
AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO
IM. BRO NI SŁA WA CZECHA W KRA KO WIE
AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO

WE WROCŁAWIU

KRAKÓW – WROCŁAW 2012

ISSN 1731-0652

KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ – IASK

ANTROPOMOTORYKA
Vol. 22, nr 60
INDEX COPERNICUS



UNIVERSITY  SCHOOL OF  PHYSICAL  EDUCATION
CRACOW, POLAND

UNIVERSITY  SCHOOL OF  PHYSICAL  EDUCATION
IN WROCLAW, POLAND

CRACOW – WROCLAW 2012

ISSN 1731-0652

COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION
AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS – IASK

ANTROPOMOTORYKA
Vol. 22, nr 60
INDEX COPERNICUS



ANTROPOMOTORYKA
KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FI ZYCZ NEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN

MIĘ DZY NA RO DO WE STO WA RZY SZE NIE MOTORYKI SPORTOWEJ – IASK
AKADEMIA WY CHO WA NIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZE CHA W KRA KO WIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

ISSN 1731-0652

VOL. 22, NR 60                                                            KRAKÓW – WROCŁAW 2012

Opracowanie gra ficz ne i łamanie: Dział Projektów Wydawniczych AWF Kraków
Druk: ArtProm, 31-431 Kraków, ul. Dukatów 29

Nakład: 150 egz.

 REDAKCJA

Redaktor Naczelny
Edward Mleczko

Z-ca Redaktora Na czel ne go
Zofia Ignasiak

Komitet Redakcyjny
Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki,

Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta

 RADA  REDAKCYJNA  

Michal Belej (Słowacja), Peter Blaser (Niemcy), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski,  
Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Niemcy), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Izrael), Adam Haleczko,  

Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holandia), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Rosja), 
Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda,

Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław Żak

 ADRES  REDAKCJI 

al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Poland

Czasopismo ANTROPOMOTORYKA jest umieszczone na liście rankingowej INDEX COPERNICUS

Publikacja częściowo dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adiustacja i korekta: Barbara Przybyło

© Copyright by University School of Physical Education in Cracow



COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION 
AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS – IASK
UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION, CRACOW, POLAND

UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN WROCLAW, POLAND
VOL. 22, NR 60                                                             CRACOW – WROCLAW 2012

Design and DTP: University School of Physical Education, Cracow, Poland
Print: ArtProm, 31-431 Kraków, ul. Dukatów 29

Circulation: 150

 EDITORIAL COMMITTEE

CHAIRMAN
Edward Mleczko

VICE-CHAIRMAN
Zofia Ignasiak

MEMBERS
Jan Chmura, Jerzy Januszewski, Andrzej Klimek, Tadeusz Koszczyc, Lesław Kulmatycki,

Wiesław Osiński, Joachim Raczek, Teresa Sławińska-Ochla, Włodzimierz Starosta

 EDITORIAL BOARD

Michal Belej (Slovakia), Peter Blaser (Germany), Tadeusz Bober, Janusz Czerwiński, Sławomir Drozdowski,  
Józef Drabik, Joanna Gradek, Peter Hirtz (Germany), Josif Moisiejewicz Fejgenberg (Israel), Adam Haleczko,  

Andrzej Jopkiewicz, Han C.G. Kemper (Holland), Krzysztof Klukowski, Vladimir Lyakh (Russia),
Robert M. Malina (USA), Wacław Petryński, Ryszard Przewęda,

Igor Ryguła, Stanisław Sterkowicz, Stanisław Żak

 EDITOR’S OFFICE

al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Poland

Indexed in  INDEX COPERNICUS

This publication is funded in part by the Ministry of Science and Higher Education

Linguistic proofreading: Barbara Przybyło

© Copyright by University School of Physical Education, Cracow, Poland

ANTROPOMOTORYKA
ISSN 1731-0652



– 5 –

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

  SPIS TREŚCI

Od Redakcji: Żegnamy 2012 rok. Redagujemy „Antropomotorykę” od 23 lat!  7

Informacje dla Autorów  13

PRACE ORYGINALNE
Adam Kawczyński, Dariusz Mroczek, Paweł Chmura, Kamil Kobiałka, Pascal Madeleine, Jan Chmura

Wpływ meczu piłki nożnej na ocenę uciążliwości wysiłku oznaczanej na podstawie progu wrażliwości mięśni na ból  19

Ewa Puszczałowska-Lizis
Związki pomiędzy budową morfologiczną stóp a siłą eksplozywną kończyn dolnych u mężczyzn w wieku 20–28 lat  25

Mirosław Mrozkowiak, Mariusz Strzecha
Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała  33

Robert Walaszek 
Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych  fotogrametryczną metodą Moire’a z wybranymi cechami  
somatycznymi i zdolnościami motorycznymi krakowskich dziewcząt w wieku 14 lat  49

Jerzy Januszewski, Edward Mleczko, Joanna Gradek, Elżbieta Cieśla
Komponenty sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) dziewcząt i chłopców z Polski południowo-wschodniej  
w pierwszej dekadzie XXI wieku a ich miejsce zamieszkania  65

Zygmunt Sawicki
Wolnoczasowa  aktywność  sportowo-rekreacyjna młodzieży  szkolnej  regionu alpejskiego  Niemiec  85

Janusz Maciaszek
Wpływ programowanej aktywności fizycznej na sprawność funkcjonalną palących mężczyzn w wieku starszym:  
badania pilotażowe  105

Urszula Pasiut
Stan biologiczny studentów i studentek Akademii Wychowania Fizycznego na tle ogółu młodych osób dorosłych  
studiujących w największych państwowych uczelniach Krakowa  111

Łukasz Tota, Wanda Pilch, Szczepan Wiecha, Marcin Maciejczyk
Zróżnicowanie płciowe wielkości wskaźników fizjologicznych na wysiłek o stopniowo wzrastającym obciążeniu  
u osób uprawiających biegi średnie i długie  123

Małgorzata Potocka-Mitan, Michał Spieszny, Tomasz Klocek
Zróżnicowanie poziomu zdolności koordynacyjnych 13–15-letnich chłopców trenujących narciarstwo zjazdowe  
i ich rówieśników nieuprawiających sportu  131

Józef Bergier, Natalia Niewolna
Stronne zróżnicowanie (asymetria) przygotowania technicznego strzałów na bramkę w Mistrzostwach Europy Kobiet  
2009  w piłce nożnej  143

Andrzej Ostrowski, Arkadiusz Stanula, Marek Strzała, Mirosław Juszkiewicz, Witold Ziara
Prognoza rozwoju freedivingu na podstawie analizy rekordów świata ustanowionych w latach 1993–2009  153

POLEMIKI  I  DYSKUSJE
Wacław Petryński

Andrzej Wohl – zapomniany tytan  171

INFORMACJE
Lista recenzentów „Antropomotoryki-Kinesiology” w roku 2012  185



– 6 –

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

CONTENTS

From Editors: We say goodbye to 2012. We have been publishing “Antropomotoryka” for 23 years  7

Information for the Authors  15

ORIGINAL PAPERS
Adam Kawczyński, Dariusz Mroczek, Paweł Chmura, Kamil Kobiałka, Pascal Madeleine, Jan Chmura

Influence of football match on rate of perceived exertion measured by pain pressure threshold  19

Ewa Puszczałowska-Lizis
Connections between the feet structure and explosive power of lower limbs in 20–28 years old men  25

Mirosław Mrozkowiak, Mariusz Strzecha
Projection moiré as a modern tool for diagnosis of body posture  33

Robert Walaszek
Evaluation of the relation between body posture parameters as measured with the use of the Moire  
photogrammetric method with somatic features and motor skills of Krakow’s girls aged 14  49

Jerzy Januszewski, Edward Mleczko, Joanna Gradek, Elżbieta Cieśla
Physical fitness components according to health (H-RF) of girls and boys from south-eastern Poland  
in the first decade of the XXI century and their place of residence  65

Zygmunt Sawicki
Sports and recreaction activity of German pupils from Alpine region  85

Janusz Maciaszek
Effect of physical activity for functional fitness among smoking elderly men: a pilot study  105

Urszula Pasiut
Biological state of the students at the University School of Physical Education on the background of the whole  
of young adults studying in biggest state universities of Krakow  111

Łukasz Tota, Wanda Pilch, Szczepan Wiecha, Marcin Maciejczyk
Sex differences in physiological response during incremental test in young long and middle distance runners  123

Małgorzata Potocka-Mitan, Michał Spieszny, Tomasz Klocek
The differences between the level of the coordinative skills of 13–15-year-old alpine skiers and of boys    
who do not practice any sports  131

Józef Bergier, Natalia Niewolna
Technical training for shooting goals for one-side oriented players in the UEFA Women’s Euro 2009  143

Andrzej Ostrowski, Arkadiusz Stanula, Marek Strzała, Mirosław Juszkiewicz, Witold Ziara
The prediction of freediving achievements development based on analysis of world records set  
in the years 1993–2009  153

DISCUSSIONS
Wacław Petryński

Andrzej Wohl – the forgotten titan  171

INFORMATION
List of reviewers 2012   185



– 7 –

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

OD REDAKCJI   FROM EDITORS

Minęły już 23 lata od chwili wydania pierwszego nu-
meru Antropomotoryki w ówczesnym Państwowym 
Wydawnictwie Naukowym w społeczno-królewskim 
mieście Krakowie. Z sentymentem wspominamy te 
czasy. Utkwił nam w pamięci Rynek Krakowski, gdzie 
mieściła się siedziba zasłużonego wydawnictwa. 
Dużo zmieniło się od tego czasu. Odeszli od nas na 
zawsze Ci, którzy pomagali nam wydać pierwszy nu-
mer pisma. Nie ma już wydawnictwa. Trudno też nie 
dostrzec zmian w redakcji krakowskiego periodyku. 
Przykładem tego mogły być próby przeniesienia redak-
cji do Katowic i likwidacji nazwy „Antropomotoryka” . 
Podobnie jak w małżeństwie nosiliśmy krótko dwa na-
zwiska: Antropomotoryka. Journal of Human Kinetics. 
Niedługi był staż takiego związku. Antropomotoryka 
wróciła do Krakowa, a w Katowicach zostało jej dziec-
ko pod nazwą Journal Human of Kinetics. Tak to w ży-
ciu bywa! Potwierdziła się też prawidłowość, że dzieci 
żyjące w lepszych warunkach środowiskowych mogą 
w kolejnych pokoleniach przerastać swoich rodziców. 
Takie to już jest prawo biologiczne. Wyrosła nam też 
katowicka wersja Antropomotoryki do takiego pozio-
mu, że zamieszczono jej nazwę na Liście Institute of 
Scientific Information (ISI) in Philadephia (USA). A my 
pozostaliśmy w Krakowie otoczeni tradycją murów 
historycznego miasta. To źle czy dobrze? Oceni nas 
przyszłość. Utrzymując tradycyjny profil czasopisma 
wydajemy w ostatnim kwartale 2013 roku sześćdzie-
siąty numer naszego krakowskiego periodyku. 

Na progu Nowego Roku patrzymy na to co się dzie-
je u nas i wokoło. Przychodzi stosowny moment do 
rozliczenia się z osiągnięć z naszym współwydawcą, 
Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nie 
są to rezultaty na miarę naszych ambicji. Być może jest 

ŻEGNAMY 2012 ROK. REDAGUJEMY 
„ANTROPOMOTORYKĘ” OD 23 LAT!

WE SAY GOODBYE TO 2012. WE HAVE BEEN PUBLISHING 
“ANTROPOMOTORYKA” FOR 23 YEARS

to wina już zaawansowanego wieku Redakcji i jej zmę-
czenia, które można nazywać wypaleniem zawodo-
wym. Trudno też nie brać pod uwagę środowiskowych 
uwarunkowań, które przecież wyznaczają ramy i za-
kres realizacji zamierzeń. Biorąc pod uwagę pierwszy 
z wymienionych czynników, to na pewno jest dużo do 
zrobienia i powinny nastąpić daleko idące zmiany per-
sonalne i strukturalne w redakcji. Nie tak dawno z dumą 
zapowiadaliśmy, że 

Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe, 
A nie w uwiędłych laurów liść 
Z uporem stroić głowę. 

Jak na razie idziemy jeszcze w starym szyku na 
azymut wyznaczony prawie ćwierć wieku temu. Na 
pewno nadszedł czas na zmiany. Kto jednak po nas 
i co po sobie pozostawimy?

Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?

Przepraszam Wieszcza za słowa niegodnie uży-
te. Cóż począć, kiedy w noc przed wigilią za oknem 
prószy śnieg, a ja piszę słowo wstępne do ostatnie-
go, jeszcze niezamkniętego, tegorocznego numeru 
Antropomomotoryki. W wydawnictwie uczelnianym 
leży na półce poprzedni numer czasopisma przygo-
towany do korekty językowej. Nie mogę decydentów 
przekonać, że tak nie można i trzeba: Szybciej! Dalej! 
Wyżej! Przychodzi mi na myśl Cyprian Kamil Norwid 
z cytowanym pytaniem bez odpowiedzi i gdzieś daleko 
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odległa w czasie i przestrzeni leśniczówka oraz lampa 
naftowa naszego krakowskiego Konstantego Ildefonsa 
w momencie jego zadumy nad sensem życia i krzyk roz-
paczy wyrwany z piersi poety: a ja chciałbym i te chwi
le ocalić od zapomnienia! Co można do nich jeszcze 
dodać, chyba tylko słowa kiedyś popularnej piosenki 
śpiewanej przez Halinę Kunicką: To były piękne dni po 
prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. 

Na progu 2013 roku jeszcze w starym stylu i w sta-
rym składzie redakcyjnym pukamy do drzwi nasze-
go wydawcy, Działu Projektów Wydawniczych AWF 
w Krakowie z kolędą i prośbą o przyjęcie tego, co jest, 
co będzie, mając na uwadze naszą przeszłość i wier-
ność krakowskiej tradycji. Czy nasz głos coraz słabszy 
będzie słychać wśród innych brzmień?

Co mamy do zaoferowania czytelnikom Antropo
motoryceKinesiology nr 60? 

Z myślą o przyszłości, otoczeni ludźmi młodymi, 
czujemy się młodzi, chociaż lat nam przybywa. Nie 
zatrzymujemy się i w biegu, mimo trudności. Staramy 
się dotrzeć do czytelnika z tym, co najlepsze. Przede 
wszystkim młodość gości na łamach naszego perio-
dyku. Gratulujemy Autorom prac zakwalifikowanych 
do druku. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi 
artykułami. Jest ich dużo. Większość z nich (12) są pra-
cami oryginalnymi. Poza tym oprócz Słowa Wstępnego, 
w 60 numerze zamieściliśmy jeden artykuł polemiczny.

Już tradycyjnie na początku prezentujemy prace 
oryginalne, empiryczne. Jako pierwsza jest umieszczo-
na publikacja Wpływ meczu piłki nożnej na ocenę 
uciążliwości wysiłku oznaczanej na podstawie 
progu wrażliwości mięśni na ból. Jej twórcami jest 
polsko-duński zespół naukowców. Jak głosi tytuł, pod-
jęto w niej problem bólu w mięśniach zaangażowanych 
w pracy. Dotyka on każdego piłkarza po ciężkim me-
czu. Jak dotąd, w badaniach naukowych bardzo rzadko 
jest podejmowany taki problem. Jednakże jest dobrze 
już rozpoznana jego etiologia w ostrych i opóźnionych 
w fazach. Wiadomo, że w pierwszym przypadku jest on 
najczęściej związany „z drażnieniem receptorów bólo-
wych” w mięśniu w wyniku gromadzenia się kwaśnych 
metabolitów i zwiększenia stężenia jonu wodorowego. 
Do tego dochodzi także obrzęk tkankowy, będący re-
zultatem przemieszczania się płynów z przestrzeni 
naczyniowej do tkanek, upośledzający przepływ krwi 
przez mięśnie. W wysiłkach długotrwałych należy rów-
nież brać pod uwagę zmniejszenie zasobów energe-
tycznych w mięśniu, dające uczucie dyskomfortu. W 
okresie 12–48 godzin po zakończonym wysiłku fizycz-
nym występuje inny rodzaj bólu, tzw. ból opóźniony 

(DOMS – delayed-onset muscle soreness). Za jego 
przyczynę uważa się uszkodzenie błon komórkowych, 
białek kurczliwych, a także tkanki łącznej mięśnia. 
Uwolnienie białek komórkowych z uszkodzonych włó-
kien mięśniowych wywołuje proces zapalny i następnie 
gojenia. Proces zapalny zawsze wiąże się z obrzękiem, 
bolesnością i zwiększeniem przepuszczalności błon 
komórkowych. Obrzęk tkanki i mediatory chemiczne 
drażnią zakończenia nerwowe, wywołując to uczucie 
bólu, utrzymujące się od 1 do 3 dni po wysiłku. 

Autorzy pracy zaprezentowali w artykule wyniki 
bardzo ciekawej metody mapowania wrażliwości na 
ból mięśni uda kończyny dolnej u młodych piłkarzy po 
meczu w Polskiej Ekstraklasie Młodzieżowej. Oceniano 
także poziom wskaźników kinazy kreatynowej oraz 
mioglobiny. Praca oprócz niewątpliwych walorów po-
znawczych posiada przede wszystkim znaczenie apli-
kacyjne 

W kolejnym artykule bardzo dobrze przygotowa-
nym pod względem metodologicznym pt. Związki po-
między budową morfologiczną stóp a siłą eksplo-
zywną kończyn dolnych u mężczyzn w wieku 20–28 
lat jego Autorka zwraca uwagę na uwarunkowania 
morfologiczne efektów pomiaru długości skoku w dal 
z odbicia obunóż. Z uzyskanych rezultatów wynika, że 
budowa stóp u nietrenujących nie wpływa znacząco na 
wynik takiego pomiaru. Jest to ciekawe spostrzeżenie, 
gdyż – jak dotąd – sądzi się w teorii i praktyce sportu, 
że powinna wystąpić zależność wprost proporcjonalna, 
szczególnie z długością stopy. 

Artykuł zmusza również do innej refleksji. Otóż 
jak wynika z tytułu pracy dokonano w niej pomiaru „siły 
eksplozywnej”, a nie długości skoku. W ten sposób 
odwołano się do starych koncepcji testowania zdol-
ności motorycznych (wówczas mówiono o cechach 
motorycznych). W takiej konwencji wyróżniano tzw. 
siłę ekplozywną, skoczność itp. W krakowskiej szkole 
antropomotoryki staraliśmy się kierować uwagę bada-
czy na konieczność zdefiniowania wykorzystywanej 
w testach czynności ruchowej (próby), która służy do 
pomiaru asocjacyjnego potencjału energetycznego. 
Warto zaznaczyć, że w przemieszczaniu się masy cia-
ła na odległość faktycznie mierzymy pracę, a nie siłę. 
Jej efektywne wykonanie (pomijając technikę i budowę 
somatyczną) zależy od metabolizmu mięśniowego 
w zakresie produkcji ATP w procesie przemian anaero-
bowych niekwasomlekowych. Zaproponowano zatem 
wykorzystanie ww. czynności ruchowej do pomiaru 
w dżulach Maksymalnej Pracy Anaerobowej (MPA). 
Tradycja w teorii i praktyce sportu jest jednak silniejsza 
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od głosów nowatorskich i nadal nakazuje mierzyć tzw. 
siłę eksplozywną (chociaż takie pojęcie użyte w arty-
kule jest ośmieszane przez fizyków, nawet w czasopi-
śmie Sport Wyczynowy!). Sądzę, że tylko ze względu 
na ukłon w kierunku praktyki i teorii sportu „pomiar siły 
eksplozywnej” może być warunkowo zaakceptowany 
w antropomotoryce, jako synonim zdolności siłowych 
(a to już nie to samo co siła w sensie fizycznym). 

W dwóch następnych pracach autorzy zwracają 
uwagę na możliwości wykorzystania w badaniach na-
ukowych zjawiska mory projekcyjnej, które zostało od-
kryte w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Dotąd 
nadal z powodzeniem służy praktykom i naukow-
com do rozwiązania szeregu problemów związanych 
z diagnozą i korekcja postawy ciała. W artykule Mora 
projekcyjna współczesnym narzędziem diagno-
stycznym postawy ciała jego autor wykazał walory 
i niedoskonałości metody. Określił wielkości kąta kifozy 
piersiowej i lordozy. Zestawienia na rycinach i zakre-
sach pozwalają dokonać porównania wyników wła-
snych badań z opracowaniami innych polskich badaczy 
(Iwanowskiego, Łubkowską, Nowotnego, Wolańskiego, 
Zeyland-Malawkę i Żołyńskiego). Praca ma niewątpli-
we wartości aplikacyjne. 

W artykule Ocena związków parametrów posta-
wy ciała zmierzonych fotogrametryczną metodą 
Moire’a z wybranymi cechami somatycznymi i zdol-
nościami motorycznymi krakowskich dziewcząt 
w wieku 14 lat wskazano na uwarunkowania soma-
tyczne wskaźników postawy ciała, które są mierzone 
metodą fotogrametryczną. 

W pracy krakowskich antropomotoryków Kompo
nenty sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H
RF) dziewcząt i chłopców z Polski południowo-
wschodniej w pierwszej dekadzie XXI wieku a ich 
miejsce zamieszkania nawiązano do tradycyjne roz-
patrywanego zagadnienia gradientów społecznych, 
czyli zmienności wywołanej poprzez czynniki środo-
wiskowe. Tym razem jednak zaprezentowano możli-
wość oceny ich przejawiania się, z wykorzystaniem 
zmodyfikowanej skali T – „Skali Tenowej Uniyear”. 
Zastosowane narzędzie ewaluacji sprawności fizycznej 
okazało się przydatne w badaniach zasygnalizowane-
go wcześniej zjawiska. Wyniki badań nie dostarczyły 
jednak dostatecznej liczby dowodów na to, aby doko-
nać falsyfikacji tezy o istnieniu stratyfikacji społecznej 
w pierwszej dekadzie XXI wieku w dwóch niszach eko-
logicznych (miasto – wieś) Polski południowo-wschod-
niej. W rozwoju somatycznym utrzymuje się nadal ten-
dencja do przewagi kinetyki i dynamiki rozwoju dzieci 

i młodzieży z miast. W sprawności fizycznej można 
dostrzec w zdolnościach wytrzymałościowych echa 
przystosowania się mieszkańców wsi do trudniejszych 
warunków życia. 

Z kolei celem badań prowadzonych w Niem
czech, których wyniki zaprezentowano w pracy 
Wolnoczasowa aktywność sportoworekreacyjna 
młodzieży szkolnej regionu alpejskiego Niemiec 
było poznanie motywów podejmowania zwiększonej 
aktywności sportowo-rekreacyjnej przez młodzież. 
Jest to ważny problem nie tylko poznawczy, ale nade 
wszystko aplikacyjny, gdyż wskazuje na stopień osią-
gania przez nauczycieli ważnych celów kierunkowych 
wychowania fizycznego. 

Na podstawie wyników badań z użyciem autorskie-
go kwestionariusza wywiadu Inwentarza zachowań 
sportowo-rekreacyjnych i Skali postaw ATPA (Attitude 
Toward Physical Activity – postawy wobec aktywności 
fizycznej) opracowanej przez Kenyona oraz z wykorzy-
staniem wielowymiarowych modeli metod statystycz-
nych dokonano ustalenia związków między zmien-
nymi niezależnymi (ww. czynnikami behawioralnymi 
i psychicznymi) a różnymi wskaźnikami aktywności 
fizycznej u 387 uczniów klas maturalnych szkół ogólno-
kształcących. Jak się okazało, dla uprawiających sport, 
głównym motywem podjęcia zwiększonej aktywności 
fizycznej była dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną 
i zaspokojenie „oczekiwań społecznych”. Stwierdzono 
zróżnicowanie w motywach uczestnictwa w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych. Wpływ na decyzje o wyborze 
aktywnego spędzenia czasu wolnego przez chłopców 
ma przede wszystkim możliwość poprawy sprawności 
fizycznej oraz zaspokojenie doznań i przeżyć emo-
cjonalnych, a dla dziewcząt szansa poprawy budowy 
ciała oraz podniesienia na wyższy poziom zdrowia. 
Z przeprowadzonych badań w Niemczech wynika więc 
optymistyczny wniosek. Wbrew powszechnym poglą-
dom o zaniku zainteresowań aktywnością fizyczną 
przez młode europejskie społeczeństwo, wyniki badań 
dowodzą, że młodzież niemiecka jest zainteresowana 
aktywnymi formami spędzania czasu wolnego i uważa 
uprawianie sportu za zajęcia godne tak samo uwagi – 
jak spotkania towarzyskie. 

W artykule Wpływ programowanej aktywności 
fizycznej na sprawność funkcjonalną palących 
mężczyzn w wieku starszym: badania pilotażowe 
zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na 
niewielkiej grupie mężczyzn wieku 60–75 lat nałogo-
wo palących papierosy i uczestniczących regularnie 
w treningach Tai-Chi. Ich celem było zweryfikowanie 
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tezy o możliwości poprawy sprawności fizycznej na-
łogowych palaczy w wieku starszym pod wpływem 
zwiększonej aktywności fizycznej. Przeprowadzony 
eksperyment badawczy dowodzi, że regularne upra-
wianie ćwiczeń Tai-Chi może sprzyjać poprawie pozio-
mu takich wskaźników sprawności fizycznej badanej 
w konwencji zdrowia, jak: siła mięśni kończyn dolnych 
i równowaga dynamiczna. W mniejszym stopniu zaob-
serwowano pozytywny wpływ ww. treningu na poziom 
wydolności tlenowej. Pomimo braku akceptacji zmien-
nych pośredniczących (palenia tytoniu przez bada-
nych mężczyzn), uwzględnionych w eksperymencie, 
to należy sądzić, że nawet wśród osób należących do 
grupy ryzyka przedwczesnej umieralności można osią-
gnąć pozytywne efekty w zakresie poprawy niektórych 
komponentów sprawności fizycznej ujętej w konwencji 
zdrowia. Oczywiście taki optymistyczny wniosek wy-
maga potwierdzenia w dalszych badaniach. 

Jeszcze w większym stopniu do problemu oceny 
wybranych komponentów sprawności fizycznej bada-
nej w myśl amerykańskiej koncepcji H-RF nawiązano 
w pracy Stan biologiczny studentów i studentek 
Akademii Wychowania Fizycznego na tle ogółu 
młodych osób dorosłych studiujących w najwięk-
szych państwowych uczelniach Krakowa. Na pod-
stawie zebranych materiałów podjęto się oceny kom-
ponentów morfologicznych, do których zaliczano skład 
ciała i rodzaj dystrybucji tłuszczu w ustroju. Zgodnie 
z przewidywaniem okazało się, że studentki z AWF 
w Krakowie odznaczały się lepszymi ww. wskaźnikami 
zdrowia niż ich rówieśnice z innych uczelni. 

Nie udało się również w pracy Zróżnicowanie 
płciowe wielkości wskaźników fizjologicznych na 
wysiłek o stopniowo wzrastającym obciążeniu 
u osób uprawiających biegi średnie i długie sfalsyfi-
kować znane prawidłowości w przejawach dymorfizmu 
płciowego wskaźników zdrowia, które uwzględnia się 
w ww. koncepcji H-RF. Okazało się, że u trenujących 
biegi średnie na przeciętnym poziomie (poziom II i III 
klasy sportowej) płeć różnicuje poziom podstawowych 
cech somatycznych, globalnych wielkości maksymalne-
go minutowego poboru tlenu oraz relatywnych wskaź-
ników VO2 max na poziomie progu niekompensowanej 
kwasicy metabolicznej (próg TDMA). Interesujące 
wydaje się to, że badania wykazały brak istotnych 
statystycznie różnic w wielkościach VO2 max, zrelaty-
wizowanych na beztłuszczową masę ciała (FFM free 
fat mass). Potwierdzono także zjawisko wyrównywania 
się różnic międzypłciowych w relatywnych wskaźni-
kach maksymalnego minutowego poboru tlenu, które 

wcześniej stwierdzono u osób starszych w badaniach 
prowadzonych w ubiegłym wieku przez krakowskich 
antropomotoryków. 

Na zakończenie cyklu prac empirycznych publi-
kowanych w 60 numerze Antropomotoryki zamieścili-
śmy trzy artykuły podejmujące problem efektywności 
treningu w zakresie: przygotowania koordynacyjnego 
zawodników (Zróżnicowanie poziomu zdolności 
ko ordynacyjnych 13–15letnich chłopców trenu-
jących narciarstwo zjazdowe i ich rówieśników 
nieuprawiających sportu) oraz doskonalenia umie-
jętności technicznych i taktycznych w zespołach piłki 
nożnej kobiet (Stronne zróżnicowanie (asymetria) 
przygotowania technicznego strzałów na bram-
kę w Mistrzostwach Europy Kobiet 2009 w piłce 
nożnej). Dodatkowo w artykule Prognoza rozwoju 
freedivingu na podstawie analizy rekordów świata 
ustanowionych w latach 1993–2009 przedstawio-
no propozycje prognozowania wyników sportowych 
w nietypowej konkurencji sportowej, za jaką należy 
uważać freediving. 

W pierwszej z wymienionych prac autorzy podję-
li się rozwiązania problemu: czy uprawianie w młodym 
wieku (13–15 lat) narciarstwa zjazdowego jest czynni-
kiem sprzyjającym osiąganiu wyników sportowych. Do 
tej pory uwaga badaczy koncentrowała się na równowa-
dze, zdolności koordynacyjnej, dominującej w omawianej 
dyscyplinie sportu. Zaprezentowane wyniki w ww. pracy 
pozwoliły stwierdzić wyraźną przewagę między nietre-
nującymi osobami i trenującymi narciarzami: w czasie 
reakcji prostej i złożonej, koordynacji wzrokowo-rucho-
wej, orientacji przestrzennej, podzielności uwagi oraz 
w orientacji-postrzegania. Z poziomem sportowym ba-
danych najsilniej korelowała orientacja-postrzeganie 
i podzielność uwagi. Wynika z tego, że obie zdolności 
koordynacyjne należałoby uwzględniać w naborze do 
wyczynowego uprawiania narciarstwa zjazdowego. 

W drugiej pracy celem badań było poznanie zja-
wiska asymetrii w rozwiązaniach technicznych i tak-
tycznych kobiet uprawiających wyczynowo piłkę noż-
ną. Z analizy bramek zdobytych podczas 25 meczów 
Mistrzostw Europy kobiet w piłce nożnej w 2009 r., 
które zostały rozegrane w Finlandii, większość bramek 
zdobyto po strzałach nogą prawą (66,1%) i przy bra-
ku wyraźnej przewagi strzałów z prawej strefy boiska 
(55,4%). Tylko kilka procent zawodniczek było „obunoż-
nych”, a więc opanowały w taki sam sposób wykonania 
strzałów lewą i prawą nogą. Zebrane wyniki mają dużą 
wartość aplikacyjną dla szkolenia sportowego kobiet 
uprawiających wyczynowo piłkę nożną. 
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Na zakończenie wymienionej grupy prac orygi
nalnych zamieściliśmy publikację: Prognoza roz-
woju freedivingu na podstawie analizy rekordów 
świata ustanowionych w latach 1993–2009 na temat 
interesującej i zarazem kontrowersyjnej konkurencji 
sportowej, która pozwala ujawnić wprost fenomenalne 
możliwości adaptacyjne człowieka poruszającego się 
pod wodą ze wstrzymanym oddechem. 

Freediving (z ang. free – wolny, swobodny; diving –
nurkowanie) – to jedna z najmłodszych dyscyplin sportu, 
polegająca na nurkowaniu ze wstrzymanym oddechu. 
W 1994 r. rozpoczęło działalność stowarzyszenie AIDA 
– Association Internationale pour le Développement de 
l’Apnée (Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Nurkowania Bezdechowego), założone przez 
grupę lekarzy, techników, płetwonurków i nurków bez-
dechowych, mające na celu uregulowanie oraz standa-
ryzację konkurencji i rekordów.

Obecnie wyróżnia się konkurencje: głębokościowe 
– gdzie celem jest osiągnięcie jak największej głęboko-
ści; stały balast – nurkowanie w płetwach/monopłetwie; 
freeimmersion – nurkowanie bez płetw, zawodnik po-
konuje drogę w dół i do góry, podciągając się rękoma 
po linie; unassisted – nurkowanie bez płetw, zawodnik 
nie może dotykać liny, drogę pokonuje płynąc »żabką«; 
zmienny balast – zawodnik zanurza się z dodatkowym 
balastem, który zostawia na dole i powraca o własnych 
siłach korzystając z płetw lub liny; no limits – zawodnik 
zanurza się z dodatkowym balastem, najczęściej na 
specjalnej konstrukcji zwanej »windą« (wynurza zaś 
z pomocą balonu z powietrzem – konkurencje baseno-
we); dynamika w płetwach – zawodnik ma za zadanie 
przepłynąć jak najdłuższy dystans pod wodą korzy-
stając z płetw lub monopłetwy; dynamika bez płetw – 
tak jak wyżej, ale bez płetw; statyka – czyli statyczne 
wstrzymywanie oddechu, konkurencja polegająca na 
jak najdłuższym wstrzymaniu oddechu pod wodą. 

Warto zaznaczyć, że w 1970 roku organizacja 
CMAS, ratyfikująca wówczas rekordy, postanowiła wy-
cofać się z pełnienia tej funkcji ogłaszając, że „próby 
ustanawiania nowych rekordów w głębokościowym 
nurkowaniu na wstrzymanym oddechu przestają być 
traktowane jako rywalizacja sportowa i od tej pory uwa
żane będą za praktyczne badania naukowe”. Powodem 
tego było dochodzenie w nurkowaniu do granicy 50 m 
uznawanej powszechnie za „nieprzekraczalną” – za 
limit możliwości ludzkich. Uważano, że poniżej tej głę-
bokości ciśnienie zgniecie płuca nurka i – wywołując 
obfite krwawienie – spowoduje jego śmierć. Obecne 
rekordy kobiet i mężczyzn w niektórych konkurencjach 

przekroczyły granicę 100 m! Gdzie można postawić 
granice ludzkich możliwości w freedivingu? Na to pyta-
nie starają się odpowiedzieć po raz pierwszy w świecie 
autorzy publikowanego artykułu w Antropomotoryce. 

W dziale Polemiki i Dyskusje zamieściliśmy daw-
no już niesłyszany głos Barbarzyńcy z Pałacu Nauki 
(przepraszam za epitet, ale jest on dobrowolnie przyję-
ty za pseudonim Autora publikacji!). Tym razem nie zaj-
muje się problemem sterowania, ani motor learning, ale 
pisze w swoim felietonie Andrzej Wohl – zapomniany 
tytan o naszym polskim prekursorze teorii motoryczno-
ści (antropomotoryki), o zapomnianym Andrzeju Wohlu 
(1911–1998), dziennikarzu, polityku, twórcy pierwszego 
w świecie Zakładu Socjologii Sportu i nade wszystko 
socjologu sportu, który był związany przez dziesiątki 
lat z AWF w Warszawie. Nie sądzę, aby autor publika-
cji poczuwał się do obowiązku przypomnienia sylwetki 
działacza komunistycznego, czy polityka z formacji, 
którą historia skazała na zapomnienie (Andrzej Wohl 
był wierny swym przekonaniom komunistycznym od 
chwili wstąpienia jeszcze w okresie przedwojennym do 
Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy). Nieprawdą 
byłoby też przypuszczenie, że Barbarzyńca z Pałacu 
Nauki ma powinność spłacenia długu wdzięczno-
ści profesorowi AWF w Warszawie za niewątpliwe 
osiągnięcia w tworzeniu zrębów socjologii sportu 
(w 1965 roku został wybrany na przewodniczącego 
Międzynarodowego Komitetu Socjologii Sportu, a w la-
tach 1965–1984 pełnił funkcję redaktora naczelnego 
czasopisma International Review of Sport Sociology, 
wypromował 20 doktorów), lub też chce wyrazić sło-
wa podziękowania za jego duże osiągnięcia w rozwoju 
myśli marksistowskiej w naszym kraju (głównym przed-
miotem jego badań była socjologia sportu, widziana 
z marksistowskiej perspektywy). 

W dziale Polemiki i Dyskusje słyszymy nawoływa-
nie, aby oddzielić ziarno od plew i zdejmując otoczkę 
komunisty oraz ideologii politycznej „wykorzystać spo-
sób myślenia, który jeszcze – a może nawet zwłasz-
cza – obecnie może okazać się szczególnie cenny 
w wyprowadzeniu światowej antropomotoryki z zasto-
ju”. Idąc za swoim głosem sumienia, autor doniesienia 
nie zwraca uwagi na treści publikacji typowe dla so-
cjologa o określonej orientacji politycznej (por mono-
grafie: Społeczno-historyczne podłoże sportu. Sport 
i Turystyka, Warszawa 1961, czy też Sport wiejski 
a przeobrażenia wsi polskiej. AWF, Warszawa 1977), 
ale na jego ujęcie znaczenia, takich pojęć jak: słowo 
i ruch, będące niejako produktem ubocznym rozważań 
filozoficznych profesora AWF z Warszawie. Najpełniej 
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credo w tej sprawie zostało wyłożone w książce Słowo 
a ruch: z zagadnień teorii motoryczności ludzkiej (PWN, 
Warszawa 1965). 

Wsłuchując się w ten głos troski o przyszłość nie 
tylko polskiej antropomotoryki w pewnym sensie jestem 
zaskoczony i nie po raz pierwszy znajduję dowód na 
wyjątkowy potencjał intelektualny Autora publikacji. 
Zaskoczenie wynika z faktu, że od dłuższego czasu 
odczuwam już schyłek tego, o co walczyliśmy od dzie-
siątków lat, o tożsamość teorii motoryczności (antropo-
motoryki). Cieszy mnie stwierdzenie, że można jeszcze 
mieć nadzieję na poprawę sytuacji nauki, tworzonej 
przez lata w Krakowie i widzieć iskierkę światła, któ-
re doprowadzić może nas i młodszych (nie tylko dzięki 
Antropomotoryce) do upragnionego celu. Gratuluję też 
autorowi publikacji umiejętności wydobycia z warstwy 
ideologicznej tego, co jest prawdziwą nauką, czym 
można się zainteresować i iść dalej, niezależnie od 
światopoglądu czy orientacji politycznej. Muszę jednak 
przyznać się, że czytając publikacje Andrzeja Wohla 
nie mogłem stwierdzić, ile jest w ich treściach poglą-
dów Stalina, Engelsa, Marksa czy rosyjskich intelektu-
alistów, a ile jego oryginalności.

W związku z tym moje szczere gratulacje! 
I jeszcze tylko jedna końcowa refleksja. Zbliżają się 

Święta Bożenarodzeniowe i Nowy 2013 Rok. Jak każe 
polska tradycja z tej okazji należy złożyć sobie nawza-
jem życzenia pomyślności i optymizmu na przyszłość. 
Mnie wypada szczególnie gorąco podziękować współ-
pracownikom Redakcji, a zwłaszcza kolegom i koleżan-
kom z AWF we Wrocławiu, z którymi idziemy wspólnie 
do celu, choć to droga kręta i wyboista. Żywię nadzieję, 
że pokonamy trudności i nasze wspólne czasopismo 
znajdzie uznanie u czytelników i potencjalnych Autorów 
publikacji . 

Dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierali nasze działania lub tylko nie przeszkadzali, 
aby dokończyć rozpoczęte dzieło na początku 2012 
roku. 

Wszystkim mówię po staropolsku: Do siego 
roku!

Redaktor Naczelny
„Antropomotoryki-Kinesiology”

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 email: antropomotoryka@awf.krakow.pl. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osob nej 
stro nie. Prosimy wymienić w nim jedynie po zy cje, na 
które autor powołuje się w tekście. Po win ny być one 
nu me ro wa ne cy fra mi arabskimi i usze re go wa ne w 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) monografie:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Un der

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

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

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

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

 Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Po-
wi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje 
zdjęć oraz fotografie należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra ficz nym. Na od wro cie fo to gra fii trzeba 
napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zazna-
czyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja 
dru ku je je dy nie zdję cia 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 Office, w for ma cie DOC lub RTF. Ilu stra cje, 
ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne w osobnych 
plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie za zna czo ne 
ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy na le ży wy ko nać 
w kolorze czar nym. Moż na stosować tin ty szare o różnym 
na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze względów es te tycz-
nych, prosimy stosować czcionkę jed no ele men to wą (np. 
arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień (bold, ita lic). Przy 
ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość musi wy no sić co 
najmniej 300 dpi. Ilustracje czar 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 fizjologii wysiłku i treningu spor to-
we go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

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

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

 
 Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic-

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

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

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

elektroniczną jako plik PDF. Po niezbędnej korekcie 
i akceptacji pracy do druku należy ją odesłać w terminie 
do 10 dni na adres 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: 
marta.czajkowska@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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 INFORMATION  FOR  THE  AUTHORS

1. “Kinesiology” (“Antropomotoryka”) is an official scientific 
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 field 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 tific 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 qualified 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 figures, 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 tific value sub mitted and 
accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci en-

tific 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 

office 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 first page should contain the information in the 

following order: title, name(s) of the author(s), scientific 
degree(s) of the author(s) and the pro fessional affiliation, 
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 first 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 Office, preferably DOC or RTF for-
mat. Illustrations and tables should be packed in sepa rate 
files 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 files should be packed 
using RAR or ZIP. After copying them on CD it is necessary 
to check if all the files 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 fizjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

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

[4]  Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: 
ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nal-
nych i prób spraw no ści fizycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monograficzne, 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 file. 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: 
marta.czajkowska@awf.krakow.pl when the corrected 
proof copy is returned.

• Current copies of Antropomotoryka and those from the files 
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.
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WPŁYW MECZU PIŁKI NOŻNEJ NA OCENĘ 
UCIĄŻLIWOŚCI WYSIŁKU OZNACZANEJ  

NA PODSTAWIE PROGU WRAŻLIWOŚCI MIĘŚNI NA BÓL

INFLUENCE OF FOOTBALL MATCH ON RATE  
OF PERCEIVED EXERTION MEASURED  

BY PAIN PRESSURE THRESHOLD

 Adam Kawczyński*, Dariusz Mroczek*, Paweł Chmura**,  
Kamil Kobiałka***,  Pascal Madeleine****, Jan Chmura*****

***** dr, Katedra Motoryczności Sportowca, Wydział Nauk o Sporcie, AWF we Wrocławiu,  Polska
***** mgr, Katedra Zespołowych Gier Sportowych, Wydział Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu, Polska
***** mgr, Katedra Motoryczności Sportowca, Wydział Nauk o Sporcie, AWF we Wrocławiu,  Polska
***** prof., Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet, Dania
***** prof. dr hab.,  Katedra Motoryczności Sportowca, Wydział Nauk o Sporcie, AWF we Wrocławiu,  Polska

Słowa kluczowe: opóźniona bolesność mięśniowa, piłka nożna, kończyny dolne
Key words: fatigue, muscle soreness, football, lower extremities

Cel pracy. Oznaczenie poziomu uciążliwości wysiłku po meczu ligowym.
Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 11 piłkarzy Polskiej Ekstraklasy Młodzieżowej. Eksperyment został 

przeprowadzony po meczu ligowym. W trakcie procedury badawczej oznaczono próg wrażliwości mięśnia na 
ból oraz poziom kinazy kreatynowej i mioglobiny przed i natychmiast po meczu.

Wyniki. Uciążliwość wysiłku meczowego oceniana poziomem wrażliwości na ból mięśni kończyny dolnej 
wzrosła istotnie statystycznie dla mięśni uda kończyn dolnych. Poziom kinazy kreatynowej i mioglobiny nie 
uległ zmianie na skutek meczu.

Wnioski. Przeprowadzony eksperyment wyraźnie wskazuje na wzrost uciążliwości wysiłku na skutek meczu 
mistrzowskiego oraz na użyteczność metody mapowania wrażliwości mięśnia na ból w ocenie kosztu fizjolo-
gicznego wysiłku meczowego.

Aim of the study.  To assess the rate of perceived exertion in relation to  football game.
Material and methods. Eleven male football players participated in the present study. Players were the Polish 

Young Extraleague Team members. The experiment was performed after league game. The procedure composed 
of following items: measurement of pain pressure threshold, level of creatine kinase and myoglobin before and 
immediately after football match.

Results. The rate of perceived exertion increased in both legs thigh muscles as the result of football game. 
Level of creatine kinase and myoglobin did not change significantly.

Conclusions. The present study showed  an increase in the rate of perceived exertion as the effect of football 
match and showed a biomarker like pain pressure threshold can be used an indicator physical exertion.

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   



– 20 –

Adam Kawczyński, Dariusz Mroczek, Paweł Chmura, Kamil Kobiałka, Pascal Madeleine, Jan Chmura

Wstęp

Współczesną piłkę nożną na najwyższym poziomie 
cechuje duża częstotliwość rozgrywania meczów 
mistrzowskich. Harmonogram rozgrywek ligowych, 
pucharowych, udział w reprezentacji i różnych turnie-
jach przyczynia się do tego, że dobry piłkarz często 
rozgrywa dwa, a nawet trzy mecze w tygodniu. W takiej 
sytuacji sztab szkoleniowy ma problem nie tylko z uło-
żeniem treningu, ale przede wszystkim z doprowadze-
niem zawodników do wysokiej dyspozycji psychomoto-
rycznej w kolejnym meczu, który odbywa się np. 2–3 
dni później. Dobry i bogaty klub, posiadający szeroką 
ławkę rezerwowych nie praktykuje wymiany wszystkich 
piłkarzy w kolejnych meczach [1].

Z najnowszych publikacji wynika, że zawodnicy 
w czasie meczu przebiegają ok. 10–12, a nawet 14 
kilometrów i zmieniają tempo gry ok. 750 razy, prze-
mieszczając się z prędkością od 1,4 do 8–9 m/s [2, 3]. 
Piłka nożna stawia przed zawodnikami bardzo duże 
wymagania, szczególnie pod względem przygotowania 
motorycznego. W trakcie gry piłkarz wykonuje wiele 
bardzo złożonych ruchów np.: sprinty, zmiany prędkości 
i kierunku biegu, wyskoki, drybling, uderzenia i odbiory 
piłki [4]. Tak duże i zróżnicowane obciążenie wysiłkiem 
skutkuje zmęczeniem centralnym, jak i obwodowym.

Jedną z metod oceny zmęczenia po wysiłku jest 
ocena uciążliwości wysiłku (RPE). W najnowszej li-
teraturze brak doniesień dotyczących RPE po meczu 
mistrzowskim w piłce nożnej. RPE u piłkarzy zba-
dane zostało jedynie podczas małych gier [5]. Ból 
mięśni wynikający z ich intensywnej pracy, oceniany 
za pomocą progu wrażliwości mięśni  na ból (PPT), 
występuje w trzech podstawowych postaciach: 1) 
ból odczuwany w trakcie i natychmiast po wysiłku; 
2) opóźniona bolesność mięśniowa; 3) ból wywołany 
niekontrolowanymi skurczami mięśni. Każdy z tych 
rodzajów bólu ma inną etiologię i czas występowania. 
Ból odczuwany podczas wysiłku jest głównie efek-
tem czynników takich jak: stężenie mleczanu w ko-
mórkach mięśniowych, zmiana stężenia jonów sodu 
i potasu oraz zmiany poziomu hormonów. Opóźniona 
bolesność mięśniowa wynika ze stanu zapalnego 
i obrzęku mięśni będących efektem mikrouszkodzeń 
włókien mięśniowych. Ból podczas mimowolnych skur-
czów mięśni wynika z ich nadmiernego napięcia [6].  
W trakcie meczu piłki nożnej mięśnie zawodników 
wykonują intensywne skurcze ekscentryczne np.: 
podczas zmian kierunku biegu, nagłych hamowań 
i lądowań po wyskoku. Aktywność tego typu powo-

duje mikrouszkodzenia włókien mięśniowych [7]. 
Uszkodzenia tego typu znajdują swoje odzwierciedle-
nie w poziomie kinazy kreatynowej i mioglobiny [8, 9]. 
Celem pracy była ocena uciążliwości wysiłku na pod-
stawie badania progu wrażliwości mięśnia na ból oraz 
poziomu kinazy kreatynowej (CK) i mioglobiny (Mb) 
przed i bezpośrednio po meczu. Postawiliśmy hipotezę, 
że po meczu ligowym nastąpi zmiana poziomu RPE 
oraz wybranych markerów wysiłku startowego.

Materiał i metoda

W badaniu udział wzięło 11 zawodowych piłkarzy (wiek 
18.7 ± 1,2 lat; wysokość ciała 181,7 ± 4,1 cm; masa ciała 
73,0 ± 5,2 kg; BMI 22,1 ± 0,9). Badani byli zawodni-
kami Polskiej Młodzieżowej Ekstraligi. Zakwalifikowani 
do eksperymentu zawodnicy nie zgłaszali żadnych 
dolegliwości bólowych w obrębie kończyn dolnych, jak 
również nie ulegli żadnej poważnej kontuzji w okresie 
przed badaniem. 

Procedury badawcze

Eksperyment został przeprowadzony przed i bezpo-
średnio po meczu ligowym. Podczas badań oznaczano 
próg wrażliwości mięśni kończyn dolnych na ból, stano-
wiący podstawę do określenia RPE. Pobrano również 
krew celem oznaczenia poziomu kinazy kreatynowej 
i mioglobiny. Pomiary te zostały przeprowadzone przed 
i natychmiast po meczu. W badaniu przyjęto, że zmnie-
szenie średniej wartości PPT oznacza wzrost RPE [10].

Próg wrażliwości mięśnia na ból (PPT)

Do pomiaru PPT zastosowaliśmy algometr elektro-
niczny (Somedic® Algometer typ 2, Szwecja). Średnica 
końcówki urządzenia służącej do uciskania określonych 
punktów na mięśniu wynosi 10 mm i jest pokryta kau-
czukową osłoną o grubości 2 mm. Nacisk i tempo jego 
wywierania na punkt był wystandaryzowany i wynosił 
30  kPa/s. Za wartość progu bólowego przyjęto wartość 
nacisku, przy której badany zgłaszał, że ucisk wywie-
rany na określony punkt wywołuje w ból. Powtarzalność 
pomiaru oznaczona za pomocą wewnąrzklaso-
wego współczynnika korelacji (ICC) wynosiła 0,847. 
Wartość PPT była oznaczana na kończynach dolnych 
na 23 punktach oznaczonych permanentnym mar-
kerem na następujących mięśniach (ryc. 1): mięsień 
prosty uda (punkty 1–2); miesień napinacz powięzi 
szerokiej (punkt 3); mięsień obszerny boczny (punkty 
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4–6); mięsień obszerny przyśrodkowy (punkt 7); mię-
sień półścięgnisty i półbłoniasty (punkty 8–11); mięsień 
dwugłowy uda (punkty 12–15); mięsień piszczelowy 
przedni (punkt 16); mięsień strzałkowy (punkty 17–18); 
głowa boczna mięśnia brzuchatego łydki (punkty 19–
20); głowa przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki 
(punkty 21–22); i mięsień płaszczkowaty (punkt 23). 
Punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zaliczyliśmy do grupy przed-
niej mięśni uda, a do  grupy tylnej mięśni uda punkty 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.  Punkty 16, 17, 18 do grupy 
przedniej mięśni podudzia, a punkty 19, 20, 21, 22, 23 
do grupy tylnej mięśni podudzia.

Mapowanie PPT polega na interpolacji wartości 
PPT zmierzonych w ściśle określonych punktach mię-
śnia, co umożliwia graficzne przedstawienie zmian 
PPT w obrębie badanego mięśnia [11].

Analiza statystyczna 

Do analizy porównawczej uciążliwości wysiłku oraz 
poziomu kinazy kreatynowej i mioglobiny w poszcze-
gólnych pomiarach zastosowano analizę wariancji dla 
pomiarów powtarzanych. Test Bonferroni został zasto-

sowany jako test typu post hoc. Dane zostały przedsta-
wione w postaci średnich arytmetycznych i średniego 
odchylenia standardowego. Poziom P < 0,05 został 
przyjęty jako istotny statystycznie.

Wyniki

Mięśnie uda

a) Kończyna dominująca 
Średnia wartość PPT dla przedniej grupy mięśni uda 
zmniejszyła się istotnie statystycznie natychmiast po 
meczu (725,5 ± 45,1 kPa, p = 0,02) w porównaniu 
z wartością przed meczem (911,3 ± 35,8 kPa) (ryc. 2).

Średnia wartość PPT dla tylnej grupy mięśni uda 
uległa statystycznie istotnemu zmniejszeniu natych-
miast po meczu (825,8 ± 35,8 kPa) w porównaniu 
z wartością przed meczem (976,4 ± 55,5 kPa) (ryc. 2).

W mięśniach podudzia nie doszło do statystycznie 
istotnej zmiany średniej wartości PPT (ryc. 2).

b) Kończyna niedominujaca
Natychmiast po meczu średnia wartość PPT dla przed-
niej grupy mięśni uda (687,8 ± 36,7 kPa, p = 0,001) 
była istotnie statystycznie mniejsza niż przed meczem 
(888,8 ± 14,4 kPa) (ryc. 2).

Średnia wartość PPT dla tylnej grupy mięśni uda 
zmniejszyła się istotnie statystycznie natychmiast po 
meczu (781,3 ± 34,2 kPa, p = 0,03) w porównaniu 
z wartością przed meczem (966,8 ± 52,4 kPa) (ryc. 2).

W mięśniach podudzia nie doszło do statystycznie 
istotnej zmiany średniej wartości PPT (ryc. 2).

c) Kinaza kreatynowa 
Natychmiast po meczu (492,1±50,3 IU/L) nie zaobser-

wowano statystycznie istotnej zmiany poziomu CK w po-
równaniu z pomiarem przed meczem (430,4±60,4 IU/L).

d) Mioglobina
Pod wpływem wysiłku meczowego poziom mio-

globiny nie uległ statystycznie istotnej zmianie. Przed 
meczem wynosił (96,7 ± 14,4 µg/L), a natychmiast po 
meczu (92,9 ± 14,4 µg/L).

Dyskusja

Przeprowadzone badanie dostarcza unikatowych 
informacji dotyczących zmian stopnia uciążliwości 
wysiłku u piłkarzy po meczu ligowym. Wykazane 

 

Rycina 1. Schemat punktów badania progu wrażliwości mięśnia na ból

Figure 1. Schematic representation of the 23 points for pain pressure 
threshold assessment
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Rycina 2. Mapy uciążliwości wysiłku ocenianej na podstawie wrażliwości mięśni na ból. „+” oznacza największą uciążliwość wysiłku (najmniejszą wartość 
PPT), a „–” najmniejszą uciążliwość wysiłku (największą wartość PPT)

Figure 2. Rate of perceived exertion maps assessed by pain pressure threshold. Highest level of rate of perceived exertion (lowest level of PPT) marked 
by „+” Lowest level of rate of perceived exertion (highest level of PPT) marked by „–”  
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Ryc.2 Mapy uciążliwości wysiłku ocenianej na podstawie wrażliwości mięśni na ból. Kolor 
czerwony oznacza największą uciążliwość wysiłku (najmniejszą wartość PPT), a niebieski 
najmniejszą uciążliwość wysiłku (największą wartość PPT). 
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w badaniu zmiany PPT jednoznacznie wskazują 
na wzrost RPE po meczu w mięśniach uda obu 
kończyn dolnych. W nowoczesnym treningu, pla-
nowanie obciążeń powinno uwzględniać nasze 
obserwacje, szczególnie bezpośrednio po meczu 
mistrzowskim oraz w treningu regeneracyjnym. 
Mapowanie PPT stwarza zupełnie nowe możliwo-
ści obrazowania zmian RPE po meczu ligowym [12]. 
W uzyskanym obrazie zmian obserwujemy zmniej-
szenie wartości PPT, które jednoznacznie wskazuje 
na wzrost RPE po meczu w mięśniach uda obu koń-
czyn.  Zaskakującą obserwacją jest brak istotnych 
różnic w RPE między kończyną dolną dominującą 
i niedominującą. Odczuwana przez piłkarzy w mię-
śniach uda kończyn dolnych uciążliwość wysiłku jest 
najprawdopodobniej wynikiem znacznego obciążenia 
kończyn dolnych podczas meczu, o którym świadczą 
parametry biomechaniczne, takie jak duża siła ge-
nerowana przez mięśnie [13, 14] i prędkość kątowa 
uda oraz podudzia podczas uderzenia piłki [13, 15]. 
Uciążliwość wysiłku wykazana u piłkarzy w obrębie 
mięśni uda może częściowo wyjaśniać ich podatność 
na urazy w takcie meczu. Współczesna literatura 
podaje, że 92% urazów w piłce nożnej dotyczy koń-
czyn dolnych, 37% stanowią urazy mięśnia dwugło-
wego uda, 23% dotyczy mięśnia przywodziciela uda, 
a 19% to urazy mięśnia czworogłowego uda [16]. 

Brak zmian w poziomie CK natychmiast po meczu jest 
obserwacją dość zaskakującą, ponieważ literatura 
podaje, że ten marker uszkodzeń mięśniowych wyka-
zuje statystycznie istotny wzrost w trakcie 48 godzin 
po meczu piłki nożnej [17]. Pamiętać jednak należy, że 
współczesna nauka podważa zasadność stosowania 
poziomu CK jako pośredniego wskaźnika intensywno-
ści wysiłku [18], ponieważ jej poziom wykazuje bardzo 
dużą zmienność w trakcie pomiarów prowadzonych 
w identycznych warunkach [19].

Niezmienny poziom Mb w naszym eksperymencie 
pokrywa się z doniesieniami naukowymi stwierdza-
jącymi, że mechanizm zmian tego markera wymaga 
dokładnej analizy, czego przykład stanowi wpływ su-
plementacji białkowo-węglowodanowej na poziom Mb 
w 24. godzinie po ćwiczeniach ekscentrycznych [20].

Wnioski

Przeprowadzone badanie wskazuje na wzrost RPE 
w mięśniach uda obu kończyn dolnych u piłkarzy po 
meczu mistrzowskim. Obserwacja ta nie znajduje 
odzwierciedlenia w poziomie CK i Mb. Pomiar RPE 
z zastosowaniem mapowania PPT może stanowić sku-
teczną metodę określania kosztu fizjologicznego wy-
siłku meczowego oraz dostarczać istotnych informacji 
w konstruowaniu obciążeń w treningu regeneracyjnym.
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ZWIĄZKI POMIĘDZY BUDOWĄ MORFOLOGICZNĄ 
STÓP A SIŁĄ EKSPLOZYWNĄ KOŃCZYN DOLNYCH  
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CONNECTIONS BETWEEN THE FEET STRUCTURE  
AND EXPLOSIVE POWER OF LOWER LIMBS  

IN 20–28 YEARS OLD MEN
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Słowa kluczowe: wysklepienie podłużne, wysklepienie poprzeczne, kąt koślawości palucha (α), kąt 
szpotawości V palca (β), skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny

Key words: the longitudinal arch, the transverse arch, hallux valgus angle (α), the V toe varus defor-
mity angle (β), the long jump from the place, the high jump

Cel pracy. Stopa stanowi jedno z ogniw w proprioceptywnym łańcuchu kinetycznym człowieka, a jej 
sprawność jest częścią ogólnej sprawności statyczno-dynamicznej. Celem pracy była analiza związków cech 
morfologicznych stóp z siłą eksplozywną kończyn dolnych u mężczyzn w wieku 20–28 lat.

Materiał i metoda. Badaniami przekrojowymi objęto 130 losowo wybranych studentów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu, w wieku 20–28 lat. Metodą badawczą 
była plantograficzna ocena stóp w warunkach statycznych. Plantogramy wykonano techniką niebrudzącą 
przyrządem pomysłu Ślężyńskiego. Siłę eksplozywną kończyn dolnych określono na podstawie pomia- 
rów skoku w dal z miejsca i wyskoku dosiężnego. Z danych pomiarowych obliczono podstawowe miary 
statystyki opisowej. Do oceny związków wybranych cech morfologicznych stóp z siłą eksplozywną kończyn 
dolnych oraz związku pomiędzy wybranymi próbami sprawności motorycznej zastosowano korelację liniową 
Pearsona. 

Wyniki. Nie odnotowano statystycznie istotnych związków pomiędzy parametrami charakteryzującymi 
budowę stóp a skokiem w dal z miejsca i wyskokiem dosiężnym.  

Wnioski. Budowa morfologiczna stóp prawdopodobnie nie wpływa w zasadniczy sposób na siłę eksplo-
zywną kończyn dolnych u badanych mężczyzn.

Aim of the study. Foot is one link of the human proprioceptive kinetic chain. Feet proficiency is a part of  
general static-dynamic fitness. The aim of this study was to analyze connections between the parameters of feet 
structure and explosive power of lower limbs in 20–28 years old men.

Material and method. Cross-sectional studies included 130 randomly selected men between the ages of 20 
to 28, the students at the University of Rzeszow and the Beskid Skills College in Żywiec. Plantographic method 
non-marking technique was used to evaluate feet. There were drawn suitable lines and angles on plantograms 
and on this basis plantographic indexes were calculated. Explosive power of lower limbs was examined on the 
base of measurements of the long jump from the place and the high jump. Methods of descriptive statistics were 
employed to analyze the collected material. To evaluate connections between chosen plantographic features and 
explosive power of lower limbs, and connection between chosen motor fitness tests there was used Pearson’s 
linear correlation. 
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Results. Studies show that there are no statistical significant correlations between the feet structure and the 
long jump from the place and the high jump. 

Conclusions. The feet structure does not have a fundamental influence on explosive power of lower limbs 
in tested men.

Wstęp

Stopa ludzka jest ważną częścią statyczno-dyna-
miczną narządu ruchu. Z jednej strony jest elementem 
podporowym i w warunkach statyki umożliwia zrówno-
ważenie ciała w położeniu przestrzennym, z drugiej – 
mechanizmem napędowym, nadającym ciału propulsję 
w trakcie poruszania się. 

Stopa jest pierwszym elementem kontaktu z podło-
żem w trakcie lokomocji. Zmniejsza jednostkowe naciski 
ciężaru ciała podczas chodu poprzez możliwość dosto-
sowania się do nierówności podłoża, absorbuje rotacje 
poszczególnych segmentów kończyny dolnej w fazie 
obciążenia oraz działa jako dźwignia w czasie odbicia 
[1]. Stopa stanowi jedno z ogniw w proprioceptywnym 
łańcuchu kinetycznym człowieka, a jej sprawność jest 
częścią ogólnej sprawności statyczno-dynamicznej. 
W związku z tym zasadne jest poszukiwanie związków 
między wybranymi parametrami morfologicznymi stopy 
a siłą eksplozywną kończyn dolnych. Celem pracy była 
analiza związków pomiędzy budową morfologiczną 
stóp a siłą eksplozywną kończyn dolnych u mężczyzn 
w wieku 20–28 lat.

Pytanie badawcze:
1. Jakie są związki pomiędzy budową morfologiczną 

stóp a siłą eksplozywną kończyn dolnych u męż-
czyzn w wieku 20–28 lat?

Materiał i metody badań

Badaniami przekrojowymi, prowadzonymi w latach 
2008–2009, objęto 130 studentów Uniwersytetu Rze-
szowskiego i Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności 
w Żywcu. Wiek badanych mężczyzn mieścił się 
w przedziale 20–28 lat (x = 23,30 ± 1,90 lat). Średnia 
arytmetyczna (x) masy ciała wyniosła 78,10 ± 9,90 kg, 
natomiast średnia wysokości ciała: 180,00 ± 5,80 cm. 
Reprezentatywność próby zapewniono losowym dobo-
rem osób do badań metodą urnową, techniką losowania 
prostego zależnego [2]. Badania zostały wykonane za 
zgodą odnośnych uczelni. Wszystkie osoby, po otrzyma-
niu informacji o celu i metodzie, wyraziły zgodę na udział 
w badaniach. 

Metodą badawczą była plantograficzna ocena stóp 
w warunkach statycznych. Plantogramy (ryc. 1) wy-
konano techniką niebrudzącą, przyrządem pomysłu 

        
                         
                                     KY = BC/AC           Wgwp = WX/YZ100        Wwp = D/S          γ = γ1+γ2 
 
             a)                    b)              c)                    d)                        e)                    f)  

Rycina 1.  Wyznaczanie wskaźników plantograficznych: a) kąt Clarke’a, b) wskaźnik KY, c) wskaźnik głębokości wysklepienia podłużnego stopy (Wgwp), 
d) wskaźnik Wwp Wejsfloga, e) kąt piętowy (γ), f) kąt koślawości palucha (α) i kąt szpotawości V palca (β)

Figure 1. The manner of drawing  plantography indexes: a) Cl angle, b) KY index, c) index of depth of the longitudinal arch of the foot (Wgwp), d) Wejsflog 
index (Wwp), e) heel angle (γ), f) hallux valgus angle (α) and the V toe varus deformity angle (β)
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Ślężyńskiego [3]. W rezultacie materiał stanowiło 260 
plantogramów stóp. Z plantogramów uzyskano scha-
rakteryzowane poniżej wskaźniki.

• Wskaźniki wysklepienia podłużnego:

1) kąt Clarke’a (Cl) zawarty między styczną do przy-
środkowego brzegu odbitki a linią łączącą punkt 
największego wgłębienia (punkt C) z punktem ze-
tknięcia stycznej przyśrodkowej z brzegiem przodo-
stopia [4];

2) wskaźnik Sztritera-Godunowa (KY) określający 
stosunek długości odcinka przebiegającego przez 
zacienioną część odbitki stopy (BC) do długości 
odcinka przechodzącego przez zacienioną i nie-
zacienioną część plantogramu (AC). Odcinek AC  
wykreślano w połowie długości stopy, prostopadle 
do stycznej przyśrodkowej [4];

3) wskaźnik głębokości wysklepienia podłużnego 
stopy (Wgwp) określający stosunek długości odcinka 
WX poprowadzonego prostopadle od połowy od-
cinka YZ (łączącego najdalej wysunięte punkty 
przyśrodkowego brzegu odbitki), w kierunku przy-
środkowego brzegu odbitki stopy [5, 6].

• Wskaźniki wysklepienia poprzecznego:

1) wskaźnik Wwp Wejsfloga określający stosunek dłu-
gości odbitki D (odległość od najdalej wysuniętego 
punktu na pięcie do opuszki najdłuższego palca) do 
jej szerokości S, stanowiącej odległość między naj-
dalej wysuniętymi punktami głowy I i V kości śród-
stopia [4];

2) kąt piętowy (γ) zawarty między stycznymi do 
przyśrodkowego i bocznego brzegu odbitki, które 
przecinają się poza piętą. Do wyznaczenia kąta 
piętowego zastosowano przyrząd (płytkę) do rozry-
sowania i opracowania plantogramów stóp, opraco-
wany przez Knapika [7]. Na płytce z przeźroczystej 
folii była wykreślona pozioma linia B, w połowie któ-
rej przez punkt W przechodziła prosta prostopadła 
D. Równolegle do prostej D, w równych od niej odle-
głościach znajdowały się linie D1 i D2, z boku których 
znajdowały się łuki z podziałką. Miejsca przecięcia 
linii poziomej B i dwu skrajnych linii pionowych 
D1 i D2 narysowanych na płytce oznaczone były 
punktami x1 i x2 (ryc. 2). Na odbitkę z naniesionymi 
liniami stycznymi: przyśrodkową i boczną przykła-
dano płytkę w taki sposób, aby punkty przecięcia 
linii poziomej B i dwu skrajnych linii pionowych D1 

i D2 narysowanych na płytce (x1 i x2 ) znajdowały się 
na ramionach kąta stopy, a równocześnie kąty po-
między dwoma liniami pionowymi a stycznymi do 
przyśrodkowej i bocznej krawędzi stopy po obu 
stronach były równe. Linia środkowa D narysowana 
na płytce  była dwusieczną kąta stopy, a kąt stopy 
równy sumie kątów γ1 + γ2 (ryc. 1e).

• Wskaźniki określające ustawienie palucha  
 i V palca: 

1) kąt koślawości palucha (α) zawarty między styczną 
do krawędzi opuszki palucha a odcinkiem prosto-
padłym do dwusiecznej, wyprowadzonym z punktu 
mtt [4];

2) kąt szpotawości V palca (β) zawarty między styczną 
do krawędzi opuszki palca małego a odcinkiem 
prostopadłym do dwusiecznej, wyprowadzonym 
z punktu mtf [4]. 

Sposób wyznaczenia wskaźników plantograficz-
nych przedstawiono na rycinie 1 a-f.  

Siłę eksplozywną kończyn dolnych badano skokiem 
w dal z miejsca oraz wyskokiem dosiężnym. Skok w dal 
z miejsca badani wykonywali zgodnie z zaleceniami 
testu Eurofit [8], natomiast wyskok dosiężny zgodnie 
z metodyką podaną przez Denisiuka [9].

Na podstawie danych pomiarowych obliczono: 
średnie arytmetyczne (x), odchylenia standardowe (s), 

 

Rycina 2. Schemat płytki do rozrysowania i opracowania plantogramów 
stóp pomysłu Knapika [7]

Figure 2. The scheme the device for drawing up and elaborating the 
plantograms of the feet according to Knapik [7]
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współczynniki zmienności (V), podano wartości mak-
symalne (max) i minimalne (min). Normalność rozkładu 
poszczególnych cech weryfikowano testem χ² zgodno-
ści z rozkładem normalnym [10]. Do analizy związków 
pomiędzy wybranymi cechami wysklepienia stopy a siłą 
eksplozywną kończyn dolnych oraz związku pomiędzy 
wybranymi próbami sprawności motorycznej zastoso-
wano korelację liniową Pearsona. Przyjęto następującą 
skalę przymiotnikową, określającą siłę korelacji:

rXY = 0 zmienne nie są skorelowane,
0 < rXY < 0,1 korelacja nikła,
0,1 ≤ rXY < 0,3 korelacja słaba,
0,3 ≤< rXY < 0,5 korelacja przeciętna,
0,5 ≤rXY < 0,7 korelacja wysoka,

0,7 ≤rXY < 0,9 korelacja bardzo wysoka,
0,9 ≤rXY < 1 korelacja prawie pełna [11].

W analizach statystycznych wykorzystano program 
Microsoft Excel pakietu Office firmy Microsoft oraz pro-
gram STATISTICA 9.0 firmy Stat Soft.

