le-
itmotivem, jakim jest ww. zjawisko rytmu, które po raz 
pierwszy w naszym kraju, a kto wie czy nie na świecie, 
doczekało się aż tak wysokiej nobilitacji w teorii trenin-
gu sportowego oraz w antropomotoryce. Przekładając 
kilkaset stronic i śledząc uważnie zapisane na nich tre-
ści, trudno nie wzbudzić podziwu dla ich twórcy, a jest 
nim prof. Włodzimierz Starosta, który zainteresował się 
kilkadziesiąt lat temu między innymi zdolnościami do 
rytmizacji, w wyniku naukowej współpracy z dominują-
cymi wówczas na świecie ośrodkami badawczymi pro-
blematyki sportowej, a w późniejszych latach ofi arnie 
służył swoją wiedzą i doświadczeniem polskiemu spor-
towi w placówkach badawczych, skupiając wokół siebie 
liczne grono współpracowników i następców. 

Wielowątkowość i wielotematyczność opracowania 
bez przewodniego motywu trudna byłaby do zaak-
ceptowania i odbioru. Autor w sposób bardzo ciekawy 
włącza ruch sportowca do różnych problemów trenin-
gu, odnowy, zawodów, naboru i selekcji, mistrzostwa 
kadry i nawet bazy szkoleniowej. Z różną też siłą pro-
blematyka leitmotivu (zdolności rytmizacji ruchów) sta-
nowi tło rozważań istoty, kształtowania i uwarunkowań 
wszystkich zdolności koordynacyjnych, które znaleźć 
można w strukturze niemieckiej czy też radzieckiej mo-
toryczności ludzkiej, a także autorskiego pomysłu prof. 
Włodzimierza Starosty. Jak wiadomo, w Jego koncep-
cji można wyróżnić dziesięć podstawowych zdolności 
koordynacyjnych. W recenzowanej rozprawie spośród 
nich zwrócono szczególną uwagę na związki szeroko 
rozumianego rytmu ze zdolnościami do: szybkiej i ade-

kwatnej reakcji, orientacji przestrzennej, dostosowania 
(kombinowania, przestawiania) wyrazistości (ekspresji 
ruchów) symetryzacji ruchów, zachowania równowagi, 
kinestetycznego różnicowania, rozluźniania mięśni, 
a także z elementami koordynacji ruchowej, z czuciem 
ruchów i ciała oraz z lokalnymi i globalnymi ruchami 
tworzącymi składowe techniki ruchów oraz podstawę 
jej mistrzowskiego opanowania. W tak szerokiej gamie 
zestawień jest mowa o ich przejawach i skutecznym 
kształtowaniu w różnych dyscyplinach sportu, które 
wchodzą do programu Igrzysk Olimpijskich.  

Być może w treści niektórych rozdziałów oraz we 
wnioskach uważny czytelnik zauważy też ślady dro-
gi naukowej, jaką przebyli do czasów współczesnych 
jej twórcy?  Niewątpliwie rzutowały one na jakość 
i aplikacyjny charakter wnioskowania. Podobnie jak 
w niemieckiej teorii motoryczności, przedmiotem roz-
ważań są przede wszystkim zdolności koordynacyjne 
i ich znaczenie dla sportu. Na pewno mogą być też 
w przebiegu odbioru treści rozprawy gościńce, na któ-
rych zaistnieje potrzeba ustawienia przystanku w celu 
wzbudzenia refl eksji, aby określić istniejący też własny 
kurs biegu doświadczeń historycznych, aby nie zgubić 
się w gąszczu wielu wątków i polemik i po to też, aby 
zainspirować w przyszłości podjęcie nowych badań 
weryfi kujących pojawiające się na kartach książki – 
jakby na zawołanie – zaskakujące swą aktualnością 
wyniki obserwacji i doświadczeń, pozyskane nie teraz 
lecz dawno. 

Jako uważny jej czytelnik, z obowiązku recen-
zenckiego muszę przyznać, że przebrnąłem przez 
wszystkie meandry poruszanych w niej problemów na 
kilkuset stronicach. Z pełnym przekonaniem polecam 
czytelnikom zamieszczoną na nich interesującą tema-
tykę. Moim zdaniem bardzo trafnie sens takiej pene-
tracji czytelniczej ujmują słowa zamieszczone w koń-
cowych fragmentach książki na temat przygotowania 
teoretycznego zawodników: „wiedzieć nie oznacza 
jeszcze umieć wykonać, ale znacznie łatwiej wy-
konać, jeśli się wie jak”. (W. Starosta: referat wygło-
szony na konferencji w Halkidiki). Treść książki zgodnie 
z intencją prof. Włodzimierza Starosty i Włodzimierza 
Stronczyńskiego kierowana jest do dość szerokiego 
grona potencjalnych odbiorców: „Publikację niniej-
szą autorzy – członkowie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Motoryki Sportowej przygotowali 
bezpłatnie. Stanowi ona ich dar dla pracowników 
naukowych, trenerów, nauczycieli i sportowców”. 
Należałoby życzyć twórcom pomysłu wydania części 
bogatego dorobku prof. Włodzimierza Starosty, aby 
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po latach tak samo go odbierano jak prace Antoniego 
Kępińskiego z jego Rytmem życia na czele.  

I na zakończenie jeszcze ostatnia refl eksja.
Książka prof. Włodzimierza Starosty i Włodzimierza 

Stronczyńskiego pt. Znaczenie rytmu w nauczaniu i do-
skonaleniu techniki ruchów powinna być obowiązkową 
pozycją czytelniczą dla każdego szanującego się teo-
retyka i praktyka sportu. Dzięki niej można zdobyć wie-
dzę naukową na temat podstaw treningu sportowego, 
poszerzyć swoje doświadczenie praktyczne, a także 
skonfrontować własne poglądy z innymi, być może wio-
dącymi ku doskonaleniu i optymalizacji warsztatu pracy 
szkoleniowca i zawodnika. Nie mam wątpliwości co do 
tego, że recenzowana książka dopomoże wszystkim jej 
czytelnikom uwierzyć w to, iż mimo wielu przykładów 

niepewności i dążenia w sporcie wyczynowym ku re-
kordom za wszelką cenę, zawsze jest w nim miejsce na 
umiarkowany, ale jednak – optymizm. 

Od kilkunastu dni zachęcam też siebie i innych 
(niekoniecznie sportowców) do tego, aby korzystali 
z innych rad zamieszczonych na kartach książki. Na 
jednej z nich znalazłem taką oto radę: „Pochodną opty-
mistycznego nastawienia jest wesoły nastrój i towarzy-
szący mu śmiech. Naturalny spontaniczny śmiech na-
zywany jest też „śmiechem rozluźniającym” [Bevin, 
2000, s. 96–107]. Śmiech ułatwia odprężenie i roz-
luźnia mięśnie, oddziałuje on dodatnio nie tylko na 
otoczenie zawodnika, ale też na niego samego. Jak 
twierdził twórca skautingu R. Baden-Powell: „Człowiek 
z uśmiechem zwycięża”. 
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