Wyniki badań

W tabeli 1 zamieszczono podstawowe statystyki opi-
sowe wskaźników wysklepienia podłużnego stóp 
badanych mężczyzn. Średnie arytmetyczne wskaźni-
ków charakteryzujących budowę morfologiczną stóp 
przyjmują podobne wartości dla stopy prawej i lewej. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych cech plantograficznych

Table 1. Characteristic of examined plantographic features 

Cecha
Characteristics   

Statystyka
Statistics

x s V max min

Cl sp
Cl rf 49,04 10,54 21,49 67,00 8,00

Cl sl
Cl lf 48,63 10,77 22,15 66,00 12,00

KY sp
KY rf 0,46 0,11 24,95 0,86 0,00

KY sl
KY lf 0,45 0,11 24,55 0,76 0,00

Wgwp sp
Wgwp rf 25,64 5,55 21,64 42,42 4,54

Wgwp sl
Wgwp lf 25,98 4,97 19,12 42,42 11,69

Wwp sp
Wwp rf 2,59 0,15 5,79 2,95 2,22

Wwp sl
Wwp lf 2,60 0,15 5,77 3,00 2,24

Kąt γ sp
Kąt γ rf 17,21 1,67 9,70 25,00 15,00

Kąt γ sl
Kąt γ lf 17,10 1,64 9,59 23,00 15,00

Kąt α sp
Kąt α rf 88,61 2,63 2,97 90,00 78,00

Kąt α sl
Kąt α lf 88,60 2,56 2,89 90,00 80,00

Kąt β sp
Kąt β rf 80,85 4,60 5,69 90,00 65,00

Kąt β sl
Kąt β lf 81,88 5,44 6,64 90,00 48,00

        sp – stopa prawa / rf – right foot           sl – stopa lewa / lf – left foot
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Średnie arytmetyczne kąta Clarke’a osiągnęły wartości 
49,04 ± 10,54º: stopa prawa i 48,63 ± 10,77º: stopa 
lewa. Wartości maksymalne w przypadku obu stóp były 
zbliżone (67,00º: stopa prawa i 66,00º: stopa lewa). 
Wartości minimalne w przypadku stopy prawej były 
niższe (8,00º) niż w przypadku stopy lewej (12,00º). 
Średnie wskaźnika KY wyniosły: 0,46 ± 0,11 (stopa 
prawa) i 0,45 ± 0,11 (stopa lewa). Wartości maksy-
malne w przypadku stopy prawej były wyższe (0,86) 
niż w przypadku stopy lewej (0,76). Wartości minimalne 
w obu stopach były równe (po 0,00).  Średnie warto-
ści wskaźnika głębokości wysklepienia podłużnego 
stopy (Wgwp) w obu stopach były zbliżone (25,64 ± 
5,55: stopa prawa i 25,98 ± 4,97: stopa lewa. Wartości 
maksymalne były jednakowe dla stopy prawej i lewej 
(po 42,42), natomiast wartości minimalne były niższe 
w przypadku stopy prawej (4,54: stopa prawa i 11,69: 
stopa lewa). Wartości średnich arytmetycznych wskaź-
nika Wwp Wejsfloga wyniosły: 2,59 ± 0,15 (stopa prawa) 
i 2,60 ± 0,15 (stopa lewa). Wartości maksymalne (2,95: 
stopa prawa i 3,00: stopa lewa) i wartości minimalne 
(2,22: stopa prawa i 2,24: stopa lewa) były podobne dla 
obu stóp. Średnie kąta piętowego (γ) w przypadku obu 
stóp były podobne (17,21 ± 1,67º: stopa prawa i 17,10 ± 
1,64º: stopa lewa). Wartości maksymalne w przypadku 
stopy prawej były wyższe niż w przypadku stopy lewej 
(25,00º: stopa prawa i 23,00º: stopa lewa). Wartości 
minimalne dla obu stóp były jednakowe (po 15,00º). 
Średnie wartości kąta koślawości palucha (α) dla obu 
stóp były zbliżone (88,61 ± 2,63º: stopa prawa i 88,60 
± 2,56º: stopa lewa). Wartości maksymalne dla obu 
stóp były jednakowe i wyniosły po 90º, natomiast war-
tości minimalne były niższe w stopie prawej (78,00°), 
niż lewej (80,00º). Średnie kąta szpotawości V palca 
(β) w przypadku obu stóp były zbliżone (80,85 ± 4,60º 
i 81,88 ± 5,44º). Wartości maksymalne były jednakowe 
i wyniosły po 90º. W przypadku stopy lewej odnotowano 
zdecydowanie niższe wartości minimalne (48,00º) niż 
w prawej (65,00º). Wartości odchyleń standardowych 

i współczynników zmienności wskazują na brak istot-
nego zróżnicowania analizowanych cech (tab. 1).

Średnia arytmetyczna skoku w dal z miejsca wy-
niosła 219,53 ± 38,60 cm, wartości maksymalne osią-
gnęły poziom 294,00 cm, a minimalne 109,00 cm. 
Średnia wyskoku dosiężnego osiągnęła wartość 54,62 
± 11,38 cm, wartości maksymalne: 79,00 cm, a mini-
malne: 28,00 cm. Wartości odchyleń standardowych 
i współczynników zmienności wskazują na małe zróż-
nicowanie analizowanych zmiennych (tab. 2).

Tabela 2. Podstawowe statystyki opisowe wybranych prób sprawności motorycznej  

Table 2. Basic descriptive statistics of chosen motor fitness tests 

Próba sprawności motorycznej
Motor fitness test

Statystyka
Statistics 

x s V max min

Skok w dal z miejsca
Standing long jump 219,53 38,60 17,58 294,00 109,00

Wyskok dosiężny 
Vertical jump 54,62 11,38 20,84 79,00 28,00

Tabela 3. Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy 
skokiem w dal z miejsca a wyskokiem dosiężnym  

Table 3. The mean of coefficient values of Pearson’s linear correlation 
between the long jump from the place and the high jump

Próba sprawności motorycznej
Motor fitness test

Skok w dal z miejsca
Standing long jump

Wyskok dosiężny
Vertical jump r = 0,60*

* gwiazdką oznaczono istotność statystyczną na poziomie: α = 0,05

* statistic essentiality at the level: α = 0,05 check off star 

W tabeli 3 zamieszczono wartość współczynnika 
korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wybranymi pró-
bami sprawności motorycznej. Wartość współczynnika 
korelacji wskazuje na występowanie silnego związku 
pomiędzy skokiem w dal z miejsca a wyskokiem do-
siężnym [11]. Dodatni charakter związku informuje, że 
dłuższy skok w dal z miejsca powiązany jest z lepszym 
wynikiem wyskoku dosiężnego (tab. 3). 

Nie odnotowano statystycznie istotnych związków 
między parametrami wysklepienia podłużnego i po-
przecznego stopy oraz kątem  koślawości palucha (α) 
i kątem szpotawości V palca (β) a długością skoku 
w dal z miejsca i wysokością wyskoku dosiężnego. 
Współczynniki korelacji były niskie, nie osiągnęły za-
łożonego poziomu istotności statystycznej α = 0,05 
(tab. 4). 
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Dyskusja

Przegląd piśmiennictwa poświęconego problematyce 
stóp skłania do konkluzji, że badania były prowa-
dzone w różnych aspektach i odmiennymi metodami. 
Na podstawie dostępnej literatury naukowej można 
stwierdzić, że wysokość wysklepienia podłużnego 
stopy utożsamiana jest z jej wydolnością [12, 13, 14]. 
Rattanaprasert i wsp. [15], Williams i wsp. [16], Leung 
i wsp. [17] zwracają uwagę na istotne znaczenie ru-
chomości w stawach kończyn dolnych oraz siły mię-
śni napinających łuki przyśrodkowe i poprzeczne dla 

Tabela 4. Związki pomiędzy cechami plantograficznymi a wybranymi próbami sprawności motorycznej  

Table 4. Connections between plantographic features and chosen motor fitness tests 

Cecha 
Characteristics

Próba 
sprawności motorycznej

               Motor fitness test

Skok w dal z miejsca
Standing long jump

Wyskok dosiężny
Vertical jump

r

Cl sp
Cl rf

0,17 0,25

Cl sl
Cl lf

0,20 0,29

KY sp
KY rf

–0,13 –0,17

KY sl
KY lf

–0,12 –0,18

Wgwp sp
Wgwp rf

0,02 0,12

Wgwp sl
Wgwp lf

0,11 0,20

Wwp sp
Wwp rf

–0,08 0,12

Wwp sl
Wwp lf

–0,14 0,08

Kąt γ sp
Kąt γ rf

0,01 –0,16

Kąt γ sl
Kąt γ lf

0,07 –0,08

Kąt α sp
Kąt α rf

0,10 –0,07

Kąt α sl
Kąt α lf

0,07 –0,07

Kąt β sp
Kąt β rf

–0,12 –0,04

Kąt β sl
Kąt β lf

–0,17 –0,20

sprawności funkcjonalnej stóp w warunkach dynamicz-
nych. Basmajan i De Luca [18] informują, że aktyw-
ność bioelektryczna mięśni długich i krótkich podudzia 
i stopy jest nieznaczna podczas wykonywania prostych 
czynności ruchowych, takich jak chodzenie i wspięcia 
na palce, a osiągnięte przez te mięśnie potencjały 
nie wpływają na wysklepienie stopy. Również Opiela 
[19] oraz Jurczak i wsp. [20] nie stwierdzili zależności 
między momentami sił zginaczy i prostowników stopy 
a wartością kąta Clarke’a. Zieliński i wsp. [21], badając 
studentów I i II roku AWF w Warszawie, obserwowali 
związki statystycznie istotne między wskaźnikiem wy-
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sokościowo-długościowym goleni i stopy a momentami 
sił zginaczy podeszwowych i grzbietowych stopy, wo-
bec braku związków między wskaźnikami plantogra-
ficznymi (kąt Clarke’a i wskaźnik KY) a momentami sił 
zginaczy i prostowników stopy. Z kolei Lizis [22] odnoto-
wał korelacje na niskim poziomie istotności między ką-
tem Clarke’a stopy prawej i lewej a momentami sił zgi-
naczy podeszwowych u dziewcząt i chłopców w wieku 
8–15 lat. Na tej podstawie autor wnioskuje, że czynnik 
mięśniowy być może ma pierwszorzędne znaczenie 
w utrzymywaniu wysklepienia stopy. Zagadnienia do-
tyczące wpływu stanu wysklepienia stóp na wybrane 
zdolności motoryczne podejmują nieliczni autorzy. 
Związki między wysklepieniem podłużnym stóp a zdol-
nościami szybkościowymi młodzieży w okresie pokwi-
tania badał Mucha i Knapik [23]. Autorzy zaobserwo-
wali korelacje wskaźników charakteryzujących stan 
wysklepienia stóp z czasem uzyskanym w biegu waha-
dłowym przez dziewczęta w wieku 11–15 lat. Wartości 
współczynników korelacji wskazywały na słaby charak-
ter związków. Autorzy nie stwierdzili podobnych związ-
ków u chłopców. Kasperczyk i Kuboń [24] na podsta-
wie badań zależności pomiędzy wysklepieniem stopy 
u chłopców w wieku 13–15 lat a siłą statyczną ręki 
mierzoną dynamometrem i siłą dynamiczną kończyn 

dolnych badaną skokiem w dal z miejsca twierdzą, że 
wartości siły – zarówno statycznej, jak i dynamicznej 
– nie zależą od poziomu wysklepienia podłużnego i po-
przecznego stóp. Również badania własne przeprowa-
dzone wśród dorosłych mężczyzn nie wykazały bezpo-
średnich związków między cechami morfologicznymi 
stóp a długością skoku w dal z miejsca i wysokością 
wyskoku dosiężnego, co pozwala twierdzić, że budowa 
morfologiczna stóp prawdopodobnie nie wpływa w za-
sadniczy sposób na siłę eksplozywną kończyn dolnych. 

Skutki interpretacji wyników własnych mogą zna-
leźć praktyczne zastosowanie w wychowaniu fizycz-
nym i sporcie oraz w profilaktyce i korekcji deforma-
cji stóp. Wskazują również na potrzebę rozszerzenia 
badań o ocenę zależności między parametrami funk-
cjonalnymi kończyn dolnych a wskaźnikami podome-
trycznymi, które opisują nieco inne cechy stopy niż 
wskaźniki plantograficzne.  

Wnioski

Budowa morfologiczna stóp prawdopodobnie nie 
wpływa w zasadniczy sposób na siłę eksplozywną 
kończyn dolnych u badanych mężczyzn.
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Orzekanie o postawie powinno opierać się na ścisłych kryteriach znamiennych dla danej metody. Każda 
metoda obarczona jest błędem, wynikającym z czasowej i jednoznacznej wartości osobniczej. W trakcie pomiaru 
wartości cechy należy wziąć pod uwagę i taką możliwość, że ocena będzie odbiegała od jej wartości w drugim 
pomiarze. Przy założeniu trafności i rzetelności metody diagnozującej postawę, różnice wynikać mogą z błędów 
i różnej dokładności pomiarów, braku standaryzacji warunków i postawy badanego, permanentnie adoptującej 
się do stresorów środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu.

Przypadający na koniec XX wieku dynamiczny postęp w naukach technicznych umożliwił wykorzystanie 
elektroniki do pomiaru krzywizn kręgosłupa. Po rozwiązaniu wielu problemów natury technicznej i metodolo-
gicznej ocenę postawy ciała oparto między innymi na odkrytym w 1935 roku zjawisku mory projekcyjnej. W 
artykule dokonano przeglądu walorów i niedoskonałości tej metody, zestawiono również na rycinach zakresy 
normatywne opracowane przez Iwanowskiego, Łubkowską, Mrozkowiaka, Nowotnego, Wolańskiego, Zeyland-
-Malawkę i Żołyńskiego, a także określono wielkości kąta kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, odpowiadające 
typom postawy ciała wg Wolańskiego. 

Diagnosis of body posture should be based on a set of strict criteria typical of a particular method. Each 
method is subject to an error which results from temporal and unequivocal individual values. Taking measure-
ments of a particular characteristic should be based on an assumption that the measurement will differ from its 
value during the second measurement. Assuming the reliability and validity of a method used for body posture 
diagnosis, the difference results from errors and accuracy of measurements, lack of standard conditions and the 
patient’s posture which is continuously adapting to the stressors present in the external and internal environment 
human body is exposed to. 

The end of the 20th century saw dynamic progress in technical sciences. This allowed for utilization of 
electronics for measuring spinal curvatures. After solving a variety of problems of technical and methodologi-
cal nature, the assessment of body posture was rested on the phenomenon of projection moiré discovered in 
1935. This study discusses the advantages and drawbacks of this method. The normative ranges developed by 
Iwanowski, Łubkowska, Mrozkowiak, Nowotny, Wolański, Zeyland-Malawka i Żołyński were also presented. The 
authors of the present study determined angles of thoracic kyphosis and lumbar lordosis and the types of body 
posture according to Wolański. 
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Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu, zarówno polskiej, jak i obco-
języcznej, często spotyka się źródłowe publikacje o wy-
korzystaniu mory projekcyjnej w badaniu postawy ciała 
[2–22]. W Polsce metoda ta została opracowana przez 
dr D. Zawieską i zespół naukowców z Politechniki 
Warszawskiej przy znaczącym współudziale prof. J. 
Nowotnego [23]. Zasadniczym celem działania sprzętu 
jest uzyskanie obiektywnego, miarodajnego i udoku-
mentowanego obrazu sylwetki ciała. Fotogrametria lub 
fotopografia jest działem nauk technicznych, który zaj-
muje się odtwarzaniem kształtu i położenia oraz mie-
rzeniem obiektów przestrzennych na podstawie spe-
cjalnych zdjęć fotograficznych, fotogramów. Podstawą 
fizyczną jest zjawisko mory projekcyjnej, odkryte i opi-
sane w 1935 roku. 

W diagnostyce postaw ciała stosuje się następu-
jące metody [24]:
1) metody oglądowe: badanie wg uproszczonego 

schematu badania ortopedycznego, metody opi-
sowe i sylwetkowe;

2) metody diagnostyki manualno-czynnościowej: 
badanie manualne, np. ocena statyki miednicy, 
wybrane testy kliniczne, ocena siły mięśniowej, 
badanie przykurczy mięśniowo-powięziowo-więza-
dłowych, testy posturologiczne;

3) metody wykorzystujące proste przyrządy pomia-
rowe: inklinometria, skoliometria, planokonturogra-
fia;

4) współczesne metody fotometryczne: Biotonix, sys-
tem Ventura, Chiro Vision, Posturocheck;

5) zaawansowane metody trójwymiarowej (3D) analizy 
postawy ciała: posturometria, topografia Moire’a, 
system Quantec, Formetrics, system Kleopatra;

6) inne: badanie EMG, USG, stabilometria, podome-
tria, analiza ruchu, np. Vicon.

Tokarczyk i Mazur [25] zadali kluczowe pytanie: Jakie 
warunki należałoby spełnić, aby fotogrametryczny sys-
tem pomiarowy był powszechnie stosowany? Analiza 
literatury związanej z tym zagadnieniem, na którą 
w znaczniej mierze składają się publikacje zamiesz-
czone w Archiwach Międzynarodowego Towarzystwa 
Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) od Kongresu 
w Hamburgu (1980 r.), aż po Kongres w Istambule 
(2004 r.), a także wykaz publikacji internetowych, po-
zwalają warunki te sformułować następująco: 
1. System pomiarowy musi działać tam, gdzie jest wy-

korzystywany do diagnostyki wynik pomiaru, a więc 

w przychodni lekarskiej lub też powinien być prze-
nośny, dostosowany do przeprowadzenia badań 
profilaktycznych (np. wykrywanie skoliozy wśród 
dzieci w szkołach i przedszkolach).

2. Pozyskanie obrazów oraz wykonanie pomiaru musi 
być procesem na tyle szybkim, aby można było wy-
niki uzyskać już w czasie wizyty u lekarza.

3. Wyniki pomiarów powinny być przedstawione w for-
mie zrozumiałej przede wszystkim dla lekarza, ale 
także dla pacjenta, a równocześnie powinny być 
porównywane z normą ujmującą pewien model lub 
modele określone wiedzą medyczną; preferowana 
jest postać graficzna wyników (obrazy i wykresy).

4. Procedury związane z wykonaniem pomiaru po-
winny być na tyle proste, aby system mógł być ob-
sługiwany przez personel medyczny, szczególnie 
pożądana jest jego automatyzacja.

5. System musi być niezawodny, tzn. niewymagający 
interwencji specjalisty fotogrametry oraz odporny 
na ewentualne błędy operatora. 

Walory mory projekcyjnej

Stanowisko pomiarowe składa się z komputera i karty, 
programu, monitora, drukarki i układu nadawczo-od-
biorczego. Uzyskanie przestrzennego obrazu możliwe 
jest dzięki wbudowanemu w rzutnik rastrowi, emitują-
cemu na plecy dziecka światło żarówki, które padając 
na plecy ulega zniekształceniu zależnie od konfiguracji 
ich powierzchni. Obraz badanego odbierany jest przez 
specjalny układ optyczny i przekazywany na monitor 
komputera. Zniekształcenia obrazu linii, rejestrowane 
w pamięci komputera, algorytm numeryczny przetwa-
rza na mapę warstwicową badanej powierzchni. Obraz 
powierzchni pleców umożliwia wieloaspektową inter-
pretację postawy ciała. Poza oceną asymetrii tułowia 
w płaszczyźnie czołowej, w tym asymetrycznego prze-
biegu linii wyrostków kolczystych kręgosłupa, tzn. od-
ległości odchylenia szczytowego wyrostka kolczystego 
kręgu od linii C7-S1, istnieje możliwość określenia 
wielkości strzałkowych i poprzecznych cech kątowych 
i liniowych opisujących miednicę i krzywizny fizjolo-
giczne. Dokładność pomiaru i analiza rejestrowanych 
przestrzennych parametrów powoduje, że formuło-
wane wnioski mogą różnić się od dotąd publikowanych. 
Krótki czas rejestrowania sylwetki badanego pozwala 
na uniknięcie zmęczenia mięśni posturalnych, pojawia-
jącego się podczas badań dokonywanych metodami 
somatoskopowymi. Najistotniejsza w tej metodzie jest 
jednoczesność pomiaru wszystkich rzeczywistych war-
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tości przestrzennego usytuowania poszczególnych od-
cinków ciała. Pomiar metodą tradycyjną, prowadzany 
często na różnych stanowiskach, w różnych porach 
dnia, a czasami nawet w ciągu kilku dni powoduje, że 
uzyskane wyniki mogą dotyczyć odmiennych postaw 
badanego i być obarczone stosunkowo dużym błędem. 
Permanentna zmienność postawy sugeruje, że postaw 
habitualnych jest wiele, z czego wynikają znaczne nie-
dokładności oceny różnych stosunków przestrzennych, 
które są pochodnymi pomiarów przeprowadzonych 
w odmiennych pozycjach [26].

Pomimo wielu opracowanych metod oceny, prze-
świetlenie promieniami Roentgena jest nadal metodą 
najbardziej popularną. Chirurdzy, porównując różne 
metody leczenia, mają tendencję do formułowania 
wniosków tylko na podstawie prześwietlenia promie-
niami X. Należy zauważyć, że badanie z wykorzy-
staniem mory projekcyjnej nie zastępuje diagnostyki 
postawy RTG, która oparta jest na innej zasadzie 
działania, wykorzystując między innymi analizę układu 
kostnego, a przy tym wykonywane zdjęcie nie reje-
struje postawy habitualnej, bowiem zalecana pozycja 
w czasie zdjęcia to wyklucza. 

Spośród wszystkich metod testujących zaburzenia 
autorzy zalecają przede wszystkim zastosowanie dyna-
micznych platform nacisku, dostarczających informacji 
o różnych składowych systemu kontroli postawy ciała 
w warunkach dynamicznych i umożliwiających wykry-
cie nawet niewielkich zmian w zdolności utrzymania 
równowagi. Podjęto już próby oceny kontroli postawy 
ciała przez ocenę zaburzeń równowagi w postawie sto-
jącej [27]. 

Wspólną niedogodnością wszystkich metod są 
jednak rozbieżności w interpretacji i brak standardów 
umożliwiających porównywanie wyników pomiarów. 
Trudność leży w różnym sposobie oceny postawy, 
metodzie rejestracji wyników, użyciu narzędzi pomiaro-
wych o odmiennej konstrukcji i definiowaniu mierzonych 
parametrów. Niezbędna staje się więc standaryzacja 
warunków pomiarów, unifikacja narzędzi pomiarowych 
i typizacja definicji mierzonych cech postawy do poko-
nania barier terminologicznych.

Strzecha i wsp. [28, 29] zaproponowali niezależny 
pomiar i analizę parametrów obu kończyn dolnych, sto-
sując współbieżnie metodę fotogrametryczną i wagę 
dwuplatformową, jako dodatkowe narzędzie, umożli-
wiające obiektywizację uzyskanych wyników badań. 
Dwuplatformowa waga – skonstruowana w tym celu 
– pokazuje i rejestruje m.in. procentowe obciążenie 
kończyny prawej oraz lewej. Zdaniem autorów, na tej 

podstawie można wybrać z całej sekwencji klatek filmu, 
właściwą do dalszej analizy. 

Rozkład sił nacisku kończyn na płaszczyznę pod-
parcia nie jest stabilny, a widoczny poprzez zmianę 
punktów przyłożenia wypadkowych sił reakcji podłoża, 
pochodzących od kończyn dolnych: prawej (center of 
pressure leg right – COPLR) oraz lewej (center of pres
sure leg left – COPLL). W dalszych badaniach Strzecha 
i wsp. [30, 31] skwantyfikowali zjawisko balansowania, 
proponując pomiar/wyliczenie istotnego zdaniem auto-
rów parametru: zakresu balansowania. Opisano je jako 
różnicę pomiędzy wartością minimalną a maksymalną 
procentowego obciążenia kończyn dolnych, przy czym 
pomiar może obejmować częstotliwość i amplitudę 
zmian wielkości sił nacisku przy przenoszeniu ciężaru 
ciała z kończyny na kończynę. Z przeprowadzonych 
badań [32] wynika, że zakres balansowania u niektó-
rych badanych wynosił zaledwie 1%, zaś u innych – aż 
7%. Inne badania wykazały [33] przedział między 1% 
a 12%, jeszcze inne [34] 19% masy ciała. Zachowania 
te, mające wpływ na postawę ciała i zasadniczo róż-
niące poszczególnych badanych, nie są możliwe do 
zmierzenia przy zastosowaniu posturografów jednopły-
towych. Autorzy wskazali na konieczność wykonywania 
współbieżnych pomiarów odrębnego zachowania się 
każdej z kończyn dolnych podczas badań równowagi 
i postawy ciała [28]. Daje to możliwość wykrywania 
asymetrii obciążania kończyn dolnych i pomiarów ich 
wielkości. Możliwość odrębnego badania, zachowania 
się każdej z kończyn dolnych jest istotną przesłanką 
dla trafności oceny zjawisk: równowagi, stabilności 
oraz symetrii obciążania kończyn dolnych, a co za 
tym idzie zespołu kręgosłupa i miednicy. Rozszerzenie 
możliwości pomiarowych, jakie daje połączenie po-
sturografii dwupłytowej z morą projekcyjną może się 
przyczynić do weryfikacji wielu istniejących już w tej 
dyscyplinie poglądów [34]. Kwestię symetrii i asyme-
trii rozwiązuje metoda oceny tego zjawiska przez po-
miar analogicznych cech obu stron oraz ich właściwe 
porównanie. Asymetrie te są bardziej widoczne, gdy 
obliczy się dla nich Wskaźnik Asymetrii Funkcjonalnej 
(WAF). Knapik [35] uważa, że punktem odniesienia 
jest zawsze strona bardziej rozwinięta. Wskaźnik ma 
znak (+), gdy wielkość pomiaru strony prawej (P) jest 
wyższa od pomiaru strony lewej (L), a znak (–), gdy 
wielkość pomiaru strony lewej jest wyższa od pomiaru 
strony prawej. W przypadku analizy równowagi zapro-
ponowano [33] Współczynnik Asymetrii Równowagi 
(BAQS), który może znaleźć praktyczne zastosowanie 
nie tylko w odniesieniu do układu równowagi w aspek-
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cie posturograficznym, ale również do oceny postawy 
ciała. Zastosowanie maty tensometrycznej pozwala 
natomiast, jak należy sądzić, na analizę postawy ciała 
dynamiczną reakcją podłoża na obciążenie kończyn 
dolnych, masą ciała oraz biomechanicznego wyskle-
pienia podłużnego i poprzecznego stóp. Uzyskany 
obraz plantokonturogramu wysklepienia podłużnego 
tylko z podoskopu i wyliczony np. wskaźnik Wejsfloga 
lub kąt gamma, opisujący wysklepienie poprzeczne, 
jak należy przypuszczać, nie jest rzetelnym odbiciem 
stanu biomechanicznego wysklepienia. Pozwala jedy-
nie uzyskać obraz obciążanych i przyległych struktur 
do podłoża, a nie stanu układu kostnego i mięśniowego 
[36].

Zastosowany arsenał narzędzi oraz ściśle zdefinio-
wana przez autorów metodologia badania umożliwią 
osobie interpretującej uzyskane wyniki na określe-
nie prawdopodobieństwa wystąpienia błędu, a póź-
niej wady, jeszcze zanim wystąpi. Przy założeniu, że 
u siedmiolatka nie wykazano żadnych niepokojących 
asymetrii w płaszczyźnie czołowej i pozanormatyw-
nych wielkości w cechach płaszczyzny poprzecznej 
i strzałkowej, w trakcie interpretacji asymetrii obciąże-
nia kończyn dolnych, które wykazało obciążenie lewej 
stopy w 60%, a prawej w 40%, należy domniemywać, 
że konsekwencją tej dysproporcji może być skolioza, 
a reakcja podłoża – po jej wykształceniu w procesie 
dążenia układu do ogólnego zrównoważenia – wykaże 
symetryczne obciążeniu stóp [34]. 

Autorzy – w ramach rozpoczętego w listopa-
dzie br. trzyletniego programu badawczego – podjęli 
próbę określenia stopnia profilaktycznej skuteczno-
ści „Dobrego Krzesła” konstrukcji Garbaszewskiego. 
Strzecha zaproponował zastosowanie 5 metod dia-
gnostycznych: fotogrametrii, posturografii dwupłytowej, 
podoskopii komputerowej, videografii i podobarografii. 
Jak należy wnioskować, takie podejście pozwoli na 
wieloaspektową ocenę postawy, uwzględniając nie 
tylko zmiany anatomiczne, ale także biomechaniczne, 
właściwe postawie habitualnej. 

Żołyński i wsp. [37] zaobserwowali, że graficzne 
przedstawienie pleców dziecka za pomocą kompu-
terowo opracowanej mapy oraz matematycznie wyli-
czone parametry postawy są bardziej przekonujące dla 
rodziców i nauczycieli niż inne słowne opisy tej samej 
materii, umożliwiając lepsze prowadzenie leczenia 
dziecka. Badanie komputerowe postawy ciała pozwala 
badającemu na obiektywną ocenę postawy pacjenta, 
a w konsekwencji umożliwia bardzo wczesne wykrycie 
wszelkich zmian postawy ciała, jak również daje spo-

sobność dokładnego monitorowania przebiegu lecze-
nia. Autorzy stwierdzają dalej, że wyniki są porówny-
walne i powtarzalne, a ocena postawy ciała tą metodą 
jest bardzo trudna, bowiem wymaga bardzo wysokich 
kwalifikacji fachowych od badającego oraz dodatko-
wego wyposażenia technicznego. Autor konkluduje: 
„w związku z tym, że publikowane w piśmiennictwie 
tematycznym wyniki badań metodą mory projekcyjnej 
są często wycinkowe […] wydaje się, że kompleksowa 
analiza obszernego materiału klinicznego wzbogaci 
wiedzę w aspekcie klinicznym i poznawczym, pozwoli 
też opracować standardy normy dla poszczególnych 
populacji polskich dzieci młodzieży w masowych ba-
daniach przesiewowych”. Nie bez znaczenia jest także 
możliwość drukowania karty badania, która zawiera do 
121 różnych parametrów opisujących przestrzennie 
postawę dziecka. Umożliwia to także porównanie wyni-
ków i ciągłą obserwację przebiegu procesu posturoge-
nezy w badaniach longitudinalnych.

Badania Bibrowicza [13], dotyczące postawy ciała 
z wykorzystaniem mory projekcyjnej w populacji 32 
dziewcząt i 34 chłopców, dały odpowiedź na dwa pod-
stawowe pytania: 
1. Jaka jest powtarzalność uzyskiwanych wyników 

przy kilkukrotnym badaniu tej samej grupy badaw-
czej w określonym odstępie czasu? 

2. Czy występują różnice w uzyskiwanych wynikach 
i czy są one statystycznie istotne w przypadku po-
wtórnej analizy zarejestrowanego uprzednio w pa-
mięci komputera fotogramu?

Na powyższe pytania uzyskano w pracy [13] nastę-
pujące odpowiedzi:

Ad 1. Wyniki uzyskiwane przy wykorzystaniu me-
tody fotogrametrii są rzetelne i powtarzalne, a prze-
prowadzona analiza statystyczna wykazała, że nie 
ma istotnie statystycznych różnic między wielkościami 
uzyskiwanymi po dwóch niezależnych analizach za-
rejestrowanego fotogramu. Autor zaznacza dalej, że 
pewną wątpliwość budzą jedynie istotne różnice mię-
dzy asymetrią ułożenia barków (KLB) oraz wielkością 
odchylenia wyrostków kolczystych kręgosłupa od linii 
C7 – S1, UK. Biorąc jednak pod uwagę znaczne zróżni-
cowanie osobnicze badanych cech, o czym świadczą 
wartości odchyleń standardowych oraz minimalne róż-
nice między średnimi, wynoszące odpowiednio dla (kąt 
linii barków) KLB = 2,4 mm i (maksymalne odchylenie 
wyrostka kolczystego kręgu od linii C7 – S1) UK = 1,2 
mm z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, 
że mają one charakter przypadkowy.
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Ad 2. Brak statystycznie istotnych różnic uwidocznił 
się również między wielkościami badanych parametrów 
w losowo wybranej grupie, w której przeprowadzono 
niezależne badania postawy ciała. Uwagę zwraca, 
znaczna osobnicza zmienność parametrów dotyczą-
cych płaszczyzny czołowej. 

Wyniki badań Adaira [11], w których porównano wy-
niki trzech niezależnych metod diagnostycznych: mory 
projekcyjnej, zdjęć radiologicznych i badania klinicz-
nego, wykazują, że aż 94% skolioz zdiagnozowanych 
metodą rentgenografii wykryto również metodą mory 
projekcyjnej. Natomiast tylko 46% skrzywień badaniem 
klinicznym. Badania Rogali wykazały dokładność ba-
dania fotogrametrycznego na poziomie 94%, natomiast 
ewentualne błędy oceny radiogramu przy wyznaczaniu 
kąta Cobba na poziomie 5–6% [35]. Zdaniem innych 
autorów [14, 39] mora projekcyjna jest dokładna, po-
zwala na szybką rejestrację obrazu postawy ciała i jed-
noczasowość pomiaru. Podobne wyniki uzyskali inni 
badacze [40, 41, 42]. Również Saulicz [43], Szczygieł 
i wsp. [44], Kołodziej i wsp. [45], Olszewska i Trzcińska 
[46] doszli do wniosku, że badanie fotogrametryczne 
w pełni potwierdza walory diagnostyczne badania funk-
cjonalnego, przydatnego do oceny stopnia zaburzonej 
statyki ciała u dzieci i młodzieży z niskostopniowymi 
skoliozami. Ruggerone i Austin [47] oraz Stokes [48, 
49], zgłębiając możliwości diagnostyczne mory projek-
cyjnej, proponują własne metody analizy fotogramów. 
Publikują wyniki, które świadczą o wysokiej zależności 
między wielkością kąta Cobba, określającego wielkość 
skrzywienia na podstawie zdjęcia radiologicznego, 
a asymetrią tułowia. Według innych badaczy, stereo-
grafia rastrowa w praktyce klinicznej stosowana jest 
z powodzeniem u chorych z bocznym skrzywieniem 
kręgosłupa oraz badaniach przesiewowych postawy 
ciała [50, 51, 52].

Badania Przysady i wsp. [53] nad wykorzystaniem 
mory projekcyjnej w ocenie postawy ciała u 24 pa-
cjentów i 29 pacjentek z zespołem bólowym dolnego 
odcinka kręgosłupa wykazały, że metoda pozwala oce-
nić postawę wielokierunkowo i wielopłaszczyznowo, 
a zmierzone parametry są przydatne w ocenie zmien-
ności postawy ciała i efektów rehabilitacji w chorobie 
dyskowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Mankamenty mory projekcyjnej

Analizując obiektywizm i rzetelność badania należy 
zwrócić uwagę na błędy pomiarów wynikające z kon-
strukcji narzędzia badawczego, specyfiki ciała ludz-

kiego i postawy habitualnej, będącej przedmiotem ba-
dania. W praktyce nie jest możliwe idealnie statyczne 
utrzymanie habitualnej postawy ciała przy tak dokład-
nej i czułej na każdą asymetrię metodzie badawczej 
oraz oznaczenie na skórze dziecka ośmiu najbardziej 
znaczących punktów antropometrycznych z dokładno-
ścią większą niż 2 mm. Postawa habitualna jest jednak 
do pewnego stopnia dynamiczna i zmienia się perma-
nentnie z każdym minimalnym zaburzeniem ogólnego 
środka ciężkości ciała badanego. Z doświadczenia dia-
gnostycznego autorów wynika, że nierówność rozkładu 
tkanki tłuszczowej na powierzchni pleców, rodzi trud-
ności w rzetelnej ocenie postawy u dzieci szczególnie 
ze wskaźnikiem BMI powyżej 25,0–30,0. U osób tych 
znacznie trudniej jest oznaczyć wybrane punkty antro-
pometryczne wykorzystywane w obliczeniach.

W każdej metodzie pomiarowej występuje zbiór 
przyczyn, których skutki manifestują się niepewno-
ściami przypisanymi procedurze, a ich wpływ na 
końcową niedokładność pomiaru jest zróżnicowany 
i zależny od wielu trudnych do oszacowania zależno-
ści. Na dokładność pomiaru wynikającą z konstrukcji 
technicznej urządzenia mają wpływ niżej wymienione 
czynniki [26]: 
1. Gęstość warstwic prążków mory, która bezpośred-

nio zależy od parametrów optycznych i geome-
trycznych układu projekcyjno-odbiorczego:
a) pole badania 450 × 550 mm,
b) maksymalna głębokość badanej powierzchni 40 

cm,
c) maksymalne nachylenie badanej powierzchni 

35 stopni,
d) ogniskowa układu f = 8 mm,
e) odległość badanego od systemu nadawczo-od-

biorczego: 2,5 m,
f) rozdzielczość linii < 10 mm.

2. Stała siatek stosowanych w układzie. Względny 
błąd pomiaru podany przez producenta kształtuje 
się na poziomie 2%.

3. Błędy układu projekcyjnego i odwzorującego, które 
przy niezachowaniu osiowej pracy układu optycz-
nego mogą mieć znaczne wartości. Ich minimaliza-
cja zależy od standaryzacji badania, a zachowana 
jest przez realizację zdjęcia w ściśle określonych 
warunkach, którymi są: stała odległość badanego 
od kamery, jednakowe parametry układu optycz-
nego, dokładne wypoziomowanie kamery i po-
wierzchni podstawy badanego. Prostopadłe zo-
rientowanie linii utworzonej przez paluchy stóp i osi 
długiej kamery oraz źródła światła.
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Nowotny i wsp. [21] uważają, że do uzyskania 
rzetelnych, powtarzalnych i nieobarczonych błędem 
danych konieczne jest posługiwanie się urządzeniem 
wyposażonym w dobry układ optyczny z przestrzen-
nym rastrem oraz silnik krokowy, umożliwiający wy-
konanie w krótkim czasie kilku zdjęć. Do uzyskania 
wiarygodnych pomiarów konieczne jest także dokładne 
oznaczenie punktów na powierzchni ciała badanego 
i dokładnie opracowanie zdjęcia na ekranie monitora. 
Autorzy formułują dalej przemyślenia na temat dodat-
nich i ujemnych aspektów metody:
1. Wyniki pomiarów nie zastępują badania lekar-

skiego, ale mogą być cennym uzupełnieniem bada-
nia somatoskopowego. 

2. Metoda nie zastępuje badania radiologicznego, bo-
wiem jest to pomiar zewnętrzny, który nie informuje 
o ewentualnych zmianach strukturalnych i stopniu 
dojrzałości układu kostnego. Zdjęcie rentgenow-
skie całego ciała jest w praktyce wykonywane na 
dwóch mniejszych kasetach. Wyklucza to uzyska-
nie identycznych warunków projekcji i niezmieniony 
w kolejnych projekcjach układ ciała, a konieczność 
przylegania ciała do kasety kłóci się z definicją ha-
bitualnej postawy. 

3. Diagnostyka fotogrametryczna jest nieinwazyjnym 
(wykorzystujący światło widzialne) przestrzennym 
pomiarem postawy ciała. Badanie może być po-
wtarzane w różnych warunkach, bez ograniczeń 
i w przypadkach, gdy nie ma jeszcze wskazań do 
badania radiologicznego. Ponadto może być wy-
konywane tak w habitualnej, jak i skorygowanej 
postawie ciała. Jest to bardzo dobre urządzenie, 
nadające się do permanentnego monitorowania 
modyfikacji wady.

4. W diagnozowaniu zaawansowanej skoliozy wystę-
puje niedokładność w określeniu przesunięcia wy-
rostków kolczystych względem ich rzeczywistej osi.

5. Podnoszona mała wiarygodność i powtarzalność 
wyników badania najprawdopodobniej spowodo-
wana jest niską jakością wieloelementowego ze-
stawu pomiarowego, nieprzestrzeganiem zasad 
techniki i metodyki procedury. Pewna graniczna 
rozbieżność wartości otrzymanych wyników kolej-
nych pomiarów tego samego osobnika jest normą, 
bowiem postawę cechuje „stabilność dynamiczna”, 
wynikająca między innymi z czynników fizjologicz-
nych, zmienności dobowej, emocjonalnej itp. 

Śliwiński [54], prowadząc badania postawy ciała 
z wykorzystaniem mory projekcyjnej w populacji 737 

dziesięcio- i jedenastolatków wykazał, że tylko u 10% 
dzieci postawa ciała mieści się w granicach przyjętej 
normy, a 90% z nich ma wady w płaszczyźnie czoło-
wej bądź strzałkowej. Autor zastanawia się, czy tak 
wysoki stwierdzony wskaźnik może być konsekwen-
cją złej interpretacji pojęcia „postawa”, czy też błędów 
popełnianych przez badającego. Zwraca uwagę, iż na 
rzetelność oceny postawy ciała dziecka metodą foto-
grametryczną może wywierać znaczący wpływ szereg 
zestawionych poniżej czynności.
1. Oznaczenie dermatografem punktów antropome-

trycznych rejestrowanych przez kamerę i wprowa-
dzanie do analizy komputerowej jest bardzo niedo-
kładne, a często wręcz punkty oznaczone na skórze 
nie odpowiadają punktom antropometrycznym.

2. Nieuwzględnienie czynnościowych zaburzeń seg-
mentalnych kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodro-
wych i niebadanie dystrakcji stawów biodrowych, 
może deformować osiągane rezultaty oceniające 
postawę.

3. Błędem jest brak oceny asymetrii wad w obrębie 
stóp i kolan. Wad, które z pewnością przyczyniają 
się do odchylenia przestrzennego osi kręgosłupa.

4. Brak oceny u dziecka emocji, które wpływają na 
napięcie tkanek miękkich, modulujących krzywizny 
kręgosłupa.

5. Jednorazowe badanie przyjętej postawy habitual-
nej. Dziecko kilkakrotnie stając w postawie habitu-
alnej, zawsze staje inaczej. 

6. Nietestowanie długości mięśni przed badaniem, 
gdy przykurcz zaburza statykę miednicy i defor-
muje kręgosłup.

7. Niewyrównanie skrótów kończyn dolnych i analizo-
wanie postawy przy skośnej miednicy.

Badania Kotwickiego i wsp. [55] nad wartością dia-
gnostyczną oceny postawy ciała metodą stereografii 
rastrowej, przeprowadzone na 98 pacjentach w wieku 
5–22 lat ze skoliozą o wartości kąta Cobba od 10 do 18 
stopni wykazały, że obliczony kąt skoliozy we wszyst-
kich grupach chorych był mniejszy niż na zdjęciach 
radiologicznych, a rozbieżność ta rosła wraz ze wzro-
stem wartości kąta skoliozy. Autorzy analizują źródła 
błędów, dzieląc je na trzy rodzaje:
1. Błędy na etapie wykonywania badania: ustawienie 

pacjenta nierównolegle do płaszczyzny badania, 
niestabilność postawy, wybór z pośród zarejestro-
wanych zdjęć, zdjęcia nieoddającego typowego 
ustawienia i brak uwidocznienia szpary pośladko-
wej.



– 39 –

Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała

2. Błędy na etapie opracowania zarejestrowanego 
zdjęcia: wybór punktów zaznaczonych ręcznie na 
monitorze, wytyczenie linii wyrostków kolczystych, 
brak dodatkowych okien umożliwiających jedno-
czasowe uwidocznienie kilku ujęć. 

3. Błędy na etapie obliczania przez program para-
metrów: odniesienie translacji skrzywienia do linii 
łączącej C7 i S1, zamiast do linii pionowej wysta-
wionej z S1, stosowanie kątowej miary dekompen-
sacji liniowej zamiast powszechnie przyjętej war-
tości w milimetrach, stosowanie kątów nachylenia 
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej zamiast 
kąta kifozy i lordozy, brak parametru oddającego 
wielkość garbu żebrowego, brak linii pomocniczej 
do wyznaczenia S1, automatyczne dzielenie przez 
program odległości C7-S1 na 17 równych części, 
co nie odpowiada rzeczywistej odległości między 
wyrostkami kolczystymi kręgów. 

Autorzy uważają, że metoda może być użyta 
do obiektywizacji oceny kształtu kręgosłupa i tuło-
wia po korekcie powyższych zastrzeżeń. Badania 
Lewandowskiego [56] nad sposobami pomiaru krzywizn 
kręgosłupa i oceną ich rzetelności wykazały, że analizu-
jąc nieinwazyjne metody pomiarowe stwierdzono wyso-
kie współczynniki integracji w badaniach krzywizn arco-
metrem i inklinometrem. Natomiast inklinometr Myrina, 
kifometr Debrunnera, pantograf kręgosłupowy oraz 
raster stereograficzny wykazywały znacznie niższy sto-
pień powtarzalności i porównywalności wyników badań 
niż opisywany system tensometryczny.

Badania porównawcze parametrów fizjologicznych 
krzywizn kręgosłupa, mierzonych metodą wykorzystu-
jąca morę projekcyjną i inklinometrem wykazały, że 
uzyskane wyniki w tej samej populacji młodzieży wy-
kazują istotne różnice statystycznie. Analiza wykazała, 
że na wyniki mają wpływ głównie warunki zewnętrzne 
związane z wykonywaniem pomiaru. Do najistotniej-
szych czynników należy: powtarzalność przyjęcia 
postawy habitualnej, a w przypadku inklinometru me-
chanicznego – poprawność lokalizacji miejsca pomiaru 
i poprawność odczytu mierzonego parametru [57].

Problematyczna jest także interpretacja kąta na-
chylenia miednicy w płaszczyźnie czołowej (KNM), 
nie można bowiem jednoznacznie rozgraniczyć tegoż 
kąta od kąta rotacji talerza biodrowego względem kości 
krzyżowej w płaszczyźnie strzałkowej. 

Najczęściej popełniane błędy w technice badania, 
które wywierają znaczący wpływ na dokładność uzy-
skiwanych wartości to [58]:

1. Oznaczanie punktów antropometrycznych zbyt 
grubym lub mało wysyconym czernią dermatogra-
fem. Oznaczenie ich niedokładnie w skłonie, a nie 
w postawie habitualnej. Wpływ tego parametru na 
niepewność pomiaru uzależniony jest od długości 
poszczególnych odcinków kręgosłupa, na pod-
stawie których obliczane są kąty. Niedokładność 
pomiaru zmienia się ze względu na długość mie-
rzonych odcinków, dlatego w pomiarach krzywizn 
małych dzieci, u których występują krótkie odcinki 
pomiędzy punktami pomiarowymi, niedokładność 
jest większa niż u osób dorosłych.

2. Nieprzestrzeganie postawy habitualnej podczas 
rejestracji obrazu i indywidualnie subiektywnie rów-
nomiernego obciążenia masą ciała kończyn dol-
nych. Jest to ważne szczególnie w przypadku osób, 
które mają tendencją do nawykowego obciążania 
jednej kończyny.

3. W kalibracji poziomu odniesienia, poziomowania 
systemu diagnostycznego. Błąd zależy od sta-
ranności wykonania, jest trudny do oszacowania. 
Nieprzestrzeganie układu: kamera – powierzchnia 
pleców. Wysyłana wiązka światła z urządzenia pro-
jekcyjno-odbiorczego i oś długa kamery muszą być 
prostopadłe do linii utworzonej przez paluchy stóp.

4. Pozycjonowanie kursorem na ekranie monitora 
punktów charakterystycznych. Ważna jest sta-
ranność definiowania zarejestrowanych obrazów. 
Opracowanie jest dokładniejsze, gdy badany stoi 
na bardzo słabo oświetlonym tle, a wykonane zdję-
cie emitowane jest na dużym monitorze. Błąd za-
leży od doświadczenia badającego, rozdzielczości 
ekranu, wielkości plamki świetlnej, kontrastu zazna-
czonych punktów, niedostatecznego zaciemnienia 
pomieszczenia, w którym odbywa się badanie.

Celem zminimalizowania ryzyka popełniania błę-
dów i rzetelnej diagnostyki autorzy proponują prze-
strzeganie następującej procedury:
1. Postawa habitualna badanego (postawa swobodna, 

niewymuszona, ze stopami rozstawionymi w spo-
sób właściwy dla badanego, stawami kolanowymi 
i biodrowymi w wyproście, ramionami zwisającymi 
wzdłuż tułowia i wzrokiem skierowanym prosto 
przed siebie) tyłem do kamery w odpowiedniej od 
niej odległości na dwupłytowym posturografie.

2. Oznaczenie na skórze pleców badanego punktów: 
szczytu wyrostka kolczystego ostatniego kręgu 
szyjnego (C7), wyrostka kolczystego będącego 
szczytem kifozy piersiowej (KP), wyrostka kolczy-
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stego będącego szczytem lordozy lędźwiowej (LL), 
miejsce przejścia kifozy piersiowej w lordozę lędź-
wiową (PL), dolnych kątów łopatek (Łl i Łp), kolców 
biodrowych tylnych górnych (Ml i Mp), kręgu S1. 

3. Po wpisaniu niezbędnych danych o badanym (imię 
i nazwisko, rok urodzenia, masa i wysokość ciała, 
a także uwag o stanie kolan i pięt, klatki piersio-
wej, przebytych urazach, zabiegach chirurgicznych, 
chorobach narządu ruchu, o chodzie itd.) następuje 
rejestracja w pamięci komputera cyfrowego obrazu 
pleców. 

4. Badany powinien wchodzić z pozycji na wprost 
na dwupłytowy posturograf i stawać w postawie 
habitualnej. Szerokość rozstawu stóp oraz kąt ich 
rozwarcia nie może być wymuszony. Przy czym wy-
bór musi być podyktowany nie tyle jak najbardziej 
symetrycznym obciążeniem kończyn dolnych, ile 
najczęściej powtarzającym się ich obciążeniem. 
Nie jest istotne, czy będzie to symetria, czy asy-
metria, bowiem ważne jest to, aby była to postawa 
habitualna. Komputer należy tak zaprogramować, 
aby sam proponował do analizy zdjęcie, na którym 
dziecko najczęściej we właściwy sobie sposób ob-
ciąża stopy. 

5. Opracowanie zarejestrowanych obrazów odbywa 
się bez udziału badanego. 

6. Po zapisaniu w pamięci komputera charakterystyki 
matematycznej zdjęć, następuje druk wartości pa-
rametrów opisujących przestrzennie postawę ciała 
badanego.

7. Porównanie zakresów normatywnych z innymi au-
torami.

Wyniki i ich interpretacja

Badanie postawy ciała z wykorzystaniem mory pro-
jekcyjnej przeprowadzono w losowo wybranych przed-
szkolach i szkołach środowiska miejskiego i wiejskiego, 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego: 10 
przedszkolach, 20 szkołach podstawowych, 6 gim-
nazjach, 1 szkole ponadgimnazjalnej. Badania reali-
zowano w okresie od 04.09.2000 r. do 03.04.2003 r. 
Ogólne kryteria kwalifikowania dzieci do badań opie-
rały się na wyłonieniu w czasie badania odpowiednio 
dużej liczby podobnych postaw ciała u dzieci zdrowych, 
bowiem w trakcie badań mogą być podane inne typy 
budowy jako prawidłowe. Związane jest to z toczącą 
się posturogenezą i zróżnicowaniem oceny postawy na 
habitualną oraz wymuszoną, przy czym postawa habi-
tualna rozumiana jest tu jako postawa nawykowa uwa-

runkowana grą napięć mięśni tonicznych i fazowych, 
utrzymujących ciało pionowo o swobodnie ułożonych 
kończynach w indywidualny i optymalny sposób, w rów-
nowadze statycznej i dynamicznej. Biorąc pod uwagę 
tempo prawdopodobnych przemian rozwojowych 
w obranym wycinku ontogenezy, pomiarów dokony-
wano w sześciu półrocznych edycjach, z zachowaniem 
terminów, pory dnia, kolejności szkół i dbając o stan-
daryzację warunków badań. Na podstawie wywia-
dów z rodzicami i szkolnych kart zdrowia wykluczono 
wszystkich uczniów z udokumentowanymi nieprawidło-
wościami budowy w obrębie narządu ruchu. W pierw-
szym dniu badań, w świetle diagnozy lekarskiej, dzieci 
były zdrowe w sensie ogólnym, dlatego przyjęto, że 
wyniki i wszelkie później stwierdzone błędy postawy 
będą mieściły się w granicach odchyleń fizjologicznych 
właściwych dla reprezentowanej populacji i przedziału 
wiekowego. Dotyczyło to niewielkich funkcjonalnych 
odchyleń linii wyrostków kręgowych od anatomicznej 
osi kręgosłupa i kąta zgięcia tułowia w płaszczyź-
nie czołowej, kąta zgięcia i wyprostu w płaszczyźnie 
strzałkowej, wysklepienia podłużnego stopy. Badający 
zwracał uwagę na kształt klatki piersiowej, koślawość 
lub szpotawość kolan oraz pięt. Ostatecznie do ogólnej 
analizy zakwalifikowano 3806 dzieci i młodzieży. W ba-
daniach uczestniczyło 48,14% chłopców (1832 osoby) 
i 50,82% dziewcząt (1972 osoby). Przewaga dziewcząt 
kształtowała się na poziomie 140 osób, co stanowi 
3,67%. Badani rekrutowali się w 61,61% (2345 osób) ze 
środowiska miejskiego, 51,17% dziewcząt (1200 osób) 
i 48,82% chłopców (1145 osób), z wiejskiego 38,38% 
(1461 osoby), 52,97% dziewcząt (774 osoby), 47,02% 
chłopców (687 osób).

W trakcie badania należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że wykonane zdjęcie rejestruje obraz sylwetki 
widocznej na skórze dziecka. Ponadto jest to dokładne 
określenie stanu przestrzennego układu różnych punk-
tów, a od interpretującego dokonane pomiary zależy, 
czy zakwalifikuje je do fizjologicznego zaburzenia sta-
tyki, błędu czy wady postawy. Uzyskane wyniki badań 
pozwoliły opracować zakresy normatywne zgodnie 
z zasadami konstrukcji norm rozwojowych [59], które 
odniesiono do wieku kalendarzowego. Za wielkość 
zakresu normatywnego przyjęto przedział odchylenia 
standardowego od wartości średniej osobników okre-
ślonej płci z tego samego przedziału wiekowego. Jest 
to przedział, do którego należy większość osobników 
posiadających najczęściej występujące w populacji 
wielkości badanych cech. Pozwoliło to dalej opracować 
klasyfikację wartości opisujących kształt kręgosłupa 
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na prawidłowy i nieprawidłowy. Za Iwanowskim [60] 
przyjęto, że nieprawidłowości występujące w jednym 
z kątów krzywizn fizjologicznych kręgosłupa alfa, beta 
lub gamma, można uznać za objaw zmian przejścio-
wych, wynikających niejednokrotnie z szeregu przy-
czyn, a nawet ze stanu psychicznego. W przypadku 
stwierdzenia wielkości pozanormatywnych w dwóch 
i więcej kątach cząstkowych przypadek eliminowano 
ze zbioru obserwacji. W związku z tym osobników, 
u których stwierdzono zakres zmienności w obrębie 
dwóch z trzech mierzonych kątów zaklasyfikowano do 
zbioru o prawidłowym kształcie fizjologicznych krzy-
wizn kręgosłupa.

Publikacji wyników badań w przyjętym do analizy 
wycinku ontogenezy w dużej, kilkutysięcznej populacji 
w świetle mory projekcyjnej nie znaleziono zbyt wiele. 
Z tego powodu konfrontacja będzie ograniczona do wy-
ników uzyskanych przez Łubkowską [4], Iwanowskiego 
[14], Saulicz i wsp. [61], Wolańskiego [62], Zeyland- 
-Malawki [63] i Żołyńskiego i wsp. [37]. Dywergencja 
wartości granicznych skłania do wniosku, że istotne 
znaczenie ma wielkość populacji, co nie neguje rze-
telności i precyzji przytoczonych zakresów innych au-
torów. Z porównania opracowanych przez autora za-
kresów normatywnych kąta kifozy piersiowej i lordozy 
lędźwiowej z podobnymi zakresami opracowanymi 
przez innych badaczy wynika, że rozbieżności mogą 

być konsekwencją trwających burzliwych przemianach 
ontogenetycznych okresu objętego penetracją, tren-
dem sekularnym, wielkością badanej populacji, regio-
nalną odmiennością postawy ciała i technicznymi para-
metrami stosowanego instrumentarium pomiarowego. 
Nie bez znaczenia jest także doświadczenie metodolo-
giczne badającego, co daje podstawę do wykluczenia 
znaczących niedokładności w pomiarach. Paralela za-
kresów normatywnych ustalonych przez Iwanowskiego 
[14], Łubkowską [4], Saulicz i wsp. [61], Wolańskiego 
[62], Zeyland-Malawkę [63] oraz Żołyńskiego i wsp. 
[37] i innych z wytyczonymi przez autora ujawnia, że 
w każdym przypadku wartości graniczne są bardzo 
zbliżone do górnego i dolnego ekstremum zakresu nor-
matywnego (ryc. 1–4). Różnice wynikające z technicz-
nych aspektów urządzeń pomiarowych i metod badania 
nie determinują znaczącego kontrastu w wytyczonych 
zakresach normatywnych. Należy sądzić, że badanie 
postawy ciała z wykorzystaniem mory projekcyjnej, 
sferosomatografu, kyfolordozometru i przyrządu ko-
łeczkowego pomimo dużego zaawansowania tech-
nologicznego tego pierwszego, określają parametry 
przestrzenne zespołu miednica – kręgosłup w bardzo 
zbliżonej skali dokładności. Zbieżność wyników świad-
czy o znaczącej wiarygodności uzyskanych rezultatów 
badań, a zaistniałe odchylenia wynikają raczej z wielko-
ści kohorty niż z popełnianych niedokładności i błędów 

Rycina 1. Zakresy normatywne kąta lordozy lędźwiowej populacji dziewcząt w wieku 4–18 lat. Porównanie między ustaleniami autorów: Iwanowskiego, 
Łubkowskiej, Mrozkowiaka, Nowotnego, Wolańskiego, Zeyland-Malawki, Żołyńskiego 

Figure 1. Normative ranges of the angle lumbar lordosis in the population of girls aged 4 to 18 years. Comparison between the authors: Iwanowski, 
Łubkowska, Mrozkowiak, Nowotny, Wolański, Zeyland-Malawka, Żołyński

Ryc. 1.  Zakresy normatywne kąta lordozy lędźwiowej populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat. 
Porównanie między autorami: Iwanowskim, Łubkowską, Mrozkowiakiem, Nowotnym, Wolańskim, 

Zeyland-Malawką, Żołyńskim  
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Porównanie między autorami: Iwanowskim, Łubkowską, Mrozkowiakiem, Nowotnym, Wolańskim, 

Zeyland-Malawką, Żołyńskim
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Ryc. 4.  Zakresy normatywne kąta kifozy piersiowej populacji chłopców w wieku od 4 do 18 lat. 
Porównanie między autorami: Iwanowskim, Łubkowską, Mrozkowiakiem, Nowotnym, Wolańskim, 

Zeyland-Malawką, Żołyńskim 
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Rycina 2. Zakresy normatywne kąta kifozy piersiowej populacji dziewcząt w wieku 4–18 lat. Porównanie między ustaleniami autorów: Iwanowskiego, 
Łubkowskiej, Mrozkowiaka, Nowotnego, Wolańskiego, Zeyland-Malawki, Żołyńskiego 

Figure 2. Normative ranges of the angle of thoracic kyphosis in the population of girls aged 4 to 18 years. Comparison between the authors: Iwanowski, 
Łubkowska, Mrozkowiak, Nowotny, Wolański, Zeyland-Malawka, Żołyński

Rycina 3. Zakresy normatywne kąta lordozy lędźwiowej populacji chłopców w wieku 4–18 lat. Porównanie między ustaleniami autorów: Iwanowskiego, 
Łubkowskiej, Mrozkowiaka, Nowotnego, Wolańskiego, Zeyland-Malawki, Żołyńskiego 

Figure 3. Normative ranges of the angle lumbar lordosis in the population of boys aged 4 to 18 years. Comparison between the authors: Iwanowski, 
Łubkowska, Mrozkowiak, Nowotny, Wolański, Zeyland-Malawka, Żołyński

metodologicznych. Nie można arbitralnie stwierdzić, 
który z autorów podaje najbardziej wiarygodne zakresy 
normatywne, bowiem ich podawane granice obarczone 
są dużą ilością zmiennych bezpośrednio wpływających 
na uzyskiwane rezultaty pomiarów. Należy przyjąć, 

że im większy materiał ludzki, biegłość w procedurze 
badawczej i doświadczenie badającego, tym wyniki są 
bardziej wiarygodne. 

 Powstaje pytanie: Jak opracowane przez autora 
[58, 59] zakresy normatywne kąta kifozy piersiowej 
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i lordozy lędźwiowej dzieci i młodzieży wieku od 4 do 
18 lat obojga środowisk odnoszą się do typów postawy 
ciała wg Wolańskiego, określonych na podstawie ba-
dań 8500 dzieci w wieku od 2 do 21 lat, także obojga 
środowisk [62]? Zostało przyjęte, że postawa ciała 
o kącie kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej w grani-
cach zakresu normatywnego będzie nosiła znamiona 
postawy równoważnej, najbardziej prawidłowej (RII), 
a wielkości powyżej lub poniżej zakresu normatywnego 
to odpowiednio RI i RIII. Jeśli kifoza piersiowa jest po-
głębiona, a kąt lordozy lędźwiowej w granicach normy, 
będzie to KI, gdy kifoza piersiowa będzie pogłębiona 
o wielkość powyżej dwóch odchyleń standardowych 
(SD), a lordoza lędźwiowa spłycona, będzie to postawa 
KIII. Postawę LI będzie cechowała spłycona kifoza 
piersiowa i pogłębiona lordoza lędźwiowa, a LIII – po-
głębiona kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa, przy 
czym lordoza lędźwiowa – powyżej dwóch odchyleń 
standardowych (tab. 1). Jeśli np. zakres normatywny 
kąta kifozy piersiowej dla 10-letniego chłopca wynosi 
149,26o–167,16o, a jego kąt ma wartość 150o, to krzywi-
zna piersiowa jest w granicach normy. Jeśli natomiast 
miałaby wartość 130o, to kifoza piersiowa jest pogłę-
biona, a wartość 170o sprawiłaby, że byłaby spłycona. 
Przy czym należy zaznaczyć, że postawa ciała ogól-
nie przyjęta jako optymalna (RII) w poszczególnych 
klasach wieku, płciach i środowiskach nie musi być 

uznana za najbardziej pożądaną, bowiem różne typy 
postawy w każdym z etapów posturogenezy są jak 
najbardziej właściwe. Z badań przekrojowych prze-
prowadzonych przez Wolańskiego [65] wynika zmien-
ność cech opisujących prawidłową postawę w na-
stępujących po sobie kategoriach wiekowych. I tak: 
dla 15-letniego chłopca postawą prawidłową będzie 
postawa kifotyczna I i II, w wieku 16 lat, będzie niepra-
widłową, w 17. roku życia – prawidłową, w wieku 18,5 
lat – ponownie nieprawidłową. Postawę równoważną 
uznano za wzorzec [66]: to postawa, do jakiej na-
leży dążyć, jednocześnie zdając sobie sprawę dzięki 
znajomości posturogenezy, że w pewnych okresach 
życia, np. w okresie dojrzewania, występowanie nie-
prawidłowej postawy jest zjawiskiem fizjologicznym. 
Nie jest to jednak jednoznaczne z akceptowaniem 
jej – przeciwnie, postawę taką należy korygować. Nie 
wolno dopuścić do wytworzenia się nieprawidłowego 
nawyku, bowiem nie korygowany toczący się proces 
adaptacyjny, po osiągnięciu dojrzałości kostnej bę-
dzie nieodwracalny.

Przyjmując jako pierwszy stopień wielkość cechy 
poniżej dolnego ekstremum zakresu normatywnego, 
jako drugi natomiast wielkość w granicach zakresu 
a jako trzeci – powyżej górnego ekstremum, dokonano 
oszcowania częstotliwości występowania w regionie 
warmińsko-mazurskim najbardziej pupularnej, przez 

Ryc. 3.  Zakresy normatywne kąta lordozy lędźwiowej populacji chłopców w wieku od 4 do 18 lat. 
Porównanie między autorami: Iwanowskim, Łubkowską, Mrozkowiakiem, Nowotnym, Wolańskim, 

Zeyland-Malawką, Żołyńskim 
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Rycina 4. Zakresy normatywne kąta kifozy piersiowej populacji chłopców w wieku 4–18 lat. Porównanie między ustaleniami autorów: Iwanowskiego, 
Łubkowskiej, Mrozkowiaka, Nowotnego, Wolańskiego, Zeyland-Malawki, Żołyńskiego 

Figure 4. Normative ranges of the angle of thoracic kyphosis in the population of boys aged 4 to 18 years. Comparison between the authors: Iwanowski, 
Łubkowska, Mrozkowiak, Nowotny, Wolański, Zeyland-Malawka, Żołyński
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to prawidłowej, wartości kąta nachylenia odcinka lę-
dźwiowo-krzyżowego mierzonego kątem alfa w tej 
samej populacji, ocenianego zgodnie z opracowaną 
trzystopniową typologią. W każdej kategorii wieko-
wej i płci zawarta jest w granicach od 62,0 do 83,9% 
w populacji męskiej i od 58,8 do 87,1% w żeńskiej. 
W przypadku kąta nachylenia odcinka piersiowo-lę-
dźwiowego będzie to odpowiednio od 57,4 do 81,5% 
i od 57,4 do 95,3%, nachylenia odcinka piersiowego 

górnego odpowiednio od 57,1 do 95,5% i od 58,8 do 
94,3%. Częstość występowania prawidłowego kąta ki-
fozy piersiowej rośnie do 8. r.ż., po czym sukcesywnie 
maleje. Najczęściej prawidłowa wartość u chłopców 
i dziewcząt występowała w 8. r.ż., odpowiednio 96,8% 
i 98,7%. W 7. r.ż. u dziewcząt występuje bardzo istotny 
spadek prawidłowej, a wzrost częstości spłyconej ki-
fozy piersiowej. Odsetek prawidłowego kąta lordozy lę-
dźwiowej nie wykazuje podobnych wahań. W populacji 

Tabela 1. Zakresy normatywne kifozy piersiowej (KKP) i lordozy lędźwiowej (KLL) w odniesieniu do typów postawy ciała wg Wolańskiego 

Table 1. Normative ranges for thoracic kyphosis (KKP) and lumbar lordosis with respect to body posture types according to Wolański

Typy postawy ciała wg Wolańskiego Zakresy normatywne kifozy piersiowej  
i lordozy lędźwiowej wg Mrozkowiaka Nazwa typu postawy ciała

Kifotyczny

KI

Kifoza piersiowa pogłębiona
KKP – poniżej dolnego ekstremum

Plecy okrągłe

Lordoza lędźwiowa w normie
KLL – w granicach zakresu normatywnego

KIII

Kifoza piersiowa pogłębiona
KKP – poniżej dolnego ekstremum o wielkość dwóch SD 

Lordoza lędźwiowa spłycona
KLL – powyżej górnego ekstremum 

Równoważny

RI

Kifoza piersiowa spłycona
KKP – powyżej  górnego ekstremum

Plecy płaskie
Lordoza lędźwiowa spłycona
KLL – powyżej górnego ekstremum

RII

Kifoza piersiowa w normie
KKP – w granicach zakresu normatywnego

Plecy optymalne
Lordoza lędźwiowa w normie
KLL – w granicach zakresu normatywnego

RIII

Kifoza piersiowa pogłębiona
KKP – poniżej dolnego ekstremum

Plecy wklęsło-okrągłe
Lordoza lędźwiowa pogłębiona
KLL – poniżej dolnego ekstremum

Lordotyczny

LI

Kifoza piersiowa spłycona
KKP – powyżej górnego ekstremum

Plecy wklęsłe

Lordoza lędźwiowa pogłębiona
KLL – poniżej dolnego ekstremum 

LIII

Kifoza piersiowa pogłębiona
KKP – poniżej dolnego ekstremum

Lordoza lędźwiowa pogłębiona
KKL – poniżej dolnego ekstremum o wielkość dwóch  SD

Legenda/Legend: kąt lordozy lędźwiowej (stopnie) – angle of lumbar lordosis (degrees); kąt kifozy piersiowej (stopnie) – angle of thoracic kyphosis (degrees); wiek (lata) – age 
(years)

Źródło: Wolański [65]. Mrozkowiak [59]



– 45 –

Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała

chłopców występuje od 66,7 do 95,1%, u dziewcząt od 
59,1 do 93,1%. Odsetek spłyconej lub pogłębionej lor-
dozy lędźwiowej nie przekracza 35,0% [59]. 

Wnioski

Badanie postawy urządzeniem wykorzystującym 
zjawisko mory projekcyjnej pozwala na dokładne, prze-
strzenne, jednoczesne i wieloaspektowe odzwiercie-
dlenie stanu rzeczywistego postawy ciała badanego. 
Jak należy sądzić, uzupełnione o kolejne narzędzia: 

posturografię dwupłytową, podoskopię komputerową, 
wideografię i podobarografię, umożliwi bardziej wni-
kliwą ocenę postawy niż dotychczas. Jednocześnie 
dzięki zachowaniu procedury badawczej i przestrze-
ganiu warunków technicznych uzyskane wyniki mogą 
służyć do diagnostyki zaburzeń statyki ciała, a od 
badającego, jego doświadczenia i znajomości postu-
rogenezy zależy interpretacja uzyskanych pomiarów 
i kwalifikacja do typu K, R lub L wg Wolańskiego jako 
uniwersalnej i ogólnie przyjętej typologii, co umożli-
wiają opublikowane zakresy normatywne. 
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OCENA ZWIĄZKÓW PARAMETRÓW POSTAWY CIAŁA 
ZMIERZONYCH FOTOGRAMETRYCZNĄ METODĄ 

MOIRE’A Z WYBRANYMI CECHAMI SOMATYCZNYMI
I ZDOLNOŚCIAMI MOTORYCZNYMI KRAKOWSKICH 

DZIEWCZĄT W WIEKU 14 LAT

EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN BODY 
POSTURE PARAMETERS AS MEASURED WITH  

THE USE OF THE MOIRE PHOTOGRAMMETRIC METHOD 
WITH SOMATIC FEATURES AND MOTOR SKILLS  

OF KRAKOW’S GIRLS AGED 14

Robert Walaszek*

* dr, Zakład Odnowy Biologicznej AWF Kraków

Słowa kluczowe: metoda Moire’a, zdolności motoryczne, wysokość ciała, masa ciała
Key words: Moire photogrammetric method, motor skills, body height, body weight

Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych fotogra-
metryczną metodą Moire’a z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi krakowskich 
dziewcząt w wieku 14 lat. 

Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 140 dziewcząt uczęszczających do pierwszych klas pięciu kra-
kowskich gimnazjów. Najpierw dokonano pomiaru cech somatycznych. Pomiar wysokości ciała przyprowadzono 
za pomocą antropometru a pomiaru masy ciała przy użyciu wagi lekarskiej. Dalsze badania przebiegały dwueta-
powo. Pierwszy etap obejmował badanie metodą projekcyjną Moire’a, dzięki której uzyskano 14 parametrów 
określających postawę ciała, a w drugim – przeprowadzono test równowagi marszowej i badanie szybkości 
ruchów kończyn górnych. 

Wyniki. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotne korelacje między wieloma parametrami ba-
danymi metodą Moire’a i wybranymi zdolnościami motorycznymi badanych dziewcząt.

Wnioski. Zauważono, że wysokość ciała i masa ciała badanych dziewcząt wpływają w istotny sposób na 
niektóre z parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną.

Aim of the study. To evaluate the impact of body posture parameters – as measured with the use of the Moire 
photogrammetric method – on selected motor skills and somatic features of Krakow’s girls aged 14. 

Material and methods. The research material was a group of 140 girls from the 1st form of five of Kraków’s 
grammar schools. First the subjects’ somatic features were determined. The body height was measured with 
the anthropometer and the weight with the help of the medical scales. Further research went through two 
stages. Stage number one included an examination with the use of the Moire projection method which allowed 
us to obtain fourteen parameters defining the body posture. In the second stage, the marching balance test,  
and the examination of the movement speed of the upper limbs was conducted.
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Wstęp

Wady postawy ciała, zwłaszcza wśród dzieci i mło-
dzieży to zjawisko od lat budzące niepokój badaczy [1, 
2], które dotyczy 3–15% różnych populacji [3]. Od wielu 
lat różnie rozwija się penetracja badawcza ukierunko-
wana na odkrywanie czynników negatywnie oddziału-
jących na rozwój młodego człowieka. Wady postawy 
ciała nie tylko bowiem zaburzają harmonijny rozwój 
dziecka, ale także mogą wpływać negatywnie na wiele 
cech determinujących zdolności osobnicze młodych 
ludzi. Wielu polskich naukowców zajmowało się do 
tej pory oceną wad postawy i ich leczeniem [4, 5, 6, 
7, 8, 9]. Zaproponowali oni wiele sposobów oceny wad 
postawy ciała, w tym m.in. metodę fotogrametryczną 
Moire’a. W ślad za wcześniej wymienionymi autorami 
podążali inni badacze, którzy do oceny postawy ciała 
używali wyżej wymienionej metody [10, 11, 12, 13].

Drzał-Grabiec przeprowadziła w 2009 roku ciekawe 
badania, których celem było porównanie dwóch metod 
oceny postawy ciała, tj. badania lekarskiego i badania 
fotogrametrycznego z wykorzystaniem zjawiska mory 
projekcyjnej [12]. Po uzyskaniu wyników z obu etapów 
badań autorka obliczyła liczbowy i procentowy rozkład 
wad postawy w badanej populacji oraz obliczyła ich 
procentowa zgodność. Zbieżność diagnozy lekarskiej 
i wyników badania fotogrametrycznego występowała 
prawie u 30% badanych. Metoda Moire’a okazała się 
nieinwazyjna i może być podstawą do zaplanowania 
programu rehabilitacji, a powtarzanie badania raz 
w roku może umożliwić ocenę progresji lub regresji 
rozpoznanej wcześniej wady. W metodzie tej analizie 
poddawanych jest aż kilkadziesiąt parametrów ocenia-
jących stan kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych we 
wszystkich płaszczyznach, dzięki czemu można uzy-
skać dokładny przestrzenny wgląd w badaną sylwetkę 
dziecka.

W 2004 roku Mrozkowiak opublikował pracę, któ-
rej celem była krytyczna ocena wykorzystania metody 
projekcyjnej Moire’a do oceny postawy ciała dzieci 
oraz zwrócenie uwagi na najbardziej istotne momenty 
w technice i metodyce tego badania [10]. Po przeba-
daniu 200 losowo wybranych osobników w różnych 
kategoriach wiekowych okazało się, że badanie jest 

dokładne i szybkie, a uzyskane wyniki są wiarygodne 
tylko przy zachowaniu bezwzględnej standaryzacji ba-
dania.  

Do ekspertów w dziedzinie antropomotoryki, któ-
rzy badali zagadnienia zdolności motorycznych dzieci 
i młodzieży, można przede wszystkim zaliczyć Szopę 
[15], Mleczkę [16], Raczka [17], Żaka [18] i Ljacha [19]. 
Szczególnie przydatne w kontekście niniejszej pracy 
wydają się prace naukowe Żaka [20, 22], który badał 
zależności między wybranymi zdolnościami motorycz-
nymi a cechami somatycznymi. 

Niestety niewielu autorów badało związki między 
postawą ciała a zdolnościami motorycznymi. Jedynie 
kilku badaczy zajmowało się tą problematyką, a wśród 
nich Cieszkowski i wsp. [21, 22] oraz Kołodziej i wsp. 
[23]. Praca Cieszkowskiego i współpracowników pt. 
Rozwój motoryczny dzieci z wadami postawy w wieku 
7–10 lat jest próbą oceny rozwoju motorycznego dzieci 
z wadami postawy na tle zdrowych rówieśników [22]. 
Efektem badań było stwierdzenie u uczniów z wadami 
postawy zdecydowanie niższego poziomu siły dyna-
micznej, siły statycznej i wytrzymałości, zaś co cie-
kawe odnotowano u nich wyższy poziom gibkości.

W 2006 roku Miałkowska i współpracownicy zbadali 
związki między cechami somatycznymi, zdolnościami 
motorycznymi i postawą ciała u chłopców wrocław-
skich w wieku 13–15 lat [24]. Wspomniani badacze za 
pomocą testu t-Studenta ocenili poziom zróżnicowania 
cech między chłopcami o prawidłowej i nieprawidłowej 
postawie ciała. Ocenili też siłę związków między ce-
chami somatycznymi i sprawnością fizyczną u chłop-
ców różniących się postawą ciała w kolejnych klasach 
wieku. Po przeprowadzeniu badań doszli do wniosku, 
że nie zachodzą statystycznie istotne związki między 
cechami postawy ciała i wybranymi cechami motorycz-
nymi. Poziom rozwoju cech motorycznych był oceniany 
za pomocą rzutu 2-kilogramową piłką lekarską, skoku 
w dal z miejsca i zwisu na drążku. 

Cel pracy

Celem niniejszej pracy była ocena związków para-
metrów postawy ciała zmierzonych fotogrametryczną 
metodą Moire’a z cechami somatycznymi i wybranymi 

Results. Following all the examinations, significant correlations were ascertained between many of the pa-
rameters measured with the use of the Moire method and the selected motor skills of the subjects.

Conclusions. It was also observed that the body height and body weight of the examined girls significantly 
influenced some of the body posture parameters as measured with the photogrammetric method.
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zdolnościami motorycznymi krakowskich dziewcząt 
w wieku 14 lat. Dla uzyskania wnikliwej oceny zależno-
ści autor pracy postawił następujące pytania badawcze:
1. Czy wysokość i masa ciała badanych dziewcząt 

koreluje w istotny sposób z parametrami postawy 
ciała zmierzonymi metodą Moire’a?

2. Które z parametrów badanych metodą Moire’a kore-
lują w istotny sposób z wartościami testu równowagi 
marszowej i szybkości ruchów kończyn górnych?

Materiał badań

Materiał badań stanowiła grupa 140 dziewcząt uczęsz-
czających do pierwszych klas pięciu krakowskich 
gimnazjów (nr 21, 22, 28, 36, 81). Charakterystykę 
badanych przedstawiono w tabeli 1. Badania przepro-
wadzono w styczniu 2010 r. Średnia wieku badanych 
dziewcząt wyniosła 13 lat i 7 miesięcy, średnia wyso-
kość ciała wyniosła 161,0 cm, a średnia masa ciała 
52,82 kg. Badanie przeprowadzono w wyżej wymie-
nionych gimnazjach oraz w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Krakowskiego Ośrodka Diagnostyki 
Kręgosłupa przy ulicy Skawińskiej 3. Do badania fo-
togrametrycznego użyto zestawu do oceny postawy 
ciała firmy CQ Elektronik System. Badania wykonano 
za zgodą dyrekcji szkół i świadomą zgodą rodziców 
badanych dzieci. Zakres badań nie wykraczał poza 
standardowe badania profilaktyczne młodzieży gim-
nazjalnej i w związku z tym nie wymagały one zgody 
Komisji Etyki. 

Badanie postawy ciała. Postawę ciała badano 
metodą projekcyjną Moire’a, dzięki której uzyskano 
14 parametrów określających postawę ciała (6 para-
metrów w płaszczyźnie strzałkowej, 1 w płaszczyźnie 
poprzecznej i 7 w płaszczyźnie czołowej).  

W celu przeprowadzenia badania fotogrametryczną 
metodą Moire’a wyznaczono punkty pomiarowe; ich 
położenie przedstawiono na rycinie 1 [10].

Tabela 1. Charakterystyka  badanych dziewcząt
Table 1. Characterisation of subjects

Miary  
statystyczne

Wiek  Wysokość ciała
(cm) Masa ciała

(kg)
lata miesiące

x 13 7 161,00 52,82

s – 3 6,26 10,59

min 13 1 145,00 29,00

max 13 11 176,00 100,0

Metoda badań

Pomiar cech somatycznych. Pomiaru wysokości ciała 
dokonano za pomocą antropometru, a masy ciała przy 
użyciu wagi lekarskiej. Wysokość ciała mierzono z do-
kładnością do 1 cm, a masę ciała z dokładnością do 
0,01 kg.

 

Punkty pomiarowe:

C7 – wyrostek kolczysty siódmego kręgu szyjnego,
KP – szczyt kifozy piersiowej,
PL – przejście odcinka piersiowego w lędźwiowy,
LL – szczyt lordozy lędźwiowej,
S1 – wyrostek kolczysty pierwszego kręgu krzyżowego,
Łl, Lp – dolny kąt łopatki (lewej, prawej),
T1 T2 – linia talii po stronie lewej,
T3 T4 – linia talii po stronie prawej,
B1 B2 – linia barku po stronie lewej,
B3 i B4 – linia barku po stronie prawej, 
Ml – kolec biodrowy lewy tylny górny, 
Mp – kolec biodrowy prawy tylny górny.

Rycina 1. Położenie punktów pomiarowych na ciele badanego [10]

Figure 1. Position of measurement points on subject’s body [10]

Przebieg badania metodą fotogrametryczną 
Moire’a przedstawiono na rycinie 2.

Parametry płaszczyzny strzałkowej
1. Kąt pochylenia tułowia (KPT) 
2. Kąt lordozy lędźwiowej (KLL) 
3. Kąt kifozy piersiowej (KKP) 
4. Wskaźnik kompensacji (WK) 
5. Głębokość kifozy piersiowej (GKP)
6. Głębokość lordozy lędźwiowej (GLL) 
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Parametry płaszczyzny poprzecznej 
1. Maksymalna rotacja (MR) 

Parametry płaszczyzny czołowej
1. Kąt nachylenia tułowia (KNT) 
2. Ustawienie barków (UB) 
3. Ustawienie łopatek (UŁ) 
4. Różnica oddalenia kątów dolnych łopatek od linii 

kręgosłupa (OŁ) 
5. Ustawienie trójkątów talii (UTT) 
6. Różnica w wysokości kolców biodrowych tylnych 

górnych 
7. Maksymalne odchylenie linii kręgosłupa od prostej 

C7-S1 

Parametry wyznaczono zgodnie z ogólną metodo-
logią badań techniką Moire’a [10]. 

 W drugim etapie przeprowadzono test równowagi 
marszowej i badanie szybkości ruchów kończyn gór-
nych.

Test równowagi marszowej przeprowadzono w pró - 
bie marszu po prostej, z zaleceniem ustawiania 
kończyn – stopa za stopą, z zasłoniętymi oczami. 
Odległość do pokonania w tej próbie wynosiła 5 m. 
Podzielono ją na 5 sektorów o długości 1 m. Po obu 
stronach linii środkowej narysowano w odstępach 25 
cm po trzy linie równoległe do linii głównej. Nominalna 
wartość linii i sektora środkowego wynosiła 5 punktów, 

zaś kolejnych stref zewnętrznych odpowiednio: 4, 3, 2 
punkty. Jeżeli badany wykonał zadanie bezbłędnie, to 
znaczy bez zboczenia z sektora środkowego, uzyski-
wał maksymalną liczbę punktów, tj. 25. Ten wynik jest 
iloczynem ilości metrów zaliczonej odległości i wartości 
punktowej sektora zewnętrznego. Tak więc minimalna 
liczba punktów, jaką mógł uzyskać badany wynosiła 2. 
Oznaczało to wyjście poza strefę zewnętrzną sektora I 
już na pierwszym metrze [4]. 

W celu przeprowadzenia próby badającej szybkość 
ruchów kończyn górnych (stukanie w krążki – II próba 
Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej) należało 
do skrzyni gimnastycznej przymocować dwa krążki 
(małe ringa), które miały średnice 20 cm. Przymocować 
należało je poziomo oraz stabilnie, tak aby podczas 
próby nie było problemu z ich odrywaniem czy prze-
sunięciem. Odległość środków wyznaczonych krążków 
wynosiła 80 cm. Pomiędzy krążkami umieszczono 
drewnianą płytkę prostokątną o wymiarach 10 x 20cm. 
Przy tak przygotowanym stanowisku stawała osoba 
badana, której pierwszym zadaniem było określenie 
sprawniejszej ręki. Drugą rękę kładła na prostokątnej 
płytce. Zadaniem badanej osoby było jak najszybsze 
dotykanie naprzemienne dwóch krążków zdeklaro-
waną wcześniej ręką, tak aby unoszona ona była nad 
ręką leżącą na płytce (nieruchomą). Stukanie rozpo-
czynało się komendą „ gotów”, a następnie „start” – od 
której prowadzący mierzył czas i liczył głośno liczbę 

Rycina 2. Ustawienie aparatury i pacjenta podczas badania metodą fotogrametryczną Moire’a

Figure 2. Position of apparatus and subject during the Moire photogrammetric examination
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uderzeń. Prowadzący zatrzymywał stoper po 50. ude-
rzeniu badanego. Czas mierzony był stoperem. Próbę 
należało wykonać dwa razy, a wynik zapisywany był 
z dokładnością do 1 sekundy [25].

Metody analizy statystycznej

Zastosowano następujące techniki [26]:
1. W celu opisu statystycznego, dla zmiennych liczbo-

wych obliczono średnie, odchylenia standardowe, 
minima, maksima i współczynniki zmienności. Dla 
zmiennych nominalnych obliczono liczebności po-
szczególnych kategorii i ich procent. 

2. Zależności pomiędzy zmiennymi o charakterze ilo-
ściowym – między wynikami parametrów postawy 
a cechami somatycznymi i zdolnościami motorycz-
nymi, traktowanymi jako wynik liczbowy – badano 
za pomocą testów korelacji. Do zestawienia zmien-
nych zastosowano test rang Spearmana. Wybór tej 
statystyki był podyktowany tym, że ze względu na 
stwierdzone rozkłady istotnie odbiegające od krzy-
wej Gaussa nie można było zastosować najpopu-
larniejszej miary korelacji C-Pearsona. 

Wyniki badań 

Zgodność rozkładu danych z rozkładem normalnym 
badanych zmiennych analizowano testem Jarque-Bery 
[27] (tabela 2). Analiza rozkładu badanych zmiennych 
wykazała, że niektóre z nich w statystycznie istotny 
sposób odbiegają od rozkładu normalnego.

przodu) jest dodatnio skorelowany z masą ciała – ozna-
cza to, iż ujemny kąt pochylenia tułowia rośnie wraz 
ze wzrostem masy ciała. Odnotowano też, że kąt lor-
dozy lędźwiowej jest ujemnie związany z masą ciała. 
Oznacza to, iż kąt lordozy lędźwiowej rośnie wraz ze 
spadkiem masy ciała, a maleje wraz z jej wzrostem. 
Zaobserwowano także ujemną korelację pomiędzy róż-
nicą oddalenia kątów dolnych łopatek (określa różnicę 
między odległością lewego kąta dolnego łopatki od linii 
kręgosłupa i odległością prawego kąta dolnego łopatki 
od linii kręgosłupa) a masą ciała. Oznacza to, iż wraz 
ze spadkiem masy ciała różnica oddalenia kątów dol-
nych łopatek rośnie, a wraz z jej wzrostem – spada. 

Wysokość ciała jest dodatnio skorelowana z pod-
wyższeniem lewego kąta dolnego łopatek, podwyż-
szonym lewym trójkątem talii, różnicą w wysokości kol-
ców biodrowych tylnych górnych (st.) oraz z ujemnym 
maksymalnym odchyleniem linii kręgosłupa od prostej 
C7-S1 (określa w milimetrach maksymalne odchylenie 
linii wyrostków kolczystych od linii C7-S1 z podaniem 
poziomu ( kręgu ) tego odchylenia; znaki przy wartości 
oznaczają kierunek odchylenia – jeżeli wybrany wyro-
stek kolczysty położony jest po lewej stronie prostej 
C7-S1, to wynik jest ujemny) – im większa wysokość 
ciała, tym większe wyżej wymienione wskaźniki, a im 
wysokość ciała mniejsza, tym wskaźniki niższe. 

Stwierdzono także dodatnią korelację kąta lordozy 
lędźwiowej z wartością próby równowagi – im większy 
kąt lordozy lędźwiowej, tym wyższa wartość próby 
równowagi. Zaobserwowano także ujemny związek 
pomiędzy głębokością kifozy piersiowej a wartością 
próby równowagi – im większa głębokość kifozy pier-
siowej, tym mniejsza wartość próby równowagi, a im 
mniejsza dodatnia głębokość kifozy piersiowej, tym 
większa wartość tej próby. Analogiczny związek wy-
kazano pomiędzy głębokością lordozy lędźwiowej 
a wartością próby równowagi. Odnotowano również 
umiarkowaną dodatnią korelację pomiędzy obniżeniem 
lewego barku a wartością próby równowagi. Poprawa 
równowagi zwiększa obniżenie lewego barku, a jej po-
gorszenie – jego podwyższenie. Odnotowano również, 
że im wyższa różnica oddalenia kątów dolnych łopatek, 
tym większa szybkość stukania w krążki, a im różnica 
oddalenia kątów dolnych łopatek niższa, tym szybkość 
ruchu kończyn górnych mniejsza.

 Na podstawie obliczonych wartości średnich i od-
chyleń standardowych podzielono poszczególne kore-
lujące z sobą wartości na 3 przedziały. Pierwszy z nich 
miał wartości poniżej minus jednego odchylenia stan-
dardowego, drugi zawierał się w granicach między mi-

Tabela 2. Wyniki testu normalności rozkładu analizowanych zmiennych 
Table 2. Results of distribution normality test of the analysed variables

Badana cecha Wartość testu  
JacquerBera

Poziom  
istotności

Wysokość ciała 0,9831 0,5718 ns

Masa ciała 15,27 0,0048 *

I – równowaga marszowa 103,6 0,0001 *

II – stukanie w krążki 4,679 0,0742 ns

Analizę wyników badań rozpoczęto od poszukiwa-
nia istotnych związków między parametrami postawy 
ciała i wartościami testu równowagi marszowej i II 
próby testu Eurofit. Obliczone korelacje przedstawiono 
w tabeli 3.

Stwierdzono, iż ujemny kąt pochylenia tułowia 
(wartość ze znakiem minus (-) oznacza pochylenie do 



– 54 –

Robert Walaszek

Tabela 3. Wyniki korelacji wskaźników postawy z parametrami somatycznymi i próbami sprawnościowymi  rho Spearmana 

Table 3. Results of the correlation between body posture indices and somatic parameters and motor aptitude tests – Spearman’s rho 

  Parametry postawy ciala Wys. ciała Masa  ciała Irównowaga IIkrążki

Kąt pochylenia tułowia  (–) (st.) ,01 ,26** ,07 –,07

Kąt pochylenia tułowia (+) (st.) . . . .

Kąt lordozy lędźwiowej (– ) (st.) . . . .

Kąt lordozy lędźwiowej (+) (st.) –,15 –,24** ,26** ,10

Kąt kifozy piersiowej (–) (st.) . . . .

Kąt kifozy piersiowej (+) (st.) –,01 –,11 ,15 –,06

Wskaźnik kompensacji  (–) (st.) –,07 ,04 ,00 –,08

Wskaźnik kompensacji (+) (st.) ,07 ,01 ,01 ,03

Głębokość kifozy piersiowej (–) (mm) . . . .

Głębokość kifozy piersiowej (+) (mm) ,14 –,03 –,20* ,10

Głębokość lordozy lędźwiowej (–) (mm) ,12 ,03 –,19* ,10

Głębokość lordozy lędźwiowej (+) (mm) . . . .

Maksymalne rotacje  (–) (mm) ,08 ,09 ,05 –,10

Maksymalne rotacje  (+) (mm) –,03 ,08 –,22 ,18

Kąt nachylenia tułowia  (–) (st.) ,08 ,05 ,01 ,09

Kąt nachylenia tułowia  (+) (st.) –,08 –,07 –,02 ,06

Lewy bark niżej (mm) –,04 –,22 ,33* ,01

Lewy bark wyżej (mm) ,19 –,03 –,02 ,02

Lewy kąt dolny łopatek niżej (mm) –,03 ,02 –,25 ,24

Lewy kąt dolny łopatek wyżej (mm) ,23* ,02 –,06 ,02

Lewy kąt dolny łopatek bliżej (mm) ,08 ,12 –,02 ,00

Lewy kąt dolny  łopatek dalej (mm) ,13 ,14 –,09 –,03

Różnica oddalenia kątów dolnych  łopatek (–)(mm) –,18 –,33* ,09 ,08

Różnica oddalenia kątów dolnych  łopatek (+)(mm) –,08 ,08 –,13 ,28*

Lewy trójkąt talii niższy (mm) –,13 –,06 –,08 ,26

Lewy trójkąt talii wyższy (mm) ,28** ,00 –,06 ,00

Lewy trójkąt talii węższy (mm) ,03 ,07 ,17 ,04

Lewy trójkąt talii szerszy (mm) ,14 ,18 ,08 ,11

Różnica w wys. kolców biod. tyl. g.( mm) –,14 –,07 –,10 ,04

Różnica w wys. kolców biod. tyl. g.( st.) ,19* ,09 ,13 ,03

Maks. odchyl. linii kręg. od prost.C7-S1 (–)(mm) ,25* ,10 ,04 –,11

Maks. odchyl. linii kręg. od prost.C7-S1 (+)(mm) ,14 ,16 –,27 ,28
*: p < ,05; **: p < ,01

nus jednym a plus jednym odchyleniem standardowym, 
trzeci zaś wykazywał wartości powyżej plus jednego 
odchylenia standardowego. W poniższych tabelach 
przedstawiono obliczone zależności, które następnie 
opatrzono zwięzłym komentarzem. 

Stwierdzono, iż u kobiet o masie ciała poniżej minus 
jednego odchylenia standardowego dominują te, któ-
rych ujemny kąt pochylenia tułowia mieści się w grani-
cach między minus jednym a plus jednym odchyleniem 

standardowym. Mniej dziewcząt w tej grupie cechuje 
ujemny kąt pochylenia tułowia poniżej minus jednego 
odchylenia standardowego, natomiast najmniejszy od-
setek stanowią osobniczki o kącie pochylenia tułowia 
powyżej jednego odchylenia standardowego. Podobny 
rozkład częstości charakteryzuje kobiety, których masa 
ciała mieści się w granicach pomiędzy minus jednym 
a plus jednym odchyleniem standardowym. W przeci-
wieństwie do nich osoby o masie ciała powyżej plus 



– 55 –

Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych fotogrametryczną metodą Moire’a z wybranymi cechami...

jednego odchylenia standardowego częściej cecho-
wały się ujemnym kątem pochylenia tułowia mierzo-
nym powyżej plus jednego odchylenia standardowego 
niż ujemnym kątem pochylenia tułowia poniżej minus 
jednego odchylenia standardowego. 

W przypadku dziewcząt, które charakteryzuje kąt 
pochylenia tułowia poniżej jednego odchylenia stan-
dardowego, największy odsetek znajduje się w grupie 
z masą ciała poniżej minus jednego odchylenia stan-
dardowego, mniej w grupie z masą ciała w granicach 
pomiędzy minus jednym a plus jednym odchyleniem 
standardowym. Nie stwierdzono zaś takich osobni-
czek, których masa ciała przekraczałaby plus jedno 
odchylenie standardowe. Osoby, które charaktery-
zuje ujemny kąt pochylenia tułowia pomiędzy minus 
jednym a plus jednym odchyleniem standardowym 
najczęściej występowały w grupie osób z masą ciała 
przekraczającą plus jedno odchylenie standardowe, 
mniejszy odsetek stanowiły w grupie osób z masą 
ciała pomiędzy minus jednym a plus jednym odchy-
leniem standardowym, a najmniejszy – w grupie osób 
z masą ciała poniżej minus jednego odchylenia stan-
dardowego. Liczebność uczestniczek o kącie pochy-
lenia tułowia przekraczającym plus jedno odchylenie 

standardowe rozkładała się równomiernie we wszyst-
kich grupach. Dokładny rozkład procentowy zamiesz-
czono w tabeli 4. 

Odnotowano, iż wśród kobiet o masie ciała poniżej 
minus jednego odchylenia standardowego dominują ta-
kie, których dodatni kąt lordozy lędźwiowej mieści się 
w granicach między minus jednym a plus jednym od-
chyleniem standardowym. Mniejszy odsetek stanowią 
w tej grupie dziewczęta o dodatnim kącie lordozy lę-
dźwiowej powyżej plus jednego odchylenia standardo-
wego, natomiast osoby cechujące się dodatnim kątem 
lordozy lędźwiowej poniżej minus jednego odchylenia 
standardowego w tej grupie nie występują. U kobiet, 
których masa ciała mieści się w granicach między mi-
nus jednym a plus jednym odchyleniem standardowym 
największy odsetek stanowią uczestniczki, których 
dodatni kąt lordozy lędźwiowej mieści się w granicach 
między minus jednym a plus jednym odchyleniem 
standardowym. Mniejszy odsetek stanowią osoby cha-
rakteryzujące się dodatnim kątem lordozy lędźwiowej 
poniżej minus jednego odchylenia standardowego, 
a najmniejszy – osoby charakteryzujące się dodatnim 
kątem lordozy lędźwiowej powyżej plus jednego odchy-
lenia standardowego. Podobny rozkład częstości cha-

Tabela 5. Masa ciała a kąt lordozy lędźwiowej (+)

Table 5. Body weight and lumbar lordosis angle (+)

Parametr

Masa ciała (kg) Ogółem

pon. –1 SD –1 do 1 SD pow. 1 SD
N %

N % N % N %

Kąt lordozy lędźwiowej (+)(st.)
 
 

pon. –1 SD 0 ,00 14 14,43 4 23,53 18 12,86

–1 do 1 SD 22 84,62 73 75,26 12 70,59 107 76,43

pow. 1 SD 4 15,38 10 10,31 1 5,88 15 10,71

Ogółem 26 100,00 97 100,00 17 100,00 140 100,00

Tabela 4. Masa ciała a kąt pochylenia tułowia (–)

Table 4. Body weight and torso inclination angle (–)

Parametr

Masa ciała (kg) Ogółem

pon. –1 SD –1 do 1 SD pow. 1 SD N
 

%
 N % N % N %

Kąt pochylenia tułowia 
(–) (st.)

pon. –1 SD 8 30,77 17 17,53 0 ,00 25 17,86

–1 do 1 SD 15 57,69 68 70,10 14 82,35 97 69,29

pow. 1 SD 3 11,54 12 12,37 3 17,65 18 12,86

Ogółem 26 100,00 97 100,00 17 100,00 140 100,00
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rakteryzuje dziewczęta o masie ciała przekraczającej 
plus jedno odchylenie standardowe.

Badane o dodatnim kącie lordozy lędźwiowej 
mieszczącym się między minus jednym a plus jednym 
odchyleniem standardowym największy odsetek stano-
wią w grupie osób o masie ciała poniżej minus jednego 
odchylenia standardowego, mniejszy w grupie osób, 
których masa ciała mieści się pomiędzy minus jednym 
a plus jednym odchyleniem standardowym. Najmniej 
kobiet o dodatnim kącie lordozy lędźwiowej mieszczą-
cym się między minus jednym a plus jednym odchyle-
niem standardowym znajduje się wśród osób o masie 
ciała przekraczającej jedno odchylenie standardowe 
powyżej średniej. Podobny rozkład częstości charak-
teryzuje osoby o dodatnim kącie lordozy lędźwiowej 
powyżej plus jednego odchylenia standardowego, na-
tomiast kobiety o dodatnim kącie lordozy lędźwiowej 
poniżej minus jednego odchylenia standardowego cha-
rakteryzuje układ odwrotny. 

Stwierdzono, że w grupie kobiet, które osiągnęły 
najsłabszy wynik w teście równowagi marszowej (6) 
największy odsetek stanowią osoby o dodatnim kącie 
lordozy lędźwiowej poniżej minus jednego odchylenia 
standardowego, mniej jest kobiet o dodatnim kącie 
lordozy lędźwiowej mieszczącym się w przedziale od 

minus jednego odchylenia standardowego do plus 
jednego odchylenia standardowego. W pozostałych 
grupach dominowały kobiety charakteryzujące się do-
datnim kątem lordozy lędźwiowej w granicach między 
minus jednym a plus jednym odchyleniem standardo-
wym. 

Najwyższy odsetek kobiet o dodatnim kącie lor-
dozy lędźwiowej poniżej minus jednego odchylenia 
standardowego odnotowano w grupie z najgorszą rów-
nowagą, największy odsetek kobiet o dodatnim kącie 
lordozy lędźwiowej powyżej plus jednego odchylenia 
standardowego zaobserwowano w grupie o wartości 
testu równowagi równej 25, natomiast najwięcej kobiet, 
których dodatni kąt lordozy lędźwiowej znajdował się 
w granicach między minus i plus jednym odchyleniem 
standardowym zaobserwowano w grupie prezentującej 
wartość testu równowagi na poziomie 8. 

Stwierdzono, iż we wszystkich grupach wyodręb-
nionych ze względu na wartość testu równowagi naj-
większy odsetek stanowią kobiety o dodatniej głębo-
kości kifozy piersiowej znajdującej się pomiędzy minus 
jednym i plus jednym odchyleniem standardowym, 
mniejszy – kobiety, u których wartość dodatniej głębo-
kości kifozy piersiowej przekracza plus jedno odchyle-
nie standardowe powyżej średniej, natomiast najmniej-

Tabela 6. Wyniki próby I (równowagi) a kąt lordozy lędźwiowej (+)

Table 6. Results of motor aptitude test no. I (the marching balance test) and lumbar lordosis angle (+)

Parametr
I próba – test równowagi marszowej

Ogółem
6 8 15 20 25

N % N % N % N % N % N %

Kąt lordozy 
lędźwiowej (+) (st.)

pon. –1 SD 3 75,00 0 ,00 1 14,29 2 13,33 12 11,65 18 12,86
–1 do 1 SD 1 25,00 10 90,91 6 85,71 13 86,67 77 74,76 107 76,43
pow. 1 SD 0 ,00 1 9,09 0 ,00 0 ,00 14 13,59 15 10,71

Ogółem 4 100,00 11 100,00 7 100,00 15 100,00 103 100,00 140 100,00

Tabela 7. Wyniki próby I ( równowagi) a głębokość kifozy piersiowej (+)

Table 7. Results of motor aptitude test no. I (the marching balance test) and depth of chest kyphosis (+)

Parametr

I próba – test równowagi marszowej
Ogółem

6 8 15 20 25

N % N % N % N % N % N %

Głębokość kifozy 
piersiowej (+) (mm)

pon. –1 SD 0 ,00 1 9,09 0 ,00 1 6,67 12 11,65 14 10,00

–1 do 1 SD 3 75,00 8 72,73 5 71,43 11 73,33 78 75,73 105 75,00

pow. 1 SD 1 25,00 2 18,18 2 28,57 3 20,00 13 12,62 21 15,00

Ogółem 4 100,00 11 100,00 7 100,00 15 100,00 103 100,00 140 100,00
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szy – kobiety o dodatniej głębokości kifozy piersiowej 
poniżej minus jednego odchylenia standardowego. 

Odsetek dziewcząt o dodatniej głębokości kifozy 
piersiowej mieszczącej się w granicach między minus 
a plus jednym odchyleniem standardowym był zbliżony 
we wszystkich grupach. Najwięcej badanych o dodatniej 
głębokości kifozy piersiowej poniżej minus jednego od-
chylenia standardowego zanotowano w grupie o warto-
ści testu równowagi wynoszącej 25, a najwięcej uczest-
niczek o dodatniej głębokości kifozy piersiowej powyżej 
plus jednego odchylenia standardowego znaleziono 
w grupie, w której wartość testu równowagi wyniosła 15. 

Zauważono, że we wszystkich grupach wyodręb-
nionych ze względu na poziom równowagi największy 
odsetek stanowią dziewczęta o ujemnej głębokości 
lordozy lędźwiowej mieszczącej się pomiędzy minus 
jednym a plus jednym odchyleniem standardowym. 
W większości tych grup najmniejszy odsetek stano-
wiły kobiety charakteryzujące się ujemną głębokością 
lordozy lędźwiowej poniżej minus jednego odchylenia 
standardowego (w grupach o wartości testu równowagi 
6 i 15 w ogóle nie odnotowano takich osób). 

Największy odsetek kobiet o ujemnej głębokości 
lordozy lędźwiowej, mieszczącej się pomiędzy minus 

jednym a plus jednym odchyleniem standardowym, od-
notowano w grupie o wartości testu równowagi wyno-
szącej 20. Największy odsetek dziewcząt o ujemnej głę-
bokości kifozy lędźwiowej stwierdzono wśród badanych 
o wartości równej 8, natomiast największy odsetek ko-
biet o ujemnej głębokości lordozy lędźwiowej powyżej 
plus jednego odchylenia standardowego odnotowano 
wśród uczestniczek o równowadze równej 15. 

W przypadku zmiennej, jaką jest obniżenie lewego 
barku, w grupie kobiet o wartości testu równowagi 
wynoszącej 15 zaobserwowano wyłącznie przypadki 
znajdujące się pomiędzy minus jednym a plus jednym 
odchyleniem standardowym. Te same osoby stanowiły 
zdecydowaną większość we wszystkich grupach wyod-
rębnionych ze względu na poziom równowagi. Znikomy 
odsetek stanowiły kobiety, których obniżenie lewego 
barku przekraczało plus jedno odchylenie standardowe 
powyżej średniej. Wśród kobiet, które cechuje wartość 
równowagi wynosząca 20 odnotowano najwyższy od-
setek osób charakteryzujących się obniżeniem barku 
poniżej minus jednego odchylenia standardowego. 

Odnotowano, iż u badanych dziewcząt, u których 
szybkość stukania w krążki przekracza wartość minus 
jednego odchylenia standardowego, występują jedy-

Tabela 8. Wyniki próby I ( równowagi) a głębokość lordozy lędźwiowej (–)

Table 8. Results of motor aptitude test no. I (the marching balance test) and depth of lumbar lordosis (–)

Parametr

I próba – test równowagi marszowej
Ogółem

6 8 15 20 25

N % N % N % N % N % N %

Głębokość lordozy 
lędźwiowej (–) (mm)

pon. –1 SD 0 ,00 2 18,18 0 ,00 1 6,67 15 14,56 18 12,86

–1 do 1 SD 3 75,00 7 63,64 4 57,14 13 86,67 74 71,84 101 72,14

pow. 1 SD 1 25,00 2 18,18 3 42,86 1 6,67 14 13,59 21 15,00

Ogółem 4 100,00 11 100,00 7 100,00 15 100,00 103 100,00 140 100,00

Tabela 9. Wyniki próby I (równowagi) a „lewy bark niżej”

Table 9. Results of motor aptitude test no. I (the marching balance test) and the “lowered left shoulder”)

Parametr

I próba – test równowagi marszowej Ogółem

6 8 15 20 25
N % 

N % N % N % N % N %

Lewy bark niżej 
(mm)

 
 

pon. –1 SD 1 33,33 1 16,67 0 ,00 1 50,00 2 6,25 5 10,42

–1 do 1 SD 2 66,67 5 83,33 5 100,00 1 50,00 27 84,38 40 83,33

pow. 1 SD 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 3 9,38 3 6,25

Ogółem 3 100,00 6 100,00 5 100,00 2 100,00 32 100,00 48 100,00
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nie kobiety, u których dodatnia różnica oddalenia ką-
tów dolnych łopatek mieści się w granicach od minus 
jednego do plus jednego odchylenia standardowego 
oraz kobiety, u których dodatnia różnica oddalenia 
kątów dolnych łopatek znajduje się poniżej minus 
jednego odchylenia standardowego. Kobiety, których 
wartość dodatniej różnicy oddalenia kątów dolnych 
łopatek znajduje się między minus jednym a plus jed-
nym odchyleniem standardowym stanowią najwięk-
szy procent we wszystkich grupach wydzielonych ze 
względu na szybkość ruchu kończyn górnych. Są one 
ponadto jedyną grupą wśród wszystkich badanych, 
w której wartość próby stukania w krążki przekroczyła 
wartość plus jednego odchylenia standardowego. 
Zdecydowanie najniższy odsetek stanowią kobiety 
charakteryzujące się dodatnią różnicą oddalenia kątów 
dolnych łopatek znajdującą się powyżej plus jednego 
odchylenia standardowego powyżej średniej. Kobiety 
takie zaobserwowano wyłącznie w grupie badanych, 
u których szybkość stukania w krążki znajdowała się 
pomiędzy minus jednym a plus jednym odchyleniem 
standardowym. 

Dyskusja

 Wydaje się, że próby szukania związków parame-
trów somatycznych z parametrami postawy ciała były 
do tej pory podejmowane dosyć często. Dlatego m.in. 
konfrontację wyników własnych z efektami prac innych 
badaczy autor rozpoczął od oceny związków wysoko
ści ciała z parametrami postawy ciała. Okazało się, że 
u badanych dziewcząt wysokość ciała jest dodatnio 
skorelowana z podwyższeniem lewego kąta dolnego 
łopatek, podwyższonym lewym trójkątem talii, róż-
nicą w wysokości kolców biodrowych tylnych górnych 
mierzoną w stopniach oraz z maksymalnym odchyle-
niem w lewą stronę linii kręgosłupa od prostej C7-S1. 

Oznacza to, że większa wysokość ciała determinuje 
wzrost wyżej wymienionych wskaźników. 

Podobne badania Mrozkowiaka [28] wykazały, że 
wysokość ciała wpływa:
1. dodatnio w istotnym stopniu na: kąt nachylenia 

odcinka lędźwiowo-krzyżowego i piersiowego gór-
nego, sumę kątów, długość całkowitą kręgosłupa, 
kąt pochylenia tułowia długość i wysokość kifozy 
piersiowej, długość i wysokość lordozy lędźwiowej, 
odchylenie kręgu szczytowego w przebiegu linii wy-
rostków kolczystych kręgosłupa w prawo, 

2. ujemnie w istotnym stopniu na: kąt nachylenia od-
cinka piersiowo-lędźwiowego, odsetek długości 
całkowitej kręgosłupa, kąt wyprostu tułowia, odse-
tek długości kifozy piersiowej, kąt kifozy piersiowej 
i głębokość kifozy piersiowej, odsetek długości 
lordozy lędźwiowej i jej kąt, kąt skręcenia miednicy 
w prawo. 

Tuzinek [29] stwierdził, że duża wysokość ciała 
zwiększa niebezpieczeństwo zaburzenia postawy 
u dzieci obu płci w 1,8 razy; u samych dziewcząt aż 
6 razy. Zbyt duża wysokość ciała zaburza postawę 
u dzieci obojga płci aż w 64,6%, a jej zmniejszenie tylko 
w 35,4% przypadkach. 

Część autorów wskazuje na związki ukształtowa-
nia krzywizn fizjologicznych kręgosłupa z wysokością 
ciała. Smolik i Stokłosa [30] wykazali, że u niskich 
mężczyzn krzywizny przednio-tylne były pogłębione 
w relacji do wyższych mężczyzn, a Charriere i Roy [31] 
wykazali, że wyżej wymienione krzywizny są bardziej 
uwypuklone u osób wysokich. Willner i Johnson [32] 
w swoich badaniach nie znaleźli związku między wiel-
kością lordozy lędźwiowej a wysokością ciała.

W 2006 roku Burdukiewicz i wsp. [33] szukali związ-
ków między budową somatyczną a postawą ciała w po-
pulacji 7–12-letnich dziewcząt i chłopców. Wyniki ekspe-

Tabela 10. Wyniki próby II (szybkości ruchu kończyn górnych) a różnica oddalenia kątów dolnych łopatek (+)

Table 10. Results of motor aptitude test no. II (movement speed of the upper limbs) and the difference in the detachment of shoulder-blades lower angles (+)

Parametr
 
 

II próba – stukanie w krążki Ogółem

pon. –1 SD –1 do 1 SD pow. 1 SD
N %

N % N % N %

Różnica oddalenia kątów dolnych łopatek (+) (mm)
 
 

pon. –1 SD 3 30,00 11 28,21 0 ,00 14 25,93

–1 do 1 SD 7 70,00 20 51,28 5 100,00 32 59,26

pow. 1 SD 0 ,00 8 20,51 0 ,00 8 14,81

Ogółem 10 100,00 39 100,00 5 100,00 54 100,00
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rymentu wskazały na występowanie zależności między 
pogorszeniem postawy a zwiększeniem otłuszczenia 
i smukłości budowy. Zmniejszenie mezomorfii i zwięk-
szenie ektomorfii oraz endomorfii może pogłębiać ry-
zyko kształtowania się nieprawidłowej postawy ciała.

Interesujące badania przeprowadziła w 2000 roku 
Barczyk i wsp. [34]. Ich celem było zbadanie i określe-
nie postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej 
u chłopców w wieku 14–15 lat. Postawę ciała oceniono 
za pomocą metody fotogrametrycznej opartej na zjawi-
sku mory projekcyjnej, według ogólnie przyjętych za-
sad [6]. Autorzy pracy przyjęli hipotezę, że u chłopców, 
u których wystąpiło szybkie wydłużenie ciała, istnieje 
większe prawdopodobieństwo pojawienia się nieko-
rzystnych zmian w postawie ciała. 

 Analizy otrzymanego materiału dokonano w 3 gru-
pach, przyjmując za Wolańskim [35], iż:
grupa 1 – to chłopcy niskiego wzrostu 150–160 cm 

(28,9%),
grupa 2 – to chłopcy średniego wzrostu 161–170 cm 

(29,8%),
grupa 3 – to chłopcy wysokiego wzrostu, powyżej 171 

cm (41,3%).

Uzyskane wyniki badań zaprzeczyły informacjom 
podawanym przez innych autorów dotyczącym częst-
szego występowania wad postawy u osób wysokich 
[35]. W badaniach Barczyk i wsp. [34] najgorszą po-
stawę prezentowała grupa chłopców średniego wzro-
stu, natomiast osobnicy wysocy i niscy mieli dosyć do-
brą postawę ciała. Autorzy tłumaczą powyższe różnice 
w postawie ciała rozwojem ontogenetycznym i mecha-
nizmami adaptacyjnymi. Prawidłowa postawa osób 
wysokich jest efektem prawdopodobnie zakończonego 
już przystosowania się układu mięśniowo-nerwowego 
do przesuniętego środka ciężkości ciała. U chłopców 
niskiego wzrostu być może nie doszło jeszcze do gwał-
townego przyrostu długości kośćca, zaś u chłopców 
średniego wzrostu proces adaptacyjny rozpoczął się, 
ale nie został jeszcze zakończony. Ten fakt może de-
terminować tak liczne nieprawidłowości postawy w tej 
grupie badanych. Największe asymetrie u badanych 
chłopców stwierdzono w zakresie różnicy wysoko-
ści trójkątów talii we wszystkich trzech grupach oraz 
w różnicy wysokości dolnych kątów łopatek w grupie 
chłopców wysokich. 

Drugim parametrem somatycznym, który korelo-
wano z wskaźnikami postawy, była masa ciała. Po 
przeprowadzonych badaniach okazało się, że u kobiet 
wraz ze wzrostem masy ciała zwiększa się kąt pochy-

lenia tułowia do przodu. Zauważono również, że wraz 
ze spadkiem masy ciała rośnie kąt lordozy lędźwiowej 
(maleje lordoza lędźwiowa) oraz ujemna różnica odda-
lenia kątów dolnych łopatek. 

Wielu autorów zajmowało się oceną wpływu masy 
ciała na postawę dzieci i młodzieży. Mrozkowiak [28] 
uważa, że jest to wpływ znaczący i zróżnicowany. Jego 
najnowsze badania wykazały, że masa ciała wpływa:
1. dodatnio w istotnym stopniu na: kąt pochylenia 

odcinka lędźwiowo-krzyżowego, odsetek długości 
całkowitej kręgosłupa, kąt pochylenia (zgięcia) tu-
łowia, kąt kifozy piersiowej, wysokość i jej odsetek 
DCK (RKP%:13), odchylenie kręgu w lewo prze-
biegu linii wyrostków kolczystych kręgosłupa,

2. ujemnie w istotnym stopniu na: kąt pochylenia od-
cinka piersiowo-lędźwiowego, kąt pochylenia (wy-
prostu) tułowia, odsetek długości kifozy piersiowej 
i jej głębokość, długość lordozy lędźwiowej, jej od-
setek, głębokość lordozy lędźwiowej i jej wysokość 
i jej odsetek. 

Powyższe wyniki, podane przez Mrozkowiaka, 
w dużej mierze pokrywają się z wynikami obliczonymi 
przez autora niniejszego opracowania (przede wszyst-
kim istotne związki zachodzące między masą ciała 
a kątem pochylenia tułowia do przodu). 

Lizis i wsp. w 1992 roku wskazali na ujemną korela-
cje masy ciała z postawą ciała [36]. Autorzy ci przepro-
wadzili badania w grupie 123 otyłych dziewcząt i chłop-
ców w wieku 8–14 lat. U ponad połowy z nich (58,5%) 
stwierdzono pogłębioną lordozę lędźwiową, a u 41,5% 
wczesne skoliotyczne objawy kliniczne. Sporadycznie 
występowało zmniejszenie kifozy piersiowej.

Doniesienia Chrzanowskiej [37] i Wolańskiego [38] 
skłaniają się to tezy, że osobnicy o krępej budowie ciała 
(typ V) mają spłycone krzywizny fizjologiczne kręgo-
słupa w stosunku do osób smukłych (typ I).

Tuzinek [29] w swojej publikacji podaje, że zarówno 
u dziewcząt, jak i chłopców ze zmniejszoną masą ciała 
pogorszenia postawy są obserwowane w 57,1% przy-
padków, zaś u dzieci z prawidłową masą ciała w 42,9% 
(większe różnice notowane są wśród samych dziew-
cząt; odpowiednio: 59,6% i 40,4%). Autor konkluduje 
swoje doświadczenia w następujący sposób: dyshar-
monia masy ciała zwiększa ryzyko zaburzeń postawy 
u dzieci obojga płci w 1,3 , u dziewcząt 1,5 razy. 

Analizę związków parametrów postawy ciała zmie-
rzonych fotogrametryczną metodą Moire’a ze zdol-
nościami motorycznymi badanych dziewcząt autor 
rozpoczął od analizy testu równowagi. Okazało się, 
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że wartość testu równowagi marszowej przeprowa-
dzonego za Kasperczykiem [4] aż czterokrotnie kore-
luje z parametrami postawy ciała zmierzonymi metodą 
Moire’a. 

Najsilniejszy związek u dziewcząt występuje mię-
dzy wartością próby równowagi a kątem lordozy lędź-
wiowej (p < 0,01); okazuje się, że zmniejszenie lordozy 
lędźwiowej pociąga za sobą poprawę stanu równo-
wagi. W pozostałych trzech przypadkach (korelacje 
z głębokością kifozy piersiowej, głębokością lordozy lę-
dźwiowej i obniżeniem lewego barku) siła związku jest 
mniejsza i występuje na poziomie p < 0,05. Dodatnia 
korelacja zachodzi między wartością próby równowagi 
a obniżeniem lewego barku, co oznacza, że zwiększe-
nie obniżenia lewego barku powoduje poprawę równo-
wagi, a jego podwyższenie jej pogorszenie. W pozosta-
łych dwóch wyżej wymienionych przypadkach związki 
mają charakter ujemny, czyli pogorszenie równowagi 
następuje wraz ze zwiększeniem się głębokości kifozy 
piersiowej i głębokości lordozy lędźwiowej. Ten fakt po-
twierdza wcześniej zauważone zależności. 

 Pomysłodawca wykorzystanego w niniejszych 
badaniach testu równowagi marszowej przeprowadził 
w 1988 roku badania, których celem była m.in. ocena 
wpływu odchyleń od postawy ciała na zachowanie rów-
nowagi [4]. Okazało się, że wyniki badania równowagi 
marszowej nie wykazały związku miedzy nią a po-
stawą ciała. Również nie stwierdzono istotnych różnic 
w wynikach oceny równowagi u dziewcząt i chłopców. 

Konfrontacje odchyleń od postawy ciała z różnego 
rodzaju próbami równoważnymi w krajowej literaturze 
najczęściej obecnie podejmuje Wilczyński [39, 40]. W 
swoich pracach opublikowanych w 2008 roku za cel 
wyznaczył sobie analizę związku między bocznymi 
skrzywieniami kręgosłupa a reakcjami równoważnymi 
na przykładzie prędkości bocznej (PB) posturogramu 
u młodzieży w wieku 12–15 lat. Badania wykonano 
w grupie 503 dzieci wylosowanych ze szkół szczebla 
podstawowego i gimnazjalnego w Starachowicach. 
Oceny postawy ciała dokonano wykorzystując efekt 
mory projekcyjnej, zaś do zbadania równowagi wyko-
rzystano platformę Cosmogamma by Emildue R50300. 
Wykonano test standardowej oceny stabilności w sta-
niu swobodnym (próbę Romberga). Składał się on 
z dwóch następujących po sobie prób trwających po 30 
sekund ( I próba z oczami otwartymi, a II z oczami za-
mkniętymi). Do charakterystyki reakcji równoważnych 
użyto tzw. prędkość boczną (średnia szybkość oscyla-
cji wzdłuż osi X w mm/s). Inaczej jest to ilość długości 
wychyleń środka nacisku stóp w czasie trwania testu, 

który informuje pośrednio o dynamice procesu regulacji 
stabilności naturalnej w pozycji stojącej. Badanych ze 
względu na zaawansowanie skoliozy zakwalifikowano 
do trzech grup: I – postawa skoliotyczna 1°–5°, skrzy-
wienie 6°–10°, skrzywienie > 10°. Analiza wyników 
wyżej przedstawionych badań pozwoliła stwierdzić, 
że najwyższa wartość prędkości bocznej (PB) miała 
miejsce w grupie skrzywień większych od 10° zarówno 
przy oczach otwartych, jak i zamkniętych, co pozwoliło 
autorowi wysnuć implikacje, że w reedukacji postural-
nej bocznych skrzywień kręgosłupa należy doskonalić 
błędnikowe odruchy posturalne stosując m.in. ćwicze-
nia doskonalące reakcje równoważne metodą zastęp-
czego sprzężenia zwrotnego (feedback) na platformie 
stabilograficznej.

Drugą próbą, której wyniki skorelowano z postawą 
ciała badanych dziewcząt była próba oceniająca 
szybkość ruchu kończyn górnych (stukanie w krążki). 
Odnotowano tylko jeden umiarkowany związek, miano-
wicie z dodatnią różnicą oddalenia kątów dolnych łopa-
tek. Okazało się, że szybkość ruchów kończyn górnych 
rośnie wraz z oddalaniem się lewego kąta łopatki od 
linii łączącej wyrostki kolczyste kręgosłupa.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest czynnikiem 
orientacji czasowo-przestrzennej i jak twierdzą nie-
którzy autorzy [41, 42, 43] zdolność ta umożliwia od-
powiednie zmiany położenia oraz ruchy całego ciała 
w przestrzeni w odniesieniu do pola działania lub poru-
szającego się obiektu. Umożliwia skuteczne sterowa-
nie i regulację przebiegu ruchu w przestrzeni. Ostatnio 
ukazało się dużo prac badających zdolności koordy-
nacyjne, w tym koordynację wzrokowo-ruchową, ale 
niestety mało jest prac oceniających aspekty koordy-
nacji w połączeniu z postawą ciała. Zagadnieniem tym 
zajmowali się m.in. Błaszczyk [44], Golema [45], Juras 
[46] i Kuczyński [47] W swoich publikacjach wykazali 
istotny związek między wybranymi elementami koordy-
nacji ruchowej a postawą.

Wilczyński [48, 49] w swojej pracy oceniał postawę 
dziewcząt i chłopców w wieku 13–16 lat kompute-
rową metodą Moire’a, aby następnie sprawdzić u tych 
osobników koordynację wzrokowo-ruchową testem 
Piórkowskiego. Test przeprowadzono z zastosowa-
niem komputera i użyciem standardowej klawiatury 
oraz czarno-białego monitora (VGA). Test odtwarzano 
z płyty z programem, który działa poprawnie w syste-
mie operacyjnym Microsoft Windows (testy kompute-
rowe są silnie skorelowane z rezultatami osiąganymi 
na aparatach oryginalnych – wskaźnik korelacji w prze-
dziale 0,80–0,95 [50]. Badanym dzieciom przed testem 
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uniemożliwiono jakikolwiek trening, ponieważ wielo-
krotne powtarzanie testów w krótkich odstępach czasu 
obniża ich wartość diagnostyczną. Badani byli w stanie 
wypoczynku i dobrego samopoczucia; pomiary nie były 
poprzedzone żadnym wysiłkiem umysłowym i fizycz-
nym. Test powtarzano dwukrotnie w odstępie 3 minut, 
przerwy wypoczynkowe pomiędzy kolejnymi testami 
wynosiły 5 minut. Zapisywano wynik lepszy z dwóch 
pomiarów. Co istotne, badani nie patrzyli na przebieg 
prób innych osób. Po przeprowadzonej analizie związ-
ków między postawą a koordynacją wzrokowo-ruchową 
wyżej wymieniony autor wykazał istotny, aczkolwiek 
niejednoznaczny związek między niektórymi wskaźni-
kami postawy i budowy a koordynacją mierzoną testem 
Piórkowskiego. U dziewcząt 14-letnich, czyli rówieśni-
czek badanych w niniejszej pracy, wykazano zależność 
wprost proporcjonalną z: kątem β, kątem δ, głęboko-
ścią kifozy piersiowej, głębokością lordozy lędźwio-
wej. Zależność odwrotnie proporcjonalną stwierdzono 
z kątem pochylenia tułowia, kątem kifozy piersiowej 
i długością lordozy lędźwiowej. U chłopców 14-letnich 
wykazano zależność wprost proporcjonalną z kątem 
nachylenia miednicy i kątem skrzywienia wtórnego. 
Zależność odwrotnie proporcjonalną z kolei wykazano 
z: masą ciała, wysokością ciała i długością skrzywienia 
pierwotnego. 

Ciekawe badania przeprowadził w 2005 roku 
Cieszkowski i wsp. [51]. Objęto nimi 131 uczniów 
podzielonych na cztery klasy wiekowe, tj. 7-, 8-, 9- 
i 10-latków, biorących regularny udział w zajęciach 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Grupę po-
równawczą stanowili uczniowie w tym samym wieku, 
u których nie stwierdzono wad postawy. Po przepro-
wadzonych badaniach wydawało się, iż odchylenia 
w postawie ciała nie wpływają w tak znacznym stopniu, 
jak w przypadku zdolności kondycyjnych, na modelo-
wanie poziomu podstawowych zdolności koordynacyj-
nych. Szczegółowa analiza wyników badań wskazała 
na statystycznie istotne różnice z korzyścią dla dzieci 
z wadami postawy w zakresie częstotliwości ruchów 
i szybkości reagowania oraz w równowadze statycznej 
dziewcząt. Natomiast orientacja przestrzenna domi-
nowała u uczniów w grupie kontrolnej, czyli bez wad 
postawy.

Koordynacyjne zdolności motoryczne charak-
teryzują możliwości organizmu człowieka w zakre-
sie wykonywania dokładnych i precyzyjnych ruchów 
w zmieniających się warunkach zewnętrznych [52,53]. 
Czynnikiem podstawowym, zespalającym ten typ zdol-
ności, a jednocześnie wyraźnie odróżniającym je od 

zdolności kondycyjnych jest ich podłoże biologiczne, 
tj. działanie centralnego układu nerwowego i narządów 
zmysłów, a w szczególności zdolność neuronów do 
zapamiętywania informacji i ich odtwarzania w czasie 
sterowania ruchami [54, 55, 56].

 W ostatnich latach metoda Moire’a bardzo się roz-
powszechniła i zyskała na popularności, szczególnie 
w naszym kraju. Pozwala ona na nieinwazyjną diagno-
stykę jednoczasowego stanu przestrzennego postawy 
ciała człowieka. Jak już opisywano, do badania służy 
zestaw komputerowy wykorzystujący zjawisko mory 
projekcyjnej, nazywany często posturometrem M [28]. 
Postawę ocenia się dzięki dyfrakcji promieni świetlnych 
i rekonstrukcji promieni odbitych. Metoda ta, tak samo 
jak wiele innych, budzi kontrowersje i sporo zastrze-
żeń, ponieważ uzyskane dzięki niej wyniki są prak-
tycznie nieporównywalne z rezultatami innych metod 
oceniających postawę ciała. Wydaje się, że nadmierne 
rozczłonkowanie i bardzo duża ilość parametrów oce-
niających postawę ciała (zbyt detaliczne podejście do 
oceny postawy) oraz w szczególności brak indeksu 
końcowego stwarzają problemy w globalnej ocenie 
jakości postawy ciała. Można więc stwierdzić, że zbyt 
duża ilość mierzonych parametrów i brak programu 
do interpretacji wyników to główne wady badania fo-
togrametrycznego. Dodatkowo należy nadmienić, że 
analiza wyników tego badania nie uwzględnia wieku 
badanych i nie bierze pod uwagę budowy badanego 
dziecka. 

Wnioski 

1. Masa ciała badanych dziewcząt w istotny sposób 
dodatnio koreluje z ujemnym kątem pochylenia 
tułowia, zaś ujemnie z dodatnim kątem lordozy lę-
dźwiowej oraz minusową różnicą oddalenia kątów 
dolnych łopatek. 

2. Wysokość ciała jest dodatnio skorelowana z pod-
wyższeniem lewego kąta dolnego łopatek, pod-
wyższonym lewym trójkątem talii, różnicą w wyso-
kości kolców biodrowych tylnych górnych (st.) oraz 
z ujemnym maksymalnym odchyleniem linii kręgo-
słupa od prostej C7-S1.

3.  Wartość testu równowagi marszowej aż 4-krotnie 
koreluje z parametrami postawy ciała zmierzonymi 
metodą Moire’a, a najsilniejszy związek występuje 
z wartością kąta lordozy lędźwiowej (p < 0,01).

4. Odnotowano również, że im wyższa plusowa róż-
nica oddalenia kątów dolnych łopatek, tym większa 
szybkość stukania w krążki. 
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Cel badań. Ocena w pierwszej dekadzie XXI wieku stopnia przejawiania się gradientów społecznych w Pol-
sce południowo-wschodniej. 

Materiał i metody.  Do opracowania problematyki badawczej wykorzystano wyniki badań zebrane w latach 
2001–2010 wśród 14899 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat ze szkół podstawowych i średnich z Polski 
południowo-wschodniej. Za miarę przejawiania się gradientów społecznych przyjęto zakres różnic w poziomie 
rozwoju komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF (Health-Related Fitness) u 5561 mieszkańców wsi 
(2530 ♀ i 3031 ♂) oraz  u 9338  badanych  w miastach (4448 ♀ i 4890 ♂). Obliczono podstawowe charakterystyki 
statystyczne (Me i SD min-max) oraz wskaźnik dymorfizmu. Wyniki pomiaru znormalizowano z wykorzystaniem 
Skali T („Tenowej Uniyear”), opracowanej według autorskiej propozycji Januszewskiego i Mleczki [1]. Zakres 
gradientów społecznych scharakteryzowano na podstawie wskaźnika różnic punktowych branych pod uwagę 
komponentów sprawności fizycznej w ujęciu H-RF, przyjmując za miarę istotności statystycznej wartość 4 pkt 
w „Skali Tenowej Uniyear”. 

Wyniki. Zaproponowana metoda punktacji w skali T okazała się dobrym narzędziem do uchwycenia zarów-
no wszechstronnej dynamiki rozwoju morfologicznego, funkcjonalnego i motorycznego, jak i komponentów 
sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (Health-Related Fitness). Wyniki analizy zmienności wywołanej 
poprzez czynniki środowiska społeczno-kulturowego pozwalają zauważyć tendencję do utrzymywania się prze-
wagi w rozwoju somatycznym mieszkańców miast nad rówieśnikami obojga płci mieszkającymi w środowisku 
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wiejskim. W pomiarach wydolności fizycznej i zdolności wytrzymałościowych mieszkańcy wsi osiągali częściej 
przewagę nad rówieśnikami z miast.

Wnioski. Wyniki badań własnych nie dostarczyły dostatecznej liczby dowodów, aby dokonać falsyfikacji tezy 
o istnieniu stratyfikacji społecznej w pierwszej dekadzie XXI wieku w dwu społecznych niszach ekologicznych 
(miasto – wieś) Polski południowo-wschodniej. W rozwoju somatycznym utrzymuje się nadal tendencja do 
przewagi kinetyki i dynamiki rozwoju dzieci i młodzieży z miast. W rozwoju funkcjonalnym można dostrzec tylko 
w badanych zdolnościach wytrzymałościowych echa dawnego pożądanego przystosowania się mieszkańców 
wsi do warunków życia sprzyjającego osiąganiu pozytywnych wskaźników zdrowia. Zastosowane narzędzie 
ewaluacji sprawności fizycznej okazało się przydatne do oceny gradientów społecznych, czyli  zmienności 
wywołanej czynnikami środowiskowymi. 

Aim of the study. Assessment of the degree of manifestation of social gradients in south-east Poland in the 
first decade of the twenty-first century.

Material and methods. To develop a research issue there were used the results of research gathered during 
2001–2010 among 14,899 children and adolescents aged between 8 and 18 years, from primary and secondary 
schools from south-east Poland. As a measure of social gradients manifestation the range of differences in the 
level of development of physical fitness components in terms of H-RF was adopted in 5561  village residents 
(2530 ♀ and 3031 ♂) and in 9338 tested in the cities (4448 ♀ and 4890 ♂). Basic statistical characteristics (Me 
and SD min-max) and the rate of dimorphism were calculated. The measurement results were normalized using 
the scale T (“Tenowa Uniyear”), developed by Januszewski and Mleczko [1]. The scope of social gradients was 
characterized on the basis of index of point differences of taken into account components of physical fitness in 
terms of H-RF, taking as the measure of statistical significance the value of 4 points in the “Tenowa Uniyear Scale”.

Results. The proposed method of scoring on a scale T turned out to be a good tool to grasp both the many-
sided dynamics of morphological, functional and motor development and physical fitness components focused 
on health (Health-Related Fitness). The results of the analysis of variability caused by the factors of socio-cultural 
environment allow to notice a tendency to maintain an overbalance of somatic development among city residents 
over both sexes living in rural areas. In the measurement of physical fitness and endurance capacity  villagers 
often predominated their peers in cities.

Conclusions. The findings did not provide enough evidence to make the claims of the falsification to the thesis 
about the existence of social stratification in the first decade of the twenty-first century society in two ecological 
niches (urban-rural) of south-east Poland. In the somatic development still remains a tendency to predominance 
of kinetics and dynamics of development of children and young people from the cities. In the functional develop-
ment can be seen only in the endurance capacity of the tested the echoes of the old desired adaption of villagers 
to living conditions conducive to achieving positive health indicators. The applied tool of evaluation of physical 
fitness proved to be useful for assessing the social gradients, that is the variation caused by environmental factors.

Wstęp 

Związek między jakością środowiska społecznego 
a rozwojem osobniczym człowieka dostrzeżono już 
w starożytności [2]. Jak wynika z analizy prac Jamesa 
M. Tannera [3, 4], najwybitniejszego współczesnego 
znawcy problematyki auksologicznej, już Hipokrates 
interesował się zależnościami między budową ciała 
a szeroko pojętymi obecnie czynnikami środowiska na-
turalnego (warunki naturalne kraju, klimat, woda). Z ko-
lei Arystoteles za źródło zahamowania rozwoju uważał 
nadmierny wysiłek (m.in. młodych chłopców uprawiają-
cych sport wyczynowy) oraz – analogicznie do później-
szych supozycji Tacyta – wczesną inicjację seksualną. 
Rolę czynników społeczno-ekonomicznych w rozwoju 
osobniczym dostrzegali już lekarze u podstaw kształ-
towania się medycyny po wiek XIX, w którym to ro-
dząca się eugenika próbowała narzucić stworzony na 

słabych podstawach paradygmat głoszący potrzebę 
wiązania rozwoju biologicznego z przynależnością do 
określonej rasy [2, 5]. Związki między środowiskiem 
zamieszkania a poziomem rozwoju wysokości ciała 
dostrzegł „ojciec medycyny społecznej”, włoski lekarz 
żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, a także Holender 
Levimus Lemmnius i uczony angielski Francis Bacon, 
uzasadniając to zjawisko konsekwencjami zgubnej roli 
przeciążania uczniów nauką. Wówczas też dużą wagę 
przypisywano jakości spożywanych posiłków i zgodnie 
z tezą Tacyta – wczesnej inicjacji seksualnej [3, 4].

Ze współczesnych badań wynika, że rozwój bio-
logiczny determinowany jest zarówno przez czynniki 
genetyczne i środowiskowe, takie jak odżywianie (tak 
ilościowe, jak i jakościowe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem niedoboru białka zwierzęcego), zapadalność 
na choroby, nadmierne wydatki energetyczne nie 
mające pokrycia w wyżywieniu (praca dzieci), wresz-
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cie tryb życia (np. stres psychonerwowy) i aktywność 
fizyczna. Oczywiście takie determinanty są modyfiko-
wane przez czynniki społeczno-kulturowe [6]. 

Jak już stwierdzono wcześniej, ich dużą rolę w roz-
woju osobniczym dostrzegano dawno, ale dopiero 
w XIX wieku stworzono metody kwantytatywne, którymi 
starano się wyjaśniać opisane zjawisko [2]. Na pewno 
do czołowych dziewiętnastowiecznych przedstawicieli 
takiego kierunku badań należą: Francuz Louis-René 
Villermé, Belg Lambert Adolphe Quetelet oraz Anglik 
Edwin Chadwick i Leonard Horner. Duże zasługi w bu-
dowaniu podwalin pod współczesną auksologię wnieśli 
amerykańscy badacze Henry Bowditch i Franz Boas [2]. 
Warto dodać, że badaniom związków między rozwojem 
fizycznym a warunkami życia, które zapoczątkowano 
w XIX w. przeszkodził, a nawet uniemożliwił ich konty-
nuację przez pewien czas wspomniany już wcześniej 
paradygmat badań auksologicznych, głoszący koniecz-
ność włączenia w nurt zainteresowań antropologicznych 
badań nad rasami i ich postaci stosowanej (eugeniki) [5]. 

Cechą charakterystyczną obu dziewiętnastowiecz-
nych koncepcji badań prowadzonych w większości 
krajów ówczesnej Europy i Stanów Zjednoczonych 
AP, która przetrwała do chwili obecnej jest to, że ich 
bazą stały się szkoły oraz koszary wojskowe, a póź-
niej już tylko rezultaty lekarskich badań poborowych 
[2]. Wypracowane wówczas podstawy metodologiczne 
stały się w większości krajów świata podwaliną do 
antropologicznego i pedagogicznego podejścia do 
podstawowych i stosowanych badań rozwoju biologicz-
nego, jak również jego uwarunkowań u dzieci i mło-
dzieży w XX wieku. Warto zaznaczyć, że z biegiem lat 
ulegał znacznemu poszerzeniu zakres stosowanych 
metod statystycznych (kwantytatywnych). Zmieniały 
się też podejścia do strukturyzacji składowych roz-
woju biologicznego. Obecnie zalicza się do nich nie 
tylko komponenty somatyczne i funkcjonalne, ale także 
motoryczne [6, 7]. W sensie metodologicznym naj-
bardziej widocznym przejawem poszerzania zakresu 
dziewiętnastowiecznej obserwacji naukowej gradien-
tów społecznych było dostrzeżenie drugiej zmienności 
wywołanej w dłuższym czasie przez czynniki środowi-
skowe. Nazywa się ją „trendem sekularnym” lub syno-
nimicznymi określeniami: „długookresowe tendencje 
zmian”, czy „zmiany międzypokoleniowe” [8, 9]. Rozwój 
metod statystycznych w XX wieku pozwolił nie tylko na 
opis obu zjawisk oddzielnie, ale również na śledzenie 
zmienności w czasie gradientów społecznych [8]. 

Znaczną też ewolucję przeszło w auksologii rozu-
mienie „normy”, wyrosłe z kanonu sztuki jeszcze w sta-

rożytności i w epoce Odrodzenia [2, 7], która jest bliższa 
ujęciu estetycznemu niż biologicznemu. Pomimo ciągle 
jeszcze żywych dyskusji w naukach przyrodniczych, 
pod pojęciem „normy”, rozumie się obecnie „biologiczny 
punkt odniesienia” [7]. Niezależnie od podejścia inter-
pretacyjnego, jej możliwości aplikacyjne są zmienne ze 
względu na oddziaływanie różnokierunkowe czynników 
środowiskowych. W związku z tym należy przyjąć, że 
normy są zmienne w czasie i przestrzeni. Jak wyka-
zano we wcześniejszych naszych opracowaniach [10], 
powstawały (i powstają) ciągle nowe jej regionalne wa-
rianty, opracowane w postaci siatek centylowych i ta-
blic Pirgueta. Do najbardziej znanych w naszym kraju 
takich punktów odniesienia zaliczyć można jakby serię 
monograficzną „Dziecka polskiego” [11–21], zapocząt-
kowaną w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku przez zespół poznańskich antropologów [10].

Wcześniej dla celów aplikacyjnych wychowania 
fizycznego ukazywały się normy zawarte w tzw. tabli-
cach rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży. Należy 
z dumą podkreślić, że taki sposób postępowania znaleźć 
można w pierwszych w świecie ogólnopolskich normach 
sprawności fizycznej polskich dzieci, z wykorzysta-
niem skali T-Scores w opracowaniu Jana Mydlarskiego 
[22]. Zaproponowane wówczas metody postępowania 
metodologicznego przetrwały próbę czasu i są nadal 
wykorzystywane, pomimo różnego podejścia interpre-
tacyjnego do wymiaru sprawności fizycznej i jej struktu-
ryzacji. Przykładem tego mogą być ogólnopolskie skale 
punktowe testu Trześniowskiego [23], Denisiuka [24], 
Żaka [25], czy też testów międzynarodowych [26–27]. 

Nie zawsze jednak ich tworzenie było podbudo-
wane wynikami badań empirycznych dokumentujących 
zmienność w czasie gradientów społecznych. Należy 
zaznaczyć, że po dość burzliwej dyskusji tradycyjnego 
podejścia do normatywnej oceny rozwoju biologicz-
nego w amerykańskim wychowaniu fizycznym oraz 
w rehabilitacji i rekreacji od lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku odchodzi się w Stanach Zjednoczonych 
[28] i w Europie [29] od stosowania w ewaluacji spraw-
ności fizycznej tradycyjnego podejścia do jej oceny 
z wykorzystaniem biologicznych punktów odniesienia. 
W zamian proponuje się normy zdrowotne w myśl kon-
cepcji sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (Health 
Related Fitness – H-RF) [29].

W badaniach własnych, pozostając nadal w eu-
ropejskim podejściu do oceny rozwoju biologicznego 
dzieci i młodzieży, wykazano dyskusyjność stosowa-
nych dotąd w naszym kraju metod relatywnego podej-
ścia do oceny komponentów sprawności fizycznej [30]. 
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W zamian wskazano na potrzebę i na możliwości innej 
konstrukcji norm z wykorzystaniem skali T-Scores dla 
osobników będących w okresie progresywnego roz-
woju [1, 31]. 

Zaproponowana, nowa koncepcja metodologiczna 
opiera się na założeniu, że można stworzyć do celów 
poznawczych i aplikacyjnych jeden punkt odniesienia do 
obliczania wartości wyników pomiaru w skali T-Scores 
bez uwzględnienia kolejnych interwałów wieku kalen-
darzowego. Dopiero na takiej podstawie istnieje moż-
liwość obliczania w kolejnych rocznikach wieku kalen-
darzowego, z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia 
płci pochodnej wartości punktowej w skali T-Scores 
1–100 dla branych pod uwagę komponentów sprawno-
ści fizycznej. W tym przypadku dochodzi do faktycznej 
oceny poziomu rozwoju poszczególnych komponentów 
sprawności fizycznej, a nie zrelatywizowanej w każdym 
roczniku do poziomu mediany [Me = 50 pkt].

W badaniach własnych wykazano zalety aplika-
cyjne bardzo prostego narzędzia w ewaluacji sprawno-
ści fizycznej badanej w myśl amerykańskiej koncepcji 
Health-Related Fitness (H-RF) [1] oraz możliwości 
jego wykorzystania do realizacji ważnych celów po-
znawczych w badaniach międzypokoleniowych zmian 
w odstępach jednej dekady komponentów sprawności 
fizycznej badanej w konwencji zdrowia [31]. 

W niniejszym opracowaniu postanowiono zastoso-
wać nową skalę punktową, opracowaną na podstawie 
materiałów zebranych w latach 2001–2010 do oceny 
przejawiania się gradientów społecznych w Małopolsce 
po okresie transformacji ustrojowej [31]. Przesłanką do 
podjęcia tych badań było dobrze udokumentowane zja-
wisko odzwierciedlania się w krajach słabo rozwiniętych 
gospodarczo stratyfikacji społecznej w zróżnicowaniu 
poziomu rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży [32, 
33]. Jego istnienie w naszym kraju w ostatnich dekadach 
XX wieku zostało dobrze udokumentowane w licznych 
pracach [por. 10, 32, 33, 34 – 50]. 

Jak wiadomo, w Polsce na przełomie wieków był 
początek bardzo burzliwych przemian społecznych 
i gospodarczych. W pierwszej dekadzie XX wieku za-
istniała już faza stabilizacji transformacji ustrojowej. 
Należało zatem spodziewać się, że wraz z nią nastą-
piło osiągnięcie takiego progu przeciętnej zamożności, 
który nie różnicuje już dobrostanu biologicznego dzieci. 
Podobne zjawisko obserwowano w badaniach skandy-
nawskich [51, 52]. 

W ślad za poglądem Tannera [53] oraz wrocław-
skich antropologów [32] można założyć hipotetycznie, 
że osiągnięta została w naszym kraju „biologiczna 

bezklasowość”. Jej sens istnienia w strukturze państwa 
klasowego został uzasadniony następująco w pracy 
Nierówności społeczne w Polsce: antropologiczne ba
dania poborowych w trzydziestoleciu 1965–1995 [32 
s. 12]: „Taka »biologiczna bezklasowość« jest zapewne 
jedynym (choć mającym znaczenie fundamentalne) 
rodzajem bezklasowości, możliwym do osiągnięcia 
przez nowoczesne społeczeństwa industrialne i post-
industrialne”. Badania własne miały zatem za zadanie 
stwierdzić, czy taki stan został osiągnięty. W związku 
z tym poddano w nich weryfikacji dwie tezy oparte na 
wynikach wcześniejszych badań: 
1. Status urbanizacyjny wsi stwarza jej mieszkań-

com gorsze warunki do rozwoju biologicznego, 
w związku z tym rówieśnicy z miasta w większym 
stopniu i wcześniej realizują swój genetycznie zde-
terminowany potencjał rozwojowy. 

 Hipoteza: Można hipotetycznie założyć na pod-
stawie badań socjologicznych, że następuje kon-
wergencja warunków życia na wsi i w mieście, 
w związku z tym istnieją podstawy do falsyfikacji 
ww. tezy opierając się na wynikach analizy po-
ziomu rozwoju podstawowych cech somatycznych 
i wskaźników antropometrycznych dzieci i mło-
dzieży mieszkających w miejscowościach miejskich 
i wiejskich Polski południowo-wschodniej w pierw-
szej dekadzie XXI wieku.

2. Zróżnicowany charakter wysiłków fizycznych 
dziecka miejskiego i wiejskiego powoduje, że 
mieszkańcy wsi mają przewagę nad rówieśnikami 
z miasta w rozwoju zdolności siłowych i wytrzy-
małościowych, a osiągają gorszy poziom rozwoju 
zdolności szybkościowych i koordynacyjnych.

 Hipoteza: Podobnie jak w poprzednim przypadku 
można hipotetycznie założyć, że zmieniający się 
obraz polskiej wsi (zmiana charakteru typowo rol-
niczego na „osiedlowy” – czyli miejsce zamieszka-
nia osób i rodzin utrzymujących się z wykonywania 
pracy zarobkowej poza rolnictwem) – daje pod-
stawę do falsyfikacji ww. tezy na podstawie wyni-
ków analizy komponentów sprawności fizycznej 
badanej w konwencji zdrowia (H-RF) dzieci i mło-
dzieży mieszkających w małych miastach i wsiach 
Małopolski w pierwszej dekadzie XXI w. 

Materiał i metodyka

W poniższej publikacji wykorzystano materiał badaw-
czy zebrany w pierwszej dekadzie XXI wieku, którego 
dotychczasowe wyniki opracowań ogłoszono m.in. w la-
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tach 2011 [54] i 2012 [31]. W pierwszym z nich dokonano 
porównań ocen rozwoju i sprawności uczennic i uczniów 
kształcących się na przełomie XX i XXI wieku na tere-
nie wiejskim oraz miejskim w szkołach podstawowych 
i średnich, a w drugim – wykonaną wcześniej [1] skalę 
T-scores zmodyfikowano oraz wykorzystano w ewaluacji 
materiału uzyskanego w latach 2001 do 2010.

Wspomniany uaktualniony rejestr Tenowy (osobno 
dla dziewcząt i chłopców, a także bez względu na 
uwarunkowania środowiskowe) sporządzono na zebra-
nych pomiarach osobniczych pochodzących z Polski 
południowo-wschodniej, czyli z województw: małopol-
skiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Aby odpowiedzieć na pytania, wynikające z po-
stawionej we wstępie hipotezy, zaznaczony w tabeli 1 
ogólny zestaw kart badań w liczbie 14899 podzielono 
na dwie grupy osobnicze: uczące się na terytoriach 
wiejskim – 5561 i miejskim – 9338 z podziałem na płeć, 
odpowiednio 2530♀ i 3031♂ oraz 4448♀ i 4890♂.

We wszystkich powyższych zbiorach wyłoniono po 
11 grup wiekowych. Klauzulę podziału stanowił wiek 
naturalny, np. chłopca w granicach 8 lat i 6 miesięcy 
oraz 9 lat i 5 miesięcy zaliczono do grona 9-latków.

W bieżącym artykule przedstawiono wyniki ocen 
zasadniczych cech somatycznych i ich wskaźników 
oraz poniższych zdolności sprawnościowo-wydolno-
ściowych, jak:
● HEIGHT1 – wysokość ciała / Body height,
● MASS – masa ciała / Body mass,
● BMI – wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II / 

Body mass index [55],
● LBM – masa ciała szczupłego / Lean body mass 

(różnica między ogólną wagą organizmu a zawar-
tością w niej „biernej” tkanki tłuszczowej obliczonej 
z procentowej zawartości tłuszczu w masie ciała). 

1 Wytłuszczone skróty nazw badanych cech i zdolności moto-
rycznych zastosowano w opisach tabel i ryciny

Oszacować tę masę można np. przez następujące 
ustalenia:
1) ΣR + Ł – suma dwóch fałdów skórno-tłusz-

czowych na mięśniu trójgłowym ramienia i pod 
łopatką / Sum of two skin folds (triceps and sub
scapular) [56], 

2) PF – procentowa ilość tłuszczu / Percent fat. 
Obliczeń dokonano na podstawie równań prze-
widujących Slaughter i wsp. [57]. 

● FLEXIBILITY – gibkość / Flexibility, test głębokości 
skłonu tułowia w przód wg Eurofitu [58].

● JUMP – skok w dal z miejsca, dynamiczna siła 
skurczu mięśni kończyn dolnych / Standing broad 
jump [58].

● THROW – rzut piłką lekarską 2 kg w tył ponad głową 
/ Medicine ball throw. Test oceniający dynamiczną 
siłę skurczu mięśni kończyn górnych i tułowia [59].

● R50 – czas biegu ze startu wysokiego na dystan-
sie 50 m / 50 m run (szybkość biegowa) [60].

● R1000 – czas biegu na odległość 1000 m / 1000 
m run. Próba oceniająca wytrzymałość biegową wg 
zasad zabawy biegowej Mleczki pn. „Punktualny 
pociąg”, czyli dziesięciokrotny bieg po obwodzie 
kwadratu o boku 25 m [61, 62].

● VO2max/kg – maksymalne spożycie tlenu/Maximal 
oxygen consumption. W ocenie zastosowano 
zmodyfikowany przez Januszewskiego [63] test 
Margarii i wsp. [64].

● TAPPING – częstotliwość ruchu kończyną górną 
/ Plate tapping test. Czas 15 cykli w zmodyfikowa-
nym przez Szopę i wsp. [39] teście Eurofitu [58].

● ORIENTATION – orientacja przestrzenna / Space 
orientation. Czas wykonania 49 zadań w serii „free” 
na aparacie krzyżowym AKN-102.

Dla wszystkich analizowanych zmiennych wcho-
dzących w skład prób sprawności – w ramach koncep-

Tabela 1. Liczebności badanych w poszczególnych latach z podziałem na dziewczęta (♀) oraz chłopców (♂)z miast (C) i wiosek (R) 

Table 1. Sample sizes of subjects grouped in cohorts of girls (♀) and boys (♂) from the urban (C) and rural (R) population

Age in years 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sex

♀
C 178 137 532 395 527 349 428 558 645 576 123

R 179 182 180 425 329 331 183 203 193 191 134

♂
C 195 227 299 625 612 700 493 595 503 491 150

R 214 176 324 347 473 255 385 392 200 165 100
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Tabela 2. Różnica między ważonymi średnimi arytmetycznymi dla ogółu dziewcząt z miast (C) i wiosek (R) – bez względu na wiek – wyrażone w punktach 
skali T  

Table 2. Differences between the weighted arithmetic means calculated for the cohorts of urban (C) and rural (R) girls regardless of their age (in points 
of the T-scores scale)

Variables Me Min Max Sd V d Scale T 
points

d 
points

Body Height C 154,44 113,40 180,50 12,04 7,80
3,00*

53
5

 (cm) R 151,44 116,10 180,50 11,89 7,85 48

Body Mass C 45,33 18,40 90,00 11,48 25,32
2,58*

53
5

(kg) R 42,75 18,50 87,70 11,20 26,21 48

Body Mass Index C 18,69 10,46 35,88 2,84 15,18
0,38

51
2

 (kg/m2) R 18,31 10,59 34,24 2,87 15,70 49

Lean Body Mass C 38,08 15,66 66,70 7,17 18,84
3,60*

54
8

 (kg) R 34,48 11,95 65,10 8,36 24,25 46

Flexibility C 57,31 33,00 78,00 7,28 12,70
0,05

50
0

 (cm) R 57,26 24,00 88,00 7,83 13,68 50

Standing Broad Jump C 157,18 67,00 240,00 24,92 15,86
5,20

52
3

 (cm) R 151,98 60,00 225,00 24,66 16,23 49

Medicine ball throw C 6,07 1,50 15,00 1,55 25,54
0,34

51
2

 (m) R 5,73 1,30 13,00 1,59 27,74 49

Speed run  50 C 9,65 14,00 6,90 1,09 11,26
–0,15

49
-2

 (s) R 9,50 14,03 7,20 1,36 14,29 51

Endurance run  1000 C 314,63 498,00 170,00 61,18 19,44
7,41

51
2

 (s) R 322,04 509,00 200,00 60,58 18,81 49

V02 max•kg1 C 45,09 28,00 77,80 7,60 16,85
–0,59

51
-1

 (ml/kg) R 45,68 27,10 76,90 8,59 18,80 52

Plate tapping C 7,32 13,88 4,12 1,59 21,72
0,71*

52
7

 (s) R 8,03 14,00 4,99 1,76 21,93 45

Space orientation C 69,32 264,00 39,00 18,08 26,08
8,03*

51
4

 (s) R 77,35 209,00 39,00 18,24 23,58 47
Znak minus (–) wskazuje na przewagę dziewcząt ze szkół wiejskich

Note – minus sign (–) indicates the predominance of girls from rural schools

cji H-RF [65] – osobno dla obydwu płci, z podziałem 
na młodzież z wiosek i miast w wieku od 8 do 18 lat), 
obliczono:
– zasadnicze charakterystyki statystyczne, czyli 

średnie arytmetyczne (Me), wielkości skrajne (min-
-max), odchylenia standardowe (SD) i wskaźniki 
zmienności (V) dla każdej grupy wiekowej [66],

– tak otrzymane dane umożliwiły ustalenie ważonych 
średnich arytmetycznych [67] dla całości materiału 
bez względu na wiek badanych i osobno dla czte-
rech wyłonionych zbiorów. Otrzymane rezultaty 
przedstawiono w tabelach 2 i 3,

– opierając się na wykazanych w tych zestawach prze-
ciętnych ważonych, konfrontowanych z sobą dwu-

nastu sprawności oraz na wyliczonych między nimi 
różnicach unormowano za pomocą obliczonej w 2012 
roku skali T [31], sprowadzając tym samym do wspól-
nego mianownika, oceny kolejnych zmiennych, usta-
lonych w różnych jednostkach miar (m, kg, ml, s),

– aby uniknąć wpływu dużej liczebności obser-
wowanych uczennic i uczniów (patrz tab. 1) na 
istotność statystyczną porównywalnych z sobą 
niezgodności między średnimi arytmetycznymi 
w całym badanym okresie ontogenezy, wylo-
sowano po 50 osób dla poszczególnych frakcji 
wiekowych od 8 do 18 lat oraz ponownie obli-
czono dla nich podstawowe charakterystyki sta-
tystyczne, a także zunifikowano je wykorzystując 
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w tym celu ww. skalę T. Końcowe rezultaty zróżni-
cowania przeciętnych grup wiekowych przedsta-
wiono w tabelach 4 i 5,

– dla 50-osobowych zbiorów dokonano również 
oceny unormowanych wielości dymorfizmu płcio-
wego zgodnie z wzorem:

DI = 2(x ♂ – x♀)
SD♂ + SD♀

opublikowanym w 1985 roku przez Szopę [68]. Wyniki 
tych obliczeń zamieszczono w tabeli 6 oraz fragmenta-
rycznie zilustrowano na rycinie 1. 

Dzięki opracowanej skali T doszło do ujednolice-
nia przeciętnych różnic kolejnych zmiennych (zwery-

fikowano je na 0 i 1, a także z wykorzystaniem testu 
to Studenta). Istotność różnic uznawano za znamienne 
statystycznie przy poziomie co najmniej 5% (p ≤ 0,05) 
[66].

Wyniki

Porównanie różnic pomiędzy wielkościami ważonych 
średnich arytmetycznych

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wpływ zróżnicowania 
terytorialnego (wieś – miasto) na przeciętną wielkość 
kolejnych sprawności w ramach koncepcji H-RF [69], 
spajającej aktywność fizyczną ze zdrowiem, osobno dla 

Tabela 3. Różnica między ważonymi średnimi arytmetycznymi dla ogółu chłopców z miast (C) i wiosek (R) – bez względu na wiek – wyrażone w punktach 
skali T  

Table 3. Differences between the weighted arithmetic means calculated for the cohorts of urban (C) and rural (R) boys regardless of their age (in points 
of the T–scores scale)

Variables Me Min Max Sd V d Scale T 
points

d 
points

Body Height C 157,67 72,00 198,00 15,10 9,58
2,26

52
3

 (cm) R 155,41 116,50 194,00 15,38 9,90 49

Body Mass C 48,30 18,00 105,00 12,27 25,40
1,99

52
3

(kg) R 46,31 19,50 100,60 12,26 26,47 49

Body Mass Index C 19,02 10,23 123,07 3,38 17,76
0,35

51
2

 (kg/m2) R 18,67 11,33 34,37 2,97 15,93 49

Lean Body Mass C 40,81 13,32 78,22 10,66 26,12
1,65

51
3

 (kg) R 39,16 16,17 71,53 10,31 26,33 48

Flexibility C 52,95 26,00 87,00 8,10 15,29
–0,97

52
–1

 (cm) R 53,92 23,00 85,00 7,49 13,90 53

Standing Broad Jump C 174,40 72,00 270,00 33,42 19,16
4,14

51
2

 (cm) R 170,26 78,00 270,00 34,71 20,39 49

Medicine ball throw C 7,83 2,00 16,50 1,87 23,88
0,46

52
3

 (m) R 7,37 1,80 17,50 1,71 23,20 49

Speed run – 50 C 8,69 14,10 6,10 1,23 14,13
0,28

51
3

 (s) R 8,97 14,01 6,08 1,42 15,85 48

Endurance run – 1000 C 259,78 494,00 170,00 58,13 22,38
19,19*

54
6

 (s) R 278,97 499,00 170,00 67,15 24,07 45

V02 max•kg–1 C 51,26 23,00 79,73 9,53 18,59
–0,15

50
0

 (ml/kg) R 51,41 19,70 80,46 11,27 21,92 50

Plate tapping C 7,43 13,80 4,17 1,49 20,06
0,39

51
3

 (s) R 7,82 14,00 4,41 1,82 23,31 48

Space orientation C 77,83 319,00 39,00 18,16 23,33
3,42

50
2

 (s) R 81,25 208,00 39,00 20,00 24,62 48
Znak minus (–) wskazuje na przewagę chłopców ze szkół wiejskich

Note – minus sign (–) indicates the predominance of boys from rural schools
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ogółu, obydwu grup płciowych (bez uwzględnienia wieku) 
w świetle znormalizowanej przez skalę T punktacji [31].

a) Płeć żeńska
Ogół badanych dziewcząt kształcących się w aglome-
racjach miejskich (tab. 2) różni się istotnie statystycz-
nie średnimi arytmetycznymi podstawowych cech so-
matycznych, czyli są one wyższe (HEIGHT) i cięższe 
(MASS) oraz posiadają większą masę tkanki aktywnej 
(LBM) od koleżanek uczących się i mieszkających 
w warunkach wiejskich. Są ponadto od nich szybsze 
w sprawnościach o podłożu koordynacyjnym, charak-
teryzując się lepszą częstotliwością ruchów kończyną 
górną (TAPPING), a także okazują się bardziej rącze 
w orientacji przestrzennej (ORIENTATION). Powyższe 
znaczące różnice poświadczono skodyfikowaną punk-
tacją w skali T w wartościach co najmniej 4 pkt.

Uczennice ze środowisk wiejskich są nieznacznie 
lepsze od swoich koleżanek z miast tylko korzystniejszym 
czasem w biegu na krótkim dystansie (R-50) – 2 pkt oraz 
możliwościami metabolicznymi (VO2max/kg) – 1 pkt.

Podsumowując, można sądzić, że ogół dziewcząt 
uczących się w miejskich szkołach przeważa walorami 
sprawnościowymi w ujęciu H-RF nad osobniczkami ze 
środowisk wiejskich.

b) Płeć męska
Ogół testowanych uczniów ze środowisk miejskich (tab. 
3) – bez względu na wiek – różni się znamiennie pod 
względem statystycznym od wszystkich ocenianych 
chłopców mieszkających w warunkach wiejskich tylko 
czasem biegu na dłuższym dystansie (R – 1000), osią-
gając 6 pkt w rozbieżności ocenionej wystandaryzo-
waną skalą Tenową.

Pozostałe rezultaty (w tym samym wymiarze punk-
towym) przemawiają również za osobnikami kształ-
cącymi się w aglomeracjach miejskich. Osiągają oni 
zróżnicowanie od 2 do 3 punktów dotyczących: pod-
stawowych cech somatycznych (HEIGHT, MASS, BMI, 
LBM), zasadniczych sprawności fizycznych (JUMP, 
THROW i R-50) oraz umiejętności o charakterze ko-
ordynacyjnym (TAPPING i ORIENTATION), nie prze-

Tabela 4. Różnica między średnimi arytmetycznymi dziewcząt z miast (N = 50) w porównaniu z dziewczętami z wiosek (N = 50) w wieku od 8 do 18 lat, 
wyrażone w punktach skali T 

Table 4. Differences between the arithmetic means calculated for the cohorts of urban and rural girls in 8–18 age range in points of T-scores scale (size 
of each cohort N = 50)

Variables

He
ig

ht

Ma
ss

BM
I

LB
M

Fl
ex

ib
ilit

y

Ju
m

p

Th
ro

w

R–
50

R–
10

00

V0
2 m

ax
/kg

Ta
pp

in
g

Or
ien

ta
tio

n

Ag
e i

n 
ye

ar
s

8 0 2 2 2 4 –1 –1 1 5 –2 3 15

9 –2* –1 –2 –4 0 1 7 1 –2 3 0 –10

10 1 1 0 1 0 –7 5 –3 8 –3 12 7

11 0 5 5 1 –9 1 4 7 4 6 10 –10

12 –1 0 0 –1 –8 2 5 –3 –5 –12 6 –2

13 5 3 2 0 –9 3 –7 1 13 –10 8 0

14 0 –3 –3 –8 –10 6 –3 –1 –1 7 0 –3

15 0 –1 –1 –2 –5 3 –8 –4 2 –2 9 5

16 2 –1 –1 0 2 1 –6 –2 –10 2 10 6

17 5 2 –3 11 3 3 3 0 –1 6 2 10

18 2 –1 0 2 1 1 –3 0 –3 –2 –7 1

* Znak minus (–) wskazuje na przewagę dziewcząt ze szkół wiejskich. Objaśnienia: patrz: Materiał i metodyka

* minus sign (–) indicates the predominance of girls from rural schools. Commentary – see: Methods and Research Files
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kraczając jednak istotnej granicy wartości rachunku 
prawdopodobieństwa.

Obydwie oceniane grupy nie różnią się nato-
miast między sobą możliwościami wydolnościowymi 
(VO2max/kg) i ruchomością kręgosłupa w skłonie tu-
łowia w przód (FLEXIBILITY) z jednym, nieznaczą-
cym wskazaniem na chłopców z terenów gminnych  
(–1 pkt).

Konfrontacja materiału badawczego po wylosowaniu 
50-osobowych grup z uwzględnieniem płci

W kolejnych zestawach tabelarycznych zamieszczono 
– ujednolicone skalą T normatywy [31] – wskazujące 
na wielkość różnic między średnimi arytmetycznymi 
badanej sprawności fizycznej w ramach koncepcji 
H-RF – dziewcząt z wiosek z ich koleżankami z miast 
– w każdej badanej grupie wiekowej od 8 do 18 lat (tab. 
4) oraz w podobnym ujęciu z chłopcami (tab. 5). Do 
wymienionych zestawień cyfrowych dochodzono po-
równywalnie jak w tabelach 2 i 3, określając również 

w ten sposób zmiany zachodzące w kolejnych etapach 
rozwoju filogenetycznego.

a) Płeć żeńska
Znormalizowane skalą tenową oceny sprawności fi-
zycznej, powiązanej z nabywaniem zdrowia – w ogól-
nym układzie liczbowym tabeli 4 – wykazują przewagę 
uczennic z miast (30 różnic istotnych statystycznie2) nad 
uczennicami z wiosek (19 takich przypadków). Skupienie 
oraz rozproszenie tych znamion jest niejednorodne:

Dziewczęta z terenów wiejskich charakteryzują się 
tylko jednym większym zgrupowaniem tych znamion, 
związanych z ruchomością kręgosłupa w skłonie tuło-
wia w przód (FLEXIBILITY) w kolejnych latach w sta-
dium dojrzewania płciowego (od 11. do 15. roku życia) 
oraz w rozproszeniu: w rzucie piłką lekarską (THROW) 
w stadium dojrzewania w grupie 13-latek oraz w okre-
sie młodzieńczym w zespołach 15-, 16-letnich, po-

2 Wielkość różnicy punktów w zaproponowanej skali T – 4 
punkty i powyżej należy uznać za rozbieżność znamienną staty-
stycznie

Tabela 5. Różnica między średnimi arytmetycznymi chłopców z miast (N = 50) w porównaniu z chłopcami z wiosek (N = 50) w wieku od 8 do 18 lat, 
wyrażone w punktach skali T 

Table 5. Differences between the arithmetic means calculated for the cohorts of urban and rural boys in 8–18 age range in points of T-scores scale (size 
of each cohort N = 50)
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8 –4* –4 –2 –4 0 –5 0 5 –12 –4 –3 –13

9 0 1 2 0 2 –2 0 –8 –15 –4 6 –3

10 –1 –2 –3 –3 –4 1 4 10 –16 –3 14 1

11 1 1 0 1 –10 –2 5 –4 –1 1 –6 3

12 –1 –4 –5 –4 –9 6 0 11 3 6 1 –10

13 –2 2 3 –3 –4 –8 –1 3 3 1 –6 4

14 –10 –8 –3 –11 –15 1 2 5 –2 8 0 –14

15 2 9 –11 14 –5 2 5 2 –3 –4 0 0

16 2 0 –1 4 –1 –2 –4 0 –4 –5 9 10

17 –2 –1 –1 –2 0 –3 1 –1 0 –6 1 4

18 –4 –7 –5 –9 –3 –9 –13 –1 –8 –10 8 –9

* Znak minus (–) wskazuje na przewagę chłopców ze szkół wiejskich. Objaśnienia: patrz: Materiał i metodyka

* minus sign (–) indicates the predominance of boys from rural schools. Commentary – see: Methods and Research Files
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nadto w 12. i 16. roku w biegu na długim dystansie 
(R-1000) i we frakcjach w młodszym wieku szkolnym 
w 9. i 11. roku życia, w zdolnościach przestrzennych 
(ORIENTATION), a także w możliwościach wydolno-
ściowych (VO2 max/kg) w klasach uczennic 12- i 13-let-
nich, czyli w fazie pokwitania.

Dziewczęta z aglomeracji miejskich – w odróżnie-
niu od koleżanek z wiosek – charakteryzują się kilkoma 
skupieniami istotnych różnic w układzie miasto – wieś. 
Przewaga ta dotyczy zasadniczych sprawności moto-
rycznych, czyli: rzutu piłką lekarską nad głową do tyłu 
(THROW) w grupach od 9 do 12 lat, umiejętności na 

Tabela 6. Wielkości wskaźnika dymorfizmu płciowego uczennic i uczniów ze szkół wiejskich (R) i miejskich (C)

Table 6. The size of sexual dimorphism ratio of pupils from rural (R) and urban (C) schools

Age in Years 9 10 11 12

Variables / cohorts R C R C R C R C

Body Height –0,37 –0,06 0,07 –0,23 –0,08 0,16 0,19 0,07

Body Mass –0,46 –0,05 0,38 –0,06 0,06 –0,23 0,12 –0,24

BMI –0,39 –0,01 0,47 0,07 0,21 –0,41 0,01 –0,38

LBM –0,05 0,32 0,52 –0,05 0,17 0,21 0,30 –0,05

Flexibility –0,38 –0,10 0,01 –0,52 –0,84 –0,78 –0,35 –0,38

Standing Broad Jump 0,69 0,46 0,27 0,98 1,04 0,65 0,17 0,82

Medicine ball throw 0,89 –0,47 0,98 0,56 1,01 1,12 0,53 –0,03

Speed run – 50 0,07 –0,79 –0,53 0,68 1,02 0,13 –0,24 1,22

Endurance run – 1000 0,60 –0,25 0,15 0,35 0,78 0,48 1,49 2,05

V02 max · kg–1 1,16 0,29 0,68 0,76 1,09 0,59 0,47 0,41

Plate tapping –0,24 –0,39 0,01 0,34 1,54 –1,61 1,11 0,19

Space orientation –2,23 –0,75 –0,26 –0,70 –2,44 –0,62 0,17 –0,71

Age in Years 14 15 16 17

Variables / cohorts R C R C R C R C

Body Height 0,93 –0,01 0,83 0,94 1,50 1,48 2,13 1,38

Body Mass 0,57 0,05 0,31 1,20 1,12 0,95 1,20 0,93

BMI 0,16 0,03 –0,18 0,63 0,07 0,09 –0,04 0,13

LBM 0,81 0,77 0,72 1,83 1,54 1,78 2,60 1,93

Flexibility –0,85 –0,59 –0,84 –0,93 –0,42 –0,57 –0,08 –0,42

Standing Broad Jump 0,76 0,41 1,87 2,20 3,06 2,80 2,41 2,14

Medicine ball throw 0,27 1,12 1,11 2,76 0,97 1,25 2,47 2,17

Speed run – 50 0,26 1,25 1,28 1,59 1,86 1,93 1,92 1,53

Endurance run – 1000 1,33 1,20 1,94 1,07 2,23 3,54 1,97 2,11

V02 max · kg–1 0,62 0,77 0,86 0,97 1,02 0,56 2,01 0,71

Plate tapping –0,54 –0,46 1,07 0,29 –0,22 1,30 1,19 1,32

Space orientation 0,77 –0,82 0,09 –0,52 0,33 0,24 0,69 –0,27

* Znak minus (–) wskazuje na przewagę dziewcząt nad chłopcami. 

* minus sign (–) indicates the predominance of girls
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podłożu koordynacyjnym (TAPPING) w zespołach 10- 
do 13- oraz 15- i 16-letnich, a także zdolności prze-
strzennych (ORIENTATION) u 8. i 10., a nadto w 15., 
16. i 17. roku życia. Wraz ze sprawnością krążeniowo-
-oddechową (R-1000) we frakcjach 8-, 10-, 11- i 13-let-
nich, tudzież wydajności metabolicznych (VO2max/
kg) w grupach 11-, 14- i 17-letnich, obejmując w sumie 
swym zasięgiem wszystkie stadia rozwojowe od młod-
szego wieku szkolnego do okresu młodzieńczego.

Sprawności morfologiczne (HEIGHT, MASS, nadto 
BMI), jedna z mięśniowo-szkieletowych (LBM) oraz 
motoryczne (JUMP wraz z B-50) wskazują na przy-
padkowe dominacje statystyczne. Mogą zatem świad-
czyć o wyrównanym poziomie powyższych możliwości 
w obydwu analizowanych środowiskach.

b) Płeć męska 
Analizując dane liczbowe tabeli 5, należy podkreślić zde-
cydowaną przewagę istotnych statystycznie różnic mię-
dzy wartościami poszczególnych sprawności chłopców 
z terenów wiejskich nad chłopcami z miast. Stosunek 
tych znamion wynosi odpowiednio 41 : 22. Rozproszenie 
oraz ewentualne skupiska tych znamion są następujące:

Uczniowie z wiosek wykazują – podobnie jak to jest 
u dziewcząt – wyższość nad uczniami z aglomeracji 
miejskich, o czym świadczy wyjątkowe zgrupowanie, 
składające się z sześciu kolejnych grup wiekowych 
w okresie dojrzewania (od 10. do 15. roku życia), a do-
tyczące ruchomości kręgosłupa (FLEXIBILITY). Do 
większych skupisk można również zaliczyć zdolności 
metaboliczne (VO2 max/kg) w 8. i 9. roku, czyli w stadium 
przedpokwitaniowym oraz w okresie młodzieńczym od 
15. do 18. roku, a także w sprawnościach krążeniowo-
-oddechowych (R-1000) w 8. i 9. oraz 16. i 18. roku życia.

Oprócz tego w możliwościach koordynacyjnych 
(ORIENTATION) w grupach 8-, 12-, 14- i 18-letnich, 
a dodatkowo w masie ciała szczupłego (LBM) w tych 
samych zespołach wiekowych.

Supremacja uczniów ze środowisk gminnych uwi-
dacznia się ponadto w 18. roku życia w dziewięciu spraw-
nościach: morfologicznych (HEIGHT, MASS i BMI), 
mięśniowo-szkieletowych (LBM), motorycznych (JUMP, 
THOROW, ORIENTATION), krążeniowo-oddechowych 
(R-1000), a także w metabolicznych (VO2 max/kg) z wy-
jątkiem szybkości ruchów sprawniejszej ręki (TAPPING).

Uczniowie z miast dominują znamiennie tylko 
w dwóch czterogrupowych zbiorach dotyczących czasu 
biegu na krótkim dystansie (R-50) we frakcjach 8-, 10-, 
12-, i 14-letnich oraz w szybkości ruchów kończyną 
górną (TAPPING). W zespołach w młodszym wieku 

szkolnym (w 9. i 10. roku) i w okresie młodzieńczym 
(w 16. i 17. roku życia). Trzykrotnie są również lepsi od 
chłopców z terenów wiejskich w rzucie piłką lekarską 
(THROW) w 10., 11. i 15. roku życia.

Pozostałe sprawności, dotyczące zwłaszcza pod-
stawowych cech somatycznych (HEIGHT, MASS 
i BMI) wykazują – szczególnie w starszych grupach 
wiekowych – hegemonię na przemian z zespołami 
osobników z wiosek.

c) Ocena indeksu dymorfizmu płciowego – DI
Na rycinie 1 przedstawiono kształtowanie się prze-
biegu krzywych sprawności (w idei H- RF) w normo-
wanych wielkościach wskaźnika DI, trzech wybranych 
zespołów w 8., 13. i 18. roku życia badanej młodzieży 
w konfrontacji: wieś – miasto, a także przedstawionych 
w tabeli 6 liczbowych normatywów pozostałych ośmiu 
grup wiekowych dziewcząt i chłopców z obydwu środo-
wisk. Graficzne zestawienie „wiązek”, składających się 
z trzech łamanych (z obydwu obserwowanych okolic) 
ułatwia porównanie przebiegu wielkości wskaźnika dy-
morfizmu płciowego wybranych przedstawicieli w pro-
cesie rozwoju: w młodszym wieku szkolnym, w stadium 
dojrzewania oraz w okresie młodzieńczym.

Z konstrukcji indykatora DI [68] wynika, że wartość 
dodatnia tego kryterium dotyczy płci męskiej, a ujemna 
– żeńskiej.

Kilka uwag wynikających z ryciny 1:
● dymorfizm płciowy wszystkich sprawności (w ukła-

dzie H-RF) jest globalnie najniższy w wieku ośmiu 
lat, a najwyższy w 18. roku. W porównaniu oby-
dwu badanych środowisk rozproszenie danych 
probierza DI wyraźnie jest niższa w zbiorowości 
wiejskiej;

● największe zróżnicowanie międzypłciowe jest wi-
doczne u osobniczek i osobników ze wsi w spraw-
nościach: skok w dal z miejsca (JUMP) oraz rzut 
piłką lekarską (THROW), a w biegu na krótkim 
dystansie (R-50) i na dłuższej odległości (R-1000) 
w jednym i drugim z badanych środowisk;

● na rycinie 1 wyraźnie widać zaznaczenie się – 
znanej już w literaturze – przewagi dziewcząt nad 
chłopcami z terenów wiejskich i miejskich, szcze-
gólnie w sprawnościach morfologicznych (HEIGHT, 
MASS i BMI) w 13. roku życia, czyli w okresie po-
kwitania. Uczennice z wiosek wykazują ponadto 
w tym czasie wyższość nad uczniami w ruchomo-
ści kręgosłupa w skłonie w przód (FLEXIBILITY);

● w ciekawy sposób kształtują się także znamiona 
wskaźnika międzypłciowego w orientacji prze-
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Commentary – see: Methods and Research Files

Rycina  1. Wielkości wskaźnika dymorfizmu płciowego u 8-, 13- i 18-letnich uczennic i uczniów ze szkół wiejskich oraz miejskich

Figure 1. The size of sexual dimorphism ratio in 8, 13 and 18-year-old male and female pupils from rural and urban schools

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strzennej (ORIENTATION) wykazując w tej zdol-
ności przewagę uczennic w okresie dojrzewania 
w obydwu okolicach oraz w środowisku miejskim 
tylko w młodszym wieku szkolnym;

● wielkość normatywów DI ruchomości kręgosłupa 
(FLEXIBILITY) osobniczek oraz możliwości me-
tabolicznej (VO2 max/kg) chłopców, uczących się 
w warunkach miejskich, zbliżone są znacznie – 

w każdej grupie wiekowej – do osi odciętych, wska-
zując tym samym bardzo podobne możliwości funk-
cjonalne w wymienionych wyżej sprawnościach.

Podsumowanie i dyskusja 

Jak wynika z zaprezentowanej analizy zebranych mate-
riałów, zaproponowana metoda opracowania Tenowej 
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skali punktowej ewaluacji poziomu rozwoju sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży z województw: małopol-
skiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego [31] okazała 
się przydatna do opracowania celu badań własnych. 
Wydaje się, że zanim zostaną poddane pod dyskusję 
efekty badawcze w tym zakresie, warto zwrócić uwagę 
na wartości aplikacyjne zastosowanego narzędzia, bio-
rąc pod uwagę założenia teorii tworzenia norm w na-
ukach biologicznych i naukach o kulturze fizycznej. 

Najczęściej celem ich tworzenia jest poszukiwa-
nie odpowiedzi na pytanie: jakie są normalne zakresy 
zmienności różnych właściwości morfologicznych i psy-
chicznych i od jakich przejawów i zakresów rozpoczyna 
się patologia lub inaczej zaburzenia czy anomalie 
rozwoju? W związku z tym problematykę norm odnosi 
się do zmienności bardziej czy mniej złożonych cech 
biologicznych (wydolność tlenowa i beztlenowa, koor-
dynacja nerwowo-mięśniowa), a także psychicznych 
(temperament, motywacja, osobowość itd.). Mówiąc 
prościej, wykorzystując podejścia interpretacyjne róż-
nych nauk (biologicznych, medycznych i pedagogicz-
nych) poszukuje się odpowiedzi na pytanie: czy dany 
przejaw zmienności jest zjawiskiem normalnym, czy 
też wykracza poza normę? Jak dotąd, nie udało się 
zasygnalizowanego problemu rozwiązać. Niewątpliwie, 
przyczynia się do tego brak jednoznacznego kryterium 
(punktu odniesienia) wartościowania zjawisk, które by-
łoby do przyjęcia przez różne nauki. 

Przedmiotem dyskusji w naukach stosownych 
staje się problem ustalenia układu odniesienia, czyli 
wzorca, z jakim należy porównywać badane zjawiska 
oraz opracowania sposobu przeprowadzania ewaluacji 
badanych zjawisk. W auksologii badawczo nośną pro-
pozycję rozwiązania problemu zgłosił pod koniec XX 
wieku polski uczony N. Wolański [70]. Jego propozycja 
określenia normy w znaczeniu „biologicznych punktów” 
wydaje się ciekawa, ale – jak sam jej twórca powiedział 
– jej sens może być niewłaściwie rozumiany: „Nie mam 
jednak pewności, czy spotkała się ona ze zrozumie-
niem, w sensie konsekwencji przyjęcia takiego ewolu-
cyjno-genetycznego stanowiska” [70: 10]. 

W pracach podejmujących temat normowania czy 
normalizacji lub inaczej – oceny normalności (doprowa-
dzeniem tylko cechy do normy), niekiedy poddaje się 
w wątpliwość sens teoretyczny kategoryzowania norm 
do celów utylitarnych (np. morfologicznych, rasowych, 
konstytucjonalnych, fizjologicznych, biochemicznych, 
ekologicznych, higienicznych, estetycznych, etycznych, 
moralnych, prawnych, społecznych, religijnych) [71]. 
Okazuje się, że pomimo ich dużej użyteczności, kryte-

ria, na których się opierają, zostały ustalone arbitralnie 
i mogą przynosić nie zawsze pożądane skutki. W jed-
nym przypadku norma była granicą, miarą czegoś, 
a w innym była nią reguła, przepis, wzorzec, zasada. 
Najczęściej w pracach naukowych przyjmuje się po-
gląd, że wyraz „normalny” określa zjawisko występu-
jące często, które odpowiada kryterium wzorca, czyli 
mieści się w normie. Z przeglądu piśmiennictwa wy-
nika konkluzja, że trudniej jest zdefiniować normalność 
niż normę? Decyzja w tej sprawie ma sens umowny. 
W zależności od celów utylitarnych przypisuje się temu 
pojęciu różną treść. W potocznym rozumieniu, za nor-
malnego uważa się ten podmiot/obiekt, którego cechy 
mieszczą się w zakresie tylko z pozoru synonimicznych 
określeń: standardowy, zwykły, przeciętny, typowy, po-
wszechny, prawidłowy, poprawny, ogólny, regularny, 
naturalny, zasadniczy, właściwy, wzorcowy, idealny, 
dobry, klasyczny, pożądany [72]. 

Dokładniejsza analiza etymologiczna ich znaczeń 
dowodzi, że są one odległe od tych, które, oznaczają 
określenia: „normalny”, „normalność”, „norma”. Bardziej 
konkretne i jednoznaczne stanowisko zaprezentował 
Andrzej Malinowski [71]. Jego zdaniem: „Gdy określimy 
osobnika czy jego daną właściwość jako normalną, 
możemy wnosić, iż jest ona prawidłowa, naturalna, na-
leżyta, że właściwość jest zgodna z normą, że osobnik 
jest zdrowy” [71: 116].

Relatywizm w ujęciu istoty normy i normalności 
sprawił, że w naukach biologicznych można wymienić 
trzy różne cele opracowywania norm: a) statystyczne, 
b) funkcjonalne i c) normatywne [71, 73]. W statystycz-
nym ujęciu norma jest utożsamiana z wartością prze-
ciętną i z zakresem zmienności. W funkcjonalnym zna-
czeniu mówi się, że ktoś jest zdrowy (normalny) bądź 
chory (anormalny). Wówczas za kryterium przyjmuje 
się sprawne działanie systemu funkcjonalnego bądź 
jakość struktury narządów i układów. Brak w systemie 
pewnych struktur czy funkcji uważa się za stan nienor-
malny, chorobowy. W znaczeniu normatywnym normę 
(normalność) odnosi się do stanu pożądanego, który 
nie zawsze musi być osiągany (np. normy zdrowia, hi-
gieny, bezpieczeństwa pracy itp.) [71].

W dużym stopniu na ukształtowanie się takiego 
poglądu miał wpływ rozwój wiedzy nad uwarunkowa-
niami rozwoju człowieka, opisany we wstępie. Utorował 
on także drogę do powstania trzech podstawowych 
kierunków podejścia do opracowania norm i normo-
wania we współczesnej antropologii: obserwacyjno-
-empiryczny, typologiczny, populacyjny. W pierwszym 
z nich, trwającym od starożytności po czasy współcze-
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sne, za normalne uważano cechy typowe dla gatunku. 
W wymienionym etapie poszukiwano norm i wzorców 
idealnych w formie kanonów. Należy zaznaczyć, że ich 
twórcami byli niekiedy wybitni filozofowie tej miary, co 
Arystoteles, Pitagoras, Hipokrates, Leibnitz i in. [71] 

W etapie typologicznym (w pewnym sensie pokło-
sie wspomnianej we wstępie eugeniki) biologia i medy-
cyna zajmowały się określaniem, opisem i klasyfikowa-
niem zjawisk. Jego przedstawiciele wierzyli w stałość 
i niezmienność form. Tak jak w poprzednim okresie, 
w omawianym etapie rozwijał się w biologii i medycy-
nie organocentryzm i typologizm. Powstawały coraz 
doskonalsze rasowe i konstytucjonalne systemy klasy-
fikacyjne człowieka. W medycynie starano się określić 
typy zdrowotności oraz związki między skłonnościami 
i przebiegiem chorób a typem budowy ciała [71]. 
Wykorzystywanie na szeroką skalę statystyki w biolo-
gii i medycynie wynikało z wiary, że zjawiska towarzy-
szące egzystencji człowieka można opisać za pomocą 
liczb. W Polsce taki nurt interpretacyjny rozwoju bio-
logicznego na szeroką skalę uprawiał J. Czekanowski 
[2, 71, 73], który polską szkołą typologiczną wyniósł na 
szczyty światowe.

W konsekwencji głoszono poglądy, że istnieje 
czasowa stałość form, zaś granice norm można usta-
lić arbitralnie. Normy morfologiczne czy funkcjonalne 
organizmu człowieka były przedstawiane najczęściej 
w postaci prostych wzorców. Wykorzystywano w tym 
celu tylko średnią arytmetyczną, którą uważano za 
granicę rozwoju prawidłowego. Wskazywano także 
na proste zależności między właściwościami morfo-
logicznymi, funkcjonalnymi i psychicznymi. Sądzono 
błędnie, że odkrycie prawidłowości na niższych 
szczeblach organizacji ustroju człowieka pozwoli 
objaśnić funkcjonowanie jego struktur na poziomach 
wyższych. W połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku typologiczne podejście do problemów normy 
stopniowo załamywało się. Problemy normy, patologii, 
zdrowia i choroby były przedmiotem licznych dyskusji. 
Doprowadziło to do okresowej niewiary w ustalenie 
i określenie norm i negowania realności ustanawiania 
ich w biologii i w medycynie [71. 73]. Liczni badacze 
i praktycy przychylali się coraz wyraźniej do stano-
wiska, że normy mają charakter relatywny i zmienny 
w czasie. 

Efektem takiego poglądu było wprowadzenie w na-
ukach biomedycznych norm: indywidualnych, grupo-
wych, populacyjnych. Dało to też powód do wyodręb-
niania się trzeciego etapu kształtowania się poglądu 
na normy, nazwanego populacyjnym przez polskiego 

antropologa A. Malinowskiego [71]. Populacyjne podej-
ście do omawianego problemu nie jest statyczne i nie-
zmienne. Jego ujęcie zostało wzbogacone przez do-
robek genetyki. W tym przypadku normę ustala się 
w zgodzie z dynamiką przemian czasowych wszystkich 
procesów życiowych. Jak to podkreślił N. Wolański [36]: 
„norma jest to pewna wypadkowa działań zdążających 
do trwania i destrukcji. Jest ona u organizmów żywych 
ograniczona pulą genową, a więc realizowana w grani-
cach typowego zakresu reakcji. (...) Jest on adekwatny 
do panujących na danym terenie warunków środowi-
skowych. Można powiedzieć inaczej, że zmienność 
czasowa form warunkuje zmienność czasową norm. 
Gdy we wcześniej scharakteryzowanych sposobach 
klasyfikacyjnych uważano ją za stałą kategorię (np. 
średnią arytmetyczną, medianę), to w ujęciu populacyj-
nym wartość przeciętna jest tylko punktem odniesienia. 
W zasadzie tworzy ją rzeczywista granica zmienności, 
a więc wariancja. W związku z tym za normalny stan 
rozwoju biologicznego należy uważać zakres mniej lub 
bardziej szerokich granic dla wahań różnorodnych cech 
czy funkcji” [74].

W takim ujęciu norma jest miarą przystosowania 
się organizmu do warunków środowiskowych, a nor-
mowanie jest procesem, a nie stanem. Konkretne 
warunki środowiskowe mogą modyfikować ukształto-
waną w toku ewolucji genotypową normę reakcji or-
ganizmu człowieka, dodając w określonym przypadku 
indywidualne normy fenotypowe [36]. Ich granice ule-
gają ewolucji w wyniku zmian czasowych. Obrazem 
tego są przemiany międzypokoleniowe i gradienty 
społeczne. Wiadomo, że im będą lepsze warunki 
środowiska, tym lepszy będzie rozwój. Jednak gra-
nice zmienności wyznacza w konkretnym przypadku 
zdeterminowana norma reakcji, a w skali populacji – 
norma adaptacyjna [71]. 

Jak z powyższego wynika, teoretyczne podstawy 
tworzenia normy i normowania są bardzo złożone. Ich 
współczesne definicje powstały w wyniku kształtowa-
nia się poglądów, których korzenie tkwią jeszcze w sta-
rożytności. Trudno też nie podkreślić, że ich proces 
tworzenia miał wpływ na wytyczne odnośnie do norm 
sprawności fizycznej w szkolnym wychowaniu fizycz-
nym, które tworzono na terenie ziem polskich już w XIX. 
Pierwsze z nich, powstałe na użytek ruchu sokolskiego, 
tworzyli nauczyciele wychowania fizycznego. Wśród 
nich dużą popularnością cieszył się Miernik Pomiaru 
Siły Uczniów Gimnazjum Stanisławskiego J. Mazura 
z 1897 r. [21]. Podobnie jak w powstałym później te-
ście i w tabelach punktowych Dybowskiego z 1925 roku 
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[21] czy w przeniesionych do Polski w 1927 norweskich 
testach i miernikach oceny sprawności fizycznej dra 
Seötza i H. Lovlanda [21], można dostrzec ślady wymie-
nionego wcześniej nurtu obserwacyjno-empirycznego 
badań auksologicznych i podejścia normatywnego do 
oceny sprawności fizycznej. Chociaż zapoczątkowany 
wówczas sposób podejścia do ewaluacji motorycz-
ności dzieci i młodzieży przetrwał nie tylko w polskim 
szkolnym wychowaniu fizycznym do współczesności3 
to należałoby dopatrzeć się już w Tabelach Sprawności 
Fizycznej Młodzieży Szkolnej J. Mydlarskiego z 1935 r. 
i wydanych w rok później Tabelach Sprawności 
Fizycznej dla Młodzieży Szkolnej dużego wpływu 
etapu typologicznego w badaniach antropologicznych. 
W skład miernika J. Mydlarskiego wchodziły nie tylko 
próby motoryki (bieg, skok i rzut), ale także pomiary 
podstawowych cech somatycznych (wysokość i masa 
ciała). Zależność pomiędzy budową ciała i motorycz-
nością opracowano z wykorzystaniem zawansowanej 
analizy matematycznej. W tworzeniu skali punktowej 
zastosowano jedną z ciekawszych metod taksono-
micznych, analizę czynnikową Therstae’a [75]. Dopiero 
w najnowszych pracach, kontynuujących nurt zrodzony 
w minionym tysiącleciu, można znaleźć próby tworze-
nia norm i normowania sprawności fizycznej zgodnie 
z wymogami nurtu populacyjnego i wymogów staty-
styki [76, 77].

Można sądzić, że zaproponowane przez nas po-
dejście badawcze we wcześniejszych pracach [1, 31], 
jak i w niniejszym opracowaniu – wychodzi naprzeciw 
zaleceniom innej niż dotychczas koncepcji badania 
sprawności fizycznej, którą po amerykańsku nazywa 
się Health-Related Fitness (H-RF). Zgodnie z jej istotą 
należałoby odnosić się w ewaluacji jej komponentów do 
norm zdrowotnych. Jest to więc w pewnym sensie na-
wiązanie, w sensie normatywnym, ale zarazem racjo-
nalnym do podejścia aksjologicznego w nurcie typolo-

3  Por. sposoby ewaluacji postulowane w normach i testach 
sprawności fizycznej powstałych w Polsce po II wojnie światowej: 
Trześniowski R: Miernik sprawności fizycznej uczniów i uczennic 
w wieku 1–19 lat, Warszawa, 1963; Denisiuk L, Milicerowa H: 
Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Warszawa, 1969; Denisiuk L: Metody oceny sprawności 
fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1969; 3: 36–40; Zuchora 
K.: Indeks Sprawności Fizycznej, Warszawa, 1982; Trześniowski 
R, Pilicz S: Tabele sprawności fizycznej młodzieży w wieku 7–19 
lat. Warszawa, 1989; Pilicz St, Przewęda R, Trześniowski R: 
Skale punktowe do oceny sprawności fizycznej polskiej młodzieży, 
Warszawa, 1993, Pilicz St, Przewęda J. Dobosz J, Nowacka- 
-Dobosz S: Punktacja Sprawności Fizycznej Młodzieży Polskiej wg 
Międzynarodowego Testu Wydolności Organizmu testem Coopera, 
Warszawa, 2002.

gicznym antropologii. Norma komponentów sprawności 
fizycznej, podobnie jak inny marker funkcjonalny, nie 
może być labilna czy zmienna w czasie. Jest wyznacz-
nikiem określonego stanu celowego, który wyznacza 
granice zdrowia (dobrego samopoczucia społecznego, 
psychicznego i fizycznego) i choroby, która jest powo-
dem przekroczenia określonych granic homeostazy. 
Jest to w pewnym sensie nawiązanie do celu funkcjo-
nalnego opracowania norm. Jak to zaznaczono, za 
normę lub stan normalny uznaje się taki, w którym ktoś 
jest zdrowy (normalny) bądź chory (anormalny). Jego 
oznaką jest sprawne działanie systemu funkcjonalnego 
bądź jakość struktury narządów i układów. Dysfunkcję 
lub brak pewnych struktur w systemie funkcjonalnym 
organizmu człowieka uważa się za stan nienormalny, 
chorobowy. Ważne jest, aby takie wyznaczniki zdrowia 
i patologii, lub inaczej choroby, właściwie wyznaczyć. 
Takie poszukiwania prowadzi się, ale poza grani-
cami naszego kraju. Jak na razie – na co wskazał już 
w pierwszych latach XXI wieku Osiński [29] „(…) że jak 
dotąd w Polsce nie skonstruowano testu opartego na 
wyraźnie uświadomionych przesłankach zdrowotnych, 
a więc konsekwentnie osadzonego w ramach koncepcji 
H-RF” [29:26]. Należałoby do tego dodać, że bardzo 
nieśmiałą próbę podjęliśmy już w celu zapoczątkowa-
nia dyskusji na zasygnalizowany problem [30], ale jak 
dotąd nie stwierdzono zainteresowania się nią na ła-
mach „Antropomotoryki”. 

Kolejnym krokiem do przełamania tradycji oparcia 
oceny sprawności fizycznej na statystycznej normie 
była propozycja innego ujęcia punktacji, znacznie 
uproszczona koncepcja ewaluacji, z uwzględnieniem 
wcześniej zaproponowanej jej strukturyzacji w myśl 
koncepcji Health-Related Fitness (H-RF). Zaletą na-
szego narzędzia jest prosta jego budowa. Nawiązano 
w jego konstrukcji do tzw. uniwersalnych fantomów 
(pośredniopłciowych – unisex model) [36, 71], które 
są wykorzystywane m.in. w psychologii i w sporcie. 
W związku z tym, przez analogię można by było tech-
nologię opracowanej przez nas skali punktowej nazwać 
„pośrednioroczną” , a po angielsku – uniyear model. 
Podjęcie się takiego zadania było powodowane za-
miarem ułatwienia oceny aktualnego poziomu wskaź-
ników zdrowia uczniów i młodzieży. Proponowane 
dotąd skale T-scores są w interpretacji i użyciu mało 
praktyczne. Biorąc pod uwagę tylko wiek szkolny (7–18 
lat) powinno się opracować 24 oddzielne tabele dla 
obojga płci. W naszym ujęciu zmniejsza się ich liczba 
do 1 lub 2. Ponadto uczeń korzystając z naszych pro-
pozycji może wraz z wiekiem liczbowo określić swój 
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postęp. W poprzednim ujęciu był on zrelatywizowany 
do poziomu średniej i miary dyspersji w każdym wieku 
życia. Niewątpliwie następnym etapem powinno być 
przeliczenie na punkty pożądanych wskaźników stanu 
zdrowia dla danego wieku życia. Zgodnie z celami 
kształtowania nowoczesnego wychowania fizycznego 
ćwiczący muszą otrzymać informacje, na co zwracają 
uwagę amerykańscy antropomotorycy: „Jak wiele 
sprawności wymaga dobry stan zdrowia” [29: 30].

 Przy takim założeniu nacisk w tworzeniu skali T zo-
stał położony na osiągnięcie efektu praktycznego, a nie 
statystycznej normy. Być może ich znaczenie ujawni 
się w przyszłości, ponieważ brakuje dotąd dostatecz-
nej liczby dobrze zweryfikowanych badań nad zależno-
ściami pomiędzy poziomem sprawności fizycznej a sta-
nem zdrowia i patologii [28]. Należy jednak takie działania 
podjąć, aby go kiedyś osiągnąć. Poza tym rekomendując 
nasze narzędzie ewaluacyjne należy zaznaczyć, że jest 
ono możliwe do wykorzystania w badaniach naukowych 
do realizacji celów poznawczych. Potwierdzeniem takiej 
konstatacji mogą być wyniki analizy badań własnych, za-
prezentowanych w niniejszym opracowaniu oraz innych 
– o czym wspomniano we Wstępie [1, 31, 54]. 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w poprzed-
nim rozdziale pracy, analiza materiałów z wykorzysta-
niem skali punktowej pozwoliła zauważyć tendencję 
do utrzymywania się dystansów w poziomie rozwoju 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży obojga płci 
mieszkających w pierwszej połowie XX wieku w dwóch 
różniących się niszach ekologicznych – w Polsce po-
łudniowo-wschodniej: wiejskiej i małomiasteczkowej. 
Efektem zastosowania proponowanego narzędzia było 
uzyskanie wymiernych wyników bez potrzeby odwo-
ływania się do skomplikowanego aparatu statystycz-
nego. W prosty sposób osiągnięto wyniki podobne do 
tych, które byłyby rezultatem zastosowania skompliko-
wanych metod wnioskowania statystycznego.

Do ciekawszych i zarazem dyskusyjnych rezultatów 
można zaliczyć stwierdzenie braku istotności różnic 
w porównywalnych komponentach sprawności fizycz-
nej dziewcząt i chłopców mieszkających w pierwszej 
dekadzie XXI wieku we wsiach i miastach obserwowa-
nych województw. Z punktu widzenia statystycznego 
mogłoby to zatem świadczyć o zacieraniu się różnic 
środowiskowych i osiąganiu pożądanego dobrostanu 
biologicznego w obu populacjach. W interpretacji 
stwierdzonego rezultatu należałoby zachować jednak 
ostrożność. Jak wiadomo, poziom istotności staty-
stycznej jest bardzo czuły na liczebność branych pod 
uwagę przypadków. W związku z niewielką ich liczbą 

uwzględnioną w analizie statystycznej, trudno byłoby 
spodziewać się innego wyniku. 

Nie negując sensu postępowania statystycznego 
w badaniach auksologicznych, warto w zaistniałej sytuacji 
zwrócić uwagę na inną charakterystykę kształtowania 
się relacji międzygrupowych, takich jak tendencja w kie-
runku zróżnicowania międzygrupowego. Wyniki analizy 
tego aspektu kształtowania się zmienności wywołanej 
przez czynniki środowiska społeczno-kulturowego po-
zwalają zauważyć tendencję do utrzymywania się prze-
wagi w rozwoju somatycznym mieszkańców miast nad 
rówieśnikami obojga płci mieszkającymi w środowisku 
wiejskim. Z kolei w zróżnicowaniu innych komponentów 
sprawności fizycznej można dostrzec echa dotychczas 
stwierdzanych relacji. W pomiarach wydolności fizycznej 
i zdolności wytrzymałościowych mieszkańcy wsi osiągali 
częściej przewagę nad rówieśnikami z miast.

Zgodnie z przyjętym założeniem w analizowanym 
przypadku w poziomie zróżnicowania somatycznego 
i motorycznego uwidocznił się stopień przystosowania 
organizmu do warunków środowiskowych i tym samym 
osiągnięcie górnych zakresów norm adaptacyjnych po-
pulacji mieszaków wsi i miast Polski południowo-wschod-
niej. W takim ujęciu zjawisko normowania nie jest stanem, 
lecz procesem. Konkretne warunki środowiskowe mogą 
przecież modyfikować ukształtowaną genotypową normę 
reakcji organizmu człowieka, dodając w określonym przy-
padku indywidualne normy fenotypowe. Ich granice ule-
gają ewolucji w wyniku zmian czasowych. Obrazem tego 
są zauważone gradienty społeczne. W świetle wyników 
badań własnych można przyjąć, że zauważone dystanse 
w poziomie rozwoju sprawności fizycznej badanej w kon-
wencji zdrowia były wynikiem stwarzania gorszych wa-
runków do życia i rozwoju rodzinom polskich dzieci i mło-
dzieży mieszkających w środowisku wiejskim. 

Dowodem na to może być analiza porównawcza 
wyników badań przeprowadzonych w pierwszej de-
kadzie XXI wieku i podobnych zrealizowanych w po-
przedniej dekadzie [1, 32]. Na podstawie chociażby 
tylko pobieżnej analizy można stwierdzić zaostrzenie 
się wykazanych tendencji kierunkowych zróżnicowania 
międzypopulacyjnego poziomu rozwoju komponentów 
sprawności badanej w konwencji zdrowia. Wynikałoby 
z tego, że w okresie po transformacji ustrojowej na wsi 
żyje się gorzej niż w miastach, chociaż wydawać by się 
mogło, że charakter pracy zarobkowej rodziców dzieci 
oraz ich struktura zawodowa jest porównywalna do 
istniejącej w środowisku miejskim. Na pewno nie jest 
to wniosek optymistyczny. Wyniki badań świadczą, że 
nadal przesuwa się w przyszłość osiąganie „stanu bez-
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klasowości biologicznej” w coraz mocniej odczuwanej 
dysproporcji ekonomicznej mieszkańców miast i wsi. 
Przyjmując założenie, że wynik monitorowania po-
ziomu rozwoju komponentów biologicznych jest czułym 
papierkiem lakmusowym zmian społecznych w czasie 
[33–35], zebrany materiał powinien być argumentem 
w dyskusji nad zmianą polityki społecznej szczególnie 
wobec polskich mieszkańców wsi. Za pożądane nale-
żałoby uważać osiągnięcie zaniku gradientów społecz-
nych, czyli różnic w rozwoju komponentów sprawności 
fizycznej badanej w konwencji zdrowia osobników róż-
niących się statusem społecznym, w badanym przy-
padku – wyznaczonym przez miejsce zamieszkania. 
Jak wynika z badań własnych, w polskiej rzeczywisto-
ści pierwszej dekady XXI wieku perspektywa osiągnię-
cia takiego stanu jest nadal odległa.

Wnioski

1. Wyniki badań własnych nie dostarczyły dostatecz-
nej liczby dowodów, aby dokonać falsyfikacji tezy 
o stwarzaniu mieszkańcom wsi gorszych warunków 
dla rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży.

2. Tylko w rozwoju wydolności i zdolności wytrzyma-
łościowych można dostrzec echa dawnego pożą-
danego przystosowania się do warunków życia 
sprzyjającego osiąganiu pozytywnych wskaźników 
zdrowia. 

3. Zastosowane narzędzie ewaluacji sprawności fi-
zycznej okazało się przydatne do badania zmien-
ności wywołanej czynnikiem środowiskowym, na-
zywanej gradientami społecznymi.
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Cel pracy. Celem pracy jest analiza aktywności sportowo-rekreacyjnej podejmowanej przez młodzież 
szkolną regionu alpejskiego Niemiec w świetle uwarunkowań środowiskowych i płciowych. Dotyczy ona 
głównie motywów, zachowań i postaw wobec tej aktywności, jak również wybranych elementów szkolnego 
wychowania fizycznego. Ponadto określono statystycznie istotne współzależności pomiędzy oceną z wycho-
wania fizycznego, możliwościami uprawiania sportu a wielkością aktywności sportowo-rekreacyjnej badanej 
młodzieży.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku na grupie 387 osób – uczniów klas 
maturalnych szkół ogólnokształcących zamieszkujących alpejski region Niemiec. W grupie tej znalazło się 91 
chłopców i 97 dziewcząt – mieszkańców dużego miasta (ponad 1 mln mieszkańców) oraz 93 chłopców i 106 
dziewcząt – mieszkańców małego miasta (15 tys. mieszkańców). W badaniu zastosowano tzw. skalę postaw 
ATPA – Attitude Toward Physical Activity (postawy wobec aktywności fizycznej) opracowaną przez Kenyona [1, 
2, 3], zmodyfikowaną przez autora niniejszej pracy. Celem tego badania było sprawdzenie znaczenia motywów 
aktywności sportowo-rekreacyjnej u badanej młodzieży. Użyto także inwentarza zachowań sportowo-rekreacyj-
nych własnego opracowania, którego celem było zbadanie wybranych elementów wolnoczasowej i szkolnej 
aktywności sportowej. Zastosowano również skalę postaw umożliwiającą określenie miejsca wychowania 
fizycznego wśród innych przedmiotów szkolnych w kategorii ich preferencji.

Wyniki i wnioski. Młodzież szkolna uprawiając sport kieruje się głównie dbałością o zdrowie, sprawnością 
fizyczną i aspektem społecznym, a najsilniejszym motywem dla chłopców jest ryzyko i sprawność, natomiast dla 
dziewcząt estetyka i zdrowie. Najczęściej wybieraną formą aktywności wolnoczasowej są spotkania towarzyskie; 
uprawianie sportu zajmuje drugą pozycję u chłopców i czwartą pozycję u dziewcząt. Młodzież wykazuje dużą 
aktywność sportowo-rekreacyjną wyrażającą się wysoką częstotliwością i różnorodnością uprawianych dyscyplin 
sportu, jak również zróżnicowanym, ze względu na płeć, miejscem uprawiania sportu. Najczęściej uprawiane 
dyscypliny przez chłopców to piłka nożna, jazda na rowerze i pływanie, wśród dziewcząt dominują jazda na 
rowerze, jazda konna i pływanie. Sporty ekstremalne pozostają głównie w sferze życzeniowej ich uprawiania 
w odróżnieniu od dyscyplin uprawianych regularnie. Młodzież szkolna uzyskuje wysokie oceny z wychowania 
fizycznego, postuluje zwiększenie liczby godzin z tego przedmiotu oraz zalicza go do najbardziej ulubionych 
przedmiotów szkolnych. Zdecydowana większość młodzieży (81%) deklaruje zamiar uprawiania sportu po 
ukończeniu szkoły. Stwierdzono również istnienie statystycznie istotnych zależności pomiędzy oceną z wycho-
wania fizycznego oraz możliwościami uprawiania sportu w miejscu zamieszkania badanych a poziomem ich 
aktywności sportowej w czasie wolnym. 
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Wstęp 

Aktywność sportowo-rekreacyjna jest jedną z głów-
nych form wykorzystania czasu wolnego młodzieży 
niemieckiej. Dowodzą tego liczne badania empiryczne 
z tego zakresu [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Udział w aktywno-
ści sportowo-rekreacyjnej uwarunkowany jest różnymi 
czynnikami, do których należą m.in. płeć, warunki 
środowiskowe, wpływ szkoły, rodziny, otoczenia itp. 
Aktywność sportowa młodzieży szkolnej przejawia 
się w dwóch postaciach: jako aktywność szkolna (ob-
ligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego) oraz ak-
tywność pozaszkolna (dobrowolne uprawianie sportu 
rekreacyjnego w czasie wolnym). Powszechnie pod-
kreślana jest rola szkolnego wychowania fizycznego 
jako fazy przygotowawczej do pozaszkolnej aktywno-
ści sportowo-rekreacyjnej człowieka wieku dorosłego 
[11, 12, 13]. W relacji tej chodzi głównie o systema-
tyczne kształtowanie potrzebnych umiejętności, na-
wyków i postaw ucznia, będących warunkiem jego 
permanentnego, aktywnego udziału w uprawianiu 
sportu rekreacyjnego. 

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

wolnoczasowych,
– miejsce uprawiania sportu,
– motywy aktywności sportowej,
– częstotliwość uprawiania sportu,

– rodzaje (dyscypliny) sportu rekreacyjnego, upra-
wiane regularnie, jak również pozostające w sferze 
życzeń ich uprawiania,

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

– możliwości uprawiania sportu w miejscu zamiesz-
kania.

Liczne prace badawcze wskazują, że młodzież 
niemiecką cechuje ogólnie duża aktywność sportowa 
w czasie wolnym. Przejawia się to głównie wyso-
kim stopniem przynależności do klubów sportowych. 
Według Baur/Burrmann [4], Brettschneider/Brandl-
Bredenbeck/Hofmann [5], Kurz/Tietjens [14] i innych, 
średnio 50–60% chłopców oraz 40–50% dziewcząt to 
aktualni członkowie klubu sportowego, a zdecydowana 
większość szkolnej młodzieży niemieckiej (ponad 80%) 
była nimi w przeszłości. Poza tym podkreślana jest 
wysoka częstotliwość uprawiania sportu przez tych 
uczniów [15, 4, 5, 6]. 

Udział w aktywności sportowej młodzieży szkolnej 
jest uwarunkowany i jednocześnie różnicowany kilkoma 
ważnymi czynnikami. Należy do nich zaliczyć przede 
wszystkim płeć, warunki środowiskowe, jak również 
wiek, pochodzenie społeczne i inne (np. czynniki psy-
chologiczne). 

Celem podstawowym niniejszej pracy jest zbadanie 
uwarunkowań wolnoczasowej aktywności sportowo-
-rekreacyjnej szkolnej młodzieży niemieckiej zamiesz-
kującej region alpejski w zależności od następujących 

The aim of the study. To analyze recreational sports activity of pupils from alpine region of Germany consid-
ering sex and the size of the town. This explicitly includes motives, behavior and attitude toward this activity and 
selected elements of physical education. Another aim was to determine the statistically significant correlations 
between physical education mark, possibilities of doing sports and level of sports activity.

Material and methods. The research was conducted in 2012 among 387 people – pupils from the final class 
of grammar schools in Alpine region in Germany. It were 91 boys and 97 girls from a large town (over 1 million 
inhabitants) and 93 boys and 106 girls from a small town (15.000 inhabitants) using ATPA (Attitude Toward Physi-
cal Activity) by Kenyon [1,2,3], modified by the author of this research to check the motives of recreational sports 
activity of the pupils. Furthermore it was used a questionaire to check certain items of leisure and school sports 
activity. In addition, it was used an attitiude scale to assess the importance of physical education among other 
school subjects.

Results and conclusions. The most important motives of sports activity of the pupils are health, ascetic 
experience and social experience. The boys prefer risk and ascetic experience and the girls health and aesthetic 
experience. The favourite leisure activities of the youth were meeting friends and doing sports (second place 
among boys and fourth place among girls). The youth is physically very active, which is reflected in the frequency 
of doing sports and the large number of kinds of sport. It depends on the sex and the size of the town. The 
most played sports by boys are football, bike-riding and swimming and by the girls bike-riding, horse-riding and 
swimming. Extreme sport activities are not practiced, but they are desired activities. The pupils get good marks 
in physical education, want more lessons and in their opinion it is the favourite school subject. 81 percent of the 
pupils are going to do sports after finishing school. It was determined that there are correlations between physi-
cal education mark, possibilities of doing sports and level of sports activity.
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kryteriów: form, intensywności, motywów, sposobów, 
miejsc i możliwości uprawiania sportu z uwzględnie-
niem płci oraz pochodzenia środowiskowego bada-
nych. Dodatkowym celem jest zdiagnozowanie zacho-
wań i postaw młodzieży wobec szkolnego wychowania 
fizycznego, którego głównym założeniem, jak już wspo-
mniano, jest przygotowanie do poszkolnej aktywności 
sportowo-rekreacyjnej. Ponadto w pracy podjęto próbę 
określenia statystycznie istotnych zależności pomiędzy 
badanymi elementami szkolnej i pozaszkolnej aktyw-
ności sportowej a jej poziomem. 

Metodologia badań

Pytania badawcze

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

nej młodzieży na tle jej innych aktywności wolno-
czasowych?

2. Jakimi motywami kieruje się młodzież uprawiając 
sport rekreacyjny?

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

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

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

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

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

Hipotezy badawcze

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

się głównie względami estetycznymi i zdrowotnymi, 

a chłopcy sprawnością fizyczną i chęcią podejmo-
wania ryzyka.

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

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

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

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

Grupa badana

Badaniami objęto 387-osobową grupę 18-letnich 
uczniów klas maturalnych średnich szkół ogólno-
kształcących zamieszkujących podalpejski region 
Niemiec. W grupie tej znalazło się 91 chłopców i 97 
dziewcząt – mieszkańców dużego miasta (ponad 1 mln 
mieszkańców) oraz 93 chłopców i 106 dziewcząt – 
mieszkańców małego miasta (15 tys. mieszkańców). 
Młodzież uczestnicząca w badaniach została dobrana 
zgodnie z zasadami losowego doboru próby badawczej 
o charakterze losowania zespołowego (klasy szkolne).

Metody badawcze

 W badaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej mło-
dzieży zastosowano trzy metody (techniki) badawcze. 
Pierwsza z nich to tzw. skala postaw ATPA – Attitude 
Toward Physical Activity (postawy wobec aktywności 
fizycznej), opracowana przez amerykańskiego teore-
tyka Kenyona [1, 2, 3], zmodyfikowana przez autora 
niniejszej pracy. Celem tego badania było sprawdzenie 
jakości motywów aktywności sportowo-rekreacyjnej 
u badanej młodzieży. Zastosowany w badaniu kwe-
stionariusz składa się z 24 pytań. Zgodnie z ATPA 
wyszczególniono 6 grup zawierających elementy mo-
tywacyjne aktywności sportowej. Są to: estetyka, zdro-
wie, odprężenie, sprawność fizyczna, aspekt społeczny 
i ryzyko. Każda grupa zawiera po cztery specyficzne 
dla siebie pytania ankietowe (własnej konstrukcji), 
a badana młodzież po udzieleniu potwierdzających 
odpowiedzi identyfikowała się z konkretnym motywem, 
natomiast w przypadku negatywnych odpowiedzi dany 
motyw odrzucała. 
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Następnie zastosowano tzw. kwestionariusz po-
staw i zachowań wobec aktywności sportowej wła-
snego opracowania. Składa się on z 10 części:
1. Formy aktywności wolnoczasowej (spotkania 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metody analizy statystycznej

Zgromadzony materiał poddano analizie matema-
tyczno-statystycznej, w której wykorzystano:
– Test Chi², mający na celu określenie istotności róż-

nic w obrębie zmiennych: płeć i warunki środowi-
skowe badanej młodzieży

– Analizę ścieżkową [16, 17], dzięki której możliwe było 
ustalenie statystycznie istotnych współzależności 
między wskaźnikiem udziału w aktywności sporto-
wej (wyrażonym iloczynem ilości uprawianych dys-

cyplin i częstotliwości uprawiania sportu) i głównymi 
czynnikami wolnoczasowej oraz szkolnej aktywności 
sportowej. Przy analizie ścieżkowej buduje się dia-
gram ścieżkowy, w którym zmienna zależna Y jest 
w pełni zdeterminowana przez użyty w analizie ze-
spół zmiennych niezależnych Xi (i = 1, 2, 3, ...k) oraz 
nieznany czynnik U (składnik losowy), który nie jest 
skorelowany z żadną ze zmiennych Xi. Podstawę do 
obliczenia współczynników ścieżkowych stanowi ma-
cierz korelacji całego zespołu zmiennych, która two-
rzy listę zmiennych warstwy bezpośredniego wpływu.

Obliczone na podstawie standaryzowanej regresji 
cząstkowej współczynniki ścieżkowe pozwoliły ocenić 
siłę samoistnego wpływu poszczególnych elemen-
tów aktywności sportowej na wielkość udziału w tej 
aktywności.

Wyniki

Motywy podejmowania aktywności sportowej  
przez badaną młodzież

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

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 
1 można stwierdzić, że najważniejszymi motywami 
warunkującymi uprawianie sportu rekreacyjnego 
przez wszystkich badanych są zdrowie, sprawność 
fizyczna oraz aspekt społeczny rozumiany jako 
chęć i możliwość wspólnego uprawiania sportu oraz 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Zdrowie 
jako motyw aktywności rekreacyjnej wybiera ogólnie 
nieco więcej badanych dziewcząt (77,8%) niż chłopców 
(66,3%), przy czym należy podkreślić, iż istotne różnice 
dotyczą jedynie młodzieży pochodzącej z małego mia-
sta (Chi² = 4,01, p = 0,045). Dla badanych chłopców 
bardzo ważnymi motywami uprawiania sportu okazały 
się sprawność fizyczna i ryzyko, natomiast dla dziew-
cząt estetyka. Wyniki badań wskazują na bardzo istotne 
różnice dotyczące dominacji tych motywów w obrębie 
płci badanej młodzieży. Sprawność fizyczna silniej do-
minuje u badanych chłopców (85,3%) niż u dziewcząt 
(60,6%) zarówno w dużym (Chi² = 15,54, p < 0,001), 
jak i małym mieście (Chi² = 11,50, p < 0,001). Jeszcze 
bardziej wyraźne różnice dotyczą ryzyka, które 
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o wiele silniej motywuje chłopców (83,2%) niż dziew-
częta (28,1%), pochodzących z dużego (Chi² = 56,94, 
p < 0,001) i z małego miasta (Chi² = 59,65, p < 0,001). 
Na podkreślenie zasługuje również czynnik motywu-
jący: estetyka, który okazał się ważniejszy dla ba-
danych dziewcząt (84,7%) niż ich kolegów (29,9%). 
Istotność tych różnic wykazał test Chi² w odniesieniu 
do badanej młodzieży pochodzącej zarówno z du-
żego (Chi² = 55.56, p < 0,001), jak i z małego miasta 
(Chi² = 59,91, p < 0,001). Poza tym ważnym motywem 
aktywności sportowej okazało się odprężenie, którym 
kieruje się ponad 2/3 wszystkich badanych. Relacje 
siły motywacji poszczególnych czynników ze względu 
na płeć badanych ilustruje wykres (ryc. 1). 

Porównując wyniki dotyczące motywów aktyw-
ności sportowo-rekreacyjnej młodzieży pochodzą-
cej z dużego i małego miasta nie wykazano istnie-
nia różnic istotnych statystycznie, co daje podstawę 
do stwierdzenia, iż warunki środowiskowe nie mają 
wpływu na wybór tych motywów.

Uprawianie sportu na tle innych aktywności 
wolnoczasowych

W tej części badania zdiagnozowano najczęstsze 
formy wykorzystania czasu wolnego niemieckiej mło-
dzieży szkolnej przy jednoczesnym zaakcentowaniu 
miejsca aktywności sportowej.

Tabela 1. Motywy aktywności sportowej (dane w %)

Table 1. Motives of sports activity (in %)

Motyw
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczę
ta duże 
miasto

Dziewczę
ta małe 
miasto

Dziewczę
ta ogółem

Duże 
miasto

Małe
Miasto Ogółem

Estetyka 28,6 31,2 29,9 83,5 85,8 84,7 56,9 60,3 58,6 

Zdrowie 68,1 64,5 66,3 78,3 77,4 77,8 73,4 71,4 72,4 

Odprężenie 73,6 68,8 71,2 68,0 65,1 66,5 70,7 66,8 68,7

Sprawność fizyczna 85,7 84,9 85,3 58,8 62,3 60,6 71,8 72,9 72,4 

Aspekt społeczny 73,6 71 72,3 68 69,8 68,9 70,7 70,3 70,5 

Ryzyko 84,6 81,7 83,2 28,9 27,4 28,1 55,9 52,7 54,3

Rycina 1. Relacja ważności motywów aktywności sportowej ze względu na płeć badanych

Figure 1. Comparison of significance of motives of sports activity in consideration of gender
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 2 można 
stwierdzić, że najważniejszą formą wykorzystania 
czasu wolnego badanej młodzieży niemieckiej, nie-
zależnie od płci i pochodzenia środowiskowego, są 
spotkania towarzyskie, preferowane przez 82% bada-
nych. 

Dla badanych chłopców (78,8%, 2. pozycja w ran-
kingu) uprawianie sportu okazało się ważniejsze niż dla 
dziewcząt (55,7%, 4. pozycja). Odnotowano przy tym 

istotne różnice statystyczne dotyczące zarówno bada-
nych pochodzących z dużego (Chi² = 7,92, p = 0,005), 
jak i małego miasta (Chi² = 12,94, p < 0,001). Poza tym 
dla chłopców (4. pozycja) ważniejsze niż dla dziew-
cząt (5. pozycja) są zajęcia przy komputerze, na co 
wskazują istotne różnice statystyczne (duże miasto 
– Chi² = 11,11, p < 0,001, małe miasto – Chi² = 14,82, 
p < 0,001). Badane dziewczęta, bardziej niż ich kole-
dzy cenią sobie czytanie (51,7%, 27,1%) oraz zajęcia 

Tabela 2. Formy aktywności wolnoczasowej (dane w %)

Table 2. Forms of leisure activities (in %)

Forma aktywności
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
Ogółem

Dziewczę
ta duże 
miasto

Dziewczę
ta małe 
miasto

Dziew
częta  

ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Spotkania towarzyskie 83,5 81,7 82,6 82,4 80,2 81,3 83 81 82
Słuchanie muzyki 75,8 72 73,9 87,6 85,8 86,7 82 79,4 80,6
Uprawianie sportu 78 79,6 78,8 57,7 53,8 55,7 67,6 65,8 66,7
TV 68,1 68,8 68,5 58,8 57,5 58,1 63,3 62,8 63
Komputer/Internet 71,4 69,9 70,6 46,4 42,5 44,3 58,5 55,3 56,8
Czytanie 28,6 25,8 27,1 52,6 51 51,7 41 39,1 40
Zajęcia muzyczne 23 20,4 21,7 48,5 45,3 46,8 36,1 33,7 34,9
Zajęcia plastyczne 16,5 21,5 19 25,8 29,2 27,6 21,3 25,6 23,5

Rycina 2. Preferencje form aktywności wolnoczasowych – relacja ze względu na płeć

Figure 2. Preferred leisure activities – comparison in consideration of gender
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muzyczne (46,8%, 21,1%). Mimo iż te czynności upla-
sowały się na tych samych pozycjach rankingowych (6 
i 7), to jednak odnotowano istotne różnice na korzyść 
dziewcząt:
– czytanie: duże miasto Chi² = 10,22, p < 0.001, małe 

miasto Chi² = 14,27, p < 0,001, 
– zajęcia muzyczne: duże miasto Chi² = 12,02, 

p < 0,001, małe miasto Chi² = 12,97, p < 0,001. 

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

Podsumowując należy stwierdzić, iż badani 
chłopcy, ze względu na wysoką drugą pozycję aktyw-
ności sportowej wśród innych form zajęć wolnoczaso-
wych, są bardziej aktywni fizycznie od swoich kole-
żanek, preferujących przede wszystkim bierne formy 
wykorzystania czasu wolnego, jak słuchanie muzyki, 
spotkania towarzyskie czy oglądanie telewizji, a sport 
(czwarta pozycja) odgrywa w ich życiu dalszoplanową 
rolę. Poza tym brak istotnych statystycznie różnic w od-
niesieniu do warunków środowiskowych badanych 
pozwala wnioskować, iż nie mają one zasadniczego 
wpływu na wybór zajęć w czasie wolnym. 

Aspekty aktywności sportowo-rekreacyjnej

Częstotliwość uprawiania sportu
Jednym z najważniejszych aspektów aktywności spor-
towo-rekreacyjnej jest częstotliwość, z jaką uprawiany 
jest sport w czasie wolnym. Na podstawie wyników 
zawartych w tabeli 3 można stwierdzić, że badana mło-
dzież, bez względu na płeć i warunki środowiskowe, jest 
ogólnie bardzo zaangażowana w jego uprawianie. 43,5% 
badanej młodzieży deklaruje uprawianie sportu 1–2 razy 
w tygodniu, a co trzeci badany uprawia go bardzo często 
(3 i więcej razy w tygodniu), marginalny jest natomiast 
odsetek młodzieży nieuprawiającej w ogóle sportu re-
kreacyjnego (3,9%). Za zaskakujące można uznać brak 
istotnych statystycznie różnic dotyczących częstotliwości 
uprawiania sportu w obrębie płci badanych.

Miejsce uprawiania sportu
W tabela 4 zebrano uzyskane od respondentów dane 
na temat różnych miejsc, w których badana młodzież 
uprawia sport.

Najbardziej popularnym miejscem okazał się teren 
otwarty, który wybierany jest częściej przez chłopców 

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

Table 3. Frequency of doing sports in the free time (in %)

Częstotliwość
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziew
częta 
duże 

miasto

Dziew
częta 
małe 

miasto

Dziew
częta 

ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Nie uprawiam 2,2 3,2 2,7 6,2 3,8 5 4,3 3,5 3,9
Rzadko (1–2 x w miesiącu) 13,2 16,1 14,7 22,7 18,9 20,8 18,1 17,6 17,8
Często (1–2 razy w tygodniu) 46,2 38,7 42,4 46,4 42,4 44,4 46,3 40,7 43,5
Bardzo często ( 3 i więcej razy 
w  tygodniu) 38,4 42 40,2 24,7 34,9 29,8 31,3 38,2 34,8

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

Table 4. Place of doing sports in the free time (in %)  

Miejsce
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziew
częta 
duże 

miasto

Dziew
częta 
małe 

miasto

Dziew
częta 

ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Klub sportowy 59,3 52,7 56 46,4 43,4 44,9 52,7 47,7 50,2

Zajęcia pozalekcyjne w szkole 14,3 25,8 20,1 13,4 22,6 18 13,8 24.1 19

Teren otwarty 61,5 67,7 64,6 46,4 51,9 49,2 53,7 59,3 56,5

Publiczne obiekty sportowe 53,8 43 48,4 38,1 27,4 32,6 45,7 34,7 40,2

Klub fitness 6,6 4,3 5,4 11,3 7,5 9,4 9 6 7,5
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(64,6%) niż dziewczęta (49,2%). Na uwagę zasługuje 
silniejsza preferencja zajęć w plenerze chłopców 
i dziewcząt pochodzących z małego miasta (odpowied-
nio 67,7% i 51,9%, Chi² = 4,24, p = 0,04), gdzie warunki 
plenerowe w porównaniu z dużą aglomeracją miejską 
są z pewnością bardziej korzystne.

W Niemczech bardzo popularne są kluby spor
towe zrzeszające liczne grono młodzieży uprawiającej 
różne dyscypliny sportu. Według badań własnych (ta-
bela 4, wykres na ryc. 3) ponad połowa badanych (56% 
chłopców, 44,9% dziewcząt) deklaruje przynależność 
do klubu sportowego. Często odwiedzanym miejscem 
uprawiania sportu przez badaną młodzież są publiczne 
(komunalne) obiekty sportowe, cieszące się nieco 
większą popularnością wśród młodzieży wielkomiejskiej. 
W tym środowisku odnotowano przy tym istotne różnice 
statystyczne odnoszące się do płci badanych na korzyść 

chłopców (Chi² = 4,05, p = 0,04). Badana młodzież gro-
madzi się również na sportowych zajęciach pozalek
cyjnych w szkole, w której bierze udział w obowiązko-
wych zajęciach wychowania fizycznego.

Wyniki badań potwierdzają, że szkolne nadobo-
wiązkowe zajęcia są jednak częściej odwiedzane przez 
młodzież małomiejską (duże miasto 13,8%, małe mia-
sto 24,1%), a różnice pomiędzy przedstawicielami tego 
środowiska są statystycznie istotne na korzyść chłop-
ców (Chi² = 4,65, p = 0,03).

Sposób uprawiania sportu
Młodzież uprawiając sport w czasie wolnym (tab. 5) 
preferuje głównie towarzystwo znajomych lub przyja-
ciół (69,3%). Szczególnie badane dziewczęta, nieza-
leżnie od warunków środowiskowych (74,4%), podczas 
aktywności sportowej cenią sobie bardziej niż chłopcy 

Rycina 3. Miejsce uprawiania sportu – relacja ze względu na płeć badanych

Figure 3. Place of doing sports – comparison in consideration of gender
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Tabela 5.  Sposób uprawiania sportu (dane w %)

Table 5. Way of doing sports (in %)

Sposób
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczę
ta duże 
miasto

Dziewczę
ta małe 
miasto

Dziewczę
ta ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Samotnie 34,1 37,6 35,9 30,9 36,8 33,9 32,5 37,2 34,9
Ze znajomymi/ przyjaciółmi 61,5 66,7 64,1 72,2 76,4 74,4 66,9 71,6 69,3

Z rodziną 37,4 43 40,2 49,5 55,7 52,6 43,5 49,6 46,6
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(64,1%) obecność kogoś z grona przyjaciół. Również 
członkowie rodziny badanych, choć w mniejszym stop-
niu (46,6%), są ich ulubionymi partnerami sportowymi. 
Samotne uprawianie sportu uznaje tylko ok. 1/3 wszyst-
kich badanych. W tym zakresie badań nie stwierdzono 
żadnych statystycznie istotnych różnic.

Możliwości uprawiania sportu w miejscu zamieszkania
Badani mieli możliwość wypowiedzenia się na temat 
oceny możliwości uprawiania sportu rekreacyjnego 
w swoim miejscu zamieszkania (tab. 6). Ponad połowa 
badanej młodzieży (53,2%) uznała te możliwości za 
duże. Należy podkreślić jednak, że zarówno uczennice, 
jak i uczniowie pochodzący z małego miasta (46,8%) 
okazali się bardziej krytyczni w opinii na ten temat, niż 
ich rówieśnicy z dużego miasta (59,6%). Może to świad-
czyć o istnieniu ogólnie lepszych możliwości uprawia-
nia sportu w dużym mieście, a tym samym większym 
wykorzystaniu publicznych obiektów sportowych przez 
badaną młodzież wielkomiejską (tab. 4).

Uprawiane dyscypliny sportu
Tabele 7 i 8 przedstawiają listę dziesięciu najczęściej 
uprawianych rekreacyjnie dyscyplin sportu przez bada-

nych chłopców i dziewczęta ze środowisk wielko- i ma-
łomiejskich. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki badań po-
twierdzają największą popularność piłki nożnej i sportu 
rowerowego wśród chłopców niezależnie od środowi-
ska, z którego pochodzą. Bardzo popularne są również 
w obu środowiskach pływanie i bieganie. Na uwagę za-
sługuje wysoka, czwarta pozycja sportu narciarskiego 
uprawianego regularnie przez chłopców z małego mia-
sta (w porównaniu z siódmą pozycją wśród chłopców 
z dużego miasta). Jako jedną z przyczyn tego faktu 
można uznać lepszą dostępność do korzystnych wa-
runków uprawiania narciarstwa, z uwagi na bezpośred-
nie położenie małego miasta w obszarze górskim. Do 
innych popularnych dyscyplin sportu uprawianych przez 
chłopców należą również indywidualne i zespołowe gry 
sportowe (z wyjątkiem piłki siatkowej, która pojawiła się 
na ostatnim miejscu jedynie wśród chłopców z dużego 
miasta) oraz bodybuilding. Szczególnie gry sportowe 
cieszą sie dużą popularnością wśród chłopców, którzy 
w odróżnieniu od dziewcząt bardziej preferują rywali-
zację sportową. 

Najbardziej popularną dyscypliną sportu uprawianą 
przez wszystkie badane dziewczęta jest jazda na ro-
werze (tab. 8). Na czołowych miejscach w rankingu 

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

Table 6. Possibilities of doing sports in the town of residence in the opinion of respondents (in %)

Możliwości
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczę
ta duże 
miasto

Dziewczę
ta małe 
miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Duże 61,5 50,5 56 57,7 43,4 50,2 59,6 46,8 53,2
Przeciętne 23,1 25,8 24,5 23,7 31,1 27,6 23,4 28,6 26
Małe 15,4 23,7 19,5 18,6 25,5 22,2 17 24,6 20,8

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

Table 7. Regular practiced sports by boys in the free time (in %)

Dyscyplina Chłopcy duże miasto Dyscyplina Chłopcy małe miasto

1. Piłka nożna 51 1. Piłka nożna 59
2. Jazda na rowerze 33 2. Jazda na rowerze 37
3. Koszykówka 19 3. Pływanie 22
4. Pływanie 16 4. Narciarstwo/snowboard 19
5.  Jogging 15 5. Jogging 17
6. Tenis 12 6. Bodybuilding 14
7. Narciarstwo/snowboard 11 7. Tenis stołowy 12
8. Bodybuilding 10 8. Koszykówka 9
9. Tenis stołowy 8 9. Piłka ręczna 8
10. Piłka siatkowa 5 10. Tenis 8
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uplasowały się ponadto pływanie oraz jazda konna, 
zupełnie niepopularna wśród badanych chłopców. Na 
podkreślenie zasługuje, tak jak w przypadku chłopców, 
podobna popularność sportów narciarskich, zwłasz-
cza wśród dziewcząt pochodzących z małego miasta, 
gdzie jak już wcześniej wspomniano istnieją korzyst-
niejsze warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu. 
Dziewczęta na ogół nie preferują form aktywności 
sportowej wymagających wytrzymałości, siły lub ostrej 
rywalizacji. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach 
badań dotyczących ich ulubionych dyscyplin sportu, 
do których można zaliczyć typowo żeńskie formy, jak 

aerobic czy tańce. Zespołowe gry sportowe, jak piłka 
siatkowa, piłka ręczna i koszykówka, zajmują w hie-
rarchii ważności dziewcząt z małego miasta dalsze 
miejsca, natomiast piłka ręczna jest znacznie częściej 
wybierana przez dziewczęta pochodzące z dużego 
miasta (20%) niż przez ich koleżanki z małego miasta 
(8%), co wykazał test Chi² = 5,37, p = 0,02.

Dyscypliny sportu w sferze życzeń
W tabelach 9 i 10 przedstawione zostały listy dyscy-
plin sportu nieuprawianych, gdzie deklarowana była 
jedynie chęć ich uprawiania przez badanych uczniów 

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

Table 8. Regular practiced sports by girls in the free time (in %)

Dyscyplina Dz. Duże miasto Dyscyplina Dz. Małe miasto

1. Jazda na rowerze 46 1. Jazda na rowerze 41

2. Pływanie 39 2. Jazda konna 37

3. Jogging 36 3. Pływanie 32

4. Jazda konna 24 4. Aerobic 21

5. Aerobic 21 5. Jogging 18

6. Piłka ręczna 20 6. Narciarstwo/snowboard 16

7. Piłka siatkowa 12 7. Tańce 10

8. Tańce 9 8. Piłka siatkowa 9

9. Narciarstwo/snowboard 7 9. Piłka ręczna 8

10.  Badminton 6 10. Koszykówka 5

Tabela 9.  Dyscypliny sportu, które życzyliby sobie uprawiać chłopcy (dane w %)

Table 9. Not practiced wish sports of boys (in %)

Dyscyplina Chłopcy duże miasto Dyscyplina Chłopcy małe miasto

1. Bungee-Jumping 32 1. Skoki spadochronowe 28

2. Alpinizm 27 2. Paralotnie 25

3. Paralotnie 24 3. Bungee-Jumping 22

4. Skoki spadochronowe 21 4. Alpinizm 20

5. Sporty walki 19 5. Windsurfing 18

6. Futbol amerykański 17 6. Sporty walki 16

7. Windsurfing 14 7. Hokej na lodzie 13

8. Baseball 11 8. American Football 12

9. Snowboard 9 9. Kajakarstwo górskie 9

10. Hokej na lodzie 8 10. Skoki narciarskie 8



– 95 –

Wolnoczasowa aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży szkolnej regionu alpejskiego Niemiec

i uczennice pochodzących ze środowisk wielko- i mało-
miejskich. Wyniki dotyczące chłopców, niezależnie od 
warunków środowiskowych, wskazują jednoznacznie na 
dominację ekstremalnych dyscyplin sportu, charaktery-
zujących się przemieszczaniem się ciała w dużych prze-
strzeniach, a które wymagają dużej odwagi. Należą do 
nich bungee-jumping, skoki spadochronowe, paralotnie, 
skoki narciarskie, jak również w pewnym stopniu alpi-
nizm. Uprawianie takich dyscyplin sportu związane jest 
niewątpliwie z podwyższonym ryzykiem, stanowiącym 
jeden z głównych motywów podejmowania aktywności 
sportowej przez chłopców (tab. 1), co przypuszczal-
nie tłumaczy pojawienie się u nich chęci wypróbowa-
nia właśnie trudnych technicznie i niebezpiecznych 
dyscyplin. Na dalszych miejscach znalazły się gry 
sportowe, cieszące się dużą popularnością w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, takie jak futbol 
amerykański, baseball oraz częściowo hokej na lodzie. 
Poza tym chłopcy preferują windsurfing, sporty walki 
oraz kajakarstwo górskie, które znalazło się tylko na 
liście życzeń mieszkańców małego miasta.

Badane dziewczęta nie wykazują takiej gotowo-
ści podejmowania niebezpiecznych, wymagających 
dużej odwagi aktywności sportowych jak ich koledzy. 
Jedna z tej kategorii dyscyplin – bungee-jumping, de-
klarowana przez średnio 10% uczennic, uplasowała 
się dopiero w środku listy dyscyplin pozostających 
w sferze życzeń ich uprawiania, natomiast skoki spa-
dochronowe pojawiły się, jako ewentualna dyscyplina 
do uprawiania, jedynie na liście mieszkanek małego 

miasta, na ósmym miejscu (7%). Badane dziewczęta, 
bez względu na miejsce zamieszkania, deklarują swoją 
gotowość uprawiania głównie trzech dyscyplin sportu: 
windsurfingu, alpinizmu i sportów walki. 

Na dalszych miejscach listy dyscyplin pozostają-
cych w sferze życzeń ich uprawiania w obu środowi-
skach znalazły się piłka nożna, hokej na lodzie oraz 
ostatnio modny streetball, jak również kajakarstwo 
górskie, natomiast snowboard wybrało znacznie więcej 
dziewcząt z dużego (18%) niż z małego miasta (4%). 
Statystycznie istotne różnice w tej kategorii odpowiedzi 
wykazał test Chi² = 8,90, p = 0,003. 

Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne, będące obowiązkowym przed-
miotem szkolnym, ma na celu, obok umożliwienia do-
raźnej aktywności fizycznej ucznia w życiu szkolnym, 
przygotowanie go do samodzielnego udziału w niej 
w dorosłym życiu. Waga wychowania fizycznego oraz 
jego związki z wolnoczasową, pozaszkolną aktywno-
ścią sportowo-rekreacyjną podkreślane są w wielu 
pracach badawczych [18, 19, 20]. Badania własne 
objęły również niektóre ważne elementy szkolnego 
wychowania fizycznego. Jednym z najważniejszych, 
jak się wydaje, jest stosunek do wychowania fizycz-
nego wyrażony deklaracjami badanych uczniów na 
temat liczby godzin z tego przedmiotu realizowanych 
przez szkołę. Zgodnie z wynikami badań (tab. 11, 
wykres na ryc. 4) prawie połowa badanej młodzieży 
uważa, że liczba godzin z wychowania fizycznego jest 

Tabela 10.  Dyscypliny sportu, które  życzyłyby sobie uprawiać  dziewczęta (dane w %)

Table 10. Not practiced wish sports of girls (in %)

Dyscyplina Dziewczęta duże miasto Dyscyplina Dziewczęta małe miasto

Alpinizm 24 Windsurfing 27

Windsurfing 19 Sporty walki 18

Sporty walki 18 Alpinizm 15

Snowboard 18 Piłka nożna 11

Piłka nożna 14 Bungee-Jumping 10

Bungee-Jumping 9 Streetball 9

Hokej na lodzie 6 Kajakarstwo górskie 8

Nurkowanie 5 Skoki na spadochronie 7

Kajakarstwo górskie 4 Hokej na lodzie 6

Streetball 3 Snowboard 4
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za mała, a 38% uważa tę liczbę za wystarczającą. 
Biorąc pod uwagę płeć badanych, w tych kategoriach 
odpowiedzi ustalono znaczne różnice statystyczne na 
korzyść chłopców zarówno ze środowiska wielkomiej-
skiego (Chi² = 37,99, p < 0,001), jak i małomiejskiego 
(Chi² = 46,25, p < 0.001). Dodatkowo, z uwagi na niski 
udział procentowy odpowiedzi badanych w katego-

rii: liczba godzin wychowania fizycznego jest za duża 
(12,9%) należy uznać, że badana młodzież szkolna ma 
ogólnie pozytywny stosunek do szkolnego wychowania 
fizycznego.

O stosunku młodzieży szkolnej do wychowania fi-
zycznego świadczyć mogą między innymi uzyskiwane 
oceny z tego przedmiotu. W tabeli 12 przedstawiono 

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

Table 11. Youth’s declarations about number of physical education lessons (in %)

Liczba godzin wf 
jest:

Chłopcy 
duże 

miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziew
częta 
duże 

miasto

Dziew
częta 
małe 

miasto

Dziewczę
ta ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Wystarczająca 22 10,8 16,4 63,9 51,9 57,6 43,6 32,7 38

Za mała 69,2 74,2 71,7 25,8 31,1 28,6 46,8 51,2 49,1

Za duża 8,8 15 11,9 10,3 16,9 13,8 9.6 16,1 12,9

Rycina 4. Opinie dotyczące liczby godzin wychowania fizycznego – relacja ze względu na płeć

Figure 4. Opinions about number of physical education lessons – comparison in consideration of gender

Wystarczająca

Za mała

Za duża

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Chłopcy Dziewczęta

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

Table 12. Physical education mark (in %)

Ocena
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczę-
ta duże 
miasto

Dziewczę-
ta małe 
miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Bardzo dobra 35,2 38,7 37 25,8 29,2 27,5 30,4 33,7 32,1

Dobra 45,1 46,2 45,6 46,4 49,1 47,8 45,7 47,7 46,8

Dostateczna 19,7 15,1 17,4 27,8 21,7 24,7 23,9 18.6 21,1
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wyniki badań dotyczące otrzymanych ocen z wycho-
wania fizycznego na koniec ostatniego roku szkolnego.

Najczęściej wystawianą oceną z wychowania fi-
zycznego okazała się ocena dobra, którą uzyskała 
prawie połowa badanych (chłopcy 45,6%, dziewczęta 
47,8%). Ocenę bardzo dobrą otrzymało więcej ba-
danych chłopców (37%) niż dziewcząt (27,5%), przy 
odwrotnym układzie w kategorii oceny dostatecznej, 
którą otrzymała zaledwie 1/5 badanych. Test Chi² nie 
wykazał jednak żadnych istotnych różnic w odniesieniu 
zarówno do płci, jak i warunków środowiskowych bada-
nych. Z uwagi na dominację ocen dobrych i bardzo do-
brych (ok. 80%) można przypuszczać, iż wychowanie 
fizyczne jest dla badanej młodzieży niemieckiej waż-
nym i cenionym przedmiotem szkolnym. 

Obok pozytywnych deklaracji młodzieży szkolnej 
na temat liczby godzin i ocen z wychowania fizycznego 
zbadano również jej opinie na temat zamierzonej ak-
tywności sportowej po ukończeniu edukacji szkolnej. 
Wyniki badań dotyczące tej problematyki zamiesz-
czono w tabeli 13.

Zdecydowana większość badanych deklaruje 
zamiar uprawiania sportu po ukończeniu szkoły. 
Szczególnie chłopcy pochodzący z małego miasta de-
cydują się na tę aktywność (89,2%). Na podkreślenie 
zasługuje jednocześnie bardzo niski odsetek bada-
nych, którzy nie zamierzają w przyszłości być sportowo 
aktywnymi (7,9%), względnie są jeszcze niezdecydo-
wani co do swoich planów sportowych (10,9%). Biorąc 
pod uwagę wszystkie opinie badanej młodzieży można 
pozytywnie prognozować jej udział w aktywności spor-
towej okresu poszkolnego.

Wychowanie fizyczne a inne przedmioty szkolne
W celu ustalenia miejsca (stopnia zamiłowania) wy-

chowania fizycznego wśród innych przedmiotów szkol-
nych zastosowano tzw. skalę wartości. W tabelach 14 
(chłopcy) i 15 (dziewczęta) zamieszczono wyniki doty-
czące tego badania 

Zgodnie z wynikami z tabeli 14 wychowanie fizyczne 
uznane zostało przez 2/3 badanych chłopców za zde-
cydowanie najbardziej ulubiony przedmiot szkolny. Na 

Tabela 13.  Deklaracje młodzieży dotyczące uprawiania sportu po ukończeniu szkoły (dane w %)

Table 13. Youth’s declarations about doing sports after finishing school (in%)

Deklaracja
Chłopcy 

duże 
miasto

Chłopcy 
małe 

miasto

Chłopcy 
ogółem

Dziewczę
ta duże 
miasto

Dziewczę
ta małe 
miasto

Dziewczęta 
ogółem

Duże 
miasto

Małe
miasto Ogółem

Tak 84,6 89,2 86,9 74,2 77,4 75,8 79,4 82,9 81,2

Nie 5,5 5,4 5,5 11,3 9,4 10,4 8,4 7,5 7,9

Jeszcze nie wiem 9,9 5,4 7,6 14,5 13,2 13,8 12,2 9,6 10,9

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

Table 14. Favorite school subjects in boys’ opinion (in %)

Przedmiot Chłopcy duże miasto Przedmiot Chłopcy małe miasto

1. Wychowanie fizyczne 62 1. Wychowanie fizyczne 67    

2. Geografia 31 2. J. Angielski   38  

3. J. Angielski   30 3. Matematyka 31   

4. Fizyka 26 4. Fizyka 24             

5. Matematyka 24 5. Biologia 20   

6. J.  Niemiecki 23 6. Historia 17   

7. Wychowanie plastyczne 19 7. J. Niemiecki 16   

8. Historia 18 8. Geografia 13   

9. Biologia 15 9. Wychowanie plastyczne 11   

10. Łacina 9 10. Łacina 8     
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Tabela 15.  Ulubione przedmioty szkolne w opinii badanych dziewcząt (dane w %)

Table 15. Favorite school subjects in girls’ opinion (in %)

Przedmiot Dziewczęta duże miasto Przedmiot Dziewczęta małe miasto

1. Wychowanie plastyczne 45 1. Wychowanie plastyczne 42

2. Wychowanie fizyczne 35 2. Wychowanie fizyczne 39

3. J. Angielski   28 3. Geografia 26

4. Historia 23 4. Biologia 21

5. Biologia 19 5. Historia 18

6. J. Niemiecki 18 6. J. Niemiecki 16

7. Geografia 13 7. J. Angielski   13

8. Matematyka 10 8. Fizyka 11

9. Fizyka 7 9. Matematyka   9

10. Łacina 6 10. Łacina 8

Rycina 5. Deklarowane preferencje wobec szkolnych przedmiotów – relacje ze względu na płeć

Figure 5. Declared favorite school subjects – comparison in consideration of gender
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dalszych miejscach tej listy (niezależnie od warunków 
środowiskowych) znalazły się j. angielski, fizyka i mate-
matyka. Na uwagę zasługuje znacznie większa prefe-
rencja geografii (2. pozycja) przez chłopców z dużego 
miasta (31%) w porównaniu i ich kolegami z małej aglo-
meracji (8. pozycja,13%), co wykazał test Chi² = 7,61, 
p = 0,006. Najmniej lubianym przedmiotem wśród 
chłopców z obu środowisk jest łacina, zajmująca ostat-
nie miejsce powyższej listy rankingowej. 

Wśród badanych dziewcząt pochodzących z obu 
środowisk (tab. 15) najbardziej ulubionym przedmiotem 
szkolnym jest wychowanie plastyczne (43%), natomiast 
wychowanie fizyczne, umieszczone w tym rankingu na 
drugiej pozycji, znalazło uznanie 37% respondentek. 
Dziewczęta z dużego miasta silniej preferują j. angiel-
ski (28%, 3. pozycja) niż ich koleżanki z małego miasta 
(13%, 8. pozycja). Statystycznie istotne różnice w tej 
kategorii wykazał test Chi² = 5,85, p = 0,016. Odwrotny 
układ odnosi się do przedmiotu geografia, którą bar-
dziej preferują uczennice z małego miasta (26%, 3. po-
zycja) niż z dużego (13%, 8. pozycja), gdzie wykazano 
istotność różnic na podobnym poziomie (Chi² = 4,54, 
p = 0,03). Na dalszych miejscach znalazły się historia 
biologia i j. niemiecki, jak również mniej lubiane przez 
dziewczęta przedmioty ścisłe, jak matematyka i fizyka. 
Podobnie jak w przypadku badanych chłopców, przed-
miot łacina nie znajduje również uznania wśród bada-
nych dziewcząt niezależnie od ich środowiska. 

Analiza wieloczynnikowa

Chcąc ocenić jednoczesny wpływ badanych ele-
mentów wolnoczasowej i szkolnej aktywności sporto-
wej niemieckiej młodzieży szkolnej na poziom udziału 

w uprawianiu sportu posłużono się metodą analizy 
ścieżkowej. Obliczone na podstawie standaryzowanej 
regresji cząstkowej współczynniki ścieżkowe pozwo-
liły ocenić siłę samoistnego wpływu poszczególnych 
czynników aktywności sportowej badanej młodzieży 
na poziom tej aktywności wyrażonej iloczynem liczby 
uprawianych dyscyplin sportu i częstotliwości uprawia-
nia sportu. Porównanie wpływu tych czynników prze-
prowadzono poprzez ocenę wartości współczynników 
ścieżkowych wyrażoną w postaci odsetek. Umożliwiło 
to dokonanie hierarchizacji zmiennych niezależnych 
w kontekście ich związku ze zmienną wyjaśnianą. 
Miarą siły związku, jaki zachodzi pomiędzy cechami, 
jest tzw. współczynnik korelacji warunkowej gamma, 
który określa również kierunki tego związku (tab. 17). 

Z danych zawartych na wykresie (ryc. 6) wynika, iż 
najsilniej skorelowanym elementem aktywności spor-
towej z poziomem udziału w tej aktywności jest dys-
cyplina sportu nurkowanie (36,6%, γ = 0,605). Silnie 
powiązana ze wskaźnikiem aktywności sportowej jest 
również zmienna możliwości uprawiania sportu w miej-
scu zamieszkania (23,2%, γ = 0,383). Oznacza to, że 
im lepsze możliwości uprawiania sportu, tym wyższy 
jest poziom aktywności sportowej młodzieży pocho-
dzącej z danego środowiska. Analogiczne stwierdze-
nie odnosi się do zmiennej ocena z wychowania fi-
zycznego (14,67%, γ = 0,242) i oznacza, że uczniowie, 
którzy otrzymują wysokie oceny z tego przedmiotu są 
bardziej zaangażowani w uprawianie sportu w czasie 
wolnym niż uczniowie, legitymujący się niższymi oce-
nami. Analiza wykazała ponadto statystycznie istotną 
korelację płci (13,76% , γ = 0,227) oraz zmiennej: mate-
matyka z kategorii ulubionych przedmiotów szkolnych 
(11,7%, γ = 0,193) z poziomem aktywności sportowej 

Tabela 16.  Wartości współczynników ścieżkowych pi oraz siła działania na wskaźnik aktywności sportowej

Table 16. Values of path coefficients pi and efficacy on the indicator of sports activity

Wartości współczynników ścież
kowych pi

Względna siła działania czynnika
[%]

Płeć 0,227 13,76

Możliwości uprawiania sportu w miejscu zamieszkania w ocenie 
badanych

0,383 23,21

Ocena z wychowania fizycznego 0,242 14,67

Dyscypliny sportu pozostające w sferze życzeń uprawiania w cza-
sie wolnym – nurkowanie

0,605 36,67

Ulubione przedmioty szkolne w opinii badanych – matematyka 0,193 11,70

Współczynnik determinacji 17,34 100
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badanej młodzieży niemieckiej. Uzyskane w anali-
zie zmienne objaśniające do wskaźnika aktywności 
sportowej dzieci niemieckich są samoistne.

Dyskusja

Badania niniejszego opracowania objęły szereg waż-
nych elementów wolnoczasowej aktywności sportowo-
-rekreacyjnej młodzieży, pochodzącej z dużej i małej 
aglomeracji regionu alpejskiego Niemiec. Do jednego 
z najważniejszych należy zaliczyć motywy uprawiania 
sportu. Badania wykazały, że najsilniejszymi czyn-

Rycina 6. Diagram ścieżkowy dla wskaźnika aktywności sportowej młodzieży niemieckiej wraz z wartościami współczynników ścieżkowych i procentowym 
przedstawieniem udziału czynników determinujących (D = 17,34%).

Figure 6. Diagram of Path Analysis for the indicator of sports activity of German youth and values of path coefficients and determining factors in percent 
(D = 17,34%)

nikami motywującymi dla wszystkich badanych są 
zdrowie, sprawność fizyczna oraz aspekt społeczny. 
Zdrowie, jako motyw aktywności rekreacyjnej, wybiera 
ogólnie więcej badanych dziewcząt (77,8%) niż chłop-
ców (66,3%), a istotne różnice dotyczą jedynie mło-
dzieży pochodzącej z małego miasta. Dla badanych 
chłopców bardzo ważnymi, znacznie częściej wybiera-
nymi niż przez dziewczęta motywami uprawiania sportu 
okazały się sprawność fizyczna i ryzyko, natomiast dla 
dziewcząt o wiele ważniejsza jest estetyka. Wyniki te 
znajdują również potwierdzenie w licznych pracach ba-
dawczych prowadzonych przez Jocha [18], Digla [19], 

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

Table 17. Coefficients of correlation gamma between the indicator of sports activity and analyzing factors

Zmienna i kategoria odpowiedzi Wskaźnik aktywności 
sportowej

Dyscypliny sportu pozostające w sferze życzeń uprawiania w czasie wolnym nurkowanie 0,236

Możliwości uprawiania sportu w miejscu zamieszkania w ocenie badanych
duże 0,115

przeciętne 0,081
małe 0,079

Ocena z wychowania fizycznego
bardzo dobra 0,119

dobra 0,146
dostateczna 0,062

Płeć chłopcy 0,201
Ulubione przedmioty szkolne w opinii badanych matematyka 0,179

 

wskaźnik 
aktywności 
sportowej 

płeć (13,76%) 

możliwości uprawiania sportu w miejscu 
zamieszkania w ocenie badanych (23,21%) 

ocena z wychowania fizycznego (14,67%) 
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(36,67%) 
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0,605 

0,242
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Opper [20], Burrmann [21] i innych, w których podkreśla 
się dominację podobnych motywów aktywności sporto-
wej młodzieży szkolnej.

Wśród zajęć wolnoczasowych młodzieży niemiec-
kiej niezależnie od płci i pochodzenia środowiskowego 
najważniejsze są spotkania towarzyskie, preferowane 
przez większość badanych, natomiast uprawianie 
sportu, plasujące się na drugiej pozycji u chłopców, 
okazało się dla nich znacznie ważniejsze niż dla dziew-
cząt. Poza tym dla chłopców ważniejsze są zajęcia 
przy komputerze, natomiast dziewczęta, bardziej cenią 
sobie czytanie oraz zajęcia muzyczne. Można stwier-
dzić, iż badani chłopcy są bardziej aktywni fizycznie od 
swoich koleżanek, które preferują przede wszystkim 
bierne formy wykorzystania czasu wolnego, jak słu-
chanie muzyki, spotkania towarzyskie czy oglądanie 
telewizji a sport (czwarta pozycja) odgrywa w ich życiu 
dalszoplanową rolę. Podobne wyniki dotyczące wol-
noczasowych form aktywności młodzieży prezentują 
Brettschneider/Bräutigam [7], Sonnenwald [8], Tietjens 
[10], Henkel [22] i inni, gdzie podkreślane są większe 
preferencje biernych fizycznie form wykorzystania 
czasu wolnego, zwłaszcza wśród płci żeńskiej. 

O poziomie aktywności sportowo-rekreacyjnej 
decyduje przede wszystkim częstotliwość, z jaką 
uprawiany jest sport w czasie wolnym. Wyniki badań 
własnych potwierdzają wysoki poziom zaangażowania 
młodzieży w jego uprawianiu, bez względu na płeć i jej 
warunki środowiskowe. 43,5% badanej młodzieży de-
klaruje uprawianie sportu 1–2 razy w tygodniu, a 1/3 
uprawia go bardzo często (3 i więcej razy w tygodniu). 
Na podobny poziom aktywności sportowej młodzieży 
niemieckiej wskazują wyniki badań Leyk/Rüther/Witzki 
i inni [23], Opper [20] i Steffgen/Schwenkmezger [24] .

 Badana młodzież, szczególnie pochodząca z ma-
łego miasta, uprawiając sport najczęściej wybiera teren 
otwarty. Ponad połowa respondentów deklaruje przy-
należność do klubu sportowego. Ponadto często od-
wiedzanym miejscem uprawiania sportu przez badaną 
młodzież są publiczne (komunalne) obiekty sportowe, 
cieszące się większą popularnością wśród młodzieży 
wielkomiejskiej, zwłaszcza chłopców. Badana młodzież 
uczęszcza również na sportowe zajęcia pozalekcyjne 
w szkole, które są częściej wybierane przez młodzież 
małomiejską a szczególnie chłopców. Porównywalne 
wyniki badań na ten temat prezentują również Kurz/
Tietjens [14], Brettschneider/Kleine [25]. Niezależnie 
od płci i warunków środowiskowych badana młodzież, 
uprawiając sport, najczęściej wybiera sobie jako współ-
partnera przyjaciół lub znajomych, niespełna połowie 

towarzyszą członkowie rodziny, a 1/3 uprawia sport 
samotnie. Na dominację wyboru przyjaciół lub znajo-
mych, jak również na małą rolę rodziny przy aktywnym 
uprawianiu sportu wskazują Burrmann/Baur [26], Digel 
[19] i inni. 

Wśród dyscyplin sportu uprawianych regularnie naj-
większą popularnością wśród chłopców, niezależnie od 
środowiska, cieszą się piłka nożna i jazda na rowerze. 
Bardzo popularne są również w obu grupach środowi-
skowych pływanie i bieganie. Poza tym chłopcy z ma-
łego miasta częściej uprawiają narciarstwo/snowboard 
niż ich koledzy z dużej aglomeracji. Do innych popular-
nych dyscyplin sportu uprawianych przez chłopców na-
leżą również indywidualne i zespołowe gry sportowe. 
Najbardziej popularną dyscypliną sportu uprawianą 
przez badane dziewczęta jest jazda na rowerze oraz 
pływanie i jazda konna. Na podkreślenie zasługuje, 
tak jak w przypadku chłopców, podobna popularność 
sportów narciarskich, zwłaszcza wśród dziewcząt po-
chodzących z małego miasta. 

Poza tym popularne wśród badanych dziewcząt 
są oczywiście typowo żeńskie formy, jak aerobik czy 
tańce, natomiast zespołowe gry sportowe, jak piłka 
siatkowa, piłka ręczna i koszykówka zajmują w skali 
ważności dziewcząt z małego miasta dalsze miejsca. 

W wielu pracach badawczych podkreśla się ogólną 
dominację wśród chłopców piłki nożnej, sportów rowe-
rowych, pływania, biegania i innych gier sportowych, 
natomiast wśród dziewcząt jazdy konnej, pływania 
oraz zajęć gimnastycznych o charakterze taneczno-
-muzycznym i biegania [27, 28, 29, 4, 30, 31, 32] i in.

W pracy nawiązano do ważnego zagadnienia eks-
tremalnych dyscyplin sportu. Na ich ciągle rosnącą 
popularność, zwłaszcza w społeczeństwach zamoż-
nych, wskazuje Opaschowski [33]. Jako główne przy-
czyny zainteresowania ryzykownymi, a nawet niebez-
piecznymi dyscyplinami sportu podaje on ucieczkę od 
monotonii dnia codziennego, dążenie do osiągnięcia 
przyjemności związanej z silnymi emocjami oraz chęć 
eksperymentowania i wypróbowania nowych form ru-
chowo-sportowych. Bauman [34, 35], podkreśla dużą 
rolę ponadprzeciętnej sprawności i kondycji fizycznej 
człowieka nowoczesnego jako warunku zdobywania 
nie tylko osobistych przeżyć, doświadczeń i stanu 
samozadowolenia ale również nowych celów i wy-
zwań. Badania własne wykazały, że niemiecka mło-
dzież szkolna, a szczególnie chłopcy, wykazuje zain-
teresowanie sportem ekstremalnym, który pozostaje 
jednak tylko w sferze chęci wypróbowania. Na liście 
rankingowej chłopców na czołowych miejscach znala-
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zły się bungee-jumping, skoki spadochronowe, paralot-
nie, skoki narciarskie i alpinizm. Badane dziewczęta nie 
preferują tak niebezpiecznych i ryzykownych dyscyplin 
sportu. Deklarują one swoją gotowość do uprawiania 
windsurfingu, alpinizmu, sportów walki, jak również piłki 
nożnej, hokeja na lodzie oraz streetballu. Dyscypliny te 
znalazły również swoje odzwierciedlenie w innych pra-
cach empirycznych dotyczących tej problematyki [33, 
36, 37, 38, 39].

Badani mieli możliwość wypowiedzenia się na te-
mat oceny możliwości uprawiania sportu rekreacyjnego 
w swoim miejscu zamieszkania. Według połowy bada-
nej młodzieży możliwości te są duże, ¼ respondentów 
uważa je za przeciętne, a tylko co piąty badany ocenia 
je jako małe, przy czym w wypowiedziach zauważyć 
można tendencję wyższej oceny tych możliwości doty-
czącą dużej aglomeracji.

O pozytywnych postawach wobec uprawiania 
sportu przez badaną młodzież mogą świadczyć wyniki 
badań własnych dotyczące niektórych ważnych ele-
mentów szkolnego wychowania fizycznego. Dotyczą 
one przede wszystkim uzyskiwania przez młodzież 
szkolną wysokich ocen z wychowania fizycznego, uzna-
nia tego przedmiotu jako ulubiony (chłopcy) względnie 
jeden z najbardziej ulubionych (dziewczęta) oraz postu-
lowania większej liczby godzin zajęć z wychowania fi-
zycznego. Jako obiecującą prognozę należy traktować 
deklarację zdecydowanej większości uczniów (81,2%) 
dotyczącą zamiaru uprawiania przez nich sportu po 
ukończeniu szkoły.

W pracy wykazano statystycznie istotne zależno-
ści pomiędzy oceną z wychowania fizycznego oraz 
możliwościami uprawiania sportu w miejscu zamiesz-
kania badanych a poziomem ich aktywności sportowej 
w czasie wolnym a mianowicie, że na poziom aktyw-

ności sportowej badanej młodzieży istotny wpływ mają 
między innymi możliwości uprawiania sportu w miejscu 
zamieszkania oraz ocena z wychowania fizycznego. 
Oznacza to, że im lepsze są możliwości uprawiania 
sportu i im wyższa jest wystawiana ocena z wycho-
wania fizycznego, tym wyższy jest poziom aktywności 
sportowej badanej młodzieży.

Wnioski

Na podstawie analizy wyników badań własnych można 
sformułować następujące wnioski:
1. Niezależnie od warunków środowiskowych badane 

dziewczęta uprawiając sport rekreacyjny kierują się 
głównie względami estetycznymi i zdrowotnymi, na-
tomiast chłopcy preferują sprawność fizyczną oraz 
chęć podejmowania ryzyka.

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

3. Płeć badanych różnicuje formy aktywności spor-
towo-rekreacyjnej i miejsca uprawiania sportu, jak 
teren otwarty i publiczne obiekty sportowe, nato-
miast przy częstotliwości uprawiania sportu nie 
odnotowano różnic ze względu na płeć.

4. Sporty ekstremalne wzbudzają zainteresowanie 
młodzieży zwłaszcza płci męskiej, lecz pozostają 
one jedynie w sferze chęci ich uprawiania.

5.  Na wysoki poziom aktywności sportowej badanej 
młodzieży istotny wpływ mają między innymi duże 
możliwości uprawiania sportu oraz wysoka ocena 
z wychowania fizycznego.
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WPŁYW PROGRAMOWANEJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ NA SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNĄ 
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Wstęp. Głównym celem aktywności fizycznej programowanej dla nałogowych palaczy jest przede wszyst-
kim minimalizowanie nieuchronnych skutków palenia i zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się, którego 
objawy mogą się ujawniać już bardzo wcześnie. Na podstawie całokształtu wiedzy dotyczącej stanu zdrowia 
osób uprawiających systematycznie Tai-Chi założono, że trening Tai-Chi wpłynie pozytywnie na sprawność 
funkcjonalną nałogowych palaczy w wieku starszym. 

Materiał i metody. Badanych rekrutowano spośród niezgłaszających dolegliwości zdrowotnych mężczyzn 
w wieku powyżej 60. roku życia, nałogowo palących papierosy (przynajmniej 3 sztuki dziennie). Do udziału 
w eksperymencie przyjęto 13 mężczyzn w wieku 60–75 lat (x = 65 ± 4,8 lat). W pierwszej grupie eksperymen-
talnej „E” znalazło się sześciu mężczyzn, którzy przez cztery miesiące uczęszczali systematycznie dwa razy 
w tygodniu na zajęcia fizyczne. Do grupy kontrolnej „K” zakwalifikowano siedmiu mężczyzn niepodejmujących 
żadnej dodatkowej aktywności fizycznej. Przed i po czteromiesięcznym treningu przeprowadzono pomiary siły 
mięśni kończyn dolnych, równowagi dynamicznej i wytrzymałości tlenowej, wykorzystując do tego celu próby 
zawarte w „Senior Fitness Test”. Ponadto zmierzono wysokość i masę ciała. Następnie obliczono wskaźnik 
masy ciała BMI. 

Wyniki. Wprawdzie pozytywne zmiany obserwowano we wszystkich trzech uwzględnionych w pomiarach 
zmiennych, tj. w zakresie siły mięśni kończyn dolnych, równowagi dynamicznej i wytrzymałości tlenowej, to 
jednak statystycznie istotny wzrost (p < 0,05) sprawności stwierdzono tylko w przypadku siły badanych mięśni 
i równowagi dynamicznej.

Wnioski. Dobrze zaprogramowana aktywność fizyczna wywiera pozytywny wpływ nawet na sprawność 
funkcjonalną mężczyzn nałogowo palących papierosy.

Introduction. The main objectives of programmed physical activity for heavy smokers are above all to minimize 
inevitable effects of smoking and to prevent premature aging. A knowledge-based approach towards the health 
state of regular Tai-Chi practitioners assumes that Tai-Chi training may positively affect the functional efficiency 
of elderly heavy smokers.

1  Badania finansowane z grantu MNiSW nr 2PO5D 038 26.
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Material and methods. The subjects were recruited from among heavy smokers without health complaints. 
To participate in the experiment, 13 men were accepted, ranged in age from 60 to 75 years (x = 65 ± 4.8 years). 
In the first experimental group “E” there were six men who attended physical training regularly twice a week in 
a 4-month period. The control group “K” formed 7 men who did not undertake any extra physical activity. Before 
and after the 4-month training period lower body strength, dynamic balance and aerobic endurance were measured. 
Sample used in the “Senior Fitness Test”. In addition, height and weight were measured and BMI was calculated.

Results. In all measured variables, lower body strength, dynamic balance and aerobic endurance, positive 
changes were observed. However, a statistically significant increase (p < 0.05) was observed in the lower body 
strength and dynamic balance.

Conclusions. Well-programmed physical activity has a positive effect even on functional fitness of heavy 
smoking addicts.

Wstęp

Głównym celem programowanej aktywności fizycznej 
dla nałogowych palaczy jest przede wszystkim mini-
malizowanie nieuchronnych skutków palenia i zapobie-
ganie przedwczesnemu starzeniu się, którego objawy 
mogą się ujawniać już bardzo wcześnie [1]. 

Efekty profilaktyki i leczenia w tej grupie pacjentów 
są bardzo zróżnicowane. Carter, Kannus i Khan [2], 
przytaczając wyniki prac badawczych, w których prowa-
dzono programy ukierunkowane na poprawę sprawności 
funkcjonalnej ogólnie zdrowych osób w wieku starszym 
podkreślają, że w wielu przypadkach uzyskiwano pożą-
dane przyrosty sprawności, jednak prawie równie często 
nie obserwowano żadnych pozytywnych zmian potre-
ningowych. Jednym z czynników modyfikujących skutki 
zajęć ruchowych osób w wieku starszym jest zapewne 
styl życia, prowadzony przez pacjentów poza zorganizo-
wanym programem profilaktyki i rehabilitacji. 

Szczególnie negatywne miejsce w stylu życia zaj-
muje palenie papierosów. Skutki tego nałogu zostały już 
gruntownie zbadane i są powszechnie znane. Niewiele 
jednak wiadomo na temat możliwości ich pomniejszania 
lub „równoważenia” przez stosowanie prozdrowotnych 
zabiegów. Dlatego podjęto się analizy wpływu treningu 
zdrowotnego na sprawność funkcjonalną palaczy.

Spośród różnego rodzaju form ruchowych wybrano 
Tai-Chi, gdyż ta chińska gimnastyka, która wywodzi 
się ze sztuki walki, angażuje całe ciało i polega na wy-
konywaniu powolnych, łagodnych i płynnych ruchów. 
W czasie ćwiczeń wykonywanie poszczególnych ru-
chów jest ściśle powiązane z poprawnym oddychaniem 
przeponowym, co sprzyja osiągnięciu spokoju umysłu 
[3]. Intensywność Tai-Chi regulowana jest przez za-
stosowanie odpowiedniej formy ruchowej, wysokości 
postawy ciała i czasu trwania ćwiczeń [4]. Uprawianie 
Tai-Chi zaleca się szczególnie osobom cierpiącym na 
różnego typu schorzenia przewlekłe [5]. 

Do tej pory zanalizowano już możliwości oddzia-
ływania za pomocą Tai-Chi na sprawność i zdrowie 
osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami funkcji serca 
[6], nadmiernym otłuszczeniem ciała [7], chorobą 
Parkinsona [8], osteoporozą [9] i wieloma innymi. 
Wang, Collet i Lau [10] w swojej publikacji przeglądo-
wej na temat Tai-Chi powołują się na prace badawcze, 
których autorzy obserwowali poprawę siły mięśniowej, 
funkcji serca i płuc, układu odpornościowego i ogól-
nego psychicznego samopoczucia. 

Tai-Chi, traktowane szeroko, zakłada oddziaływanie 
na całego człowieka – jego ciało i ducha – skłaniając do 
pracy nad sobą, właściwego wykorzystywania możliwo-
ści swojego ciała. Brakuje jednak opracowań, w których 
badano by wpływ tej „zdrowotnej” gimnastyki na spraw-
ność ludzi wciągniętych w nałóg palenia papierosów. 

Celem badań głównych jest określenie wpływu pro-
gramowanej aktywności fizycznej na sprawność funk-
cjonalną różnych grup osób w wieku starszym. Celem 
tych pilotażowych badań był sprawdzenie, czy trening 
Tai-Chi może pozytywnie wpływać na uzależnionych 
od nałogu tytoniowego.  Na podstawie przeglądu pi-
śmiennictwa i doświadczeń autora pracy sformułowano 
hipotezę, w której założono, że udział w czteromie-
sięcznym cyklu zajęć z Tai-Chi przyczyni się do pozy-
tywnych zmian potreningowych u nałogowych palaczy 
w starszym wieku, bez względu na ich uzależnienie od 
papierosów. Wyniki badań pilotażowych mogą stać się 
punktem wyjścia do opracowania zakrojonego na szer-
szą skalę eksperymentu, w którym treningowi Tai-Chi 
będzie towarzyszyć edukacja zdrowotna ukierunko-
wana na wyleczenie z nałogu tytoniowego.

Materiał i metody

Badanych rekrutowano spośród niezgłaszających do-
legliwości zdrowotnych mężczyzn, którzy przekroczyli 
60. rok życia, nałogowo palących papierosy (przynaj-
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mniej 3 sztuki dziennie). Kandydatów do eksperymentu 
wybrano spośród ochotników, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenia kierowane do różnych organizacji zrze-
szających osoby w wieku starszym. Badani mieszkali 
we własnych mieszkaniach lub domach i nie byli objęci 
żadną formą opieki społecznej lub medycznej. Żaden 
z nich nie uczestniczył w ciągu ostatnich 5 lat – i nadal 
nie uczestniczy – w zorganizowanych zajęciach rucho-
wych. Na podstawie wywiadu stwierdzono ponadto, że 
badani prowadzą standardowy dla mężczyzn w star-
szym wieku mało aktywny styl życia. Ze względu na pi-
lotażowy charakter badań do udziału w eksperymencie 
zakwalifikowano tylko 13 mężczyzn w wieku 60–74 lat 
(x = 65 ± 4,8 lat).

Dążąc do realizacji przyjętych celów badań wyko-
rzystano metodę eksperymentu. Warunkiem zakwalifi-
kowania do badań było nałogowe palenie papierosów 
(przynajmniej trzech codziennie). W celu przydziału 
poszczególnych badanych do grup eksperymentalnej 
i kontrolnej dokonano randomizacji. W grupie ekspery-
mentalnej „E” znalazło się 6 mężczyzn, którzy przez 
4 miesiące systematycznie 2 razy w tygodniu uczęsz-
czali na zajęcia Tai-Chi. Grupę kontrolną „K” stanowiło 
7 mężczyzn nietrenujących. Każdy trening trwał 45 
minut i był prowadzony przez wykwalifikowanego in-
struktora Tai-Chi. Na podstawie doświadczeń autorów 
badań i instruktorów Tai-Chi oraz dostępnego piśmien-
nictwa skupiono się na 5 sekwencjach ruchowych wy-
branych z formy Tai-Chi Chuan 24 ruchów, tzw. formy 
pekińskiej. 

Zajęcia prowadzono z intensywnością ćwiczeń, 
która prowadziła do wzrostu tętna serca nieprzekracza-
jącego ok. 110–120 skurczów serca na minutę, zale-
canego dla osób niewytrenowanych, rozpoczynających 
trening w wieku 60–70 lat. Kontrolę intensywności pro-
wadzono za pomocą sporttesterów.

Pomiar siły mięśni kończyn dolnych, wytrzyma-
łości tlenowej i równowagi dynamicznej przeprowa-
dzono wykorzystując próby zawarte w Senior Fitness 
Test [11]. Badani przystępowali do pomiarów bez 
obuwia i w strojach umożliwiających swobodne ru-
chy. Poszczególne próby prowadzono zgodnie z in-
strukcją zawartą w baterii testów Senior Fitness Test 
[11] i zawsze w identycznej ze wskazaną poniżej ko-
lejnością: 
a) ocena siły mięśni kończyn dolnych za pomocą 

chair stand test (liczba powstań z pozycji siedzącej 
na krześle w czasie 30 sekund), 

b) ocena równowagi dynamicznej na podstawie 8-foot 
up-and-go test (powstanie z krzesła, przejście od-

cinka 2,44 m, okrążenie chorągiewki i powrót na 
krzesło), 

c) ocena wytrzymałości tlenowej wykorzystująca 
2minute step test (dwuminutowy marsz w miejscu 
z wysokim unoszeniem kolan). 

Wysokość ciała (w cm) zmierzono za pomocą antro-
pometru, masę ciała (w kg) określano przy użyciu wagi 
elektronicznej. Następnie obliczono wskaźnik masy 
ciała BMI (kg/m2). Po zakończeniu 4-miesięcznego tre-
ningu powtórzono pomiary prowadzone w pierwszym 
terminie.

Analizę statystyczną wykonano za pomocą dwóch 
programów komputerowych: EXCEL (Microsoft) 
i STATISTICA (StatSoft). Istotność różnic pomiędzy 
wynikami uzyskanymi przez dwie grupy badanych 
w I terminie badań (przed treningiem) oraz pomiędzy 
wielkościami zmian odnotowanych w obu grupach 
sprawdzono na podstawie wyników testu ANOVA rang 
Kruskala-Wallisa.

Wyniki

Analiza porównawcza wyników uzyskanych przed tre-
ningiem wykazała, że grupy „E” i „K” nie różniły się 
istotnie statystycznie (tab. 1).

Kolejne pomiary przeprowadzono po treningu i po-
równano wielkości zmian pomiędzy terminem I i II, 
zaobserwowane w grupie trenującej i nietrenującej. 
Zmiany potreningowe siły mięśniowej i równowagi dy-
namicznej w grupie „E” były znacząco różne (p < 0,05) 
od stwierdzonych w tym samym okresie w grupie „K” 
(ryc. 1). 

Dyskusja

Zmiany potreningowe uwidoczniły się we wszystkich 
trzech badanych obszarach. Po 18 tygodniach zajęć 
ruchowych w grupie „E” obserwowano znaczące po-
zytywne zmiany w poziomie siły mięśniowej (p < 0,05), 
wytrzymałości tlenowej, a także równowagi dynamicz-
nej (p < 0,05). Poprawa rezultatów po zaaplikowaniu 
stosunkowo niewielkiej (2 razy w tygodniu po 45 minut) 
dawki aktywności fizycznej nie zaskakuje i nie budzi 
wątpliwości interpretacyjnych. Nawet minimalna aktyw-
ność fizyczna może skutkować pozytywnymi zmianami 
sprawności fizycznej, a tym bardziej w grupie nałogowo 
palących papierosy starszych mężczyzn. Jednak tak 
wysoka pozytywna reakcja organizmu na prowadzony 
trening – w postaci zdecydowanie wyższego przyrostu 
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Rycina 1. Różnice w zmianach: a) siły mięśni kończyn dolnych, b) wytrzymałości tlenowej, c)  równowagi dynamicznej w grupach „E” i „K” po zakończeniu 
programu treningowego. H – wartość testu Kruskala-Wallisa dla różnic pomiędzy grupą „E” i „K”; ** istotność różnic na poziomie p < 0,01 

Figure 1. Differences in the changes: a) lower body strength, b) aerobic endurance, c) dynamic balance in group “E” and “K” after the training program. 
H – the value of the test Kruskal-Wallis test for differences in between group “E” and “K”, ** significance of differences at p < 0.01
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Tabela 1. Siła mięśni kończyn dolnych, wytrzymałość tlenowa i równowaga dynamiczna przed treningiem w grupie „E” (n = 7) i „K” (n = 6) wraz 
z różnicami pomiędzy grupami 

Table 1. Muscle strength, aerobic endurance and dynamic balance before training in the group „E” (n = 7) and „K” (n = 6) with differences between groups

Komponenty sprawności
Fitness components

Grupa
Group x ± SD

Różnica
Diffrence
xE  – x K

H
(p)

Siła mięśni kończyn dolnych [liczba cykli]
Strength of legs [number of repetitions]

E
K

18,1 ± 5,4
17,0 ± 3,1 1,1 0,04 (0,828)

Wytrzymałość tlenowa [liczba kroków]
Aerobic endurance [number of steps]

E
K

94,9 ± 15,2
113,3 ±16,5 18,4 0,26 (0,264)

Równowaga dynamiczna [s]
Dynamic balance [s]

E
K

6,0 ± 1,5
5,3 ± 0,7 0,7 0,56 (0,566)
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Wpływ programowanej aktywności fizycznej na sprawność funkcjonalną palących mężczyzn w wieku starszym

omawianych zmiennych niż w grupie kontrolnej – jest 
istotna ze względu na znaczenie odpowiedniej wytrzy-
małości krążeniowo-oddechowej u osób o wysokim 
stopniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, 
którymi są palacze w wieku starszym. 

Ze względu na liczne przeciwwskazania należy 
odrzucić wiele metod usprawniania (w innej grupie 
wieku zazwyczaj wysoce efektywnych) osób star-
szych. Pozytywnie należy więc odczytywać uzyskany 
znaczny wzrost siły mięśniowej u palaczy w wieku 
starszym uczestniczących w treningu Tai-Chi. Na 
skuteczność tego rodzaju treningu, w stosunku do siły 
mięśniowej, zwracano już uwagę w innych pracach. 
Wolfson i wsp. [12] wykazali, że już trzymiesięczny 
trening Tai-Chi może zwiększać siłę mięśniową nawet 
u osób w starszym wieku. Stosowane w Tai-Chi formy 
ruchowe sprzyjają w większym stopniu zmianom po-
treningowym siły mięśni kończyn dolnych niż np. gór-
nych części ciała, co ma istotne znaczenie w utrzy-
mywaniu sprawności funkcjonalnej osób starszych, 
często cierpiących na zaburzenia równowagi ciała. 
Jacobson, Chen i Cashel [13], badając osoby doro-
słe, odnotowali pozytywny, dość słaby wpływ treningu 
Tai-Chi na siłę mięśni odpowiadających za ruchy 
w stawie kolanowym, ale dopiero po dwunastu mie-
siącach systematycznego treningu. Równocześnie 
przeprowadzony przez Lan i wsp. [14] 6-miesięczny 
trening Tai-Chi w grupie mężczyzn i kobiet, których 
średnia wieku wynosiła 61 lat, przyniósł znaczący 
wzrost siły prostowników stawu kolanowego. 

W innych badaniach własnych również potwier-
dzono możliwości kształtowania siły mięśni kończyn 
dolnych przez trening wykorzystujący formy Tai-Chi 
[15]. Trzeba tu zaznaczyć, że uzyskany u badanych pa-
laczy efekt dotyczył niezgłaszających jeszcze poważ-
nych, przewlekłych dolegliwości mężczyzn w wieku 
powyżej 60. roku życia. Wpływ odpowiednio zaprogra-
mowanej aktywności fizycznej na poprawę sprawno-
ści funkcjonalnej można zatem zaobserwować nawet 
w tak niewielkiej grupie nałogowo palących mężczyzn. 
Mniejsze zmiany w zakresie wytrzymałości tlenowej 
przyniósł inny program treningowy zaproponowany 
przez badaczy z uniwersytetu w Portland, a opierający 
się na dziesięciu stacjach ze ściśle zaplanowanymi 
zadaniami ruchowymi (tj. ze wstawaniem, siadaniem, 

przenoszeniem przedmiotów, podnoszeniem się z pod-
łogi, ubieraniem się, odkurzaniem itp.), które każdora-
zowo dwukrotnie w tygodniu wykonywał badany [16]. 
W ten sposób po 10 tygodniach ćwiczeń udało się 
w grupie osób w wieku powyżej 70 lat doprowadzić do 
dziewięcioprocentowej poprawy wyników testu wytrzy-
małościowego. 

W naszych pilotażowych badaniach pozytywne 
efekty zaproponowanego treningu Tai-Chi stwierdzono 
również w trakcie pomiarów równowagi dynamicznej 
z wykorzystaniem próby „wstań i idź”. Na zakończenie 
programu uczestnicy z grupy „E” poprawili swoje rezul-
taty w znacznie większym stopniu niż osoby z grupy 
„K”. Nie ulega wątpliwości, że również w odniesieniu do 
tego parametru trening Tai-Chi spełnił pokładane w nim 
oczekiwania, przyczyniając się do poprawy równowagi 
dynamicznej. 

Wnioski

Celem prowadzonego pilotażowo eksperymentu było 
wykazanie, że dobrze zaprogramowana aktywność 
fizyczna może przynieść pozytywne rezultaty nawet 
u nałogowych palaczy, przyczyniając się do poprawy 
ich sprawności funkcjonalnej. Nie kwestionując oczywi-
stej prawdy o szkodliwości palenia, wskazano jedynie 
na szanse, które każdemu człowiekowi daje znalezie-
nie odpowiedniej dla siebie formy aktywności fizycznej. 
Jak dowodzą wcześniejsze badania [15], połączenie 
treningu Tai-Chi i braku nałogu tytoniowego prowadzi 
do jeszcze większych pozytywnych zmian sprawności 
funkcjonalnej. Uzyskane wyniki, które potwierdzają 
znaczącą poprawę badanych komponentów sprawno-
ści funkcjonalnej u trenujących mężczyzn, będących 
zarazem nałogowymi palaczami papierosów, wyzna-
czają możliwy kierunek działań prozdrowotnych, ale 
wymagają też potwierdzenia w kolejnych eksperymen-
tach obejmujących większe grupy badawcze.   

Wyniki przeprowadzonych badań pilotażowych sta-
nowią dobre uzasadnienie do prowadzenia dalszych 
badań nie tylko wśród nałogowych palaczy, ale również 
osób, którym pomoże się wyjść z nałogu tytoniowego. 
Uzyskane wyniki miałyby zapewne duże znaczenie 
edukacyjne zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych 
palaczy – dzieci, młodzieży i starszych. 
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Wprowadzenie. Rozwój biologiczny i sprawność fizyczna człowieka jest od lat jednym z ważniejszych ob-
szarów badawczych. Badania antropometryczne są integralną częścią populacyjnych badań przesiewowych. 
Wyniki pomiarów oraz wskaźniki konstruowane na podstawie przeprowadzonych pomiarów bezpośrednich, 
dostarczają informacji na temat struktury ciała osobników, stanowiąc podstawę oceny stanu biologicznego 
populacji. W Polsce obraz trendu zmian zachodzących na przestrzeni dziesięcioleci nie jest jednorodny, a wyniki 
badań przeprowadzonych na różnych próbach populacyjnych nie są jednoznaczne. Kwestią stale aktualną pozo-
staje zatem śledzenie i analizowanie obserwowanych zmian w stanie biologicznym populacji w odniesieniu do 
zmieniających się warunków życia człowieka, w tym zmieniającego się środowiska społeczno-ekonomicznego.

Cel badań. Aktualna ocena kondycji biologicznej kobiet i mężczyzn studiujących w AWF w odniesieniu do 
poziomu cech somatycznych populacji młodych osób dorosłych studiujących w Krakowie. 

Materiał i metody. Analizowano zróżnicowanie cech somatycznych oraz wskaźników antropometrycznych 
opisujących skład ciała i rodzaj dystrybucji tłuszczu w ustroju. Obliczono podstawowe charakterystyki liczbo-
we. Zmienne odbiegające rozkładem od normalnego poddano logarytmicznej transformacji. Zróżnicowanie 
somatyczne pomiędzy osobami studiującymi w AWF i ogółem młodzieży akademickiej (UJ, UE, UP, UR, PK, 
AGH) zobrazowano graficznie za pomocą profili morfologicznych posługując się wskaźnikami unormowanymi. 
Istotność różnic międzygrupowych oceniono testem t-Studenta dla niehomogennych wariancji. 

Wyniki badań. Na tle próby badanych kobiet studentki AWF są wyższe, wyróżniają się lepszym umięśnie-
niem, większą masą ciała oraz istotnie większym wskaźnikiem beztłuszczowej masy ciała. Studenci z AWF na 
tle średnich badanej próby mężczyzn, mają niższe wielkości analizowanych cech somatycznych, przy braku 
różnic międzygrupowych w poziomie wskaźnika beztłuszczowej masy ciała. Znamienne jest, że osoby z AWF 
cechują się istotnie mniejszym otłuszczeniem ciała w porównaniu do badanej próby ogółu kobiet i mężczyzn. 

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   
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Pod względem wskaźników: FFM, BMI oraz wysokości i masy ciała występujące różnice międzygrupowe są 
odmienne u kobiet i mężczyzn. 

Wnioski. Przedstawione w pracy wyniki badań własnych, oparte na losowej próbie o dużej liczebności, 
wydają się potwierdzać związki budowy ciała z cechami funkcjonalnymi osób studiujących w AWF w kierunku 
lepszego ich rozwoju fizycznego. Wydaje się, że jest to wynik oddziaływania czynnika selekcyjnego, a także 
różnic w sferze stylu życia badanych, a zwłaszcza w poziomie aktywności fizycznej związanej z profilem kształ-
cenia i konkretnym programem studiów w AWF. 

Introduction. The issues concerning biological development and physical fitness of a human being are among 
the most important research areas these years. Anthropometric research forms an integral part of population 
screening. The results and indicators, constructed on the basis of direct measurements being conducted, provide 
useful information about the body structure of examined subjects, framing at the same time the underpinnings 
for the evaluation of the biological condition of the measured population. General representation of changes in 
trends in Poland, covering decades, seems to be incoherent, and the results of studies carried out on different 
samples are ambiguous. Thus, our current aim is to track and analyze changes in biological condition of popula-
tions from the perspective of living and socio-economic conditions. 

Aim of the study. The aim of the study was to assess the current biological condition of men and women, 
the students at the University School of Physical Education, in relation to the level of somatic traits of population 
of young adults studying in Krakow. 

Material and methods. The differences in somatic and anthropometric indicators, describing the body built 
and the type of fat distribution in the body, were calculated. Variable deviating from normal distribution were 
subjected to logarithmic transformation. Somatic differences between the students at the University School of 
Physical Education and university students in general (JU, CUE, PU, UA, CUT, UST) were illustrated graphically by 
using morphological profiles with the help of standardized indicators. The significance level of group differences 
was evaluated by the Student’s t-test for inhomogeneous variables. 

Results. Compared on the background of average female sample, the University School of Physical Education 
female students were characterized by better developed muscle structure, bigger body weight and significantly 
higher index of fat free mass, whereas male students contrasted with average male subjects were characterized 
by lower volume of the analyzed somatic traits with the lack of intergroup differences in fat free mass. It is typi-
cal that the participants from the University School of Physical Education were characterized by the significantly 
lower fat tissue in their bodies. 

Conclusions. The results presented in the study, based on a random sample of a large number of participants, 
seem to confirm the relationship of body built with the functional characteristics of the University School of Physi-
cal Education students in the direction of their better physical development. It seems that this is caused by the 
impact of a selective factor and obvious differences in the area of examined lifestyle and particularly in the level 
of physical activity associated with the profile of education and specific program of studies. 

Wprowadzenie

Rozwój biologiczny, w tym sprawność fizyczna człowieka, 
jest od lat jednym z ważniejszych obszarów badawczych. 
Badania antropometryczne są integralną częścią popu-
lacyjnych badań przesiewowych. Wyniki pomiarów oraz 
wskaźniki konstruowane na podstawie przeprowadzo-
nych pomiarów bezpośrednich, dostarczają informacji 
na temat struktury ciała osobników, stanowiąc jeden 
z aspektów oceny stanu biologicznego populacji. 

W dorobku polskich badaczy istotne miejsce w tym 
obszarze zajmują materiały zebrane w trakcie badań 
populacji młodzieży studiującej w ośrodkach, w których 
prowadzi się kształcenie w zakresie wychowania fizycz-
nego. Młodzież Akademii Wychowania Fizycznego, 
z uwagi na stałość kryterium selekcji, jest uznawana za 
„dobry punkt odniesienia” [1, 2, 3] zarówno dla porów-

nań międzypopulacyjnych, jak i w monitorowaniu zmian 
długoterminowych zachodzących w populacji. 

Historia badań ukierunkowanych na poznanie stanu 
biologicznego młodzieży akademickiej w Polsce sięga 
połowy dwudziestego wieku, a efekty obserwacji pro-
wadzonych w poszczególnych ośrodkach akademickich 
są dobrze udokumentowane [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 
3,12,13,14,15,16,17,18,19]. Warto podkreślić, że młodzież 
z Akademii Wychowania Fizycznego jest grupą podwój-
nie wyselekcjonowaną spośród ogółu populacji, biorąc 
pod uwagę selekcję ze względu na fakt podjęcia studiów 
wyższych oraz selekcję osób o odpowiednio wysokim 
poziomie sprawności fizycznej w naborze na kierunek 
Wychowanie Fizyczne. W konsekwencji młodzież tam 
studiująca cechuje się również korzystniejszymi wielko-
ściami parametrów morfologicznych w porównaniu do 
młodzieży studiującej na innych kierunkach kształcenia 
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[20]. Zdaniem niektórych autorów [1, 13] młodzież zaan-
gażowana w trening fizyczny jest populacją najdosko-
nalszą pod względem rozwoju fizycznego, ponieważ 
w rozwoju biologicznym zbliżyła się do poziomu mak-
symalnego wartości cech, takich jak wysokość i masa 
ciała, a zwłaszcza poziom rozwoju tkanki mięśniowej.

Mleczko i Januszewski [20] przeprowadzili obszerną 
metaanalizę materiałów, które pochodziły z badań róż-
nych autorów, prowadzonych na przełomie wieków. 
Wyniki analiz danych rozproszonych i obserwacje wła-
sne autorów były podstawą określenia kierunku dłu-
gookresowych tendencji przemian w wielkości cech 
somatycznych i poziomie sprawności motorycznej u stu-
dentów AWF. Stwierdzono dywergencję zmian w roz-
woju somatycznym i motorycznym populacji. Z jednej 
strony dają się zauważyć zmiany sekularne w kierunku 
wysokoroślenia i smuklenia sylwetki kolejnych pokoleń, 
z drugiej zaś strony brak jest spodziewanych efektów 
długoterminowych w obszarze poprawy motoryki osob-
ników. Zdaniem autorów obraz trendu zmian zachodzą-
cych na przestrzeni dziesięcioleci nie jest jednorodny, 
a wyniki badań przeprowadzonych na różnych próbach 
populacyjnych nie są jednoznaczne [20, 13]. 

Na tle przeprowadzonych rozważań kwestią stale 
aktualną pozostaje śledzenie i analizowanie obserwo-
wanych zmian w stanie biologicznym populacji w odnie-
sieniu do zmieniających się warunków życia człowieka, 
w tym zmieniającego się środowiska społeczno-ekono-
micznego. Celem niniejszego opracowania jest ocena 
wybranych cech i wskaźników biologicznych kobiet i męż-
czyzn studiujących w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie w odniesieniu do poziomu tych cech soma-
tycznych u populacji młodych osób dorosłych legitymują-
cych się statusem studenta krakowskich uczelni. 

Materiał i metody badań 

Materiał analizowany w pracy stanowią dane antro-
pometryczne próby losowej młodych kobiet i męż-
czyzn studiujących w dużych państwowych uczel-
niach Krakowa (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet 
Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika 
Krakowska, Akademia Wychowania Fizycznego) 
o łącznej liczebności 1660 osób. Badania zrealizowano 
w ramach badań własnych, dotyczących poziomu 
otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w świetle statusu 
społeczno-ekonomicznego i stylu życia młodzieży aka-
demickiej. Badania zostały przeprowadzone w okresie 
jesiennym 2004 roku po uzyskaniu zgody kierowników 
poszczególnych placówek na przeprowadzenie badań 
podczas zajęć z wychowania fizycznego. 

Materiał dotyczący subpopulacji AWF zbierany był 
w jesieni 2004 i 2005 r. ze względu na konieczność 
zgromadzenia odpowiedniej liczebności osób, tj. mini-
mum 100 kobiet i 100 mężczyzn studiujących na seme-
strze III, którzy nie uprawiają sportu wyczynowo. Udział 
w badaniach był dobrowolny.

Analizowaną kohortę, reprezentującą subpopulację 
młodzieży akademickiej Krakowa, podzielono według 
płci, a jej strukturę przedstawiono w tabeli 1. Próbę wy-
łoniono w drodze losowania dwustopniowego, spośród 
osób realizujących III semestr studiów w trybie stacjo-
narnym, w liczbie co najmniej sto kobiet i stu mężczyzn 
z każdej uczelni. Średni wiek badanych: 20,84, SD = 2,02. 

W opracowaniu wyodrębniono osoby studiujące 
na kierunku wychowanie fizyczne ze względu na spe-
cyficzne kryteria naboru na ten kierunek studiów oraz 
realizowany tam program, w którym zawarte są obo-

Tabela 1. Struktura badanej próby z populacji młodzieży akademickiej Krakowa 

Table 1. The structure of examined sample taken from the population of Krakow university students

Uczelnia Kobiety Mężczyźni Łącznie

Akademia Wychowania Fizycznego AWF 132 114 246

Akademia Górniczo-Hutnicza AGH 113 132 245

Politechnika Krakowska PK 117 123 240

Uniwersytet Jagielloński UJ 140 101 241

Uniwersytet Ekonomiczny UE 107 121 228

Uniwersytet Pedagogiczny UP 128 108 236

Uniwersytet Rolniczy UR 114 110 224

                                                              Łącznie 851 809 1660
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wiązkowe zajęcia ruchowe, w ilości co najmniej dzie-
sięciu godzin tygodniowo. Z badań wyłączono osoby 
uprawiające wyczynowo różne dyscypliny sportowe. 

Dokonano pomiarów antropometrycznych: wysokości 
ciała (BH), masy ciała (BM), obwodów tułowia: pasa (WC) 
i bioder (HC), kończyn: ramienia (AC) i uda (TC) oraz 
standardowych pomiarów grubości fałdów skórno-tłusz-
czowych w sześciu miejscach na tułowiu i kończynach 
(nad mięśniem dwugłowym ramienia – BIC, nad mię-
śniem trójgłowym ramienia – TRC, podłopatkowy – SSC, 
nadgrzebieniowy – SIC, na brzuchu – ABD, na podudziu– 
CLF). Na podstawie bezpośrednich pomiarów cech so-
matycznych obliczono wskaźnik względnej masy ciała 
(BMI) i oszacowano skład tkankowy ustroju. Jako miarę 
otłuszczenia organizmu obliczono: sumę trzech fałdów 
skórno-tłuszczowych pod łopatką, nad mięśniem trój-
głowym ramienia i na brzuchu (SF), procentową zawar-
tość tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała (%FAT), 
masę tkanki tłuszczowej wyrażoną w kilogramach (FM) 
oraz beztłuszczową masę ciała (FFM). Obliczono także 
wskaźniki dystrybucji tłuszczu w organizmie: talia-biodra 
(WHR), talia-udo (WTR), wskaźnik stożkowatości ciała 
(CI), będący stosunkiem obwodu pasa (m) do iloczynu 
wskaźnika empirycznego 0,109 i pierwiastka z masy 
ciała (kg) / wysokość ciała (m). Jako miarę otłuszczenia 
podskórnego obliczono sumę grubości fałdów skórno-
-tłuszczowych na tułowiu: pod łopatką, nad grzebieniem 
biodrowym i na brzuchu (TSS), sumę grubości fałdów 
skórno-tłuszczowych na kończynach: nad mięśniem dwu-
głowym i trójgłowym ramienia oraz na podudziu (ESS). 
Obliczono również wskaźnik dystrybucji tłuszczu (TER = 
TSS/ESS) będący stosunkiem sumy fałdów skórno-tłusz-
czowych tułowia do sumy fałdów skórno-tłuszczowych 
kończyn. Pomiary przeprowadzono zgodnie z metodyką 
opisaną w literaturze tematu [21, 22].

Obliczono podstawowe charakterystyki liczbowe 
cech somatycznych, wskaźników poziomu otłuszczenia 
i dystrybucji tkanki tłuszczowej badanej subpopulacji 
akademickiej, z wyróżnieniem frakcji osób studiujących 
w AWF, które zamieszczono w tabelach osobno dla 
kobiet (tab. 2) i mężczyzn (tab. 3). Sprawdzono także 
zgodność rozkładu danych z rozkładem normalnym 
przy użyciu testu Shapiro-Wilka, w przypadku wykrycia 
istotnych różnic dokonano logarytmicznej transformacji 
zmiennych (BM, ESS, TSS, TER, SF, FM, FFM, WC). 
Porównań wielkości cech somatycznych studentów 
AWF i próby ogólnej kobiet i mężczyzn prowadzono 
przy użyciu testu t-Studenta dla niehomogennych 
wariancji [23], przy czym dla zmiennych o rozkładzie 
odbiegającym od normalnego, analizy prowadzono na 

zmiennych transformowanych. Za krytyczny przyjęto 
poziom istotności p ≤ 0,05.

W celu graficznego (ryc. 1) zobrazowania wystę-
pujących różnic pomiędzy cechami przedstawiono 
średnie z wartości znormalizowanych obliczonych wg

wzoru: 
-

= i
ni

x xX
SDx

 

gdzie: Xni  –  wartość znormalizowana zmiennej X dla  
i-tego przypadku,

 X –  wartość średnia zmiennej X dla uczelni nie-
sportowych, 

 SDx –  odchylenie standardowe zmiennej X obli-
czone dla uczelni niesportowych 

Podejście takie umożliwia przedstawienie wartości 
cech mierzonych w różnych jednostkach w ujednolico-
nej skali. 

Omówienie wyników badań 

Analiza uzyskanych wyników, po opracowaniu statystycz-
nym (tab. 2 i 3), prowadzi do konkluzji, że obserwowane 
różnice międzypłciowe w wielkościach cech somatycz-
nych badanej próby ogółu kobiet i mężczyzn, a także 
frakcji studentek i studentów AWF, są zgodne z typo-
wym zróżnicowaniem dymorficznym w budowie ciała 
u młodych osób dorosłych [22, 24, 25]. Wyższe warto-
ści przeciętne cech somatycznych, takich, jak wysokość 
i masa ciała, obwody tułowia i kończyn oraz wskaźniki 
względnej masy ciała i beztłuszczowej masy ciała, cha-
rakterystyczne są dla grupy męskiej (tab. 3), a niższe 
cechują kobiety (tab. 2). Wskaźniki dystrybucji tłuszczu 
(WHR, WTR, TER, CI) w grupie męskiej są wyższe. 
Z kolei pod względem poziomu otłuszczenia – zarówno 
podskórnego, wyrażonego jako grubość fałdów skórno-
-tłuszczowych, jak i opisanego wskaźnikami otłuszczenia 
(SF, %FAT, FM) – to kobiety wyróżniają się wyższymi 
wartościami średnimi w porównaniu do grupy mężczyzn. 

Poziom wszystkich analizowanych cech i wskaźni-
ków wykazywał znamienne statystycznie zróżnicowanie 
międzygrupowe oprócz otłuszczenia brzucha (ABD). 

Na rycinie 1 zamieszczono profile morfologiczne 
studentek i studentów AWF na tle wielkości przecięt-
nych cech ogółu badanej próby młodych kobiet i męż-
czyzn studiujących w Krakowie. Równocześnie na 
diagramie oznaczono cechy somatyczne różniące ba-
danych w sposób istotny statystycznie. 

Przedmiotowe różnicowanie budowy ciała frakcji 
AWF na tle populacji ogólnej wykazało jednorodność 
różnic u kobiet i u mężczyzn w kierunku niższych war-
tości większości analizowanych cech morfologicznych 
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u osób studiujących wychowanie fizyczne (ryc. 1). 
Charakterystyczny jest izomorfizm zróżnicowania 
tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn. Znamienne 

jest to, że osoby z AWF cechują się istotnie mniejszym 
otłuszczeniem ciała w porównaniu do badanej próby 
ogółu kobiet i mężczyzn. 

Tabela 2. Charakterystyki statystyczne cech somatycznych i wskaźników badanych kobiet z wyszczególnieniem próby: 1– ogólnej (N=719) oraz próby: 
2– studentek AWF (N=132)

Table 2. Statistical characteristics of somatic traits and indicators of examined women including: 1 – general sample (N = 719); 2 – AWF sample (N = 132) 

Cecha średnia SD min max Me

Wysokość ciała (cm) BH
1 165,19 5,77 147,70 183,20 165,10
2 166,49 5,81 151,80 182,00 166,00

Masa ciała (kg) BM
1 57,89 8,20 42,60 104,40 56,80
2 59,22 6,87 43,00 75,10 58,10

Obwód pasa (cm) WC
1 70,99 6,66 53,10 106,10 70,00
2 70,18 5,70 54,00 88,90 69,50

Obwód bioder (cm) HC
1 96,67 5,96 80,60 123,00 96,10
2 96,34 5,43 85,50 110,00 96,50

Obwód ramienia (cm) AC
1 25,53 2,40 19,00 36,20 25,40
2 25,72 2,04 20,40 32,00 25,50

Obwód uda (cm) TC
1 56,70 4,47 42,00 76,00 56,40
2 55,95 4,03 47,00 65,50 55,85

BIC (mm)
1 7,00 2,37 2,50 20,00 6,60
2 6,10 1,76 2,00 11,00 6,00

TRC (mm)
1 12,06 3,66 4,40 39,80 11,60
2 10,50 3,10 2,00 11,00 6,00

SSC (mm)
1 11,66 4,79 5,00 40,00 10,40
2 10,17 3,24 4,90 22,00 9,60

ABD (mm)
1 14,00 6,14 4,00 44,20 12,30
2 12,30 4,18 5,80 27,40 11,80

SIC (mm)
1 16,20 6,91 3,40 48,40 14,50
2 11,59 4,20 4,80 34,00 11,00

CLF (mm)
1 8,49 3,04 2,70 29,00 8,00
2 8,16 2,45 3,80 14,40 8,00

BMI
1 21,18 2,59 15,42 37,79 20,91
2 21,34 1,94 16,73 26,77 21,14

SF
1 37,73 12,24 16,70 110,70 35,00
2 32,97 8,59 19,60 61,60 31,60

%FAT
1 17,59 3,53 7,90 30,68 17,26
2 15,32 2,92 7,96 23,17 15,39

FM(kg)
1 10,39 3,43 3,37 31,50 9,82
2 9,15 2,36 3,79 17,41 8,97

FFM
1 47,50 5,33 35,61 74,76 47,06
2 50,07 5,43 38,79 64,66 49,70

WHR
1 0,73 0,05 0,58 0,97 0,73
2 0,72 0,05 0,63 0,92 0,72

WTR
1 1,25 0,08 0,83 1,57 1,25
2 1,26 0,09 1,08 1,73 1,25

ESS
1 27,55 7,59 11,80 88,80 26,40
2 24,76 5,85 13,60 42,00 23,80

TSS
1 41,86 16,20 14,30 130,70 38,00
2 34,06 9,88 17,60 76,40 32,40

TER
1 1,52 0,41 0,65 3,67 1,45
2 1,39 0,32 0,69 3,25 1,36

CI
1 1,10 0,06 1,12 1,73 1,41
2 1,08 0,06 0,90 1,34 1,08
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Zaobserwowanej konwergencji zmienności tkanki 
tłuszczowej towarzyszy brak paralelizmu różnic mię-
dzygrupowych w odniesieniu do płci we frakcji AWF 

pod względem wskaźników FFM, BMI, WHR, WTR 
oraz wysokości i masy ciała, a także niektórych mie-
rzonych obwodów. 

Tabela 3. Charakterystyki statystyczne cech somatycznych i wskaźników badanych mężczyzn z wyszczególnieniem próby: 1– ogólnej mężczyzn (N = 695)  
oraz próby: 2 – AWF (N = 114) 

Table 3. Statistical characteristics of somatic traits and indicators of examined men including: 1 – general sample (N = 695); 2 – AWF sample (N = 114)

Cecha średnia SD min max Me
Wysokość (cm) BH 1 178,94 6,21 158,50 199,00 179,10

2 178,36 6,79 163,80 198,50 178,25
Masa ciała (kg) BM 1 73,14 10,43 51,00 114,00 71,80

2 70,62 9,58 52,40 99,00 70,20
Obwód pasa (cm) WC 1 82,39 8,60 64,00 121,00 81,00

2 79,28 7,50 66,00 105,00 78,00
Obwód bioder (cm) HC 1 98,54 6,07 82,20 121,00 98,00

2 94,09 5,61 83,00 113,20 93,55
Obwód ramienia (cm) AC 1 29,14 2,97 18,70 40,00 28,80

2 28,51 2,79 22,40 37,00 28,05
Obwód uda (cm) TC 1 57,46 4,82 46,60 75,70 57,00

2 54,70 4,51 47,00 67,00 54,40
BIC (mm) 1 4,65 2,03 2,20 23,00 4,00

2 4,25 1,41 1,80 9,00 4,00
TRC (mm) 1 8,59 3,18 3,10 25,00 8,00

2 7,15 2,75 1,80 9,00 4,00
SSC (mm) 1 10,95 4,62 3,50 40,00 9,70

2 8,71 2,67 4,50 22,00 8,15
ABD (mm) 1 13,98 8,62 3,40 66,70 10,90

2 10,44 5,27 1,80 31,00 8,75
SIC (mm) 1 15,44 9,30 4,00 60,00 12,40

2 9,86 4,95 2,80 34,00 8,45
CLF (mm) 1 6,24 2,53 2,30 28,60 5,60

2 5,52 2,05 2,00 13,80 5,20
BMI 1 22,82 2,84 16,46 35,65 22,36

2 22,17 2,52 17,52 30,85 22,05
SF 1 33,53 14,82 11,10 114,00 29,00

2 26,31 9,55 13,80 68,20 23,65
%FAT 1 15,19 4,53 4,72 31,32 14,43

2 12,22 3,42 5,53 25,01 11,54
FM(kg) 1 11,43 4,93 2,77 34,23 10,28

2 8,81 3,36 3,13 22,96 8,41
FFM 1 61,71 6,79 44,54 87,78 61,23

2 61,81 7,35 47,48 85,28 60,77
WHR 1 0,83 0,05 0,68 1,11 0,83

2 0,84 0,06 0,62 1,04 0,84
WTR 1 1,44 0,09 1,03 1,82 1,43

2 1,45 0,10 1,07 1,73 1,46
ESS 1 19,49 6,83 7,90 64,00 18,00

2 16,93 5,37 7,80 38,60 16,40
TSS 1 40,37 21,32 14,20 155,20 33,60

2 29,01 11,94 13,30 83,20 25,20
TER 1 2,04 0,64 0,96 5,75 1,88

2 1,73 0,46 1,02 3,40 1,65
CI 1 1,18 0,07 0,88 1,53 1,17

2 1,16 0,07 0,92 1,35 1,16
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 * – poziom istotności różnic międzygrupowych p ≤ 0,05.

Rycina 1. Profile morfologiczne dla studentek i studentów AWF na tle próby populacji młodzieży akademickiej Krakowa

Figure 1. Morphological  profiles of female and male students at AWF on the background of the sample  taken from the population of Krakow university 
students

Przeprowadzone procedury statystyczne wykazały, 
że na tle próby badanych kobiet (ryc. 1, tab. 2), studentki 
AWF wyróżniają się lepszym umięśnieniem. Wartość 
średnia beztłuszczowej masy ciała (FFM) u studentek 
Wychowania Fizycznego, jest istotnie statystycznie 
wyższa niż u kobiet badanej próby. Ponadto studentki 
AWF są wyższe i mają większą masę ciała. Jakkolwiek 
omawianą grupę cechują mniejsze przeciętne obwody: 
pasa, bioder, uda i nieco większy obwód ramienia 
oraz mniejsza wartość wskaźnika dystrybucji WHR, 

to jednak różnice nie były znaczące. W odniesieniu do 
wskaźnika względnej masy ciała BMI oraz wskaźnika 
WTR również nie wykazano różnic międzygrupowych. 

Studenci AWF wykazują natomiast bardziej jedno-
rodny charakter zróżnicowania. Na tle średnich badanej 
próby mężczyzn, mają mniejsze wielkości przeciętne 
nieomal wszystkich analizowanych cech somatycznych 
(ryc. 1, tab. 3). Z kolei pod względem beztłuszczowej 
masy ciała studenci AWF nie różnią się od pozosta-
łych mężczyzn. Jedynie wskaźniki dystrybucji tłuszczu 
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WHR oraz WTR są wyższe u studentów AWF w porów-
naniu do wartości średnich ogółu badanych mężczyzn. 
Wielkości te jednak nie są znacząco różne. 

Dyskusja 

W pracy analizowano wielkości przeciętne cech soma-
tycznych osób studiujących na kierunku Wychowanie 
Fizyczne w odniesieniu do wielkości tych wskaźni-
ków u populacji krakowskiej młodzieży akademic-
kiej. Zarówno badane studentki, jak i studenci AWF, 
na tle ogólnej próby kobiet i mężczyzn studiujących 
w Krakowie, wyróżniają się istotnie mniejszym otłusz-
czeniem ciała. Ponadto studentki AWF cechują się 
także bardziej rozwiniętą tkanką aktywną oraz większą 
masą i wysokością ciała. 

Wyniki opracowań innych autorów, których zainte-
resowania badawcze koncentrują się na poszukiwaniu 
związków pomiędzy budową ciała a cechami funkcjo-
nalnymi osób studiujących w AWF, potwierdzają różnice 
w kierunku ich lepszego rozwoju fizycznego [4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 2, 3, 13, 16, 20]. W interpretacji omawianego 
zjawiska autorzy zwracają uwagę na istotę czynnika 
selekcyjnego. Kryteria egzaminu wstępnego na studia 
AWF powodują, że młodzież tam studiująca odznacza 
się wysokim poziomem rozwoju motorycznego, jak 
również wyższym poziomem cech somatycznych oraz 
wskaźników odzwierciedlających wyższą wydolność 
fizyczną niż ma to miejsce w przypadku innych pro-
fili kształcenia. Chociaż w innych badaniach Mleczko 
i Mirek [26], analizując zróżnicowanie w budowie so-
matycznej kobiet i mężczyzn studiujących na różnych 
kierunkach w AWF w Krakowie, nie potwierdzili wbrew 
oczekiwaniom wyraźnych efektów selekcji sportowej 
na korzyść studiujących na kierunku Wychowanie 
Fizyczne. 

W literaturze współczesnej po roku dwutysięcznym 
mało jest doniesień na temat składu ciała osób w ana-
logicznym do badanych studentów wieku, częściej do-
tyczą one młodzieży szkolnej. Jeśli wziąć pod uwagę 
środowisko młodzieży akademickiej Krakowa, to już 
w badaniach z lat sześćdziesiątych ubiegłego stule-
cia [4, 5] stwierdzono wyższy poziom rozwoju fizycz-
nego pod względem wysokości, masy ciała i lepszego 
umięśnienia studentek WSWF w porównaniu do stu-
dentek UJ, przy prawie jednakowym otłuszczeniu obu 
grup badanych, co pozostaje w opozycji do wyników 
badań współczesnych, które ujawniają zróżnicowanie 
międzygrupowe właśnie w zakresie cech otłuszcze-
nia. Dokonana w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku 

przez Piechaczka [2] typologia somatyczna studentów 
AWF i Politechniki Warszawskiej wykazała różnice 
w postaci wyższych wartości cech budowy ciała przy 
mniejszym otłuszczeniu u osób z AWF w porównaniu 
ze studiującymi w Politechnice Warszawskiej. Wynik 
ten uznano za efekt specyficznych kryteriów doboru na 
studia, a także za skutek systematycznego uprawiania 
ćwiczeń fizycznych, stosownie do programu studiów 
w AWF. Również w badaniach młodzieży wrocławskiej 
AWF [8, 9] wykazano u obojga płci istnienie związków 
pomiędzy czynnym uprawianiem sportu a większą wy-
sokością i masą ciała, a także większą ilością tkanki 
mięśniowej oraz mniejszym otłuszczeniem ogólnym. 
Przy czym w innym opracowaniu tych autorów ujaw-
niono różnice w dystrybucji tłuszczu i wyższe wartości 
u studentów uprawiających sport w porównaniu do nie-
uprawiających sportu [10]. 

Wiele opracowań, odnotowanych zarówno w pi-
śmiennictwie polskim, jak i zagranicznym, poświęcono 
morfologii osób aktywnych fizycznie. Autorzy tych pu-
blikacji donoszą o związkach cech somatycznych z po-
ziomem wydolności fizycznej i wynikiem sportowym 
w różnych dyscyplinach [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38]. Z przeglądu literatury tematu wynika, 
że oprócz specyficznej budowy ciała, charakterystycz-
nej dla danej dyscypliny, znamienny jest skład ciała, 
w którym stwierdzono dobrze rozwiniętą jest tkankę 
mięśniową, a jednocześnie niski jest poziom tłuszczu. 
Podkreśla się, że efekty treningowe różnicujące bu-
dowę ciała są zależne od specyfiki i czasu trwania pro-
cesu treningowego, dyscypliny sportowej oraz wieku 
badanych i ich poziomu sportowego. 

Mając na uwadze fakt, że studenci AWF wyróżniają 
się wysoką sprawnością fizyczną, co było przedmiotem 
weryfikacji podczas egzaminu sprawnościowego w po-
stępowaniu rekrutacyjnym, należy jednak pamiętać, że 
badana kohorta to osoby nieuprawiające sportu wy-
czynowo. W opracowaniu uwzględniono jedynie wyniki 
tych osób, które zadeklarowały, iż nie uprawiają sportu 
wyczynowo w trakcie prowadzenia badań, ani na krótko 
przed ich rozpoczęciem. Nie można jednak odrzucić 
i takiej możliwości, że uprawiali oni sport znacznie 
wcześniej, jeszcze przed podjęciem studiów. Brak więc 
podstaw, aby całkowicie odrzucić przypuszczenie, że 
na budowę ich ciała mógł wpłynąć specjalistyczny tre-
ning, stosowny do potrzeb uprawianej przez nich w od-
ległym czasie dyscypliny sportowej. 

Uzyskane wyniki potwierdzają opinię innych autorów 
o efekcie selekcyjnym w odniesieniu do morfologii ciała 
osób studiujących wychowanie fizyczne. Podejmując 
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się interpretacji wyników badań należy również pamię-
tać, że osoby kształcące się na kierunku wychowanie 
fizyczne, na tle ogółu młodzieży akademickiej, z racji 
podjętych studiów, wyróżniają się większą aktywnością 
fizyczną. Podejmują co najmniej 10 godzin tygodniowo 
programowych zajęć ruchowych, podczas gdy na in-
nych kierunkach kształcenia realizowanych jest jedynie 
2 godziny tygodniowo zajęć ruchowych w ramach obo-
wiązkowego Studium WF. Występujące różnice mię-
dzygrupowe – zarówno w wielkości masy mięśniowej, 
jak i w poziomie otłuszczenia oraz dystrybucji tłusz-
czu – u kobiet i u mężczyzn, wydają się uzależnione 
od poziomu podejmowanej aktywności fizycznej. W 
piśmiennictwie można znaleźć liczne doniesienia o po-
zytywnych powiązaniach aktywności fizycznej z pozio-
mem masy mięśniowej, zmianą w składzie tkankowym 
ciała oraz z niższymi wartościami cech otłuszczenia 
ciała i większą wydolnością fizyczną we wszystkich 
kategoriach wieku [39, 40, 41, 8, 9, 10, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. Warto zatem podkreślić, 
że poprzez ćwiczenia fizyczne można wpływać na bi-
lans energetyczny ustroju i redukcję otłuszczenia oraz 
modyfikować typ dystrybucji tłuszczu w organizmie. 
Jednocześnie treningiem fizycznym można kształto-
wać masę mięśniową.

Odnotowany w badaniach własnych wynik, w po-
staci istotnie mniejszego obwodu uda u studentów 
Wychowania Fizycznego i brak znaczących staty-
stycznie różnic w obwodzie uda u kobiet, jak się wy-
daje potwierdza doniesienia innych autorów na temat 
dymorficznego zróżnicowania w reaktywności me-
tabolicznej tkanki tłuszczowej. Skutkiem uprawiania 
ćwiczeń fizycznych, obok wzrostu siły mięśniowej, jest 
zwiększenie dobowego wydatku energii oraz zmniej-
szenie ilości złogów tłuszczu w ustroju. W literaturze 
można odnaleźć doniesienia o zróżnicowanym wpły-
wie aktywności fizycznej w odniesieniu do specyficz-
nego metabolizmu tkanki tłuszczowej. Indukowane 
ćwiczeniami fizycznymi efekty treningowe prowadzą 
do szybkiego zmniejszenia ilości tłuszczu w jamie 
otrzewnowej i tkance podskórnej szczególnie u męż-
czyzn. Natomiast adipocyty okolicy pośladkowo-
-udowej, zwłaszcza u kobiet, są mało wrażliwe na 
lipolityczne działanie stymulowanego przez wysiłek 
fizyczny układu adrenergicznego [52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62]. Zatem w odniesieniu do uzy-
skanego wyniku, przypuszczać można, że jest to spe-
cyficzny dla płci efekt treningowy, wynikający z różnej 
reaktywności kobiet i mężczyzn na bodźce trenin-
gowe. Wynik ten, w połączeniu z istotnie mniejszym 

otłuszczeniem frakcji AWF, może wskazywać właśnie 
na efekty lipolityczne aktywności fizycznej u badanych 
osób. 

Warto również podjąć kwestię wykazanego w pracy 
odmiennego charakteru zróżnicowania badanej frakcji 
AWF na tle ogółu próby w odniesieniu do wskaźników 
BMI, WHR, WTR. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że 
wielkości średnie tych wskaźników, zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn, mieszczą się w granicach normy. 

W opracowaniu uwidoczniono brak różnic mię-
dzygrupowych pod względem przeciętnej wartości 
wskaźnika BMI u kobiet, natomiast w grupie męskiej 
jego wartość średnia jest istotnie niższa u studentów 
AWF (ryc. 1) w porównaniu do przeciętnej u popula-
cji ogólnej badanych mężczyzn. Pamiętać należy, że 
wskaźnik względnej masy ciała BMI w badaniach po-
pulacyjnych jest stosowany dwojako. Z jednej strony 
jest używany do oceny stanu odżywienia, a z drugiej 
wykorzystywany jest do szacowania nadwagi i otyło-
ści, nie wykazując jednak różnic w zawartości tłuszczu 
i beztłuszczowej masy ciała. Chrzanowska [22] i inni 
autorzy zwracają uwagę na utrudnienia w klasyfikacji 
nadwagi i otyłości na podstawie wielkości wskaźnika 
BMI, które wynikają z różnic dymorficznych oraz z on-
togenetycznej zmienności składu ciała. Przegląd wyni-
ków badań przesiewowych [22, 63, 64, 65, 66] wyka-
zuje, że wartość średnia wskaźnika BMI zwiększa się 
w poszczególnych kategoriach wiekowych populacji, 
a także wzrasta odsetek nadwagi i otyłości w popula-
cji. W badanej grupie młodych osób dorosłych wartości 
przeciętne wskaźnika BMI dla kobiet (ogół – 21,18 oraz 
AWF – 21,34), a także dla mężczyzn (ogół – 22,87 oraz 
AWF – 22,17) przyjmują wielkości wskazujące na dobry 
stan odżywienia badanej populacji. 

Analizowane w pracy wskaźniki klasyfikacji dys-
trybucji tłuszczu WHR i WTR są powszechnie sto-
sowane do rozpoznawania otyłości typu centralnego. 
Stwierdzone w badaniach zróżnicowanie w kierunku 
wyższych wartości tych wskaźników we frakcji osób 
studiujących w AWF niż w populacji ogólnej nie ma 
jednak znaczenia interpretacyjnego w kwestii rozpo-
znania otyłości, bowiem wartości średnie tych wskaź-
ników nie przekraczają wartości granicznych normy, 
a młodzież studiująca wychowanie fizyczne wyróżnia 
się na tle próby ogólnej istotnie mniejszym otłuszcze-
niem ciała. 

Zaskakujący wydaje się wynik dotyczący różnic 
wysokości ciała badanych osób. W grupie kobiet stu-
dentki AWF są wyższe od ogółu kobiet studiujących 
w Krakowie, co znajduje potwierdzenie w doniesie-
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niach innych autorów, wcześniej cytowanych, wska-
zujących na oddziaływanie czynnika selekcyjnego 
w kierunku większych wartości cech somatycznych 
i lepszego rozwoju fizycznego osób studiujących wy-
chowanie fizyczne oraz uprawiających sport [2, 3, 8, 
13]. U badanych mężczyzn niższą średnią odnotowano 
natomiast w grupie AWF. Jakkolwiek stwierdzona róż-
nica wysokości ciała u mężczyzn krakowskich nie jest 
znacząca, to jednak w świetle doniesień innych auto-
rów [69, 13, 20] o zachodzących zmianach fluktuacyj-
nych w trendach sekularnych wysokości ciała, wydaje 
się być interesującą obserwacją wymagającą jednak 
oddzielnej analizy i opracowania. 

Reasumując, badania własne potwierdzają donie-
sienia innych autorów podejmujących problematykę 
uchwycenia związków budowy ciała z cechami funk-
cjonalnymi osób studiujących w AWF w kierunku lep-
szego ich rozwoju fizycznego wskutek oddziaływania 
czynnika selekcyjnego. 

Konkludując aspekt zróżnicowania somatycznego 
młodzieży akademickiej należy uznać, że selekcja 
związana z naborem na studia w AWF powoduje, że 
młodzież studiująca wychowanie fizyczne różni się bu-
dową ciała, zwłaszcza korzystniejszym pod względem 
zdrowotnym składem tkankowym ciała niż młodzież 
studiująca na innych profilach kształcenia. 

Uzyskane w pracy własnej wyniki, oparte na loso-
wej próbie o dużej liczebności, ujawniają różnice w po-
ziomie rozwoju cech somatycznych osób studiujących 
w Akademii Wychowania Fizycznego w odniesieniu do 
wielkości tych cech u populacji ogólnej. 

Zdefiniowane różnice w cechach biologicznych 
występujące pomiędzy grupami, wydają się być z jed-
nej strony efektem selekcji w momencie rekrutacji na 
studia, z drugiej wskazują na powiązania z aktualną 
aktywnością fizyczną badanych osób, przez co mogą 
być interpretowane jako biologiczne efekty różnic śro-
dowiskowych w stylu życia badanych. 
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Cel pracy. Celem pracy była analiza wielkości wybranych wskaźników fizjologicznych w aspekcie dymorfizmu 
płciowego na dwóch poziomach intensywności wysiłku, mianowicie na poziomie progu niekompensowanej kwa-
sicy metabolicznej i maksymalnego obciążenia wysiłkowego. Wielkości wybranych wskaźników fizjologicznych 
przedstawiono w ujęciu całkowitym oraz relatywnie w stosunku do masy ciała i beztłuszczowej masy ciała.

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 11 kobiet i 16 mężczyzn – specjalizujących się w lekkoatletycz-
nych biegach średnich i długich – w wieku juniora i juniora młodszego (15–17 lat). Poziom sportowy badanej grupy 
odpowiadał II i III klasie sportowej. Byli to zawodnicy średnio zaawansowani treningowo, z co najmniej 2-letnim 
stażem. W celu określenia maksymalnych i progowych wielkości podstawowych wskaźników fizjologicznych za-
stosowano stopniowany test biegowy na bieżni mechanicznej wykonywany ,,do odmowy”. Wysiłek testowy rozpo-
czynano czterominutową rozgrzewką przy kącie nachylenia bieżni wynoszącym 1°, w czasie której badany biegł 
ze stałą prędkością: mężczyźni 9 km · h–1, kobiety 8 km · h–1, a następnie co 2 minuty zwiększano prędkość biegu. 
W końcowej fazie testu intensywność wysiłku zwiększano co 1 min poprzez podnoszenie kąta nachylenia bieżni. 
Poziom progu TDMA wyznaczano na podstawie dynamiki zmian wybranych wskaźników układu oddechowego.

Wyniki i wnioski. Zróżnicowanie międzygrupowe w poziomie wskaźników somatycznych jest typowe dla ogółu 
populacji w tym przedziale wieku. Wielkości globalne maksymalnego poboru tlenu kształtowały się u badanych męż-
czyzn na poziomie 4,02 ± 0,2 l · min–1, a u badanych kobiet 2,83 ± 0,5 l · min–1. Wynik kobiet stanowił jedynie 70% 
rezultatu mężczyzn. Wielkości relatywne tej cechy, odniesione do masy ciała, istotnie różniły porównywane grupy, 
były niższe u kobiet o 15%, z kolei relatywne wielkości poboru tlenu na poziomie progu niekompensowanej kwasicy 
metabolicznej nie różniły istotnie statystycznie porównywanych grup. Nie odnotowano istotnych różnic w wielkościach 
poboru tlenu odniesionych do FFM, notowanych na poziomie TDMA i maksymalnej intensywności wysiłku.
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Wstęp

Dymorfizm płciowy, czyli fakt występowania zróżnico-
wania w budowie i funkcji organizmu, jak również w sfe-
rze życia psychicznego, pomiędzy przedstawicielami 
obojga płci wydaje się oczywisty i dostrzegalny, jednak 
dość marginalnie traktowany w badaniach naukowych. 
Już sama wielkość ciała musi odbijać się na poziomie 
tych wskaźników fizjologicznych, które odnoszą się 
do całego organizmu. Ponadto udział tkanki tłuszczo-
wej i masy mięśniowej w ogólnej masie ciała różni się 
u mężczyzn i kobiet, a charakterystyki te bezspornie 
rzutują na poziom reakcji wysiłkowych [1–5].

Kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni są obiek-
tem badań i eksperymentów w zakresie analizy reak-
cji organizmu na wysiłki fizyczne. Wynika to zapewne 
z większych trudności w pozyskiwaniu ochotniczek 
do tego typu badań, jak również z obaw o odpowied-
nią motywację badanych, szczególnie wtedy, gdy ko-
nieczne jest wykonywanie wysiłków o bardzo wysokiej 
intensywności [6].

Aktywne uczestnictwo kobiet obecnie we wszyst-
kich dyscyplinach sportu, które do niedawna były uwa-
żane za typowo męskie, nasuwa pytanie, czy stoso-
wane w treningu mężczyzn środki i metody treningowe 
można z powodzeniem przenieść i zastosować w tre-
ningu kobiet bez uszczerbku na zdrowiu [4, 7].

Celem pracy była analiza wielkości wybranych 
wskaźników fizjologicznych w aspekcie dymorfizmu 
płciowego na dwóch poziomach intensywności wy-
siłku, mianowicie na poziomie progu niekompensowa-

nej kwasicy metabolicznej i maksymalnego obciążenia 
wysiłkowego. Wielkości wybranych wskaźników fizjo-
logicznych przedstawiono w ujęciu całkowitym oraz 
relatywnie w stosunku do masy ciała i beztłuszczowej 
masy ciała FFM.

Materiał i metody

W badaniach uczestniczyło 11 kobiet i 16 mężczyzn – 
specjalizujących się w lekkoatletycznych biegach śred-
nich i długich – w wieku juniora i juniora młodszego 
(w wieku 15–17 lat). Poziom sportowy badanej grupy 
odpowiadał II i III klasie sportowej. Byli to zawodnicy 
średnio zaawansowani treningowo, z co najmniej 2-let-
nim stażem.

Wielkość wskaźników analizujących skład ciała okre-
ślono na wadze typu Tanita Body Composition Analyzer 
TBF-300 produkcji japońskiej wykorzystującej technikę 
zwaną: Bioelectrical Impedance Analysis (BIA).

W celu określenia maksymalnych i progowych wiel-
kości podstawowych wskaźników fizjologicznych za-
stosowano stopniowany test biegowy na bieżni mecha-
nicznej wykonywany ,,do odmowy”. Wysiłek testowy 
rozpoczynano czterominutową rozgrzewką przy kącie 
nachylenia bieżni wynoszącym 1o, w czasie której ba-
dany biegł ze stałą prędkością: mężczyźni 9 km · h–1, 
kobiety 8 km · h–1, a następnie co 2 minuty zwiększano 
prędkość biegu. W końcowej fazie testu intensywność 
wysiłku zwiększano co 1 min poprzez podnoszenie 
kąta nachylenia bieżni o 1◦ i po każdej następnej minu-
cie o kolejny stopień. 

Aim of the study. To determine sexual differences in the values of selected physiological measures at two 
levels of exercise intensity, i.e. at the threshold of decompensated metabolic acidosis and during maximal exer-
cise. The levels of selected physiological measures were expressed in absolute terms and relative to body mass 
and fat free mass FFM.

Material and methods. The study covered 11 male and 16 female subjects at the age of junior and cadet 
(15–17 years) who specialized in medium and long distance running events. Graded exercise test until fatigue 
performed on mechanical treadmill was employed to determine the maximal and threshold levels of basic physi-
ological measures. The exercise test was started with a four-minute warm-up, with subjects running at constant 
speed (male subjects: 9 km · h–1; female subjects: 8 km·h–1) and then the speed was increased every 2 minutes. 
At the final phase of the test, exercise intensity was increased every minute through changing the slope of the 
treadmill. The TDMA threshold was determined based on the dynamics of alterations in selected parameters of 
the respiratory system. 

Results and conclusions. Intergroup differences in the level of somatic measures are typical of general 
population within this age range. Global levels of maximal oxygen uptake were at the level of 4.02 ± 0.2 l · min–1 
in male subjects and 2.83 ± 0.5 l · min–1 in female subjects. The results obtained by women were at the level of 
merely 70% of those obtained by men. The levels of this measure relative to body mass were significantly differ-
ent between the groups (lower in women by 15%), whereas relative values of oxygen uptake at the threshold of 
decompensated metabolic acidosis did not differ significantly. No significant differences were found in the value 
of oxygen uptake relative to FFM observed at the level of TDMA and maximal exercise intensity.



– 125 –

Zróżnicowanie płciowe wielkości wskaźników fizjologicznych na wysiłek o stopniowo wzrastającym obciążeniu...

Poziom progu TDMA wyznaczano na podstawie 
dynamiki zmian wybranych wskaźników układu odde-
chowego. Przyjęto następujące kryteria wyznaczania 
progu: nieliniowy przyrost wentylacji minutowej płuc 
VE, nieliniowy przyrost dwutlenku węgla VCO2, nagły, 
nieliniowy wzrost współczynnika oddechowego RQ.

W pracy poddano analizie następujące wskaźniki fi-
zjologiczne: pobór tlenu w ujęciu relatywnym (VO2 · kg–1), 
 pobór tlenu w ujęciu globalnym (VO2), pobór tlenu w uję-
ciu do beztłuszczowej masy ciała (VO2 ∙ FFM), wentylację 
minutową płuc (VE), częstość skurczów serca (HR). 

Do rejestracji analizowanych wskaźników wyko-
rzystano ergospirometr Medikro 919 firmy Medikro Oy, 
zaprogramowany na co 30-sekundowy wydruk danych. 
Częstość skurczów serca rejestrowano w odstępach 
30-sekundowych wykorzystując monitor pracy serca 
Polar-Accurex Plus.

Wysiłki biegowe wykonywane były na bieżni me-
chanicznej Saturn 250/100R firmy h/p/Cosmos (pro-
dukcji niemieckiej) – z możliwością regulacji prędkości 
przesuwu taśmy, a także kąta nachylenia platformy.

Uzyskane wyniki badań opracowano podstawo-
wymi metodami statystyki opisowej. Wyniki kobiet 
przedstawiono w ujęciu procentowym w stosunku do 
wyniku mężczyzn. Sprawdzono istotność różnic anali-
zowanych wskaźników międzygrupowych na poziomie 
p < 0,05. 

Projekt badań uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej 
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie – opinie 
Nr 74 KBL/OIL2008 i został ujęty w uczelnianym planie 
badawczym.

Projekt pracy badawczej wpisany został w stra-
tegiczne obszary rozwoju określane w Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008–
2013.

Wyniki

Zróżnicowanie międzygrupowe w poziomie wskaź-
ników somatycznych jest typowe dla ogółu populacji 
w tym przedziale wieku. Kobiety były o około 11 cm 
niższe i o 11,1 kg lżejsze od mężczyzn. Średni wiek 
poddanych badaniom mężczyzn wynosił 15,93 ± 0,58 
roku i był praktycznie taki sam jak u badanych kobiet 
15,94 ± 0,7 roku. 

Cechą najbardziej różnicującą porównywane grupy 
była odsetkowa zawartość tkanki tłuszczowej w ogólnej 
masie ciała (%F), kształtująca się u mężczyzn w grani-
cach 8,59 ± 3,9% a u kobiet 18,12 ± 3,9% (tabela 1).

W tabeli 2 przedstawiono średni czas trwania testu 
w obu badanych grupach, czas osiągnięcia progu nie-
kompensowanej kwasicy metabolicznej TDMA, pręd-
kość biegu odpowiadającą sygnalizowanym punktom 
oraz wielkości wybranych wskaźników fizjologicznych 
(rycina 1–4). 

Średni czas trwania testu w grupie zawodniczek 
wynosił 16,6 ± 2,7 min, natomiast w grupie zawod-
ników 19,00 ± 2,2 min. Próg TDMA u kobiet zanoto-
wano w 9,9 ± 2,5 min, a u mężczyzn w 8,9 ± 1,9 min. 
Różnica międzygrupowa była nie istotna statystycznie 
(tabela 2).

Średnia prędkość biegu zawodniczek na poziomie 
progu TDMA wynosiła 11,2 ± 1,2 km/h, co stanowiło 
około 78% vmax, która dla badanych zawodników wyno-
siła 11,9 ± 1,0 i stanowiła 75% vmax. Wynik kobiet sta-
nowił 94,1% rezultatu mężczyzn i nie był istotny staty-
stycznie (tabela 2). 

Średnia wartość VE zarejestrowana podczas trwa-
nia wysiłku na poziomie TDMA u kobiet wynosiła 57,6 ± 
± 9,0 l ∙ min–1, natomiast u mężczyzn 69,5 ± 8,4 l ∙ min–1, 
wielkości maksymalne przedstawiały się następu-

Tabela 1. Charakterystyka wieku kalendarzowego oraz poziomu podstawowych wskaźników somatycznych badanej grupy

Table 1. Characteristics of calendar age and the level of basic somatic measures of the study group

Wskaźnik
Kobiety
n = 11

Mężczyźni
n = 16 d x 100%

x
k

m

⋅

x x

wiek [lata] 15,94 ± 0,70 15,93 ± 0,58 0,01 100,06

BH [cm] 164,1* ± 4,19 175,3 ± 5,0 11,2 93,61

BM [kg] 49,87* ± 3,74 61,01 ± 4,43 11,14 81,74

F [%] 18,12* ± 3,90 8,59 ± 3,9 9,53 210,9

* Istotne różnice między M/K przy poziomie p ≤ 0,05 

* Significant differences between M/K at p ≤ 0.05 level
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jąco 95,0 ± 11,9 l ∙ min–1 u zawodniczek oraz 140,3 ± 
± 20,8 l ∙ min–1 u zawodników. Różnice te w obu przy-
padkach były istotne statystycznie na poziomie p < 0,05 
(tabela 2).

Częstość skurczów serca w końcowej fazie wy-
siłku (HRmax) u kobiet wyniosła 200,5 ± 6,3 sk ∙ min–1, 
a u mężczyzn 205,9 ± 4,0 sk∙min–1. Różnica ta była 
istotna statystycznie na poziomie p < 0,05 (ryc. 1). 

W czasie wysiłku o intensywności odpowiadającej 
progowi niekompensowanej kwasicy metabolicznej śred-
nia wartość VO2 dla kobiet wynosiła 2,29 ± 0,4 l ∙ min–1, 
a dla mężczyzn 2,87 ± 0,3 l ∙ min–1. Wielkości maksy-

malne przedstawiały się następująco: 2,83 ± 0,5 l ∙ min–1 
u kobiet oraz 4,02 ± 0,3 l ∙ min–1 u mężczyzn i były istotne 
statystycznie na poziomie p < 0,05 (rycina 2).

Dymorfizm w wielkości poboru tlenu wyrażony rela-
tywne do masy ciała tylko na poziomie maksymalnym 
okazał się znamienny statystycznie (p < 0,05) i wyniósł 
odpowiednio: 56,3 ± 5,4 ml ∙ kg–1 ∙ min–1 u kobiet i 66,1 
± 3,9 ml ∙ kg–1 ∙ min–1 u mężczyzn. Natomiast dymorfizm 
w poborze tlenu w ujęciu do beztłuszczowej masy ciała 
zarówno na poziomie progu TDMA, jak i w końcowej 
fazie wysiłku nie był istotny statystycznie (rycina 3, 4). 

Tabela 2. Poziom wybranych wskaźników fizjologicznych badanej grupy

Table 2. Level of chosen physiological measures of the study group

Wskaźnik ●
Kobiety
n = 11

Mężczyźni
n = 16 d x 100%

x
k

m

⋅

x x

t 
[min]

1 9,9 ± 2,5 8,9 ± 1,9 1,0 111,2

2 16,6* ± 2,7 19,00 ± 2,2 2,4 87,4

v 
[km/h]

1 11,2 ± 1,2 11,9 ± 1,0 0,7 94,1

2 14,4*+2,8o ± 1,4+0,9o 15,9+3,3o ± 1,1+0,9o 1,5+0,5o 90,6

VE 

[l∙min–1]
1 57,59* ± 9,0 69,5 ± 8,4 11,91 82,9

2 95,00* ± 11,9 140,3 ± 20,8 45,3 67,7

* Istotne różnice między M/K przy poziomie p ≤ 0,05 / Significant differences between M/K at p ≤ 0.05 level
● 1 –  poziom progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA)
● 2 –  końcowa faza wysiłku finiszowego (poziom maksymalny)

Rycina 1. Międzygrupowe różnice w wielkości częstości skurczów serca 
na poziomie progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) oraz 
w końcowej fazie wysiłku testowego

Figure 1. Intergroup differences in the heart rate at the TDMA level and in 
the final phase of exercise intensity

 

Rycina 2. Międzygrupowe różnice w wielkości maksymalnego poboru 
tlenu w ujęciu globalnym na poziomie progu niekompensowanej kwasicy 
metabolicznej (TDMA) oraz w końcowej fazie wysiłku testowego 

Figure 2. Intergroup differences in maximum oxygen uptake in a global 
sense at the TDMA level and in the final phase of exercise intensity
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W ujęciu procentowym w stosunku do VO2max po-
bór tlenu na poziomie TDMA u kobiet stanowił 81,3% tej 
wartości, natomiast u mężczyzn 71,6%. Różnica ta była 
istotna statystycznie na poziomie p < 0,05.

Dyskusja

Fakt występowania dymorfizmu w poziomie podstawo-
wych cech morfologicznych takich jak wysokość i masa 
ciała znalazł potwierdzenie również w niniejszym opra-
cowaniu. Wyniki badań własnych charakteryzujące bu-
dowę ciała zawodników uprawiających lekkoatletyczne 
biegi były zgodne z obserwacjami innych autorów [8]. 
Różnice dotyczą nie tylko komponenty czynnej, czyli 
mięśni szkieletowych, ale także związane są z kom-
ponentą bierną (tkanka tłuszczowa), której zawartość 
wzrasta u kobiet w znacznie szybszym tempie (18–
29% BM) niż u przedstawicieli płci męskiej (10–17% 
BM) [4, 9, 10]. 

Głównym konsumentem tlenu podczas trwania 
wysiłku są mięśnie. Kobiety mają znacznie mniejszą 
zawartość tkanki mięśniowej a większą tkanki tłusz-
czowej, która bezpośrednio nie bierze udziału w wysił-
kowym metabolizmie [2]. 

 U 10-letnich dziewcząt i chłopców nie stwierdzono 
różnic międzygrupowych w zakresie wydolności ae-
robowej oraz zdolności do wykonywania wysiłków 
o charakterze wytrzymałościowym [11]. Rozpoczęcie 
fazy pokwitania inicjuje szereg zmian, szczególnie 
hormonalnych, których efektem jest odmienny u dziew-
cząt i chłopców przebieg dalszego rozwoju biologicz-

nego [4]. Obserwacje rozwojowych zmian wielkości 
VO2max, wyrażone w jednostkach zrelatywizowanych 
(ml·kg–1 ∙ min–1), wskazują na inny przebieg zmian tego 
wskaźnika u dziewcząt i chłopców. Różnice w poziomie 
VO2max u chłopców pomiędzy 6 a 18 rokiem życia są 
niewielkie i wynoszą około 40 –50 ml ∙ kg–1 ∙ min–1, na-
tomiast u dziewcząt obserwowany jest stopniowy spa-
dek wielkości VO2max pomiędzy 12 a 18 rokiem życia 
z wartości około 45 do 35 ml ∙ kg–1 ∙ min–1. Mniejsze 
wartości tego wskaźnika u starszych dziewcząt są na-
stępstwem większego przyrostu komponenty tłuszczo-
wej oraz mniejszej aktywności fizycznej [12].

Zdaniem niektórych badaczy okres dojrzewania 
jest okresem krytycznym dla kształtowania poziomu 
VO2max. Mirwald i wsp. [13] postulują, że podejmo-
wanie aktywności fizycznej w tym okresie warunkuje 
wielkość VO2max w okresie dorosłości.

W badaniach własnych różnica w wielkości maksy-
malnego minutowego poboru tlenu w ujęciu globalnym 
między zawodnikami a zawodniczkami wyniosła około 
30%. Dane te znalazły potwierdzenie w obserwacjach 
innych autorów [6, 14–16].

Wysoki poziom V̇ O2max jest jednym z najbardziej 
istotnych czynników decydujących o wytrzymałości 
biegowej [17, 18]. U kobiet i mężczyzn trenujących 
dyscypliny wytrzymałościowe wielkość maksymalnego 
minutowego poboru tlenu często przekracza poziom  
60 ml ∙ kg–1 ∙ min–1 [19]. Wilmore, Costill [20] podają, 
że najwyższa wartość tego wskaźnika została zanoto-
wana u kobiet trenujących biegi narciarskie, wyniosła 

Rycina 3. Międzygrupowe różnice w wielkości maksymalnego poboru 
tlenu w ujęciu relatywnym na poziomie progu niekompensowanej kwasicy 
metabolicznej (TDMA) oraz w końcowej fazie wysiłku testowego 

Figure 3. Intergroup differences in maximum oxygen uptake in a relative 
sense at the TDMA level and in the final phase of exercise intensity

Rycina 4. Międzygrupowe różnice w wielkości maksymalnego poboru 
tlenu w ujęciu do beztłuszczowej masy ciała (FFM) na poziomie progu 
niekompensowanej kwasicy metabolicznej (TDMA) oraz w końcowej fazie 
wysiłku testowego

Figure 4. Intergroup differences in maximum oxygen uptake relative to FFM 
at the TDMA level and in the final phase of exercise intensity
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ona 77 ml ∙ kg–1 ∙ min–1, u mężczyzn, również trenują-
cych biegi narciarskie 94 ml ∙ kg–1 ∙ min–1. 

Na istotny związek między V̇ O2max ∙ kg–1 a wyni-
kiem w lekkoatletycznych biegach średnich i długich 
zwracają uwagę liczni autorzy [21, 22]. Wysokie warto-
ści tego wskaźnika mają także wpływ na efektywność 
procesów restytucyjnych, szczególnie po wysiłkach in-
tensywnych [23, 24].

Zagadnienie przebiegu reakcji fizjologicznych na 
wysiłki na poziomie progu przemian anaerobowych 
poruszane jest przez wielu autorów. Próg przemian 
beztlenowych jako kryterium fizjologiczne daje duże 
możliwości interpretacyjne, jest bardzo czułym mier-
nikiem rozwoju zdolności wysiłkowej ustroju [25]. 
Wyznaczenie progu przemian beztlenowych w bada-
niach porównawczych kobiet i mężczyzn dostarczyć 
może wielu cennych informacji, które przyczynić się 
mogą do indywidualizacji i optymalizacji procesu tre-
ningu [16]. 

W niniejszych badaniach stwierdzono różnice 
płciowe w zużyciu tlenu zarejestrowane w trakcie wy-
siłku o intensywności TDMA. W ujęciu globalnym na 
poziomie TDMA różnica ta wyniosła 20% i okazała 
się istotna statystycznie. W ujęciu relatywnym różnica 
zmniejszyła się do 4%, natomiast w odniesieniu do bez-
tłuszczowej masy ciała wyniosła 8%. W obu sygnalizo-
wanych przypadkach różnica w wielkości omawianego 
wskaźnika okazała się nie istotna statystycznie.

Zużycie tlenu na poziomie TDMA stanowiło u kobiet 
81%, natomiast u mężczyzn 72% VO2max. W literaturze 
podawane jest, że wartości uzyskane w badaniach grup 
sportowych zwykle przewyższają poziom 80% VO2max 
i mieszczą się w przedziale 75–90% VO2max [25, 26].

Wnioski

1. Wielkości maksymalnego poboru tlenu w ujęciu 
całkowitym u zawodniczek były niższe niż u zawod-
ników o 30%, różnica ta zmniejszyła się po zrelaty-
wizowaniu tego wskaźnika do masy ciała i wyniosła 
15%, natomiast w wielkościach odniesionych do 
FFM wyniosła 4%.

2. Różnica międzygrupowa w poborze tlenu na po-
ziomie TDMA w ujęciu globalnym wyniosła 20%, 
w ujęciu relatywnym różnica zmniejszyła się do 4%, 
natomiast w odniesieniu do beztłuszczowej masy 
ciała – 8%.

3. Częstość skurczów serca na poziomie progu TDMA 
nie różniła istotnie porównywanych grup, natomiast 
w wielkościach maksymalnych zaobserwowano 
znamienne różnice (różnica międzygrupowa – 5 
[sk ∙ min–1].

4. Maksymalna minutowa wentylacja płuc zawodni-
czek była niższa od wartości tego wskaźnika u za-
wodników o 32%, natomiast na poziomie TDMA 
różnica ta wyniosła 17%.
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Cel pracy. Porównanie poziomu wybranych zdolności koordynacyjnych u chłopców uprawiających narciar-
stwo zjazdowe oraz u ich nietrenujących rówieśników; wyodrębnienie tych zdolności koordynacyjnych, których 
poziom wyróżnia najlepszych polskich narciarzy w wieku 13–15 lat. 

Materiał i metody. Badaniami objęto 38 narciarzy oraz 74 chłopców nieuprawiających sportu. Wyodręb-
niono 6 grup chłopców trenujących i nietrenujących, których podzielono na trzy kategorie wiekowe: 13, 14 
i 15 lat. Badania dotyczyły oceny poziomu sześciu predyspozycji koordynacyjnych, tj. czasu reakcji prostej 
i złożonej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, podzielności uwagi, orientacji-postrze-
gania. Ich pomiaru dokonano za pomocą komputerowego testu zdolności koordynacyjnych PNTR. W opra-
cowaniu wyników zastosowano podstawowe metody statystyczne oraz wskaźniki unormowane i korelację 
rang Spearmana. 

Wyniki. Chłopcy trenujący narciarstwo zjazdowe w każdym przypadku przeważali nad nietrenującymi 
rówieśnikami z grupy porównawczej poziomem analizowanych  predyspozycji  koordynacyjnych. Najlepsi 
w swoich kategoriach wiekowych zawodnicy charakteryzowali się wyższym od pozostałych narciarzy pozio-
mem koordynacji, co było szczególnie widoczne u 13- i 14-latków. Spośród badanych predyspozycji koordy-
nacyjnych najsilniejsze związki z poziomem sportowym młodych narciarzy wykazała orientacja-postrzeganie 
i podzielność uwagi.

Wnioski. Spośród badanych zdolności koordynacyjnych najsilniejsze związki z poziomem sportowym nar-
ciarzy na etapie szkolenia ukierunkowanego mają orientacja i dostosowanie. Ponieważ narciarstwo zjazdowe 
wymaga od zawodników najwyższego poziomu koordynacji, dlatego w treningu dzieci i młodzieży szczególny 
nacisk należy położyć na stosowanie form ruchowych kształtujących nie tylko równowagę ciała, lecz również 
inne zdolności koordynacyjne. 
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Aim of the study. The main aim of the thesis is  the attempt to compare the level of the selected motor skills 
of boys who practice alpine skiing and of their peers who do not practice any sport. The next aim is to discover 
which coordinative skills do the best Polish skiers aged 13–15 excel in. 

Material and methods. The material of the thesis consists of the examination results of 38 skiers and 74 
boys who do not practice any sport. All the subjects, both skiers and boys who do not train, were divided into 
6 groups. They were divided into three age groups: 13- 14- and 15-year-olds. The research was aimed at assess-
ment of the coordinative predispositions (time of simple and complex reaction, visual-motor coordinative, spacial 
orientation, multitasking, orientation-perception). They were measured by the computer coordinative skills test 
PNTR. The basic statistic methods, normalized coefficients and Spearman’s rank correlation coefficient were 
used to elaborate the results. 

Results. The boys who train the alpine skiing prevail over the boys who do not train by their level of the ana-
lyzed coordinative predispositions. The champions among their age group were characterized by a higher level 
of coordination, it was evident especially among the 13- and 14-year-olds. It was proved that the strongest link 
between the sport level of the young skiers and their level of coordinative predispositions have multitasking and 
orientation-perception.

Conclusions. Alpine skiing requires the highest level of motor skills. Thus, while couching children and ado-
lescents, it is important to put the emphasis on the motor activities that develop not only the balance, but also 
the motor coordinative skills. 

Wstęp

Koordynacja ruchowa sportowców wysokokwalifikowa-
nych od wielu lat stanowi przedmiot badań naukowych, 
które są jednak niejednorodne i często mało spójne 
metodologicznie. Dotyczą najczęściej prób ustalenia 
wpływu różnorodnych zdolności koordynacyjnych na 
poziom wyników sportowych [1, 2, 3, 4, 5]. Prowadzone 
od lat w różnych ośrodkach naukowych eksperymenty 
nie przyniosły dotąd jednoznacznych rezultatów. Ich 
efektem są bardzo często diametralnie różne wyniki, 
co nie pozostaje bez  wpływu na kształtowanie się kon-
trowersyjnych poglądów na ten temat. 

Powodem trudności w interpretacji wyników ba-
dań jest niemożność precyzyjnego wyodrębnienia 
i zdefiniowania zdolności koordynacyjnych, które 
związane są nie tylko z aparatem ruchu, lecz również 
z funkcjami centralnego układu nerwowego i narzą-
dów zmysłów [6]. Wiele niejasności i komplikacji ma 
także źródło w sposobie określania poszczególnych 
zdolności, często intuicyjnym, jak również w ich po-
miarze, zazwyczaj zdeterminowanym rodzajem po-
siadanej aparatury. 

Rezultaty dotychczas prowadzonych badań nauko-
wych nad uwarunkowaniami procesu uczenia się tech-
niki ruchu prowadzą do wniosku, że poziom koordyna-
cji ruchowej decyduje w znacznej mierze o szybkości 
przyswajania i doskonalenia nowych aktów ruchowych. 
Problem ten jest szeroko prezentowany w literaturze 
przedmiotu [7, 8, 9, 10]. Ponadto wyższy poziom ko-
ordynacji ruchowej ułatwia opanowanie coraz trudniej-
szych zadań ruchowych, a zdolności koordynacyjne 
stanowią „genetyczną” podstawę opanowania techniki 

sportowej [11]. Można je zatem traktować jako „predys-
pozycje” umiejętności ruchowych.

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia szko-
lenia sportowego dzieci i młodzieży. Na ten właśnie 
okres przypada największa dynamika rozwoju koordy-
nacji ruchowej, a odpowiednie jego stymulowanie pro-
wadzi do podniesienia poziomu sportowego. Wykazano 
bowiem, że w pierwszych etapach szkolenia istnieje 
ścisły związek pomiędzy poziomem rozwoju zdolności 
koordynacyjnych a umiejętnościami techniczno-tak-
tycznymi, a także efektywnością walki sportowej [8, 
12, 13, 14, 15, 16, 17]. Należy więc uznać, że trening 
koordynacyjny we współczesnym sporcie stał się nie-
zbędny i jest jedną z dróg prowadzących do osiągnię-
cia mistrzostwa sportowego [18, 19]. Aby trening ten 
spełniał swoje zadania, był racjonalny i optymalny oraz 
kształtował te zdolności koordynacyjne, których wysoki 
poziom jest pożądany u zawodnika, niezbędne jest 
określenie modelu wymogów koordynacyjnych danej 
dyscypliny sportu.

Naukowcy zajmujący się narciarstwem alpejskim 
koncentrują uwagę wokół zagadnień dotyczących bio-
mechaniki jazdy na nartach [20, 21, 22], fizjologii pracy 
mięśniowej [23, 24, 25, 26, 27], kontuzji narciarskich 
[28, 29, 30, 31], specjalnych testów motorycznych 
[32, 33] itp. Efekty dociekań badawczych związanych  
z tymi oraz innymi zagadnieniami prezentowane są 
podczas cyklicznych Międzynarodowych Kongresów 
Nauki i Narciarstwa [34, 35, 36]. Jednak  do rzadko-
ści należą doniesienia dotyczące koordynacji ruchowej 
w narciarstwie alpejskim. Dlatego stosunkowo mało 
poznany jest czynnik złożoności koordynacyjnej zadań 
ruchowych, które są realizowane zarówno w czasie 
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specjalistycznego treningu narciarskiego, jak i podczas 
bezpośredniej rywalizacji sportowej. 

W narciarstwie zjazdowym konieczne jest szybkie 
korygowanie ruchu w celu dostosowania go do zmien-
nego i nie zawsze stabilnego podłoża. Mamy zatem 
tutaj do czynienia ze świadomym wytrącaniem ciała 
narciarza ze stanu równowagi, a następnie z powrotem 
do niego [37, 38]. Stąd jazda na nartach jest ciągłym 
treningiem równowagi dynamicznej. Nie dziwi więc 
fakt, że zainteresowanie badaczy zajmujących się ko-
ordynacją ruchową w narciarstwie zjazdowym koncen-
trowało się wokół zagadnień związanych z równowagą 
ciała [39, 40, 41, 42, 43]. Dużo mniej uwagi poświęcono 
natomiast pozostałym zdolnościom koordynacyjnym 
[44, 45, 46]. 

Narciarstwo zjazdowe jest złożoną i niezmiernie 
trudną technicznie dyscypliną sportu. W początkowych 
etapach szkolenia sportowego dużo czasu należy po-
święcić kształtowaniu nawyków ruchowych, gdyż tylko 
prawidłowo opanowana technika jazdy na nartach 
umożliwia późniejszą progresję poziomu sportowego. 
Wydaje się więc, że rola, jaką odgrywa koordynacja 
ruchowa u zawodników uprawiających narciarstwo 
zjazdowe jest trudna do przecenienia. Warunkuje ona 
bowiem szybkość i skuteczność uczenia motorycznego 
oraz stanowi jeden z najważniejszych elementów wy-
korzystywanych podczas sportowej jazdy na nartach, 
ponieważ predyspozycje do wykonywania ruchów cy-
klicznych i dokładnych w zmieniających się warunkach 
muszą mieć znaczący wpływ na czas przejazdu. 

Powyższe rozważania wskazują nie tylko na po-
trzebę wskazania tych zdolności koordynacyjnych, 
które determinują poziom sportowy zawodników w nar-
ciarstwie zjazdowym, lecz również tych, które istotnie 
różnicują młodych narciarzy od nietrenujących chłop-
ców. Z tych powodów za główny cel pracy przyjęto 
porównanie poziomu wybranych predyspozycji koordy-
nacyjnych między chłopcami trenującymi narciarstwo 
zjazdowe i ich rówieśnikami nieuprawiającymi sportu 
oraz wyodrębnienie tych zdolności koordynacyjnych, 
których poziom wyróżnia najlepszych polskich narcia-
rzy w wieku 13–15 lat. 

Cel pracy zrealizowano poszukując odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze:
– Czy występują różnice w zakresie poziomu po-

szczególnych predyspozycji koordynacji pomiędzy 
badanymi narciarzami i ich rówieśnikami nieupra-
wiającymi sportu?

– Czy narciarze, najlepsi w poszczególnych kate-
goriach wiekowych, charakteryzują się wyższym 

poziomem analizowanych predyspozycji koordyna-
cyjnych od pozostałych zawodników uzyskujących 
gorsze wyniki sportowe?

– Jak silne są związki pomiędzy poziomem analizo-
wanych predyspozycji koordynacyjnych a wynikami 
sportowymi osiąganymi przez badanych narciarzy 
w poszczególnych grupach wiekowych?

Materiał i metody 

W badaniach wzięło udział łącznie 113 chłopców 
w wieku 13–15 lat. Za główny materiał opracowania 
posłużyły wyniki badań 38 zawodników trenujących 
narciarstwo zjazdowe. Pozostali badani (74 chłopców) 
byli nieuprawiającymi sportu uczniami szkół z okolic 
Zakopanego. Taki wybór grupy porównawczej wydaje 
się uzasadniony, ponieważ większość badanych za-
wodników to mieszkańcy terenów górskich naszego 
kraju. 

Wszyscy narciarze byli klasyfikowani na listach ran-
kingowych Polskiego Związku Narciarskiego w sezonie 
2011/2012. Najlepsi spośród badanych zawodników 
zajęli odpowiednio miejsca: trzecie (kategoria Junior 
B) – zawodnik 13-letni, szóste (kategoria Junior B) – 
zawodnik 14-letni oraz jedenaste (kategoria Junior A) 
– zawodnik 15-letni.  

Wyodrębniono 6 grup, które obejmowały trenują-
cych i nietrenujących chłopców podzielonych na trzy 
kategorie wiekowe: 13, 14 i 15 lat. W tabeli 1 zamiesz-
czono dane na temat liczebności wydzielonych grup 
oraz zestawiono charakterystyki liczbowe podstawo-
wych cech somatycznych badanych chłopców. 

Badania, które poprzedziły pomiary podstawowych 
cech somatycznych, tj. wysokości i masy ciała, prze-
prowadzono w miesiącach kwietniu i maju, a więc bez-
pośrednio po zakończeniu okresu startowego. Badania 
właściwe dotyczyły oceny poziomu sześciu predyspo-
zycji koordynacyjnych. W tym celu zastosowano kom-
puterowy test zdolności koordynacyjnych PNTR [47], 
który obejmował pomiary: 
1) czasu reakcji prostej na bodziec wzrokowy, 
2) czasu reakcji złożonej na bodźce wzrokowe,
3) koordynacji wzrokowo-ruchowej (jako predyspozy-

cji zdolności orientacji) badanej za pomocą zmody-
fikowanej próby na aparacie Piórkowskiego, 

4) orientacji przestrzennej (jako predyspozycji zdolno-
ści orientacji) badanej za pomocą zmodyfikowanej 
próby na aparacie krzyżowym,

5) podzielności uwagi (jako predyspozycji zdolności 
dostosowania),
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6) orientacji-postrzegania (jako predyspozycji zdolno-
ści orientacji).

W celu określenia poziomu sportowego każdemu 
z zawodników przypisano rangę odpowiadającą miej-
scu zajętemu w klasyfikacji indywidualnej Polskiego 
Związku Narciarskiego po zakończonym sezonie star-
towym 2011/2012. Ponieważ zawodnicy 13- i 14-letni 
są klasyfikowani łącznie, przeprowadzono osobne ran-
gowania w poszczególnych rocznikach według liczby 
uzyskanych w danym sezonie punktów PZN.  

W opracowaniu wyników zastosowano podsta-
wowe metody statystyczne – średnią arytmetyczną, 
odchylenie standardowe oraz wartość minimalną 
i maksymalną. Ocenę poziomu rozwoju poszczegól-
nych zdolności koordynacyjnych prowadzono w gru-
pach wieku kalendarzowego. W celu zobrazowania róż-
nic pomiędzy narciarzami a chłopcami nietrenującymi 
dokonano normowania średnich rezultatów pomiarów 
zawodników na średnią i odchylenie standardowe 
wyników chłopców z grupy porównawczej. Wielkości 
wskaźników unormowanych określono przy zastoso-
waniu wzoru:

ejporównawczgrupy 

ejporównawczgrupy narciarzy

SD
X X=WU 

 

Dodatkowo dokonano normowania rezultatów 
uzyskanych w testach przez najlepszego zawodnika 

w każdej analizowanej kategorii wieku kalendarzowego 
na średnią i odchylenie standardowe badanych narcia-
rzy w tym samym wieku. W tym przypadku zastoso-
wano wzór:

 wiekowejkategorii  danej wnarciarzy 

 wiekowejkategorii  danej wnarciarzy badanego

SD
X X

=WU1


 

Ujemne wartości tak obliczonych wskaźników 
unormowanych informują o tym, że oceniani narciarze 
charakteryzowali się niższym poziomem analizowanej 
predyspozycji koordynacyjnej od grupy porównawczej. 
Dlatego przy obliczaniu wielkości WU zmieniono znak 
minus na plus i odwrotnie w przypadku prób, których 
miarą był czas wykonania (krótszy czas – lepszy wy-
nik). Dotyczyło to prób: czasu reakcji prostej, czasu 
reakcji złożonej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz 
orientacji przestrzennej.

Określono także wpływ wartości poszczególnych 
predyspozycji koordynacyjnych na poziom sportowy 
przy zastosowaniu współczynnika korelacji rang 
Spearmana.

Wyniki badań

Chłopcy trenujący narciarstwo zjazdowe w każdym 
przypadku przeważali nad nietrenującymi rówieśni-
kami z grupy porównawczej poziomem analizowanych 

Tabela 1. Liczebność badanych grup oraz charakterystyki liczbowe cech somatycznych  narciarzy i nietrenujących chłopców 
Table 1. The quantity of subjects in each group and numeral characteristics of the somatic features of the skiers and of the boys who do not practice 
sports

Wiek [lata]
Age [years]

Cecha
Feature

13 14 15

Narciarze
Skiers

Nietrenujący
Boys who do 
not practice 

sports

Narciarze
Skiers

Nietrenujący
Boys who do 
not practice 

sports

Narciarze
Skiers

Nietrenujący
Boys who do 
not practice 

sports

N = 14 N = 25 N = 12 N = 24 N = 12 N = 25

Wysokość ciała 
Body height 

[cm]

X 162,47 156,58 167,29 164,16 173,10 168,74

SD 5,333 8,900 6,137 8,689 5,696 9,937

Min 156,3 146,1 157,6 148,4 163,1 150,3

Max 174,5 179,3 180,1 175,5 181 182,4

Masa ciała 
Body mass

[kg]

X 53,33 47,11 56,12 59,36 65,21 59,80

SD 6,853 8,640 8,348 14,657 11,776 14,910

Min 39,1 34,1 47,3 37,6 46,7 38,4

Max 64,5 68,3 72,6 83,7 83,9 84,1
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zdolności koordynacyjnych (ryc. 1, tab. 2). Zauważyć 
jednak należy, że różnice pomiędzy porównywanymi 
grupami przedstawiały się inaczej w poszczególnych 

kategoriach wieku kalendarzowego. Szczególnie wi-
doczne było niewielkie zróżnicowanie międzygrupowe 
rezultatów testów oceniających poziom podzielności 

Rycina 1. Profile poziomu predyspozycji koordynacyjnych badanych narciarzy – normowanie na średnią i odchylenie standardowe wyników nietrenujących 
chłopców z grupy porównawczej

Figure 1. Coordinative predispositions profiles of the examined skiers – normalizing the test results of the boys who do not practice sports to the average 
and to the standard deviation

 

Rycina  2. Profile poziomu predyspozycji koordynacyjnych najwyżej klasyfikowanych w swoich kategoriach wiekowych narciarzy – normowanie na średnią 
i odchylenie standardowe wyników wszystkich zawodników w danej grupie wieku kalendarzowego

Figure 2. The profiles of the boys who have the best level of the coordinative predispositions in their age group – normalizing to the average and the 
standard deviation of all the players’ results 
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uwagi, orientacji przestrzennej i orientacji-postrzegania 
u chłopców w wieku 15 lat. Istotne różnice (WU > 1 SD) 
występowały natomiast w młodszych kategoriach wie-
kowych. U 13-latków dotyczyły one czasu reakcji prostej 
(WU = 2 SD) i złożonej (WU = 1,5 SD), a u 14-latków 
– orientacji-postrzegania (WU = 1,3 SD) i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej (WU = 1 SD). W przypadku pozo-
stałych analizowanych predyspozycji koordynacyjnych 
różnice średnich arytmetycznych wyników trenują-
cych i nieuprawiających sportu chłopców mieściły się 

w przedziale od 0,5 do 1 odchylenia standardowego 
grupy porównawczej. 

W opracowaniu zdecydowano się na prezentację 
wyników komputerowych testów zdolności koordyna-
cyjnych uzyskanych przez najwyżej sklasyfikowanych 
na listach rankingowych PZN zawodników z każdej 
kategorii wiekowej (tab. 3). Prezentacji tej dokonano 
na tle trenujących narciarstwo zjazdowe rówieśników 
(ryc. 2). Reprezentujący najwyższy poziom sportowy 
wśród 13- i 14-latków narciarze wyraźnie przeważali 

Tabela 2. Charakterystyki liczbowe wyników komputerowych testów zdolności koordynacyjnych badanych narciarzy i nietrenujących chłopców 
Table 2. Numeral characteristics of the computer test results of the skiers and boys who do not practice sports

Wiek [lata]
Age [years]

Predyspozycja
Predisposition

13 14 15

Narciarze
Skiers

Nietrenujący
Boys who 

do not prac
tice sports

Narciarze
Skiers

Nietrenujący
Boys who 

do not prac
tice sports

Narciarze
Skiers

Nietrenujący
Boys who 

do not prac
tice sports

Czas reakcji prostej 
Simple reaction time [0.000 s]

X 262,67 306,60 261,80 280,08 248,36 272,17

SD 21,207 21,688 25,674 27,290 24,511 24,406

Min 236 264 239 246 225 230

Max 303 341 333 325 305 319

Czas reakcji złożonej 
Complex reaction time  [0.000 s]

X 404,50 522,47 476,60 517,08 399,73 458,75

SD 43,538 77,512 71,942 62,983 79,222 107,863

Min 341 355 362 410 336 339

Max 470 663 602 611 637 727

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Visual-motor  coordination [s]

X 78,61 87,31 80,47 94,45 73,55 78,78

SD 4,990 9,854 6,727 13,521 9,948 5,456

Min 71,57 73,1 71,57 74,15 60,03 69,32

Max 87,55 100,79 91,89 116,54 90,07 87,75

Orientacja przestrzenna
Spatial orientation [s]

X 105,06 121,51 109,43 133,01 101,51 101,93

SD 12,139 19,767 13,720 26,693 21,097 10,285

Min 89,75 89,91 94,03 99,64 69,97 75,01

Max 126,82 151,21 143,02 174,99 143,02 115,73

Podzielność uwagi [wskaźnik uwagi]
Multitasking  [attention factor]

X 54,33 47,47 51,80 43,75 62,64 60,50

SD 18,612 11,153 10,806 15,390 14,686 13,067

Min 25 33 31 21 39 42

Max 88 76 64 80 88 86

Orientacja-postrzeganie
Orientation-perception [%]

X 52,36 44,55 56,19 38,55 52,86 51,84

SD 11,471 10,028 7,088 13,555 5,824 14,106

Min 32 34,3 42,1 32,8 44,5 35,1

Max 71,1 70,3 71 66,8 64 87,5
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nad pozostałymi zawodnikami poziomem zdolności ko-
ordynacyjnych. Obliczone dla nich wskaźniki unormo-
wane przekroczyły lub zbliżyły się do wartości odchyle-
nia standardowego w próbach: orientacji-postrzegania 
(13 lat – WU = 1,2 SD; 14 lat – WU = 2,1 SD), podzielno-
ści uwagi (13 lat – WU = 1,4 SD; 14 lat – WU = 0,9 SD) 
oraz reakcji prostej (13 lat – WU = 1,3 SD). Najwyżej 
klasyfikowany narciarz wśród 15-latków charakteryzo-

wał się natomiast zbliżonym do średniej trenujących ró-
wieśników poziomem koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
orientacji przestrzennej, podzielności uwagi i orien-
tacji-postrzegania. Przeważał jednak wyraźnie nad 
pozostałymi zawodnikami poziomem reakcji prostej 
(WU = 0,8 SD) i złożonej (WU = 0,6 SD). 

Uzupełnieniem przedstawionych wyżej relacji są 
wielkości współczynników korelacji rang określających 

Tabela 3. Wyniki komputerowych testów zdolności koordynacyjnych najwyżej klasyfikowanych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych 
Table 3. The results of the computer motor coordination skills’ test of the best competitors from each age group

Wiek [lata]
Age [years]

Predyspozycja
Predisposition

13 14 15

Czas reakcji prostej
Simple reaction time [0.000 s] 236 249 228

Czas reakcji złożonej
Complex reaction time  [0.000 s] 381 446 352

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Visual-motor  coordination [s] 76,11 77,75 72,88

Orientacja przestrzenna
Spatial orientation [s] 94,25 103,14 100,79

Podzielność uwagi [wskaźnik uwagi]
Multitasking [attention factor] 81 62 61

Orientacja-postrzeganie
Orientation-perception [%] 65,6 71 53,1

Tabela 4. Współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy poziomem predyspozycji koordynacyjnych a poziomem sportowym badanych narciarzy 
w poszczególnych kategoriach wieku kalendarzowego

Table 4. Spearman’s rank correlation coefficients between the level of coordinative predispositions and the sport level of the examined skiers in each age group

Wiek [lata]
Age [years]

Predyspozycja
Skill 

13 14 15

Czas reakcji prostej
Simple reaction time [0.000 s] 0,3032 0,0435 0,0042

Czas reakcji złożonej
Complex reaction time  [0.000 s] 0,2098 0,2983 0,5135

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Visual-motor  coordination [s] 0,4427 0,2204 0,0087

Orientacja przestrzenna
Spatial orientation [s] 0,1979 0,2556 0,0696

Podzielność uwagi [wskaźnik uwagi]
Multitasking [attention factor] 0,6169* 0,6885* 0,5482

Orientacja-postrzeganie
Orientation-perception [%] 0,7079* 0,5553 0,4567

* – p < 0,05
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siłę związków pomiędzy poziomem poszczególnych 
predyspozycji  koordynacyjnych a poziomem sporto-
wym badanych narciarzy w poszczególnych grupach 
wieku kalendarzowego. 

Na istotne zależności z poziomem sportowym (miej-
sce rankingowe) wskazują współczynniki korelacji obli-
czone dla podzielności uwagi u zawodników w wieku 
13 lat i 14 lat oraz orientacji-postrzegania u 13-latków 
(tab. 4). Wysokie, aczkolwiek nieistotne statystycznie, 
wielkości współczynników określają związki poziomu 
sportowego z orientacją postrzeganiem (wiek 14 i 15 
lat) oraz koordynacją wzrokowo-ruchową (wiek 13 lat) 
i czasem reakcji złożonej (wiek 15 lat). Jak się wydaje, 
brak w tych przypadkach istotności statystycznej wy-
nika ze stosunkowo małej liczebności badanych grup 
sportowych.

Dyskusja

Podjęty w opracowaniu problem jest złożony i dys-
kusyjny. Złożony z uwagi na liczne uwarunkowania 
uwzględnionych predyspozycji koordynacyjnych, dys-
kusyjny zaś z powodu niepewności rzeczywistych przy-
czyn zmiennej struktury zdolności koordynacyjnych ba-
danych chłopców.  

Zaprezentowane rezultaty badań zwracają uwagę 
na specyficzne znaczenie zdolności koordynacyjnych 
w narciarstwie. Najlepsi zawodnicy w wieku 13 i 14 lat 
wyraźnie przeważali nad pozostałymi narciarzami po-
ziomem orientacji i podzielności uwagi. Jak wiadomo, 
zawodnik obdarzony lepszą podzielnością uwagi 
i orientacją przestrzenną wykonuje szybciej i dokład-
niej zadania ruchowe, w tym te postawione mu w spo-
sób zaskakujący [11, 18]. Ma to bezpośredni wpływ 
na efektywność prowadzonych zajęć treningowych. 
W konsekwencji więc zawodnicy ci szybciej osiągają 
poziom mistrzostwa sportowego. Logiczne wydaje się 
więc, że o poziomie sportowym narciarzy na etapie 
szkolenia ukierunkowanego decydują zdolności ko-
ordynacyjne, które wiążą się nie tylko z kompleksem 
zdolności motorycznego uczenia się, ale także z kom-
pleksem adaptacji motorycznej [48, 49]. Pamiętać jed-
nak należy, że badani narciarze charakteryzowali się 
wysokim poziomem wszystkich analizowanych predys-
pozycji koordynacyjnych, a szczególnie czasu reakcji 
prostej i złożonej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Świadczy o tym ich znacząca przewaga nad rówieśni-
kami nieuprawiającymi sportu. Nie ma jednak pewno-
ści, na ile przewaga ta była efektem selekcji sportowej, 
a na ile efektem zwiększonej aktywności ruchowej i sto-

sowania ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. 
Wiadomo natomiast, że nabór do grup sportowych nie 
obejmował testów oceniających poziom zdolności ko-
ordynacyjnych. Pamiętać też należy, że jazda na nar-
tach wymaga wykonywania dokładnych i szybkich ru-
chów w zmiennych warunkach [44], dlatego w treningu 
narciarza stosowane są swoiste ćwiczenia, które siłą 
rzeczy rozwijają zdolności koordynacyjne. Wydaje się 
więc pewne, że złożoność techniki oraz specyficzne 
warunki startowe w narciarstwie alpejskim wymagają 
od zawodników, zgodnie z koncepcją Farfela, trze-
ciego, a więc najwyższego poziomu koordynacji rucho-
wej [50].  

Tezę tę dodatkowo potwierdzają wyniki korela-
cji Spearmana. Wskazują one bowiem, że wysokimi, 
znamiennymi dla narciarstwa rangami odznaczają się 
takie koordynacyjne zdolności motoryczne jak dosto-
sowanie (test podzielności uwagi) oraz orientacja (test 
orientacji-postrzegania). Uzyskane rezultaty można 
byłoby uznać za zgodne z poglądami innych autorów 
[44], gdyby nie fakt nieistotnych związków pomiędzy 
poziomem sportowym zawodników a czasem reakcji 
złożonej i prostej. Parametry te traktowano bowiem do 
tej pory jako niezmiernie istotne w narciarstwie alpej-
skim. Zaznaczyć jednak należy, że każdy adept sportu 
wyczynowego musi wykazać się wysokim poziomem 
szybkości reakcji, zarówno prostej jak i tej złożonej. 
Słabsi kandydaci są eliminowani już na wstępnych 
etapach selekcji. O dalszych wynikach i mistrzostwie 
sportowym decydują więc inne, specyficzne dla danej  
dyscypliny sportowej zdolności koordynacyjne.

Tak w przypadku analizy korelacji rang, jak i profili 
rozwoju predyspozycji koordynacyjnych najlepszych 
w swoich kategoriach wiekowych zawodników, odno-
towane zależności dotyczą głównie 13- i 14-latków. 
Nie występują one natomiast lub są znacznie słabsze 
u 15-letnich sportowców. Jak się wydaje jest to wyni-
kiem specyfiki analizowanej dyscypliny sportu. W po-
równaniu z młodszymi kategoriami wiekowymi u za-
wodników w wieku 15 lat gwałtownie rośnie znaczenie 
startów w zawodach międzynarodowych, które organi-
zowane są poza granicami naszego kraju. Tym samym 
nakłady finansowe na szkolenie narciarzy w tym wieku 
znacząco się zwiększają. Ze względu na bardzo wy-
sokie koszty specjalistycznego treningu narciarskiego 
i udziału w zawodach, główny ciężar finansowy spo-
czywa na rodzicach. Dlatego też ich status finansowy 
może uniemożliwić nawet najlepiej rokującym zawod-
nikom kontynuację uprawiania narciarstwa. Prowadzi 
to do stopniowego ograniczania liczby startów, 
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a w konsekwencji do obniżenia poziomu sportowego 
i późniejszej stopniowej rezygnacji z wyczynowego 
uprawiania sportu. Dlatego widoczną w badaniach 
własnych antynomię wyników w grupach sportowych 
można tłumaczyć m.in. specyficzną dla narciarstwa 
i nieuzasadnioną sportowo selekcją zawodników powo-
dowaną w głównej mierze czynnikami ekonomicznymi. 
Możliwe, że dotyczyła ona głównie osobników o wyso-
kim poziomie zdolności koordynacyjnych. Świadczyć 
o tym mogą dużo słabsze, na tle nietrenujących rówie-
śników, rezultaty 15-letnich narciarzy w porównaniu 
z młodszymi zawodnikami w testach oceniających po-
ziom orientacji przestrzennej, podzielności uwagi oraz 
orientacji-postrzegania. Także profil rozwoju zdolności 
koordynacyjnych najlepszego narciarza w wieku 15 lat 
przebiega na dużo niższym poziomie niż ma to miejsce 
u liderów młodszych kategorii wiekowych. Korelacja 
rang Spearmana wykazała natomiast u 15-letnich nar-
ciarzy wysokie, choć nieistotne statystycznie związki 
z poziomem sportowym tych samych predyspozycji ko-
ordynacyjnych (podzielność uwagi, orientacja-postrze-
ganie) co w przypadku młodszych sportowców.  

Możliwe, że opisane wyżej zjawisko byłoby mniej 
widoczne w przypadku większej liczby badanych. 
Jednakże liczba zawodniczek i zawodników trenują-
cych wyczynowo narciarstwo zjazdowe w Polsce w każ-
dej kategorii wiekowej jest bardzo mała. Uwidacznia to 
najlepiej fakt, że badana grupa trenujących 15-latków 

stanowi 1/3 wszystkich narciarzy w tym wieku, których 
wyniki zostały uwzględnione na listach rankingowych 
Polskiego Związku Narciarskiego za sezon 2011/2012.   

Przedstawione w pracy poglądy ujęto zarówno 
w aspekcie wyników badań empirycznych, jak też do-
świadczeń trenerskich. Na pewno nie jest to kompletne 
podsumowanie, a zaledwie zarysowanie poruszonego 
problemu. Analiza wyników stwarza jednak podstawę 
do dalszych naukowych poszukiwań w celu określenia 
znaczenia poszczególnych zdolności koordynacyjnych 
w narciarstwie zjazdowym.

Wnioski

1. Wyselekcjonowani zawodnicy charakteryzowali się, 
w większości przypadków,  znacząco wyższym po-
ziomem zdolności koordynacyjnych od nieuprawia-
jących sportu rówieśników.

2. Spośród analizowanych predyspozycji koordynacyj-
nych najsilniejsze związki z poziomem sportowym 
narciarzy na etapie szkolenia ukierunkowanego 
wykazały orientacja-postrzeganie oraz podzielność 
uwagi.

3. W treningu narciarskim dzieci i młodzieży szcze-
gólny nacisk należy położyć na stosowanie form ru-
chowych kształtujących nie tylko równowagę ciała, 
ale również zdolność orientacji i dostosowania. 
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Cel pracy. We współczesnej piłce nożnej kobiet coraz większego znaczenia nabiera wszechstronne przygo-
towanie zawodniczek zarówno pod względem motorycznym, jak i technicznym. Istotne dla przebiegu meczu 
staje się umiejętne podejmowanie decyzji ukierunkowanych na prowadzenie pojedynków gry 1 × 1 lub wyboru 
współdziałania z partnerami. Powyższe spostrzeżenia stały się punktem wyjścia badań w celu: (1) ustalenia 
poziomu symetrii i asymetrii strzałów na bramkę, (2) przeglądu topografii strzałów z uwzględnieniem stref bo-
iska oraz sektorów bramki, (3) przeanalizowania symetrii w czasie wykonywania rzutów karnych, (4) określenia 
techniki strzałów na bramkę, po których najczęściej padały bramki oraz (5) wskazania na udział współdziałania 
i pojedynków 1 × 1 w akcjach zakończonych zdobyciem bramki.

Materiał i metody. Przeprowadzono analizę 84 bramek zdobytych podczas 25 meczów Mistrzostw Europy 
kobiet w piłce nożnej w 2009 r., które rozegrane zostały w Finlandii.

Wyniki. Wśród analizowanych bramek jedynie 33,9% zdobyto po strzałach lewą nogą, a 66,1% nogą prawą. 
Obserwacje symetrii strzałów z uwzględnieniem stref boiska i sektorów bramki wskazują na większą syme-
tryzację działań. Z prawej strefy boiska zdobyto 55,4%, a z lewej 44,6% bramek. Natomiast w prawą połowę 
sektora bramki skierowano 44,6% celnych strzałów, a w lewą – 55,4% zakończonych zdobyciem bramki. Na 
49 piłkarek, zdobywających bramki z akcji dla swoich reprezentacji, jedynie 5 zawodniczek wykazało się umie-
jętnością strzałów zarówno prawą, jak i lewą nogą. Ważną kwestią przy analizie zdobytych bramek jest sposób 
(technika) wykonania strzałów. Stwierdzono przewagę bramek po strzałach nogą (81,2%) w porównaniu do 
wykonań głową (18,8%). W strzałach nogą dominuje technika uderzenia wewnętrzną częścią stopy (35,7%) 
oraz uderzenie wewnętrznym podbiciem (33,9%). 

Wnioski. Stwierdzono, że strzały na bramkę cechuje wyraźna asymetria wykonania. Wśród działań zakoń-
czonych zdobyciem bramki niezwykle istotne staje się współdziałanie z partnerami.

Aim of the study. In contemporary women’s football we can observe an increase in the importance of ver-
satile preparation of players both in terms of motor activity and technique. What is essential in the play is the 
ability to take quick decisions i.e. to play one on one or cooperate with partners. It made us do research into: (1) 
determining the level of symmetry and asymmetry of shots at goal, (2) see through the topography of the shots 
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taking into consideration the spots of players taking shots and the goal’s sectors, (3) analyze the foot symmetry 
when taking penalties, (4) determining the successful shot technique, (5) pointing at the percentage of one-on-
one and teamwork actions which were successful.

Material and methods. The material was an analysis of 84 goals during 25 matches of the UEFA Women’s 
EURO 2009 in Finland.

Results. Amongst the analyzed goals only 33.9% were scored with the left foot, while 66.1% were scored 
with the right foot. The observation of symmetry taking into consideration the pitch zone and goal sectors showed 
higher symmetrization of actions. From the right pith zone 55.4% of goals wee scored while from the left one 
44.6%. Whereas the right sector of the goal was aimed at 44.6% of cases and the left one – in 55.4%. Among 
49 players scoring goals for their team only 5 showed the ability of scoring goals with both right and left foot. 
An important question the goals analysis is the technique of shots. More goals were scored with foot (81.2%) 
than with head (18.8%). In the foot shots the inside of the foot was used (35.7%) and inner-foot volley (22.9%).

Conclusion. It was found that the shots at goal featured significant asymmetry. Among the successful ac-
tions teamwork is very important.

Wstęp

Umiejętność oddawania strzałów na bramkę uznaje 
się za jeden z największych atutów zawodnika, gdyż 
jakość ich wykonania decyduje o wyniku meczu. 
Szczególnego znaczenia nabiera wszechstronność 
wyszkolenia, tj. umiejętność oddawania strzałów za-
równo prawą, jak i lewą nogą. W Polsce pierwsze ba-
dania, którymi objęto piłkarzy nożnych, zainicjowano 
w 1978 r. w czasie mistrzostw świata [1], a potem kon-
tynuowano na kolejnych zawodach najwyższej rangi [2, 
3, 4, 5, 6, 7]. 

Spośród opracowań autorów zagranicznych należy 
wymienić prace: Careya i wsp. [8], C. Mc Ilwraitha [9], 
Hughessa [10], McLeana i Tumilty [11], Patritila i Leesa 
[12]. Wraz z rozwojem poszukiwań badawczych nad 
charakterystyką gry w kobiecej piłce nożnej [13, 14, 15] 
pojawiły się także prace dotyczące symetryzacji strza-
łów w wykonaniu zawodniczek płci żeńskiej [13, 16, 17, 
18].

Materiał i metody badań

Materiał badań stanowiła analiza wszystkich 84 bra-
mek zdobytych podczas 25 meczów Mistrzostw Europy 
Kobiet w piłce nożnej w 2009 r., które rozegrane zo-
stały w Finlandii. Spośród 84 analizowanych bramek 69 
zostało zdobytych w wyniku działań zespołowych, a 15 
– z rzutów karnych. Te ostatnie stanowiło 9 bramek 
uzyskanych podczas serii rzutów karnych, niezbędnej 
do wyłonienia zespołu awansującego do dalszych gier 
mistrzostw.

Jako metodę badań przyjęto obserwację pośrednią, 
opartą na zapisie obrazu, z wykorzystaniem arkusza 
do rejestracji zjawiska symetryzacji strzałów do bramki, 
w opracowaniu Starosty i Bergiera [5]. Wykorzystano 

ponadto dane o liczbie oddanych strzałów z raportu 
UEFA1. 

Zróżnicowano także efektywność gry zespołów 
zwycięskich i pokonanych z uwzględnieniem: ilości 
strzałów, bramek, liczby pojedynków 1 × 1 w ataku oraz 
liczby współdziałań zawodniczek w sytuacjach zakoń-
czonych zdobyciem bramki. 

Wyniki badań

Struktura wszechstronnego wyszkolenia zawodniczek, 
ewidentna przy zdobywaniu bramek po atakach z gry, 
wskazuje na asymetrię działań, gdyż jedynie 33,9% 
bramek zdobyto po strzałach lewą nogą, a 66,1% nogą 
prawą (ryc. 2). Wyniki z danych z mistrzostw Europy 
z 2009 r. potwierdzają rezultaty dotychczasowych ba-
dań gry zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Zgodny 
z dotychczasową tendencją jest również wskaźnik sku-
teczności strzałów: na 649 strzałów oddanych przez 
piłkarki i zdobytych z gry 69 bramek wskaźnik skutecz-
ności kształtuje się na poziomie 10,6%.

Obserwacje symetrii strzałów z uwzględnieniem 
stref boiska i sektorów bramki wskazują na większą sy-
metryzację działań (tab. 1). Z prawej strefy boiska zdo-
byto 55,4%, a z lewej 44,6% bramek. Równocześnie 
w prawą połowę sektora bramki skierowano natomiast 
44,6% celnych strzałów, a w lewą – 55,4% zakończo-
nych zdobyciem bramki. Szczegółową analizę wszech-
stronności strzałów, po których zdobyto bramki prawą 
i lewą kończyną dolną, ilustrują ryciny 3 i 4. Z topografii 
ich rozmieszczenia wynika, że zdecydowaną więk-
szość goli zdobywano z pola karnego, głównie między 
linią pola bramkowego a pola karnego. Zauważyć na-

1 ht tp://www.uefa.com/womenseuro/matches/season=2009/
round=15046/index.html.
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leży znaczną wszechstronność po strzałach oddanych 
prawą nogą, o której świadczyła proporcja strzałów 
wykonanych z obu sektorów boiska (pola karnego) 
oraz obu sektorów bramki (ryc. 3). Strzały lewą nogą 
cechuje mniejsza wszechstronność i wykonywane 
są z lewego sektora i do lewej połowy bramki (ryc. 1; 
ryc. 4). Szczegółowa analiza symetrycznego przygo-
towania zawodniczek poszczególnych krajów ukazuje 
ewidentne braki w tym elemencie przygotowana piłkar-
skiego. Na 49 piłkarek, zdobywających bramki z akcji dla 
swoich reprezentacji, jedynie 5 zawodniczek wykazało 
się umiejętnością strzałów zarówno prawą, jak i lewą 
nogą (tab. 7). Grings, Laudehr (Niemcy), Pedersen 
(Norwegia), Carney, Smith K. (Anglia) – to nazwiska 
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Rycina 1. Podział bramki na sektory oraz boiska na strefy (Bergier, 2009)

Figure 1. The division of the goal into sectors and the pitch into zones (Bergier, 2009)

 
Rycina 2. Asymetria strzałów prawą i lewa noga podczas UEFA Women’s 
EURO 2009

Figure 2. The asymmetry of left- and right-foot shots during the UEFA 
Women’s EURO 2009

Tabela 1. Topografia bramek zdobytych nogą z uwzględnieniem stref boiska i sektorów bramki podczas UEFA Women’s EURO 2009

Table 1. The topography goals scored with foot taking into consideration the pitch zones and the goal’s sectors

Strefa boiska (pola 
karnego)

Sektor światła bramki
Ogółem

Lewy Prawy

NL* NP* NL NP ilość %

Lewa
%

9
36

7
28

3
12

6
24 25 44,6

Prawa
%

5
16,1

10
32,3

2
6,4

14
45,2 31 55,4

Ogółem
%

14
25

17
30,4

5
8,9

20
35,7 56 100

*  NL – noga lewa, NP – noga prawa
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Rycina 3. Topografia zdobytych bramek prawą nogą z uwzględnieniem stref boiska i sektorów bramki w UEFA Women’s EURO 2009

Figure 3. The topography of the goals scored with right foot taking into consideration the pitch zones and goal’s sectors during the UEFA Women’s EURO 2009
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  Rycina 4. Topografia zdobytych bramek lewą nogą z uwzględnieniem stref boiska i sektorów bramki w UEFA Women’s EURO 2009

Figure 4. The topography of the goals scored with left foot taking into consideration the pitch zones and goal’s sectors during the UEFA Women’s EURO 2009
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należy fakt, iż zawodniczki lewonożne utrzymują ten-
dencję zgodną z pozostałymi piłkarkami – wykonują 
strzały jednostronnie używając jedynie nogi dla siebie 
dominującej (Bajramaj – Niemcy, Panico – Włochy).

Szczególne miejsce przy zdobywaniu bramek 
zajmują strzały z rzutów karnych, gdyż coraz czę-
ściej w zawodach piłkarskich najwyższej rangi, takich 
jak mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy czy Liga 
Mistrzów, ich skuteczne wykonanie decyduje o zdoby-
wanych medalach. Zwrócić należy uwagę, że zdobycie 
bramki z rzutu karnego nie gwarantuje pełnej skutecz-
ności, jak powszechnie się sądzi. W analizowanych 
mistrzostwach Europy kobiet wskaźnik skuteczności 
wyniósł 75% (tab. 2, ryc. 5). Podkreślić należy fakt dość 
symetrycznego wykonania strzałów po tym stałym frag-

Tabela 2. Charakterystyka rzutów karnych z uwzględnieniem sektorów bramki podczas UEFA Women’s EURO 2009

Table 2. Characteristics of the penalties taking into consideration goal’s sectors during the UEFA Women’s EURO 2009

NOGA

Sektor światła bramki

Niecelne Ogółem
%Lewy Prawy

L1 SL1 L2 SL2 P1 SP1 P2 SP2

Lewa – – – – 1 – 1 – 0 2 10%

Prawa – 1 6 1 0 – 5 – 5 18 90%

Ogółem – 1 6 1 1 – 6 – 5 20 100%

Gole – 1 6 1 1 – 6 – – 15 75%

% 6,7 40 6,7 6,7 – 40 – – – –

* Wskaźnik skuteczności / Indicator of effectiveness
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Rycina 5. Topografia zdobytych bramek z rzutów karnych z uwzględnieniem sektorów bramki w UEFA Women’s EURO 2009

Figure 5. The topography of successful penalties taking into consideration goal’s sectors during the UEFA Women’s EURO 2009

Rycina 6. Topografia zdobytych bramek z rzutów karnych z uwzględnieniem 
sektorów bramki w UEFA Women’s EURO 2009

Figure 6. The topography of successful penalties taking into consideration 
goal’s sectors during the UEFA Women’s EURO 2009
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piłkarek, których zdolność symetrycznego wykonania 
celnego strzału na bramkę świadczy o wysokim po-
ziomie przygotowania specjalistycznego. Podkreślić 
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mencie gry. W prawy sektor bramki piłka trafiała 7 razy, 
co stanowiło 46,7% ogółu wykonań, natomiast w lewy 
– 8 razy, czyli 53,4%. Ponadto zdecydowaną większość 
zdobytych bramek sytuuje się w obu bocznych, dolnych 
sektorach bramki – po 40% (ryc. 6).

Ważną kwestią przy analizie zdobytych bramek 
jest sposób (technika) wykonania strzałów. Przewagę 
stanowią bramki po strzałach nogą (81,2%) niż głową 
(18,8%) (ryc. 7). W strzałach nogą dominuje technika 
uderzenia wewnętrzną częścią stopy (35,7%) oraz 
uderzenia wewnętrznym podbiciem (33,9%) (tab. 3, 
ryc. 8). 

Należy pamiętać, że zdobycie bramki poprze-
dzają różne działania z piłką, takie jak pojedynki 1 
× 1 oraz współdziałanie z partnerami. Z analizy tych 
mistrzostw wynika, że wzorzec strzałów drużyny 

w meczu to 13 strzałów, 1,5 goli, 0,38 pojedynków 1 
× 1 oraz 1,78 współdziałań (tab. 4). Coraz częściej 
badacze poszukują zróżnicowania działań z piłką 
w grze zespołów zwycięskich i pokonanych [17, 19, 
20]. Taką próbę w zakresie strzałów i poprzedza-
jących je działań przeprowadzono wśród zespołów 
zwycięskich i pokonanych (tab. 5, 6). Efektywność 
tych działań jest korzystniejsza we wszystkich ana-
lizowanych parametrach, w tym istotnie statystycz-
nie w odniesieniu do liczby strzałów, liczby bramek  
i aktywności współdziałania dla drużyn będących zwy-
cięzcami spotkania. Zawodniczki uzyskały lepsze pa-
rametry efektywności strzałów w fazie pucharowej niż 
w eliminacjach, co wskazuje, że przy wyższym pozio-
mie zespołów występuje większa efektywność działań 
z piłką. Największą różnicę, tj. istotną statystycznie, 

Tabela 3. Sposób i miejsce oddania strzałów nogą  zakończonych zdobyciem bramki podczas UEFA Women’s EURO 2009

Table 3. The way and the spot of shot execution during the UEFA Women’s EURO 2009

Sposób oddania strzału Prawa/lewa 
noga

Lewy sektor 
boiska

Środkowy 
sektor boiska

Prawy sek
tor boiska

W tym
Razem %

BP PP

Wewnętrzna część stopy
LN 2 3 2 5 2

20
35,7PN 2 6 5 4 9

Wewnętrznym podbiciem
LN 0 5 2 0 7

19
33,9PN 2 2 8 4 8

Prostym podbiciem
LN 1 2 2 0 5

14
25PN 1 6 2 3 6

Zewnętrznym podbiciem
LN 0 0 0 0 0

3
5,4PN 1 1 1 2 1

Razem 9 25 22 18 38 56 100
LN – lewa noga, PN – prawa noga, BP – bez przyjęcia piłki, PP – z przyjęciem piłki

strzały głową
19%

strzały nogą 81%

 

 

wewnętrzna
część stopy

35,7%

wewnętrzne
podbicie

33,9%

proste podbicie

zewnętrzne
podbicie

5,4%

25%

Rycina 7. Sposób zdobywania bramek z podziałem na uderzenia nogą 
oraz głową

Figure 7. The way of scoring goals

Rycina 8. Sposób oddania strzałów nogą zakończonych zdobyciem bramki 
podczas UEFA Women’s EURO 2009

Figure 8. The way of scoring goals with foot during the UEFA Women’s 
EURO 2009
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Tabela 4. Efektywność działań w sytuacjach zdobywania bramek podczas mistrzostw świata w 2009 r.

Table 4. Effectiveness of actions scoring the goals during UEFA Women’s EURO 2009

Efektywność działań
Ogółem Średnia

ilość ilość

Ilość strzałów 649 12,8

Ilość zdobytych bramek 75 1,5

Aktywność pojedynków 1×1 w ataku 19 0,38

Aktywność współdziałania 75 1,78

Tabela 5. Efektywność działań zespołów zwycięskich i pokonanych 

Table 5. Effectiveness of actions of the winning and the defeated teams

Efektywność działań
Zespoły zwycięskie Zespoły pokonane

t p
x ± SD n x ± SD n

Ilość strzałów 15,72 ± 5,46 22 10,54 ± 5,67 22 2,818 0,007*

Ilość zdobytych bramek 2,50 ± 1,26 22 0,72 ± 0,70 22 5,753 0,001*

Aktywność pojedynków 1×1 w ataku 0,59 ± 0,85 22 0,22 ± 0,68 22 1,557 0,126

Aktywność współdziałania 2,72 ± 2,43 22 0,90 ± 1,34 22 3,068 0,003*

* poziom istotności przy p<0,050 / activity level at p < 0.050

Tabela 6. Efektywność działań zespołów w fazie eliminacji i w fazie pucharowej turnieju mistrzowskiego

Table 6.  Effectiveness of actions of the teams in the group phase and the play-off phase of the champion tournament

Efektywność działań
Faza eliminacji Faza pucharowa

t p
x ± SD n x ± SD n

Ilość strzałów 12,55 ± 6,31 36 13,50 ± 6,90 14 –0,462 0,645

Ilość zdobytych bramek 1,33 ± 1,19 36 1,92 ± 1,54 14 –1,455 0,152

Aktywność pojedynków 1×1 w ataku 0,30 ± 0,66 36 0,57 ± 0,93 14 –1,124 0,266

Aktywność współdziałania 1,36 ± 1,47 36 2,85 ± 1,47 14 –2,854 0,019*

* poziom aktywności przy p < 0,050 / activity level at p < 0.050
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Tabela 7. Stronne zróżnicowanie piłkarek w odniesieniu do wykonanych celnych strzałów na bramkę

Table 7. Side differentiation of the players in relation to the goals scored

Kraj
Liczba piłkarek 
zdobywających 

bramki
Nazwisko piłkarek

Ilość 
zdobytych 

bramek

Łączna ilość 
bramek

Kończyna dolna Strzał 
głową/

sytuacyjny

Liczba 
strzałów

prawa lewa

Ukraina 2
Apanaschenko 1

2
1   

28
Pekur 1  1  

Holandia 5

Van de Ven 2

6

2   

43
Stevens 1  1  

Smit 1 1   
Melis 1  1  
Pieete 1 1   

Finlandia 4

Saari 1

5

 1  

68
Kalmari 2 1  1
Sallstom 1   1
Sjolund 1  1  

Dania 3
Andersen 1

3
1   

44Pape 1 1   
Rasmussen 1  1  

Niemcy 9
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wykazano w przypadku współdziałania zawodniczek 
przed oddaniem strzału zakończonym zdobyciem 
bramki (tab. 6).

Dyskusja 

Ogólnie przyjmuje się, że populację ludzi stanowią 
w około 80% osoby praworęczne lub prawonożne, a na 
sprawniejszą stronę lewej części ciała przypada 20% 
osób. Wyniki wieloletnich badań nad symetrią działań 
w piłce nożnej mężczyzn, w tym głównie strzałów na 
bramkę, mają stosunkowo stałą tendencję. W mistrzo-
stwach świata w 1978 r. przewaga zawodników wyko-
nujących strzały nogą prawą wyniosła 70% [1]. Badania 
[8] symetryzacji różnych czynności z piłką typu: przy-
jęcie piłki, drybling, podania, wybicia piłki, strzały na 
bramkę, blokowanie piłki, wykazały dominację nogi pra-
wej u 79% piłkarzy. Interesujące, że zarówno zawodnicy 
lewo-, jak i prawonożni używali w podobnej proporcji 
swojej preferowanej nogi. Największą asymetryczność 
wykazano przy stałych fragmentach gry: lewonożni 
w 94%, a prawonożni 96%. Jedynie większą różnicę 
stwierdzono przy wykonaniu strzałów: prawonożni 74% 
strzałów prawą nogą, a lewonożni 87% nogą lewą.

Badania symetryzacji strzałów na kolejnych 
Mistrzostwach Świata w 1990 r. i 2002 r. wykazały ten-
dencję w kierunku większej symetryzacji tej czynności 
[21]. Jednak już obserwacje Mistrzostw Europy w 2004 
r. wykazały wyższą przewagę piłkarzy przygotowanych 
asymetrycznie, gdyż 80% z nich wykazało dominację 
nogi prawej. Obserwacja nad symetryzacją działań 
wśród kobiet grających w piłkę nożną ujawniają po-
dobne prawidłowości. Analiza podań w Mistrzostwach 
Europy w 2005 r. [13] wykazała dominację nogi prawej 
– 80% i nie różnicowała żadnej z formacji. Jednak na 
podstawie szczegółowej analizy stwierdzono, że w for-
macji ataku najwięcej było zawodniczek podających 
piłkę tak prawa, jak i lewą nogą – 50%. Zapewne takie 
zagrania wymuszone były sytuacjami na boisku, które 
wymagają zagrań także nogą słabszą.

Obserwacje strzałów na bramkę w analizowa-
nych mistrzostwach wykazały dominację nogi prawej 
w 66,1%, przy 33,9% nogi lewej. Obserwacje Mistrzostw 
Świata U – 19 kobiet wykazały jeszcze większą asyme-
tryczność strzałów pomiędzy nogą prawą (74%) a nogą 
lewą (26%) [22]. Warto jednak zauważyć, że na tych 
mistrzostwach w drużynie Mistrzyń Świata, zespole 
Niemiec, grała największa liczba zawodniczek o przy-
gotowaniu symetrycznym w zakresie strzałów – 64%. W 
porównaniu do mistrzostw Europy z 2009 r. widoczne 

są wyraźne rezerwy w symetrycznym przygotowaniu 
zawodniczek. Zaledwie pięć reprezentantek wykazało 
się bardzo ważną umiejętnością oddania strzałów na 
bramkę kończyną dominującą oraz przeciwną. Należy 
podkreślić, iż piłka nożna to gra złożona i o sukcesie 
meczowym decyduje kompleksowe przygotowanie 
zawodnika, a ćwiczenia symetryzacji ruchów są dopeł-
nieniem całokształtu treningu. Dzięki nim możliwe jest 
uruchomienie rezerw dotychczas niewykorzystywa-
nych lub używanych w niewielkim stopniu.

Analiza zdobytych bramek po szczególnych strza-
łach, tj. z rzutu karnego, kiedy dochodzi do bezpośred-
niego pojedynku strzelających i broniących, wykazała 
wyraźną symetryzację działań, gdyż aż 90% stanowiły 
strzały nogą prawą, tj. świadczące o lepszych umie-
jętnościach. Zauważyć należy, że w sytuacji rzutu kar-
nego, kiedy wydaje się, że bramkarz jest praktycznie 
bez szans, wskaźnik skuteczności wynosił 75%, co 
może świadczyć, że ta umiejętność nie jest jeszcze do-
brze opanowana przez zawodniczki. 

Coraz częściej autorzy badań nad charakterystyką 
gry poszukują czynności z piłką w największym stop-
niu różnicujących grę zespołów zwycięskich w piłce 
nożnej [17, 19, 23]. Wyniki analizowanych badań wy-
kazały znaczące zróżnicowanie efektywności strzałów 
u zawodniczek zespołów zwycięskich w porównaniu do 
pokonanych w takich parametrach, jak ilość strzałów, 
ilość bramek oraz aktywność współdziałania z partne-
rem. Dane o aktywności współdziałania parametrów 
podczas zdobywania bramek wyznaczają nowe czyn-
ności zawodniczek, które mają ważne znaczenie dla 
zwycięstwa w meczach.

Wnioski 

Poszukiwania badawcze nad symetryzacją działań 
z piłką podczas strzałów zakończonych zdobyciem 
bramki pozwalają na sformułowanie następujących 
wniosków:
1. Strzały, po których zdobywane są bramki cechuje 

znaczna asymetryczność wykonania z dominacją 
nogi prawej.

2. Stwierdza się stosunkowo dużą symetryzację przy 
strzałach z prawej i lewej strefy boiska oraz do pra-
wej i lewej połowy sektorów bramki.

3. Strzały z rzutów karnych cechuje bardzo duża asy-
metryczność wykonania z dominacją nogi prawej.

4. Podstawową techniką zdobywania bramek są ude-
rzenia wewnętrzną częścią stopy oraz wewnętrz-
nym podbiciem.
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5. Zespoły zwycięskie cechuje większa efektyw-
ność działań we wszystkich analizowanych czyn-
nościach z piłką. W gronie najlepszych zespołów 

szczególnego znaczenia nabiera współdziałanie 
z partnerem.
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Wstęp. Pobyt człowieka pod wodą z zatrzymanym oddechem ograniczony jest przez wytwarzanie i groma-
dzenie się w organizmie dwutlenku węgla z jednoczesnym narastaniem deficytu tlenu oraz wysokie ciśnienie 
wody, działające na przestrzenie wewnętrzne, zwłaszcza na klatkę piersiową i uszy. Do podstawowych czyn-
ników warunkujących możliwości adaptacyjne człowieka w nurkowaniu z zatrzymanym oddechem zalicza się 
predyspozycje fizyczne, psychiczne oraz wiek. Z uwarunkowaniami tymi nierozłącznie związane są umiejętności 
techniczne i doświadczenie. Postępy w nurkowaniu z zatrzymanym oddechem świadczą o systematycznym 
wzroście mechanizmów adaptacyjnych człowieka w wodzie. 

Cel pracy. Ocena rozwoju i prognozy rekordów świata w freedivingu w poszczególnych konkurencjach, 
w dwu kategoriach – mężczyzn i kobiet. 

Materiał i metody. Zbadano 220 rekordy świata z lat 1993–2009, ustanowione w dwu kategoriach – ko-
biet i mężczyzn, z uwzględnieniem podziału na 8 konkurencji freedivingu. Analizę wyników przeprowadzono 
z uwzględnieniem podziału na pięcioletnie okresy, dokonując obliczeń predykcji na rok 2014. 

Wyniki. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż rekordy świata we wszystkich konkurencjach freedivingu 
w latach 1993–2009 były wielokrotnie poprawiane. Mężczyźni częściej niż kobiety pobijali rekordy świata, 
a także uzyskiwali lepsze rezultaty. Największe postępy zanotowano w konkurencjach nurkowania na odległość, 
zarówno bez płetw (DNF – Dynamic Apnea Without Fins), jak też w płetwach (DYN – Dynamic Apnea) oraz 
w nurkowaniu w głąb bez płetw (CNF – Constant Weight Apnea Without Fins). Najmniejsze przyrosty rekordów 
świata w freedivingu stwierdzono w VWT (Variable Weight Apnea) i FIM (Free Immersion Apnea), w których to 
konkurencjach o sukcesie, oprócz wysiłku fizycznego, decyduje wzrastające wraz z zanurzeniem ciśnienie wody. 

Wnioski. Do roku 2014 rekordy świata w freedivingu powinny zostać poprawione we wszystkich konku-
rencjach, u kobiet w największym zakresie tam, gdzie decydującą rolę odgrywają czas zanurzenia i wysokie 
ciśnienie wody, a u mężczyzn – dodatkowo wysiłek fizyczny.

Introduction. Human stay under water with breath hold is limited by production and accumulation in or-
ganism of carbon dioxide with simultaneous increase in oxygen shortage, high hydrostatic pressure in internal 

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   
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Wstęp

Freediving (ang. nurkowanie swobodne) – to dyscy-
plina sportowa, która polega na jak najdłuższym lub 
jak najgłębszym nurkowaniu z zatrzymanym odde-
chem. W 1992 r. powstała międzynarodowa organiza-
cja AIDA International (International Association for the 
Development of Freediving), dzięki której opracowano 
zasady współzawodnictwa, a także organizowane są 
zawody i notowane rekordy świata w 8 konkurencjach [1].

Nurkujący z zatrzymanym oddechem, zarówno w kon-
kurencjach statycznych, jak i dynamicznych, narażeni są 
na stopniowo zwiększającą się hiperkapnię i hipoksję, 
a ponadto podczas nurkowania w głąb, ze względu na 
zwiększające się ciśnienie hydrostatyczne – ściskanie 
klatki piersiowej, zatok i rozciąganie błon bębenkowych 
uszu. Wskutek zbyt długiego przebywania pod wodą, po-
wodującego obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu poniżej 
50 mm Hg, może dojść do zaburzeń pracy mózgu i utraty 
przytomności, chociaż u wybitnych nurków pod koniec 
wynurzania stwierdzono ciśnienie parcjalne tlenu o wy-
sokości 30,6 mm Hg [2, 3, 4].

Możliwości adaptacyjne człowieka do nurkowania 
z zatrzymanym oddechem uwarunkowane są wieloma 
czynnikami. Do podstawowych zaliczyć należy predys-
pozycje fizyczne, psychiczne oraz wiek. Z uwarunko-
waniami tymi nierozłącznie związane są umiejętności 
techniczne, doświadczenie i wykorzystywany sprzęt. 
Pobyt człowieka pod wodą z zatrzymanym odde-
chem ogranicza wytwarzanie i gromadzenie w organi-
zmie dwutlenku węgla, narastający deficyt tlenu oraz 
wysokie ciśnienie wody, które działa na przestrzenie 
wewnętrzne, zwłaszcza na klatkę piersiową i uszy [5].

Dzięki odpowiedniemu treningowi najlepsi freedi-
verzy są w stanie wytrzymać pod wodą bardzo długi 
okres. Ciśnienie parcjalne tlenu może zmniejszyć się 
u nich o 50% w porównaniu do stanu normalnego, 
przy równoczesnym wyraźnym wzroście ciśnienia par-
cjalnego dwutlenku węgla [6]. Świadczy to o możliwo-
ściach rozwoju reakcji ochronnych organizmu ludzkiego 
przed niedotlenieniem, a także zwalniających zużycie 
tlenu [7], zabezpieczając mózg przed uszkodzeniem 
czy wystąpieniem omdlenia w wyniku skrajnego niedo-
tlenienia [8, 9, 10].

W czasie pobytu pod wodą u freediverów w wyniku 
działania mechanizmów adaptacyjnych i wytrenowania 
następuje:
• zmiana rozmieszczenia krwi w organizmie (blood 

shift) poprzez skurcz naczyń obwodowych powo-
dujących mniejszy dopływ krwi do mięśni, przez co 
zwalnia się w nich metabolizm glukozy, ogranicza-
jący produkcję mleczanu [11, 12],

• bradykardia, czyli zwolnienie pracy układu krąże-
niowego, która wraz ze skurczem naczyń obwo-
dowych stanowi tzw. odruch na nurkowanie (diving 
reflex) [13, 14, 15, 16, 17],

• efekt śledzionowy, powodujący poprzez skurcz 
śledziony dostarczenie do układu krążeniowego 
dodatkowej ilości erytrocytów [18, 19, 20, 21],

• efekt Bohra, powodujący uwalnianie większej ilości 
tlenu do tkanek intensywniej pracujących niż do po-
zostałych [22].

Dostosowanie się układu krążeniowego do wa-
runków nurkowania z zatrzymanym oddechem umoż-
liwia jednoczesną aktywację współczulnego i przy-

space, especially on chest and ears. Physical and mental predispositions as well as the age belong to basic fac-
tors determining human adaptive prospects in breath hold diving. Technical skills and experience are bound to 
these factors. Advances in freediving testify systematic development of human adaptive mechanisms in water. 

Aim of the study. Evaluation and prediction of world records in freediving in individual competition, for men 
and women. 

Material and methods. The research material consists of 220 world records obtained between 1993 and 
2009 in men and women categories, regarding 8 freediving competitions. Results analyses were conducted in 
5-years-long periods, computing the predictions for 2014. 

Results. Conducted analyses show that world records in all freediving competitions from between 1993 and 
2009 were beaten multiple times. Men more often than women have beaten world records, they also obtained 
better results. The largest progress was noted in Dynamic Apnea (DYN) and Dynamic Apnea Without Fins (DNF) 
as well as in Constant Weight Apnea Without Fins (CNF). The smallest increase in world records in freediving 
occurred in VWT (Variable Weight Apnea) and FIM (Free Immersion Apnea) in which success is determined not 
only by physical effort but also by increasing with depth water pressure. 

Conclusions. By the year 2014 freediving world records should have been improved in all competitions, for 
women mostly there where the main role plays time of immersion and high hydrostatic pressure, and for men 
additionally physical effort.
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współczulnego układu nerwowego [23, 24], której 
konsekwencją jest zarówno obniżenie zawartości 
tlenu w tkankach obwodowych, jak i wystarczające 
zaopatrzenie w tlen ważnych dla życia narządów, tj. 
mózgu i serca. Inne mechanizmy adaptacyjne to mo-
bilizacja organizmu przez wzrost aktywności układu 
nerwowego współczulnego i wykorzystanie wolnych 
kwasów tłuszczowych, w wyniku czego oszczę-
dza się zapasy glikogenu mięśniowego i zmniejsza 
produkcję kwasu mlekowego [25, 26]. Niezmiernie 
ważnym mechanizmem adaptacyjnym organizmu 
do warunków niedotlenienia w czasie nurkowania 
z zatrzymanym oddechem jest tzw. poziom stresu 
oksydacyjnego i kontrola tego stresu przez centralny 
układ nerwowy [27].

Jak należy przypuszczać, człowiek może jeszcze 
głębiej i dłużej nurkować, bowiem granice ludzkich 
możliwości w tej dyscyplinie sportu są trudne do okre-
ślenia. Eric Fattah, jeden z byłych rekordzistów świata 
w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea), przy-
puszczał, iż przez wprowadzenie technik jogi możliwa 
będzie poprawa rekordu świata przede wszystkim 
w konkurencji STA (Static Apnea), a w CNF (Constant 
Weight Apnea Without Fins) będzie można osiągnąć 
głębokość 150 m. Eric Fattah uważał również, że 
wyniki zależą nie tylko od samego nurka, ale i od 
sprzętu, jakim dysponuje, głównie od płetw. W efek-
cie postępu technicznego zostaną – jak przypuszczał 
– wynalezione i zastosowane do produkcji ekwipunku 
materiały umożliwiające bardziej efektywne nurkowa-
nie [28].

Cel pracy

Celem niniejszego opracowania jest prognoza rozwoju 
w feedivingu na podstawie analizy rekordów świata 
ustanowionych w latach 1993–2009 w poszczegól-
nych konkurencjach, w kategorii mężczyzn i kobiet, 
w których oprócz wspomagania technicznego o suk-
cesie decydują zarówno czynniki genetyczne, jak 
i kształtowane przez trening mechanizmy adaptacyjne 
człowieka związane z poprawą czasu wstrzymania 
oddechu, tolerancji przestrzeni powietrznych w organi-
zmie człowieka na ciśnienie wody i możliwości wyko-
nania wysiłku fizycznego w tych nader specyficznych 
warunkach. Postępy w nurkowaniu z zatrzymanym 
oddechem świadczą o systematycznym usprawnianiu 
mechanizmów adaptacyjnych człowieka w wodzie, 
rozwoju metod treningowych i sprzętu. Na podstawie 
dotychczasowych osiągnięć zawodników nurkujących 

z zatrzymanym oddechem, posługując się równaniami 
regresji, postanowiono obliczyć wielkość predykcji 
w poszczególnych konkurencjach na rok 2014.

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły wyniki rekordów świata 
we freedivingu, umieszczone w dniu 31 grudnia 2009 r. 
na stronie internetowej AIDA International [1]. Analizie 
poddano 220 rekordów świata, pobitych w latach 
1993–2009 w dwu kategoriach: kobiet i mężczyzn, 
z uwzględnieniem podziału na 8 konkurencji. Były to 
oficjalne rekordy świata w konkurencjach zatwier-
dzonych i nadzorowanych przez AIDA International. 
Analizę wyników w poszczególnych konkurencjach pro-
wadzono odrębnie dla kobiet i mężczyzn z uwzględnie-
niem pięcioletnich przedziałów czasowych, przyjmując 
podział konkurencji na:
• zależne od czasu wstrzymania oddechu z twarzą 

w wodzie w pozycji bezruchu – STA (Static Apnea),
• zależne do czasu wstrzymania oddechu i ciśnienia 

wody w pozycji bez ruchu przy nurkowaniu w głąb 
– NLT (No Limits Apnea),

• zależne od czasu wstrzymania oddechu i wysiłku 
fizycznego związanego z nurkowaniem na odle-
głość – DNF (Dynamic Apnea Without Fins), DYN 
(Dynamic Apnea),

• zależne od czasu wstrzymania oddechu, ciśnienia 
wody i wysiłku fizycznego związanego z nurkowa-
niem w głąb – VWT (Variable Weight Apnea), FIM 
(Free Immersion Apnea), CWT (Constant Weight 
Apnea), CNF (Constant Weight Apnea Without 
Fins).

Wyniki przedstawiono na wykresach i w tabelach. 
Wykorzystując równania regresji dokonano predykcji 
wyników w poszczególnych konkurencjach freedivingu 
na rok 2014.

Wyniki

1. Konkurencja zależna od czasu wstrzymania 
oddechu – STA (Static Apnea)

W konkurencji tej nurkujący w pozycji statycznej, 
leżąc na powierzchni wody, z twarzą zanurzoną, ma za 
zadanie wstrzymać oddech przez czas wcześniej usta-
lony z komisją sędziowską, nie tracąc przytomności 
zarówno przez ten okres, jak też po zakończeniu próby.
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Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji 
STA (Static Apnea) został zanotowany w 1994 roku 
i wynosił 6 min 48 s, a ostatni – w 2009 roku i wynosił 
11 min 35 s. W ciągu 15 lat rekord świata poprawiano 
13 razy, najbardziej znacząco między 2004 a 2009 ro-
kiem. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 4 min 
47 s, czyli o 75,15%. Za pomocą równań regresji wy-
kazano dalszy postęp w tej konkurencji, jednak tempo 
zmian do roku 2014 powinno być wolniejsze niż wcze-
śniej.

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji STA 
(Static Apnea), który zanotowano w 1998 roku, wyno-
sił 5 min 23 s, ostatni – w 2009 roku i wynosił 8 min 
23 s. W ciągu 10 lat rekord świata poprawiano 11 razy 
i podobnie jak u mężczyzn najbardziej znacząco mię-
dzy 2004 a 2009 rokiem. Ostatni wynik był lepszy od 
pierwszego o 3 min, czyli o 57,36%. Za pomocą rów-
nań regresji wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, 
a tempo zmian do roku 2014 powinno być nieznacznie 
szybsze u kobiet niż u mężczyzn. Mężczyźni w tej kon-

kurencji powinni uzyskać czas 12 min 37 s, a kobiety 9 
min 27 s. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 3 
min 10 s. Wyniki prowadzonej analizy przedstawiono 
na rycinie 1 i w tabeli 1.

2. Konkurencja zależna od czasu wstrzymania 
oddechu i ciśnienia wody – NLT (No Limits Apnea)

Konkurencja NLT (No Limits Apnea) polega na nurko-
waniu w głąb w pozycji bez ruchu, trzymając się windy 
w czasie zanurzenia i balonu przy wynurzaniu.

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji 
NLT (No Limits Apnea) został zanotowany w 1993 roku 
i wynosił 123 m, ostatni w 2007 roku i wynosił 214 m. 
W ciągu 17 lat rekord świata był poprawiany 17 razy, 
najbardziej znacząco w 1999 roku – o 13 m, w 2006 
roku – o 11 m, a w 2007 roku – aż o 29 m. Ostatni 
wynik był lepszy od pierwszego o 91 m, czyli o 73,98%. 
Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej 
konkurencji, jednak tempo zmian do 2014 roku powinno 
być wolniejsze niż w ostatnim pięcioleciu.

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International, 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 1. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji STA (Static Apnea) z predykcją na rok 2014 

Figure 1. The dynamics of changes in setting the world STA (Static Apnea) records with computed prediction for the year 2014 
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Rok  Mężczyźni 

[min] 
Współczynnik 
korelacji [r] 

Kobiety 
[min] 

Współczynnik 
korelacji [r] 
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[min] 
2014  12,37  0,91*  9,27  0,97*  3,10 
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2. Konkurencja zależna od czasu wstrzymania oddechu i ciśnienia wody – NLT (No 
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Konkurencja NLT (No Limits Apnea) polega na nurkowaniu w głąb w pozycji bez ruchu, 
trzymając się windy w czasie zanurzenia i balonu przy wynurzaniu. 

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji NLT (No Limits Apnea) został 
zanotowany w 1993 roku i wynosił 123 m, ostatni w 2007 roku i wynosił 214 m. W ciągu 17 
lat rekord świata był poprawiany 17 razy, najbardziej znacząco w 1999 roku – o 13 m, 2006 
roku – o 11 m, a w 2007 roku – aż o 29 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 91 m, 
czyli o 73,98%. Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, jednak 
tempo zmian do 2014 roku powinno być wolniejsze niż w ostatnim pięcioleciu. 

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji NLT (No Limits Apnea) został ustanowiony 
w 1996 roku i wynosił 110 m, ostatni – w 2002 roku i wynosił 160 m. W ciągu 13 lat rekord 
świata poprawiano 3 razy, najbardziej znacząco w 2001 roku – o 20 m. Ostatni wynik był 

Tabela 1. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji STA (Static Apnea)

Table 1. Predictions for 2014 based on all registered world records in  STA (Static Apnea)

Rok Mężczyźni [min] Współczynnik korelacji 
[r] Kobiety [min] Współczynnik korelacji 

[r]
Różnice międzypłcio

we [min]

2014 12,37 0,91* 9,27 0,97* 3,10

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 
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Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji NLT 
(No Limits Apnea) został ustanowiony w 1996 roku 
i wynosił 110 m, ostatni – w 2002 roku i wynosił 
160 m. W ciągu 13 lat rekord świata poprawiano 3 
razy, najbardziej znacząco w 2001 roku – o 20 m. 
Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 50 m, czyli 
o 45,45%. Równaniami regresji wykazano dalszy po-
stęp w tej konkurencji, a tempo zmian u kobiet do 
2014 roku powinno być szybsze niż u mężczyzn. 
Mężczyźni w tej konkurencji powinni uzyskać głę-
bokość 224,8 m, kobiety zaś – o 226,9 m. Różnica 
międzypłciowa powinna wynosić 2,1 m na korzyść 
kobiet. Wyniki prowadzonej analizy przedstawiono 
na rycinie 2 i w tabeli 2.

3. Konkurencje zależne od czasu wstrzymania 
oddechu i wysiłku fizycznego

Do tych konkurencji, rozgrywanych na pływalni, za-
licza się DNF (Dynamic Apnea Without Fins), czyli nur-

kowanie na odległość bez płetw oraz DYN (Dynamic 
Apnea), czyli nurkowanie na odległość w płetwach.

3.1. Konkurencja DNF (Dynamic Apnea Without 
Fins)

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji 
DNF (Dynamic Apnea Without Fins) został zanoto-
wany w 1993 roku i wynosił 125 m, ostatni w 2008 
roku i wynosił 213 m. W ciągu 15 lat rekord świata 
był poprawiany 11 razy, najbardziej znacząco w 2003 
roku – o 32 m i 2008 roku – o 27 m. Ostatni wynik był 
lepszy od pierwszego o 88 m, co oznacza przyrost 
o 70,40%. Równaniami regresji wykazano dalszy po-
stęp w tej konkurencji, gdyż w 2014 roku mężczyźni 
powinni uzyskać głębokość 231,6 m, kobiety zaś 
226,9 m. Tempo zmian powinno być jednak wolniejsze 
niż wcześniej.

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji DNF 
(Dynamic Apnea Without Fins) został zanotowany 

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International, 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 2. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji NLT (No Limits Apnea) z predykcją na rok 2014 

Figure 2. The dynamics of changes in setting the world NLT (No Limits Apnea) records with computed prediction for the year 2014. 
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* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 
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lepszy od pierwszego o 50 m, czyli o 45,45%. Równaniami regresji wykazano dalszy postęp 
w tej konkurencji, a tempo zmian u kobiet do 2014 roku powinno być szybsze niż u 
mężczyzn. Mężczyźni w tej konkurencji powinni uzyskać głębokość 224,8 m, kobiety zaś – o 
226,9 m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 2,1 m na korzyść kobiet. Wyniki 
prowadzonej analizy przedstawiono na rycinie 2 i w tabeli 2. 
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korelacji [r] 
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2014  224,8  0,96*  226,9  0,87  ‐2,1 
* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05  
 
3. Konkurencje zależne od czasu wstrzymania oddechu i wysiłku fizycznego 

Do tych konkurencji, rozgrywanych na pływalni, zalicza się DNF (Dynamic Apnea 
Without Fins), czyli nurkowanie na odległość bez płetw oraz DYN (Dynamic Apnea), czyli 
nurkowanie na odległość w płetwach. 
 
3.1. Konkurencja DNF (Dynamic Apnea Without Fins) 
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w 1998 roku, czyli 5 lat później niż u mężczyzn i wyno-
sił 67 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 160 m. W ciągu 
10 lat rekord był poprawiany 13 razy, najbardziej zna-
cząco w 2005 roku – o 16 m i w 2007 roku – o 18 m. 
Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 93 metry, 
co oznacza przyrost o 138,80 %. Równaniami regre-
sji wykazano dalszy postęp kobiet w tej konkurencji, 
a tempo zmian do 2014 roku powinno być nieznacznie 
szybsze niż u mężczyzn. Mężczyźni w tej konkurencji 
powinni uzyskać odległość 231,6 m, a kobiety 185,2 
m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 46,4 m. 
Wyniki prowadzonej analizy przedstawiono na rycinie 
3 i w tabeli 3.

3.2. Konkurencja DYN (Dynamic Apnea)
Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji DYN 
(Dynamic Apnea) został zanotowany w 1995 roku i wy-
nosił 140 m, ostatni w 2008 roku i wynosił 250 m. W 

ciągu 13 lat rekord świata był poprawiany 14 razy, naj-
bardziej znacząco w 2003 roku – o 17 m, oraz 2007 roku 
– o 18 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 110 
m, co oznacza przyrost o 78,57%. Równaniami regre-
sji wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, gdyż do 
2014 roku mężczyźni powinni uzyskać odległość 282 
m. Tempo zmian powinno być podobne jak w ostatnim 
dziesięcioleciu.

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji DYN 
(Dynamic Apnea) został ustanowiony w 1996 roku, czyli 
1 rok później niż u mężczyzn i wynosił 125 m, ostatni 
w 2008 roku i wynosił 214 m. W ciągu 12 lat rekord 
świata był poprawiany 10 razy, najbardziej znacząco 
w 1998 roku – o 15, 2005 roku – o 14 m, a w 2006 
roku – o 22 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego 
o 89 m, co oznacza przyrost o 71,20%. Równaniami re-
gresji wykazano dalszy postęp kobiet w tej konkurencji, 
a tempo zmian do 2014 roku powinno być wolniejsze 

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International, 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 3. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji DNF (Dynamic Apnea Without Fins) z predykcją na rok 2014 

Figure 3. The dynamics of changes in setting the world DNF (Dynamic Apnea Without Fins) records with computed prediction for the year 2014 

Tabela 3. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji DNF (Dynamic Apnea Without Fins)

Table 3. Predictions for 2014 based on all registered world records DNF (Dynamic Apnea Without Fins)

Rok Mężczyźni [m] Współczynnik korelacji [r] Kobiety [m] Współczynnik korelacji [r] Różnice międzypłciowe [m]

2014 231,6 0,89* 185,2 0,92* 46,4

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 
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Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji DNF (Dynamic Apnea Without Fins) 
został zanotowany w 1993 roku i wynosił 125 m, ostatni w 2008 roku i wynosił 213 m. W 
ciągu 15 lat rekord świata był poprawiany 11 razy, najbardziej znacząco w 2003 roku – o 32 
m i 2008 roku – o 27 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 88 m, co oznacza przyrost 
o 70,40%. Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, gdyż w 2014 roku 
mężczyźni powinni uzyskać w tej konkurencji głębokość 224,8 m, kobiety zaś 226,9 m 231,6 
m. Tempo zmian powinno być jednak wolniejsze niż wcześniej. 

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji DNF (Dynamic Apnea Without Fins) został 
zanotowany w 1998 roku, czyli 5 lat później niż u mężczyzn i wynosił 67 m, ostatni w 2009 
roku i wynosił 160 m. W ciągu 10 lat rekord był poprawiany 13 razy, najbardziej znacząco w 
2005 roku – o 16 m i w 2007 roku – o 18 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 93 
metry, co oznacza przyrost o 138,80 %. Równaniami regresji wykazano dalszy postęp kobiet 
w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być nieznacznie szybsze niż u 
mężczyzn. Mężczyźni w tej konkurencji powinni uzyskać odległość 231,6 m, a kobiety 185,2 
m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 46,4 m. Wyniki prowadzonej analizy 
przedstawiono na rycinie 3 i w tabeli 3. 
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niż w ostatnim pięcioleciu. Mężczyźni w tej konkuren-
cji powinni uzyskać odległość 282 m, a kobiety 234,9 
m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 47,4 m. 
Wyniki prowadzonej analizy przedstawiono na rycinie 
4 i w tabeli 4.

4. Konkurencje zależne od czasu wstrzymania 
oddechu, ciśnienia wody i wysiłku fizycznego

W konkurencjach tych zadaniem nurkującego jest zej-
ście na jak największą głębokość, nie tracąc jednocze-
śnie przytomności zarówno w trakcie, jak też zaraz po 
wynurzeniu się. Nurkuje się na głębokość wcześniej 
ustaloną z komisją sędziowską, co związane jest 
z bezpieczeństwem nurkującego i organizacją zabez-
pieczenia trasy.

4.1. Konkurencja VWT (Variable Weight Apnea)
VWT (Variable Weight Apnea) polega na nurkowaniu 
w głąb w płetwach z dodatkowym balastem, pozwala-
jącym na zanurzenie bez wysiłku fizycznego i po osią-
gnięciu wyznaczonej głębokości wynurzenie poprzez 

odrzucenie balastu, podciąganie za linę z jednoczesną 
pracą kończynami dolnymi.

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji 
VWT (Variable Weight) został zanotowany w 1994 roku 
i wynosił 101 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 142 m. 
W ciągu 16 lat rekord świata był poprawiany 10 razy, 
najbardziej znacząco – o 15 m w 2004 roku. Ostatni 
wynik był lepszy od pierwszego o 41 m, czyli o 39,60%. 
Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej 
konkurencji, w tempie zbliżonym do wcześniejszego.

 Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji VWT 
(Variable Weight Apnea) został ustanowiony w 1995 
roku i wynosił 85 m, a ostatni w 2003 roku i wynosił 122 
m. W ciągu 15 lat rekord świata był poprawiany 3 razy, 
najbardziej znacząco w 2003 roku – o 27 m i w 1997 
roku – o 15 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego 
o 37 m, czyli o 43,52%. Równaniami regresji wykazano 
dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 
roku powinno być szybsze niż u mężczyzn. Mężczyźni 
w tej konkurencji powinni uzyskać głębokość 159,7 m, 
kobiety zaś 164,8 m. Różnica międzypłciowa powinna 

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 4. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji DYN (Dynamic Apnea) z predykcją na rok 2014 

Figure 4. The dynamics of changes in setting the world DYN (Dynamic Apnea) records with computed prediction for the year 2014 

Tabela 4. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji DYN (Dynamic Apnea)

Table 4. Predictions for 2014 based on all registered world records DYN (Dynamic Apnea)

Rok Mężczyźni [min] Współczynnik korelacji [r] Kobiety [min] Współczynnik korelacji [r] Różnice międzypłciowe [min]

2014 282 0,95* 234,9 0,87* 47,1

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 
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Rok  Mężczyźni [m]  Współczynnik 
korelacji [r] 

Kobiety [m] Współczynnik 
korelacji [r] 

Różnice 
międzypłciowe 

[m] 
2014  231,6  0,89*  185,2  0,92*  46,4 

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05  
 
 
3.2. Konkurencja DYN (Dynamic Apnea) 

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji DYN (Dynamic Apnea) został 
zanotowany w 1995 roku i wynosił 140 m, ostatni w 2008 roku i wynosił 250 m. W ciągu 13 
lat rekord świata był poprawiany 14 razy, najbardziej znacząco w 2003 roku – o 17 m, oraz 
2007 roku – o 18 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 110 m, co oznacza przyrost o 
78,57%. Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, gdyż do 2014 roku 
mężczyźni powinni uzyskać odległość 285 m. Tempo zmian powinno być podobne jak w 
ostatnim dziesięcioleciu. 

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji DYN (Dynamic Apnea) został ustanowiony 
w 1996 roku, czyli 1 rok później niż u mężczyzn i wynosił 125 m, ostatni w 2008 roku i 
wynosił 214 m. W ciągu 12 lat rekord świata był poprawiany 10 razy, najbardziej znacząco w 
1998 roku – o 15, 2005 roku – o 14 m, a w 2006 roku – o 22 m. Ostatni wynik był lepszy od 
pierwszego o 89 m, co oznacza przyrost o 71,20%. Równaniami regresji wykazano dalszy 
postęp kobiet w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być wolniejsze niż w 
ostatnim pięcioleciu. Mężczyźni w tej konkurencji powinni uzyskać odległość 282 m, a 
kobiety 234,9 m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 47,4 m. Wyniki prowadzonej 
analizy przedstawiono na rycinie 4 i w tabeli 4. 
 

 
 
Rycina 4. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji DYN (Dynamic Apnea) z predykcją 
na rok 2014  
Figure 4. The dynamics of changes in setting the world DYN (Dynamic Apnea)) records with 
computed prediction for the year 2014  

Źródło/Source:  Statystyki  historii  rekordów  świata  AIDA  International  31  XII  2009  r. 
(www.aida‐international.org) 
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wynosić 5,1 m na korzyść kobiet. Wyniki prowadzonej 
analizy przedstawiono na rycinie 5 i w tabeli 5.

4.2. Konkurencja FIM (Free Immersion Apnea)
FIM (Free Immersion Apnea) to konkurencja polega-
jąca na swobodnym zanurzeniu na wyznaczoną głę-
bokość i wynurzeniu przy zastosowaniu liny opustowej. 
Wysiłek fizyczny w tej konkurencji związany jest z in-
tensywną pracą kończynami górnymi w czasie wynu-
rzania.

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji 
FIM (Free Immersion Apnea) został zanotowany w 1999 
roku i wynosił 72 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 110 
m. W ciągu 11 lat rekord świata był poprawiany 14 razy, 
najbardziej znacząco – o 10 m w 2001 roku. Ostatni 
wynik był lepszy od pierwszego o 38 m, czyli o 52,77%. 
Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej 
konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być 
nieznacznie szybsze niż w latach 2004–2009.

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji FIM 
(Free Immersion Apnea) został ustanowiony w 2001 

roku i wynosił 70 m, ostatni w 2008 roku i wynosił 85 
m. W ciągu 9 lat rekord świata był poprawiany 7 razy, 
najbardziej znacząco – o 4 m w 2005 roku. Ostatni wy-
nik był lepszy od pierwszego o 15 m, czyli o 21,42%. 
Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej 
konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być 
wolniejsze niż wcześniej. Mężczyźni w tej konkurencji 
powinni uzyskać głębokość 130 m, kobiety zaś 98,7 
m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 31,3 m. 
Wyniki prowadzonej analizy przedstawiono na rycinie 
6 i w tabeli 6.

4.3. Konkurencja CWT (Constant Weight Apnea)
CWT (Constant Weight Apnea) to konkurencja po-
legająca na zanurzeniu na wyznaczoną głębokość 
i wynurzeniu ze stałym balastem w płetwach. Wysiłek 
fizyczny w tej konkurencji wynika z intensywnej pracy 
kończynami dolnymi.

 Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkuren-
cji CWT (Constant Weight Apnea) został zanotowany 
w 1995 roku i wynosił 72 m, ostatni w 2009 roku i wyno-

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 5. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji VWT (Variable Weight Apnea) z predykcją na rok 2014 

Figure 5. The dynamics of changes in setting the world VWT (Variable Weight Apnea) records with computed prediction for the year 2014 

Tabela 5. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji VWT (Variable Weight Apnea)

Table 5. Predictions for 2014 based on all registered world records VWT (Variable Weight Apnea)

Rok Mężczyźni [m] Współczynnik korelacji [r] Kobiety [m] Współczynnik korelacji [r] Różnice międzypłciowe [m]

2014 159,7 0,98* 164,8 0,92 -5,1

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 
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Rycina 5. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji VWT (Variable Weight Apnea)  z 
predykcją na rok 2014  
Figure  5.  The  dynamics  of  changes  in  setting  the  world  VWT  (Variable  Weight  Apnea)  
records with computed prediction for the year 2014  

Źródło/Source:  Statystyki  historii  rekordów  świata  AIDA  International  31  XII  2009  r. 
(www.aida‐international.org) 

 
Tabela 5. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych 
rekordów świata w konkurencji VWT (Variable Weight Apnea) 
Table 5. Predictions for 2014 based on all registered world records VWT (Variable Weight 
Apnea) 
 
Rok  Mężczyźni [m]  Współczynnik 

korelacji [r] 
Kobiety [m] Współczynnik 

korelacji [r] 
Różnice 

międzypłciowe 
[m] 

2014  159,7  0,98*  164,8  0,92  ‐5,1 
* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05  
 
4.2. Konkurencja FIM (Free Immersion Apnea) 

FIM (Free Immersion Apnea) to konkurencja polegająca na swobodnym zanurzeniu na 
wyznaczoną głębokość i wynurzeniu przy zastosowaniu liny opustowej. Wysiłek fizyczny w 
tej konkurencji związany jest z intensywną pracą kończynami górnymi w czasie wynurzania. 

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji FIM (Free Immersion Apnea) został 
zanotowany w 1999 roku i wynosił 72 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 110 m. W ciągu 11 
lat rekord świata był poprawiany 14 razy, najbardziej znacząco – o 10 m w 2001 roku. Ostatni 
wynik był lepszy od pierwszego o 38 m, czyli o 52,77%. Równaniami regresji wykazano 
dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być nieznacznie 
szybsze w latach 2004–2009. 

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji FIM (Free Immersion Apnea) został 
ustanowiony w 2001 roku i wynosił 70 m, ostatni w 2008 roku i wynosił 85 m. W ciągu 9 lat 
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Prognoza rozwoju freedivingu na podstawie analizy rekordów świata ustanowionych w latach 1993–2009

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 6. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji FIM (Free Immersion Apnea) z predykcją na rok 2014 

Figure 6. The dynamics of changes in setting the world FIM (Free Immersion Apnea) records with computed prediction for the year 2014 

Tabela 6. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji FIM (Free Immersion Apnea)

Table 6. Predictions for 2014 based on all registered world records FIM (Free Immersion Apnea)

Rok Mężczyźni [m] Współczynnik korelacji [r] Kobiety [m] Współczynnik korelacji [r] Różnice międzypłciowe [m]

2014 130 0,91* 98,7 0,95* 31,3

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org) 

Rycina 7. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea) z predykcją na rok 2014 

Figure 7. The dynamics of changes in setting the world CWT (Constant Weight Apnea) records with computed prediction for the year 2014 
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rekord świata był poprawiany 7 razy, najbardziej znacząco – o 4 m w 2005 roku. Ostatni 
wynik był lepszy od pierwszego o 15 m, czyli o 21,42%. Równaniami regresji wykazano 
dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być wolniejsze niż 
wcześniej. Mężczyźni w tej konkurencji powinni uzyskać głębokość 130 m, kobiety zaś 98,7 
m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 31,3 m. Wyniki prowadzonej analizy 
przedstawiono na rycinie 6 i w tabeli 6. 
 

 
Rycina 6. Dynamika zmian  rekordów  świata w konkurencji FIM  (Free  Immersion Apnea)  z 
predykcją na rok 2014  
Figure 6. The dynamics of changes in setting the world FIM (Free Immersion Apnea) records 
with computed prediction for the year 2014  

Źródło/Source:  Statystyki  historii  rekordów  świata  AIDA  International  31  XII  2009  r. 
(www.aida‐international.org) 

 
Tabela 6. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych 
rekordów świata w konkurencji FIM (Free Immersion Apnea) 
Table 6. Predictions for 2014 based on all registered world records FIM (Free Immersion 
Apnea) 
 
 
Rok  Mężczyźni [m]  Współczynnik 

korelacji [r] 
Kobiety [m] Współczynnik 

korelacji [r] 
Różnice 

międzypłciowe 
[m] 

2014  130  0,91*  98,7  0,95*  31,3 
* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05  
 
4.3. Konkurencja CWT (Constant Weight Apnea) 

CWT (Constant Weight Apnea) to konkurencja polegająca na zanurzeniu na wyznaczoną 
głębokość i wynurzeniu ze stałym balastem w płetwach. Wysiłek fizyczny w tej konkurencji 
wynika z intensywnej pracy kończynami dolnymi. 
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 Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea) został 
zanotowany w 1995 roku i wynosił 72 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 122 m. W ciągu 15 
lat rekord świata był poprawiany 24 razy, najbardziej znacząco w 2004 i 2009 roku – o 6 m. 
Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 50 m, czyli o 69,44%. Równaniami regresji 
wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, w tempie podobnym jak do tej pory. 

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea) został 
ustanowiony w 1994 roku i wynosił 61 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 96 m. W ciągu 16 lat 
rekord świata był poprawiany 10 razy, najbardziej znacząco w 2004 i 2005 roku – o 8 m. 
Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 35 m, czyli o 57,37%. Równaniami regresji 
wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być 
wolniejsze niż w latach 2004–2009. Mężczyźni w tej konkurencji powinni osiągnąć 
głębokość 137,4 m, kobiety zaś na 108,6 m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 28,8 
m. Wyniki prowadzonej analizy przedstawiono na rycinie 7 i w tabeli 7. 

 
Rycina 7. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea)  z 
predykcją na rok 2014  
Figure  7.  The  dynamics  of  changes  in  setting  the  world  CWT  (Constant Weight  Apnea) 
records with computed prediction for the year 2014  

Źródło/Source:  Statystyki  historii  rekordów  świata  AIDA  International  31  XII  2009  r. 
(www.aida‐international.org) 

 
Tabela 7. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych 
rekordów świata w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea) 
Table 7. Predictions for 2014 based on all registered world records CWT (Constant Weight 
Apnea) 
 
Rok  Mężczyźni [m]  Współczynnik 

korelacji [r] 
Kobiety [m] Współczynnik 

korelacji [r] 
Różnice 

międzypłciowe 
[m] 

2014  137,4  0,98*  108,6  0,97*  28,8 
* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05  
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sił 122 m. W ciągu 15 lat rekord świata był poprawiany 
24 razy, najbardziej znacząco w 2004 i 2009 roku – 
o 6 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 50 m, 
czyli o 69,44%. Równaniami regresji wykazano dalszy 
postęp w tej konkurencji, w tempie podobnym jak do 
tej pory.

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji CWT 
(Constant Weight Apnea) został ustanowiony w 1994 
roku i wynosił 61 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 
96 m. W ciągu 16 lat rekord świata był poprawiany 
10 razy, najbardziej znacząco w 2004 i 2005 roku – 
o 8 m. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 35 
m, czyli o 57,37%. Równaniami regresji wykazano 
dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 
2014 roku powinno być wolniejsze niż w latach 2004–
2009. Mężczyźni w tej konkurencji powinni osiągnąć 
głębokość 137,4 m, kobiety zaś 108,6 m. Różnica 
międzypłciowa powinna wynosić 28,8 m. Wyniki pro-
wadzonej analizy przedstawiono na rycinie 7 i w ta-
beli 7.

4.4. Konkurencja CNF (Constant Weight Apnea 
Without Fins)

CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) to konku-
rencja polegająca na maksymalnie głębokim zanurze-
niu, a następnie wynurzeniu ze stałym balastem bez 
płetw. Wysiłek fizyczny w tej konkurencji jest związany 
z pracą kończynami górnymi i dolnymi.

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji 
CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) został za-
notowany w 2003 roku i wynosił 33 m, ostatni w 2009 
roku i wynosił 88 m. W ciągu 7 lat rekord świata był 
poprawiany 13 razy, najbardziej znacząco – o 14 
m w 2005 roku i o 11 m w 2003 roku. Ostatni wynik 
był lepszy od pierwszego o 55 m, czyli o 166,66%. 
Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej 
konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być 
szybsze niż wcześniej.

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji CNF 
(Constant Weight Apnea Without Fins) został ustano-

Tabela 7. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji CWT (Constant Weight Apnea)

Table 7. Predictions for 2014 based on all registered world records CWT (Constant Weight Apnea)

Rok Mężczyźni [m] Współczynnik korelacji [r] Kobiety [m] Współczynnik korelacji [r] Różnice międzypłciowe [m]

2014 137,4 0,98* 108,6 0,97* 28,8

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 

Źródło/Source: Statystyki historii rekordów świata AIDA International 31 XII 2009 r. (www.aida-international.org)

Rycina 8. Dynamika zmian rekordów świata w konkurencji CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) z predykcją na rok 2014 

Figure 8. The dynamics of changes in setting the world CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) with computed prediction for the year 2014 
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4.4. Konkurencja CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) 
CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) to konkurencja polegająca na maksymalnie 

głębokim zanurzeniu, a następnie wynurzeniu ze stałym balastem bez płetw. Wysiłek 
fizyczny w tej konkurencji jest związany z pracą kończynami górnymi i dolnymi. 

Pierwszy rekord świata mężczyzn w konkurencji CNF (Constant Weight Apnea Without 
Fins) został zanotowany w 2003 roku i wynosił 33 m, ostatni w 2009 roku i wynosił 88 m. W 
ciągu 7 lat rekord świata był poprawiany 13 razy, najbardziej znacząco – o 14 m w 2005 roku 
i o 11 m w 2003 roku. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 55 m, czyli o 166,66%. 
Równaniami regresji wykazano dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku 
powinno być szybsze niż wcześniej. 

Pierwszy rekord świata kobiet w konkurencji CNF (Constant Weight Apnea Without Fins) 
został ustanowiony w 2003 roku i wynosił 35 m, ostatni w 2008 roku i wynosił 60 m. W ciągu 
7 lat rekord świata był poprawiany 7 razy, najbardziej znacząco – o 8 m w 2005 roku. Ostatni 
wynik był lepszy od pierwszego o 25 m, czyli o 71,42%. Równaniami regresji wykazano 
dalszy postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku powinno być wolniejsze niż u 
mężczyzn. Mężczyźni w tej konkurencji powinni uzyskać głębokość 128,8 m, kobiety zaś 
72,2 m. Różnica międzypłciowa powinna wynosić 56,6 m. Wyniki prowadzonej analizy 
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wiony w 2003 roku i wynosił 35 m, ostatni w 2008 roku 
i wynosił 60 m. W ciągu 7 lat rekord świata był popra-
wiany 7 razy, najbardziej znacząco – o 8 m w 2005 
roku. Ostatni wynik był lepszy od pierwszego o 25 m, 
czyli o 71,42%. Równaniami regresji wykazano dalszy 
postęp w tej konkurencji, a tempo zmian do 2014 roku 
powinno być wolniejsze niż u mężczyzn. Mężczyźni 
w tej konkurencji powinni uzyskać głębokość 128,8 m, 
kobiety zaś 72,2 m. Różnica międzypłciowa powinna 
wynosić 56,6 m. Wyniki prowadzonej analizy przedsta-
wiono na rycinie 8 i w tabeli 8.

5. Zmiany rekordów świata i predykcja w freedivingu 
– porównanie konkurencji

Analiza rekordów świata w poszczególnych konkuren-
cjach w freedivingu dowodzi czynienia systematycz-
nych postępów, a także informuje, jakie są potencjalne 
możliwości poprawy wyników w przyszłości. Wielkości 
zmian wyników i ich tempo do 2009 roku było różne. 
Dlatego też opracowano zestawienie zbiorcze (przed-
stawione w tab. 9), które umożliwia ocenę różnic 
w przyrostach wyników, jak też informuje o predykcji 

Tabela 8. Predykcja wyniku na rok 2014 na podstawie wszystkich zarejestrowanych rekordów świata w konkurencji CNF (Constant Weight Apnea Without 
Fins)

Table 8. Predictions for 2014 based on all registered world records CNF (Constant Weight Apnea Without Fins)

Rok Mężczyźni [m] Współczynnik kore
lacji [r]

Kobiety [m] Współczynnik kore
lacji [r]

Różnice międzypłciowe 
[m]

2014 128,8 0,89* 72,2 0,88* 56,6

* Istotne na poziomie 0,05 / Significance at the level of 0.05 

Tabela 9. Zmiany rekordów świata do 2009 roku i predykcja na rok 2014 w freedivingu – porównanie konkurencji

Table 9. Freediving competitions: computed  prediction for the year 2014 against a background of changes in world records registered until 2009 

Konkurencja Płeć

Rekordy do 2009 roku Predykcja rekordów na 2014 rok

Pierw. Obow. Różn. Różn [%] Obow. Przew. Różn. Różn. [%]

STA (Static Apnea) [min]
M 6,48 11,35 4,47 75,15 11,35 12,37 1,02 8,98

K 5,23 8,23 3,00 57,36 8,23 9,27 1,04 12,63

NLT (No Limits Apnea) [m]
M 123 214 91 73,98 214 224,8 10,8 5,04

K 110 160 50 45,45 160 226,9 66,9 41,81

DNF (Dynamic Without Fins) [m]
M 125 213 88 70,40 213 231,6 18,6 8,73

K 67 160 93 138,8 160 185,2 25,2 15,75

DNF (Dynamic Without Fins) [m]
M 140 250 110 78,57 250 285 35,0 14,00

K 125 214 89 71,20 214 234,9 20,9 9,76

VWT (Variable Weight) [m]
M 101 140 39 38,61 140 159,7 19,7 14,07

K 85 122 37 43,52 122 164,8 42,8 35,08

FIM (Free Immersion) [m]
M 72 110 38 52,77 110 130 20,0 18,18

K 70 85 15 21,42 85 98,7 13,7 16,11

CWT (Constant Weight) [m]
M 72 122 50 69,44 122 137,4 15,4 12,62

K 61 96 35 57,37 96 108,6 12,6 13,12

CNF(Constant Weight Without Fins) [m]
M 33 88 55 166,6 88 128,8 40,8 46,36

K 35 60 25 71,42 60 72,2 12,2 20,00
Legenda / Legend:
Pierw. – pierwszy uznany przez AIDA International rekord świata
Obow. – obowiązujący w grudniu 2009 r. rekord świata
Różn. – różnica 
Przew. – przewidywany w liczbach bezwzględnych w 2014 r. rekord świata w freedivingu
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do 2014 roku. We wszystkich konkurencjach w okre-
sie notowania ich przez AIDA International rekordy 
świata zostały poprawione w sumie 220 razy. Lepsze 
wyniki uzyskiwali mężczyźni, oni też też w większości 
przypadków poczynili większe postępy. Największy 
progres stwierdzono w konkurencjach związanych 
z pływaniem na odległość – zarówno bez płetw (DNF 
– Dynamic Apnea Without Fins), jak też w płetwach 
(DYN – Dynamic Apnea) oraz w konkurencji CNF 
(Constant Weight Apnea Without Fins), gdzie nurkowa-
nie w głąb za pomocą kończyn górnych i dolnych bez 
płetw wykonywane jest na relatywnie małe głębokości. 
W tych konkurencjach sukces jest uzależniony przede 
wszystkim od możliwości wysiłkowych organizmu przy 
równoczesnym wstrzymaniu oddechu. Najmniejsze 
przyrosty odnotowano natomiast w konkurencjach 
VWT (Variable Weight Apnea) i FIM (Free Immersion 
Apnea), których rezultat – obok wzrastającego wraz 
z głębokością ciśnienia wody – jest uzależniony od wło-
żonego wysiłku fizycznego, wydatkowanego zarówno 
w czasie zanurzania, jak i wynurzania z wykorzysta-
niem liny opustowej z jednoczesnym wstrzymaniem 
oddechu.

Na podstawie historii rekordów świata w freedi-
vingu, obowiązujących do końca 2009 roku, za po-
mocą równań regresji obliczono rezultaty, jakie mogą 
uzyskać freediverzy w 2014 roku, które zamieszczono 
w prawej części tabeli 9. Wykazano tam, że rekordy 
świata w freedivingu zostaną poprawione we wszyst-
kich konkurencjach. Z najbardziej znaczącym przyro-
stem u kobiet powinniśmy mieć do czynienia w NLT (No 
Limits Apnea) – o 41,81% i w VWT (Variable Weight 
Apnea) o – 35,08%, u mężczyzn zaś w CNF (Constant 
Weight Apnea Without Fins) – o 46,36%. Sugeruje to, 
że u kobiet największych rezerw należy doszukiwać 
się w konkurencjach związanych z czasem zanurzenia 
i tolerancją na wysokie ciśnienie wody, a u mężczyzn 
– w konkurencjach, gdzie nurkowanie w głąb związane 
jest intensywną pracą kończynami dolnymi i górnymi.

Dyskusja

Ustanawiane do tej pory nowe rekordy świata w freedi-
vingu sugerują, że w przyszłości będą one w dalszym 
ciągu poprawiane, jednak w różnym tempie, zależnie 
od konkurencji. Potwierdzają to powyższe analizy, 
uwzględniające liczbę poprawianych rekordów świata 
w danej konkurencji, ich tempo i wielkości zmian. Za 
pomocą równań regresji dokonano predykcji na rok 
2014, wykazując, że im większe były przyrosty wyni-

ków, tym wyższy był współczynnik korelacji. W przy-
szłości może się natomiast okazać, że im większe 
przyrosty, tym bardziej wyczerpać się mogą ludzkie 
możliwości, wskutek czego wyniki mogą w ogóle nie 
ulec zmianie lub zmienić się w niewielkim zakresie. To 
stwierdzenie rozwinięto poniżej, w kontekście analizy 
rekordów świata, gdzie w celu określenia dalszych po-
stępów uwzględniono liczbę poprawianych rekordów, 
ich wielkość oraz dynamikę występowania.

W nurkowaniu z zatrzymanym oddechem o sukce-
sie decydują przede wszystkim czynniki fizjologiczne, 
warunkujące czas wstrzymania oddechu i odporność 
na wysokie ciśnienie wody. Umiejętność przedłużo-
nego wstrzymania oddechu kształtowana jest w dłu-
gotrwałym treningu, szczególnie mentalnym, kiedy to 
nurkujący w wyniku hipoksji i nadmiernego gromadze-
nia dwutlenku węgla jest w stanie przetrzymać przez 
pewien czas tzw. punkt przerwy (breaking point), czyli 
wzmożoną chęć oddechu, manifestowaną mimowol-
nymi, rytmicznymi skurczami mięśni oddechowych 
[29]. Wybitni nurkowie z zatrzymanym oddechem są 
zdolni do utrzymania długotrwałej hipoksji i hiperkapni, 
trwającej ponad 11 minut. Niezmiernie ważnym czynni-
kiem wspomagającym adaptację organizmu do warun-
ków niedotlenienia w czasie nurkowania z zatrzyma-
nym oddechem jest tzw. poziom stresu oksydacyjnego 
i kontrola tego stresu przez centralny układ nerwowy. 
Wielopłaszczyznowy, ukierunkowany trening zwiększa 
możliwości wstrzymania oddechu poprzez zmniejsze-
nie kwasicy krwi, zwolnienie niedotlenienia ważnych 
dla przeżycia narządów, zmniejszenia stresu oksyda-
cyjnego i zwolnienie podstawowej przemiany materii. 
W wyniku treningu zwiększa się jednocześnie wartość 
hematokrytu, stężenie erytropoetyny, hemoglobiny 
oraz masa i objętość płuc [30]. 

Do konkurencji zależnych od czasu wstrzymania 
oddechu należy STA (Static Apnea), a dodatkowo od 
wysiłku fizycznego – DNF (Dynamic Apnea Without 
Fins) i DYN (Dynamic Apnea).

Konkurencja STA (Static Apnea) – to jedna z naj-
bardziej popularnych konkurencji, o czym świadczą 
często ustanawiane rekordy świata, zarówno wśród 
mężczyzn (od 1994 roku 14 razy), jak i kobiet (od 1998 
roku 12 razy). Zadaniem zawodnika jest jak najdłuż-
sze wstrzymanie powietrza w pozycji statycznej, leżąc 
w wodzie z zanurzoną twarzą. Analiza rekordowych 
wyników mężczyzn wskazuje na regularne, jednak 
niewielkie zmiany (o kilka, kilkanaście sekund i bardzo 
duży, bo wynoszący 83 s wzrost pomiędzy przedostat-
nim a ostatnim rekordem świata). Wydaje się więc, że 
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w najbliższym czasie aktualny rekord świata nie zo-
stanie poprawiony. Także u kobiet można prognozo-
wać stagnację. Świadczą o tym niewielkie przyrosty 
w pierwszych latach notowania rekordów świata i dość 
znaczne w dwóch ostatnich. Za pomocą równań re-
gresji potwierdzono natomiast dalszy postęp w tej kon-
kurencji, a tempo zmian do 2014 r. powinno różnić się 
nieznacznie na rzecz kobiet.

Konkurencje zależne od czasu wstrzymania od-
dechu z równoczesnym wysiłkiem fizycznym to DNF 
(Dynamic Apnea Without Fins), czyli nurkowanie na 
odległość bez płetw oraz DYN (Dynamic Apnea), czyli 
nurkowanie na odległość w płetwach.

Konkurencja DNF (Dynamic Apnea Without 
Fins) cieszy się dużym uznaniem wśród nurków, 
szczególnie kobiet, o czym świadczy liczba ustana-
wianych rekordów świata. Na przestrzeni 15 lat męż-
czyznom udało się to 12 razy, a kobietom od 1998 r. 
– 14 razy, najczęściej o 1 m, a w 2007 r. – aż o 18 m. 
Dość duże przyrosty wyników w ostatnich latach suge-
rująują, że mogą być one w przyszłości poprawiane. 
Równaniami regresji potwierdzono także dalszy, ale 
wolniejszy postęp, który będzie nieco szybszy u męż-
czyzn niż u kobiet.

Konkurencja DYN (Dynamic Apnea) jest rów-
nie popularna jak wyżej omówiona, a rekordy świata, 
notowane od 1995 roku, były niejednokrotnie popra-
wiane, szczególnie w ostatnich latach. Sugeruje, to że 
w najbliższym okresie rekordy świata w tej konkurencji 
zostaną poprawione zarówno wśród kobiet, jak i męż-
czyzn. Trend ten potwierdzono równaniami regresji jak 
też analizą wielkości i częstotliwości progresji dotych-
czasowych wyników. Wydaje się więc, że występuje tu 
zgodność pomiędzy dotychczasowym tempem zmian 
a obliczeniami statystycznymi.

W konkurencjach zależnych od ciśnienia wody 
w nurkowaniu z zatrzymanym oddechem zadaniem 
nurkującego jest osiągnięcie jak największej głęboko-
ści, tak aby nie utracić przytomności ani w trakcie, ani 
zaraz po wynurzeniu. W nurkowaniu w głąb z wstrzy-
manym oddechem następuje ściskanie klatki piersiowej 
i płuc. Dostosowanie nurka do tej niedogodności zwią-
zane jest z fizjologicznymi mechanizmami kompensa-
cyjnymi, chroniącymi płuca przed zgnieceniem. Wraz 
z zanurzeniem zmienia się wielkość narządów w ob-
rębie klatki piersiowej. Ciśnienie krwi w tętnicy płucnej 
zwiększa się z 16 mm Hg do około 40 mm Hg, podob-
nie jest z wielkością serca, następuje też unoszenie się 
przepony. Mniej krwi przepływa w dolnych częściach 
płuc, a więcej w środkowych i górnych [31]. Schaffer 

i wsp. już w roku 1968 na podstawie badań stwierdzili, 
że na głębokości 40 m do płuc dostaje się dodatkowo 
850 ml krwi [32]. Możliwości nurkowania z zatrzyma-
nym oddechem w głąb oprócz ciśnienia wody ograni-
cza wielkość wysiłku fizycznego. Im jest on większy 
tym nurkowie schodzą na mniejsze głębokości.

Do konkurencji głębokościowych zaliczono: NLT 
(No Limits Apnea), VWT (Variable Weight Apnea), 
FIM (Free Immersion Apnea), CWT (Constant Weight 
Apnea) oraz CNF (Constant Weight Apnea Without 
Fins).

Konkurencja NLT (No Limits Apnea) polega na 
nurkowaniu w głąb w pozycji bez ruchu, za pomocą 
windy i wynurzeniu za pomocą balonu. Uznaje się ją 
za najtrudniejszą konkurencję, a obowiązujące aktu-
alnie rekordy pozostają poza zasięgiem możliwości 
innych freediverów, gdyż od 2007 roku rekord świata 
mężczyzn, a od 2002 roku kobiet, nie uległy zmianie. 
Mężczyźni od 1993 roku regularnie poprawiali wy-
niki. Granice ludzkich możliwości stają się ewidentne 
zwłaszcza podczas analizy rekordów świata kobiet, 
które były poprawiane tylko 3 razy (ostatnio w 2002 
roku). Za pomocą analizy zmian i przez zastosowanie 
równań regresji wykazano dalszy postęp w tej konku-
rencji, szczególnie u kobiet, u których do 2014 roku 
przyrost wyników powinien być większy niż u męż-
czyzn. Stwierdzono rozbieżność pomiędzy dotychcza-
sowym tempem zmian a obliczeniami statystycznymi.

W konkurencji VWT (Variable Weight Apnea) 
nurek zanurza się z dodatkowym balastem i wynurza 
po jego odrzuceniu, podciągając za linę z jednoczesną 
pracą płetwami. Rekordy świata notowane są od 1994 
roku (mężczyźni) i 1995 roku (kobiety). Nieczęste popra-
wianie wyników a także długie okresy stagnacji pomiędzy 
ustanawianiem kolejnych rekordów świata wskazują na 
ograniczone możliwości, szczególnie u kobiet, jak rów-
nież ograniczone perspektywy tej konkurencji w przy-
szłości. Wystąpiły tu najniższe przyrosty wyników, jednak 
za pomocą równań regresji wykazano dalszy postęp: 
u mężczyzn w tempie zbliżonym do wcześniejszego, 
a u kobiet – wyższym. W konkurencji tej analiza zmian 
związana z poprawianiem rekordów świata i okres ich 
występowania nie są zbieżne z analizą statystyczną.

W konkurencji FIM (Free Immersion Apnea), po-
legającej na swobodnym zanurzeniu na wyznaczoną 
głębokość i wynurzeniu z wykorzystaniem liny opusto-
wej, rekordy notowane są dopiero od 1999 roku wśród 
mężczyzn i od 2001 roku wśród kobiet. Wskazuje to 
na małą popularność tej konkurencji, szczególnie 
wśród kobiet, które w badanym okresie 7 razy popra-
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wiały rekord świata. Mężczyźni częściej – 14 razy, 
a w ostatnich 2 latach aż 5 razy, mimo to dane liczbowe 
dotyczące poprawianych rezultatów w porównaniu do 
innych konkurencji były mniejsze. Przypuszczać więc 
można, że w przyszłości rekordowe wyniki w tej kon-
kurencji będą w dalszym ciągu poprawiane. Stosując 
równania regresji wykazano także dalszy postęp w tej 
konkurencji, przy czym tempo zmian do 2014 roku 
u mężczyzn powinno być nieznacznie szybsze, u ko-
biet natomiast wolniejsze. Analiza zmian najlepszych 
wyników i okres ich występowania w tej konkurencji są 
zbieżne z analizą statystyczną.

W konkurencji CWT (Constant Weight Apnea), 
polegającej na zanurzeniu i wynurzeniu ze stałym ba-
lastem w płetwach, rekordy świata są notowane od po-
czątku istnienia AIDA International. Pobicie ich 24 razy 
przez mężczyzn może świadczyć o popularności tej 
konkurencji, jak też o możliwościach poprawy wyników 
w przyszłości. Kobiety rzadziej, choć systematycznie, 
poprawiały wyniki, co sugeruje, że w najbliższym cza-
sie rekordy powinny zostać przez nie poprawione. Za 
pomocą równań regresji prognozowano także dalszy 
postęp, u mężczyzn w tempie analogicznym do aktu-
alnego, u kobiet – wolniejszym. W konkurencji tej ana-
liza wielkości zmian oraz ich okres występowania są 
zbieżne z analizą statystyczną.

W konkurencji CNF (Constant Weight Apnea 
Without Fins), polegającej na maksymalnie głębokim 
zanurzeniu, a następnie wynurzeniu ze stałym bala-
stem bez płetw rekordy wśród mężczyzn, podobnie jak 
kobiet zaczęto ustanawiać dopiero w 2003 roku, czyli 
10 lat po powstaniu AIDA International. Do 2009 roku 
były one poprawiane dość często, jednak o niewielkie 
wartości, średnio o 1–3 m. Należy zwrócić uwagę na to, 
że zawodnicy w ciągu 8 lat poprawiali najlepsze wyniki: 
mężczyźni trzynasto-, a kobiety siedmiokrotnie. Wydaje 
się więc, że powinien trwać trend wzrostowy przez naj-
bliższe lata. W konkurencji tej, w porównaniu do innych 
wystąpił większy progres. Równaniami regresji potwier-
dzono powyższe analizy, a tempo zmian do 2014 roku 
u mężczyzn powinno być szybsze niż wcześniej, u ko-
biet zaś wolniejsze. Analizy wyników w tej konkurencji 
również są zbieżne z analizą statystyczną.

Nurkowie, dążąc do osiągnięcia coraz lepszych 
wyników, wspomagają się specyficznymi dla dyscypliny 
technikami i specjalistycznym sprzętem oraz wynikami 
badań naukowych. Ograniczają przez to do minimum 
wysiłek fizyczny, a to z kolei zmniejsza metabolizm orga-
nizmu. Kolejnym czynnikiem zwiększającym możliwości 
nurkowe jest trening psychiczny, który ma umożliwić ła-

godniejsze znoszenie negatywnych odczuć związanych 
z niedotlenieniem. Prowadzone badania naukowe do-
wodzą, że występujące okresowo w czasie treningów, 
jak też w trakcie prób bicia rekordów świata hipoksja i hi-
perkapnia w przypadku braku dodatkowych czynników 
ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, nietolerancja 
glukozy lub hiperlipidemia (zespół zaburzeń metabolicz-
nych, które manifestują się podwyższonymi poziomami 
frakcji cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi), 
u ekstremalnie nurkujących z zatrzymanym oddechem 
nie wywierają negatywnego wpływu na funkcjonowanie 
układu autonomicznego, krążenia i oddychania [33].

Nurkowanie z zatrzymanym oddechem związane 
jest z bardzo dużym ryzykiem i zagrożeniami. Nie można 
wykluczyć, że ostre reakcje układu współczulnego pod-
czas długotrwałego wstrzymywania oddechu nie wywrą 
szkodliwego wpływu na układ sercowo-naczyniowy [34]. 
Poza tym nie sposób wyeliminować nieprzewidzianych 
awarii sprzętu, które na bardzo dużych głębokościach 
mogą nieść z sobą poważne konsekwencje.

Jak wykazują obliczenia statystyczne, rekordy 
świata w freedivingu będą wprawdzie poprawiane… 
jednak w różnym tempie. Niektóre rekordy świata 
od wielu lat się nie zmieniają, a w innych postęp jest 
minimalny, co zdaje się potwierdzać obserwację, że 
w nurkowaniu z zatrzymanym oddechem w niektórych 
konkurencjach człowiek zbliża się do granic swoich 
możliwości.

Wnioski

1. Mężczyźni częściej niż kobiety poprawiali rekordy 
świata w freedivingu, a także uzyskiwali lepsze re-
zultaty.

2. Największe postępy zanotowano w konkurencjach 
związanych z nurkowaniem na odległość zarówno 
bez płetw (DNF – Dynamic Apnea Without Fins), 
jak i w płetwach (DYN – Dynamic Apnea) oraz 
w nurkowaniu w głąb bez płetw (CNF – Constant 
Weight Apnea Without Fins), najmniejsze nato-
miast w VWT (Variable Weight Apnea) i FIM (Free 
Immersion Apnea), w których o sukcesie, oprócz 
wzrastającego wraz z zanurzeniem ciśnienia wody, 
decyduje wysiłek fizyczny.

3. Równaniami regresji wykazano, że do roku 2014 re-
kordy świata w freedivingu powinny zostać popra-
wione we wszystkich konkurencjach, u kobiet naj-
bardziej tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają 
czas zanurzenia i ciśnienie wody, a u mężczyzn 
dodatkowo wysiłek fizyczny.



– 167 –

Prognoza rozwoju freedivingu na podstawie analizy rekordów świata ustanowionych w latach 1993–2009

4. Porównanie wielkości i tempa zmian rekordów 
świata z analizą statystyczną wykazało zbieżność 
w 5 i rozbieżność w 3 konkurencjach.

5. W przewidywaniach poprawy rekordów świata 
w freedivingu oprócz analizy statystycznej należy 
uwzględnić granice ludzkich możliwości.
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„Mówimy, jak zawsze, różnymi językami – powiedział Woland. – Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, 
prawda?”

Michaił Bułhakow

Słowa kluczowe: teoria sterowania ruchami człowieka, Andrzej Wohl, zagrożenia rozwoju antropo-
motoryki 

Keywords: theory of motor control in humans, Andrzej Wohl, threat to kinesiology development

Autor przypomina niektóre dokonania profesora Andrzeja Wohla. Z wykształcenia był filozofem, zajmował 
się głównie socjologią, ale jego prace z zakresu teorii zachowań ruchowych człowieka pozostają do dziś, jak 
można sądzić, niedocenione. Pozostawał w kręgu ideologii komunistycznej, co w znacznym stopniu rzutowało 
na jego poglądy, również naukowe, a zatem i na treści jego prac z dziedziny antropomotoryki. Niemniej był 
bardzo wnikliwym myślicielem i pozostając w szeregach zwolenników obowiązującej w jego czasach w krajach 
socjalistycznych teorii Pawłowa wskazał wiele kierunków, które mogłyby prowadzić do prawdziwego postępu 
w antropomotoryce. Przede wszystkim podkreślał wielką rolę analiz teoretycznych, bez których postęp nauki 
nie jest możliwy. Wydaje się, że we współczesnej nauce (również w antropomotoryce), zdominowanej przez 
badania doświadczalne, głos Wohla warto przypomnieć i odrzuciwszy warstwę ideologiczną wykorzystać jego 
sposób myślenia, który jeszcze – a może nawet zwłaszcza – obecnie może okazać się szczególnie cenny w wy-
prowadzaniu światowej antropomotoryki z zastoju. 

The author reminds some of achievements by Professor Andrzej Wohl. By education he was a philosopher, 
he dealt mainly with the sociology, but by now his works on human motor behaviour seem to be underestimated. 
He was a communist, what to great extent determined his scientific views, and thus also the content of his 
kinesiologic works. Nevertheless, he was an insightful thinker, and while remaining in the circle of fans of I.P. 
Pavlov’s theory, which dominated in socialist countries in that period, he showed many directions that might 
lead to the real progress in kinesiology. Above all, he emphasized the great potentialities of theoretical analyses, 
underlying any progress in science. It seems that in contemporary science (also in kinesiology), being dominated 
by empirical researches, the voice of Andrzej Wohl is especially worth remembering. It would be reasonable to 
reject the ideological layer of his analyses and to adopt his methodology of thinking, which still – or, may be, 
peculiarly nowadays – may turn out to be particularly valuable in leading the kinesiology, all over the world, out 
from the state of stagnation.

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   

W lipcu 2012 roku zostałem zaproszony przez 
Uniwersytet w Lipsku do wygłoszenia referatu na te-
mat wpływu poglądów N.A. Bernsteina na rozwój 

polskich nauk o kulturze fizycznej. Szczerze mówiąc, 
chwalić się za bardzo nie było czym, ale w trakcie dys-
kusji profesor Günter Schnabel, legenda niemieckiej 
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Bewegungslehre i Sportmotorik, wymienił nazwisko 
profesora Andrzeja Wohla. Był bardzo niemile zdzi-
wiony, gdy oświadczyłem, że u nas profesor Wohl jest 
niemal zupełnie zapomniany, a i w swoich najlepszych 
czasach lepiej był znany w Niemczech niż w Polsce1. 
W rezultacie zamiast jednego referatu o Bernsteinie 
przyszło mi napisać jeszcze drugi o Wohlu. Musiałem 
więc sięgnąć do mocno już pożółkłych dzieł tego uczo-
nego.

Myślę, że warto również w Polsce przypomnieć 
jego osiągnięcia. Zwłaszcza że mogą one w istocie 
mieć nie tylko historyczną wartość. Zanim jednak przej-
dziemy do dokonań Andrzeja Wohla (1911–1998), przy-
pomnijmy jego sylwetkę. Urodził się w Stanisławowie. 
Przed wojną działał w Komunistycznej Partii Ukrainy 
Zachodniej. W trakcie wojny został aresztowany przez 
czerwonoarmistów. W pociągu do łagru na Ukrainie 
spotkał pewnego kadeta – wówczas dwudziestolet-
niego – nazwiskiem Zbigniew Czajkowski, zapalonego 
szermierza. Czajkowski uczył Wohla francuskiego, 
Wohl Czajkowskiego – marksizmu. Później ich drogi 
się rozeszły, a Czajkowski trafił do Workuty.

Mimo dramatycznych przeżyć wojennych Wohl 
pozostał wierny swoim przekonaniom. W 1958 roku 
ukończył studia filozoficzne, w 1960 uzyskał doktorat, 
w 1967 – habilitację, a w 1984 roku został profesorem 
zwyczajnym. Rok wcześniej ponownie zeszły się drogi 
dawnych współtowarzyszy wojennej niedoli: w 1983 
roku u profesora Andrzeja Wohla egzamin doktorski 
zdawał magister Zbigniew Czajkowski, wówczas już 
znakomity szermierz, trener polskiej kadry olimpijskiej 
i autor wielu publikacji tej dziedziny. Dodajmy, że w roku 
2004 Zbigniew Czajkowski został pierwszym dokto-
rem honoris causa katowickiej Akademii Wychowania 
Fizycznego.

Większość prac Wohla dotyczyła socjologii. W 
moim odczuciu prace te – niezależnie od ich wartości 
naukowej, którą trudno mi ocenić – są tak przesiąknięte 
ówczesną ideologią i propagandą, że sama ich poetyka 
czyni je dziś trudnymi do przyswojenia. Przynajmniej 
dla mnie, gdyż w czasach, kiedy Wohl zmierzał do 
profesury, ja współtworzyłem zręby „Solidarności”. 
Niemniej na polu socjologii Wohl miał ogromne, mię-
dzynarodowe osiągnięcia [1].

Oprócz prac socjologicznych Wohl pisał również 
o zachowaniach ruchowych człowieka. Bodaj najbar-

1  W opublikowanym w 2004 roku dziesiątym wydaniu dzieła 
Kurta Meinela i Güntera Schnabla Bewegungslehre – Sportmotorik 
(Südwest Verlag, München) cytowanych jest 7 pozycji autorstwa 
Wohla, w tym trzy po polsku.

dziej reprezentatywnym dla jego twórczości nauko-
wej dziełem w tej dziedzinie jest wydana w 1965 roku 
w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. Karola 
Świerczewskiego w Warszawie książka Słowo a ruch 
[2]. By z grubsza zorientować Czytelników, co zawiera, 
przytoczmy spis treści.

„Od autora
1. Gnozeologiczne aspekty pawłowowskiej koncepcji dru-

giego układu sygnałowego
2. Drugi układ sygnałowy jako mechanizm sygnałowo-ru-

chowy
3. Systematyzacja zasobu słowno-sygnałowego
4. Swoistość kształtowania się odruchów słowno-sygnało-

wych
5. Charakter skojarzeń słowno-sygnałowych zawartych 

w wyobrażeniach
6. Czas i przestrzeń w wyobrażeniach
7. Rola kontekstu słownego w wyobrażeniach
8. Sygnały słowne jako znaki rozumiane i uogólnienia rze-

czywistości
9. Przeszyfrowywanie sygnalizacji pierwszego układu 

sygnałowego na sygnalizację słowną, ruchowo-dźwię-
kową

10. Odruchowy charakter ruchów dowolnych
11. Skutkowo-przyczynowe podłoże ruchów dowolnych 

a ich celowość
12. Programowanie ruchów dowolnych
13. Wolicjonalne akty ruchowe jako przejawy samosterowa-

nia
a) Wyobrażenia ruchowe – pierwszy stopień eliminacji ru-

chowej
b) Konfrontacja sygnałów słownych z bodźcami zewnętrz-

nymi – drugi stopień eliminacji
c) Pamięć ruchowa
d) Zdeterminowanie działań ruchowych a swoboda ru-

chowa
14. Wnioski
 Literatura
 Summary
 Résumé
 Содержание”

Przyjrzyjmy się nieco bliżej wstępowi i kilku roz-
działom dzieła (analiza całości przekraczałaby ramy 
pojedynczego artykułu). Na wstępie Autor wyraźnie 
stwierdza, że jedynym przejawem wszelkich proce-
sów psychicznych u człowieka jest ruch. W rozdziale 
pierwszym przedstawia teoriopoznawcze wartości prac 
Iwana Pietrowicza Pawłowa (1849–1936). W tym miej-
scu konieczny jest pewien komentarz.

Pawłow był sztandarową postacią radzieckiej na-
uki, choć bynajmniej bolszewików nie kochał; w młodo-
ści miał zostać prawosławnym duchownym. Niemniej 
jego sława noblisty była potrzebna władzom ZSRR do 
wykazania wyższości ustroju socjalistycznego nad ka-
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pitalistycznym. Stwarzało to Pawłowowi dość wygodną 
sytuację. Pozostał jednak człowiekiem i uczonym wy-
sokiej klasy. Cechował się wprawdzie autorytaryzmem, 
ale umiał docenić tych, którzy mu się potrafili sprzeci-
wić [3].

Teoria Pawłowa opisuje odruchy. Zgodnie z nią, 
zachowania istot żywych mają charakter reaktywny 
(nawiasem mówiąc, pod tym względem poglądy ta-
kie są bliskie współczesnym teoriom „ekologicznym”, 
których najwybitniejszym bodaj przedstawicielem 
był James J. Gibson). Poprzednik Pawłowa, Iwan 
Michajłowicz Sieczenow, uważał, że „czyste” odruchy 
najlepiej badać na pozbawionej głowy żabie, gdyż jej 
rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie pozostają sprawne 
jeszcze dość długo po odcięciu głowy [4]. Oczywiście, 
w takiej sytuacji „przetwornikiem informacji” może być 
jedynie rdzeń kręgowy; nawiasem mówiąc, z zadaniem 
takim ów najstarszy i najprostszy składnik ośrodko-
wego układu nerwowego radzi sobie zdumiewająco 
dobrze. Jednakże rozszerzenie procesu przetwarzania 
informacji w przestrzeni między bodźcem a widoczną 
odpowiedzią wymusiło konieczność redefinicji pojęcia 
„odruch”. Wyróżniono „odruch bezwarunkowy” i „od-
ruch warunkowy”. Podział ten był kiedyś wartościowy 
naukowo, ale z czasem stał się hamulcem rozwoju. 
Bo takie nazwy sugerują, że są to dwie odmiany tego 
samego zjawiska. Nic bardziej błędnego! Oba te akty 
są sterowane z różnych pięter ośrodkowego układu 
nerwowego, w różnym stopniu poddają się kształtowa-
niu, wreszcie pełnią różne funkcje w ogólnej strukturze 
czynności ruchowych człowieka. Dodajmy, że uczeń 
Pawłowa, Anatolij Grigoriewicz Iwanow-Smolenskij, 
stworzył koncepcję jeszcze jednej kategorii: odruchu 
warunkowo-warunkowego, czyli reakcji nie na bieżący 
bodziec zewnątrzpochodny, ale na wcześniej ukształ-
towany ślad pamięciowy.

Naturalnym przymiotem odruchu jest reaktyw-
ność, a jego ułomnością – brak celowości. By ów brak 
jakoś uzupełnić, w 1923 roku zwolennik Pawłowa, 
Aleksiej Aleksiejewicz Uchtomskij, stworzył pojęcie 
„dominanty” „zapewniającej zaspokojenie podstawo-
wej, najważniejszej w danej chwili potrzeby ustroju” 
[5, 6]. W ten sposób, oprócz przyrodzonej odruchowi 
reaktywności, „bocznymi drzwiami” wprowadził doń 
również celowość. Później jeszcze wyraźniej uczy-
nili to Jerzy Konorski ze Stefanem Millerem (odruch 
warunkowy II typu, warunkowanie instrumentalne) 
oraz Burrhus F. Skinner (warunkowanie sprawcze, 
warunkowanie operacyjne). Niemniej próby „wypo-
sażenia” odruchu w celowość – np. ta podjęta przez 

Iwanowa-Smoleńskiego – były intelektualnie kar-
kołomne. Dlatego inną drogę zaproponował Nikołaj 
Aleksandrowicz Bernstein (1896–1966), według któ-
rego odruch nie jest częścią czynności, która miałaby 
się składać z łańcucha odruchów, ale samodzielną 
czynnością. Ściślej – najprostszą kategorią samo-
dzielnych czynności ruchowych.

Kiedy w 1936 roku Pawłow umarł, nad ZSRR gro-
madziły się czarne chmury. Stalin masowo likwidował 
swoich przeciwników i wystarczało bardzo niewiele, by 
w najlepszym razie wylądować w więzieniu lub w ła-
grze. Kiedy jednak przez świat przetoczyła się druga 
wojna, zwolennicy Pawłowa – wykorzystując stalinow-
ską atmosferę polityczną i społeczną – uczynili z jego 
nauki liturgię. Oznaczało to, że tezy Pawłowa nie mogły 
podlegać dyskusji, a każdego, kto by to próbował pod-
ważyć, należało wręcz fizycznie tępić. Swój najwięk-
szy sukces „pawłowowcy” odnieśli w 1950 roku, kiedy 
odbyła się tzw. sesja pawłowowska, czyli wspólne 
posiedzenie Radzieckiej Akademii Nauk i Radzieckiej 
Akademii Nauk Medycznych (28.06 – 04.07.1950). 
Sesja ta na niemal dwie dekady zahamowała rozwój ra-
dzieckiej nauki o zachowaniach ruchowych człowieka; 
wtedy narodziło się to, co można by określić mianem 
„betonowego pawłowizmu”. Fakt zorganizowania ta-
kiej sesji stanowił w istocie ogromną krzywdę wyrzą-
dzoną nieżyjącemu już wówczas od 14 lat Pawłowowi. 
Wskutek tego jego imię kojarzy się bowiem nie tylko 
z wielkimi dokonaniami, ale również z zahamowaniem 
postępu naukowego na wiele lat [7]. Josif Moisiejewicz 
Fejgenberg opisał to następująco:

„Sesję tę przyjęło się nazywać »pawłowowską«. Ale 
sam Iwan Pietrowicz Pawłow odpowiedzialności za nią nie 
ponosi. W dziejach (nie tylko nauki) wielokrotnie zdarzało się 
tak, że sztandar, na którym wypisano dostojne imię, trafiał 
w brudne ręce miernot, które pod tym sztandarem załatwiały 
swoje nieczyste interesy” [6].

Nawiasem mówiąc, trudno się oprzeć wrażeniu, że 
radziecka, a potem rosyjska nauka o zachowaniach ru-
chowych człowieka nie zdołała się po tym ciosie pod-
nieść do dziś. Otwarcie pisał o tym zresztą Władimir 
Michajłowicz Zaciorski: 

„Jesteśmy bodaj jedynym krajem na świecie, w którym 
znaczna część ludzi z tytułami naukowymi nie włada obcymi 
językami, nie potrafi czytać światowej literatury i nie zna jej 
[…]. Kiedy w 40 lat po wygnaniu Bernsteina z Centralnego 
Instytutu Naukowo-Badawczego Kultury Fizycznej zostałem 
jego dyrektorem, następstwa tego gwałtu zadanego nauce 
były jeszcze wyraźnie odczuwalne” [8].
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Zaciorski nawiązuje tu do pozbawienia Bernsteina 
po „sesji pawłowowskiej” stanowiska i możliwości pro-
wadzenia badań. Dodajmy, że na „zesłanie” do uczelni 
w Riazaniu trafił wówczas również jeden z najwybitniej-
szych uczniów Pawłowa, Piotr Kuzmicz Anochin, w któ-
rego pracach dopatrzono się odchyleń od nauki Iwana 
Pietrowicza [9].

W takim środowisku naukowym i intelektualnym, 
w uczelni noszącej wówczas imię człowieka, co to się 
podobno kulom nie kłaniał, działał towarzysz Andrzej 
Wohl. Jako zdeklarowany komunista przestrzegał pryn-
cypiów – również w nauce – co wyraźnie widać w jego 
książce. Ewidentnie widoczne jest trzymanie się teorii 
odruchów, przynajmniej w sferze nazewnictwa: Wohl 
określa na przykład mianem „odruchu” to, czego dziś 
odruchem absolutnie byśmy nie nazwali. Miejscami 
przypomina to wręcz  stwierdzenie, że „Kopernik była 
kobietą”.

Na pierwszy rzut oka ofiarą ze zdrowego rozsądku 
złożoną na ołtarzu „betonowego pawłowizmu” jest na 
przykład rozdział 10. Pierwsza część jego tytułu jest za-
korzeniona w reaktywności, istota drugiej zaś – to celo-
wość. Takie bezpośrednie połączenie ognia i wody, bez 
jakichkolwiek członów pośredniczących, byłoby nie-
zwykle karkołomnym zabiegiem umysłowym. Dlatego 
Wohl przestrzega wprawdzie obowiązującej konwencji 
i karnie stosuje termin „odruch”, ale – wbrew pozorom – 
nie wyprowadza czytelnika na intelektualne manowce. 
Stosuje bowiem swoistą sztuczkę umysłową.

W rozdziale pierwszym opisuje podział na pierwszy 
układ sygnałowy, obrazowo-ruchowy, i drugi układ sy-
gnałowy, słowno-symboliczny. Bardzo znamienny jest 
w tym rozdziale następujący fragment:

„Jest to równocześnie koncepcja [odruchu – WP] po-
znawcza. W samej bowiem relacji bodziec-reakcja tkwi za-
łożenie, że poznanie jest zawsze działaniem, którego celem 
jest przywracanie zakłócanej nieustannie równowagi między 
organizmem a otoczeniem” (s. 12).

Zauważmy, że Wohl znacznie rozszerza tu pojęcie 
odruchu, czyniąc z łączącego bodziec z reakcją łuku 
odruchowego nie bierny przekaźnik, lecz czynny 
przetwornik informacji. Ściślej mówiąc, w istocie od-
chodzi od klasycznego pojęcia „odruch”. Wystarczyłby 
zatem jeden tylko krok: wyposażenie owego łuku 
w pięć różnych kodów, ułożonych systemowo: pro-
prioceptywny, kontaktowy, obrazowy, słowny i symbo-
liczny, by sprawić, że teorie Pawłowa i Bernsteina sta-
łyby się niemal w pełni zgodne. Ba, ta druga, w istocie 
swej systemowa, niejako w sposób naturalny wynika-

łaby z pierwszej! Niestety, uwarunkowania doktrynalne 
sprawiły, że było to niemożliwe, a wskutek nieśmiałych 
początkowo wycieczek w kierunku ujęcia systemowego 
na kilka lat trafił „na wygnanie” nawet Anochin. Nauka 
o ruchach człowieka została zaś „przykuta” do fizjolo-
gii, czyli ograniczona do najniższych pięter „drabinki 
Bernsteina”.

Walkę rozumu z doktryną widać u Wohla w nastę-
pującym cytacie ze strony 17:

„Stąd powstało przekonanie, jakoby człowiek – w od-
różnieniu od zwierząt – zdolny był nie tylko do reagowania 
na bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego, ale posia-
dał również zdolności do działania zupełnie niezależnie od 
bodźców zewnętrznych. Złudzenie to wywołane jest tym, 
że rolę łatwo dostrzegalnych, bezpośrednich bodźców ze-
wnętrznych przyjmują na siebie w tym przypadku owe zma-
gazynowane i odpowiednio scalone bodźce wewnętrzne 
w postaci łańcuchów słowno-sygnałowych, będących ni-
czym innym, jak nie doprowadzonymi w swoim czasie 
do końca odruchami [podkr. moje – WP] na bezpośrednie 
bodźce ze świata zewnętrznego”. 

Takie dość pokrętne rozumowanie ratuje wpraw-
dzie pojęcie odruchu, ale – w porównaniu z ujęciem 
Bernsteina – znacznie komplikuje teorię zachowań ru-
chowych człowieka. Zawiera bowiem konieczność „ho-
lowania” pojęcia odruchu – w dodatku „niedokończo-
nego”, aby pozostawić mu jakąś plastyczność – w takie 
rejony intelektualne, do których owo pojęcie wyraźnie 
nie pasuje.

Jednakże wskutek tych zabiegów pojęcie odru-
chu, tak początkowo proste i zrozumiałe, stawało się 
coraz bardziej eklektyczne i skomplikowane. W swojej 
książce Wohl pisze zresztą:

„Ludzkie działania ruchowe są więc dalekie od tego po-
jęcia odruchu, jaki ukształtował się pod wpływem począt-
kowych badań nad odruchami obserwowanymi u zwierząt, 
choć zrozumieć przebieg tych działań można jedynie na 
podstawie teorii odruchowej” (s. 109).

Pierwsza część tego zdania wydaje się oczywista, 
natomiast część pisana tłustym drukiem jest już wy-
raźną próbą ratowania – za wszelką cenę! – pojęcia 
odruchu jako w pełni uniwersalnego wzorca działania 
ruchowego człowieka, czyli ofiarą z racjonalizmu zło-
żoną na ołtarzu „betonowego pawłowizmu”.

Bardzo ważne stwierdzenie znajduje się w przypi-
sie na stronie 23. Wohl pisze:

„Nieuzasadnione byłoby wyciągnięcie […] wniosku, że 
reguły logiki są identyczne z przebiegami fizjologicznymi. 
Przebieg bowiem fizjologiczny ma do czynienia z realnymi 
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rzeczami i czynnościami, podczas gdy reguły logiki dotyczą 
pojęć oraz tworzonych na ich podstawie sądów”.

Jeśli zatem przyjmiemy, że abstrakcyjnie można 
odwzorować wszelkie odczucia zmysłowe – propriocep-
tywne, kontaktceptywne i teleceptywne – oraz dołączyć 
odwzorowania słowne i symboliczne, które mogą nie 
mieć żadnych korzeni zmysłowych, to wówczas otrzy-
mamy wszechstronną logikę, skuteczną na wszelkich 
poziomach pojmowania, będącą znakomitym narzę-
dziem do odwzorowywania rzeczywistego ciągu zda-
rzeń w postaci łańcuchów przyczynowo-skutkowych. 
Ściślej – otrzymamy pięć różnych logik, każdą swoistą 
dla danego kodu przetwarzania informacji, wymiarowo-
ści przestrzeni i pojmowania czasu odpowiadającym 
poszczególnym poziomom „drabinki Bernsteina”. Każda 
z nich obejmuje formalne reguły poprawności łączenia 
jednostek informacji, swoiste dla danego szczebelka 
owej „drabinki”. Podkreślmy wszelako, że – jak podkre-
śla Wohl – logika powinna wprawdzie być równoległa do 
rzeczywistości, ale tak bynajmniej być nie musi, gdyż nie 
jest z nią tożsama. Ponadto „interesuje się” jedynie for-
malną poprawnością połączeń ogniw takich łańcuchów, 
nie zaś tym, dokąd one prowadzą (czyli mądrością).

W rozdziale czwartym znajdujemy na stronie 29 na-
stępujący przypis:

„Wydaje się, że prześledzenie reguł powiązań logicz-
nych z punktu widzenia fizjologicznego byłoby niezwykle 
celowe. Analiza tych reguł i powiązań, w pełni dla nas do-
stępna, mogłaby być bardzo istotną wskazówką dla o wiele 
mniej dostępnych i żmudnych – jak dotąd – fizjologicznych 
badań powiązań odruchowych i ich komplikacji”.

To, o czym pisze w tym fragmencie Wohl, stanowi 
istotę dokonań Bernsteina. Budując takie „powiązania 
logiczne” na podstawie uwarunkowań ewolucyjnych 
i neurofizjologicznych Bernstein doszedł do swego 
bodaj największego osiągnięcia – pięciopoziomowego 
systemu budowy ruchów.

W rozdziale piątym Wohl wspomina Jerzego 
Konorskiego. Wraz ze Stefanem Millerem ów polski 
uczony pracował przez pewien czas w laboratorium 
Pawłowa w Leningradzie, ale jego obraz odruchu różnił 
się nieco od wizji Iwana Pietrowicza. Stał się też inspi-
racją dla Burrhusa F. Skinnera, twórcy teorii warunko-
wania sprawczego [10]. 

Znamienne są rozważania Wohla na temat czasu 
i przestrzeni. Pisze on:

„Toteż najbardziej nawet elementarny odruch jest jako 
działanie antycypacyjne pewnego rodzaju »rzutowaniem 
w przyszłość«” (s. 33).

Zauważmy, że w tym stwierdzeniu znowu kryje 
się czynna rola łuku odruchowego – jeśli pozostać już 
nawet nie w paradygmacie, ale wręcz w poetyce od-
ruchów – który obejmuje nie tylko przetwarzanie infor-
macji wynikającej z doznań zmysłowych, ale również 
przewidywanie. W przypadku odruchu bezwarunko-
wego i warunkowego owo „rzutowanie w przyszłość” 
ma charakter nieledwie automatyczny, tzn. przetwa-
rzanie informacji jest zredukowane niemal do zera. 
Natomiast przewidywanie bardziej świadome można by 
na siłę powiązać z konstrukcją „odruchu warunkowo-
-warunkowego” Iwanowa-Smoleńskiego. Niemniej, 
trzymając się pierwotnej, reaktywnej natury odruchu 
(reflex – odbicie), każde „rzutowanie w przyszłość” od-
biega od pierwotnego znaczenia tego pojęcia. Krótko 
mówiąc, klasyczny odruch zakłada sterowanie jedynie 
w trybie sprzężenia prostego, natomiast dodatkowe 
składniki umieszczone między bodźcem i reakcją sta-
nowią podłoże dla sprzężenia zwrotnego. Intelektualne 
wysiłki mające na celu wyposażenie odruchu w me-
chanizm sprzężenia zwrotnego przypominają nieco 
próbę usmażenia jajecznicy z zachowaniem jednak 
pierwotnej tożsamości jajka, czyli bez naruszania 
spoistości skorupki. Innymi słowy, czynności ruchowe 
człowieka – oraz innych istot żywych – zajmują całą 
przestrzeń ograniczoną z jednej strony sprzężeniem 
prostym, z drugiej zaś sprzężeniem zwrotnym. Jest ona 
na tyle szeroka, że sprowadzanie wszelkich działań 
i ich abstrakcyjnych wzorców do jednej tylko katego-
rii (w tym przypadku „odruchów”) wręcz uniemożliwia 
rozwój nauki. Dotykamy tu zresztą pewnej ogólniejszej 
prawidłowości. Każda nowa teoria naukowa, czyli spo-
sób porządkowania wiedzy, wprowadza początkowo 
innowacyjność i sprzyja rozwojowi, a niekiedy nawet 
postępowi. Kiedy jednak z biegiem czasu przekształca 
się w doktrynę, staje się wyraźnym hamulcem rozwoju. 
Stąd na pozór tylko paradoksalne powiedzenie, że 
wielkość uczonego można mierzyć długością czasu, 
na jaki zdołał on powstrzymać rozwój nauki.

W rozdziale siódmym Wohl pisze:

„W procesie komunikowalności, kontekst słowny ma 
więc szczególne znaczenie. Jest on wspólnym mianowni-
kiem, do którego sprowadzone są różne konteksty obrazowe 
tworząc wyższy stopień uogólnienia realiów, określany jako 
pojęcie” (s. 35).

Stwierdzenie to oznacza w istocie, że u człowieka 
kod słowny ma ogromne znaczenie w planowaniu celo-
wych działań ruchowych, ale nie sposób „wcisnąć” go 
w ciasne ramy odruchowego przetwarzania informacji, 
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gdyż tworzy on „wyższy stopień uogólnienia realiów”. 
Słowo „zamraża” bowiem znaczenia i czyni je odpor-
nymi na upływ czasu, dzięki czemu planowanie może 
wykraczać daleko poza granice bezpośrednich doznań 
zmysłowych, z którymi nierozerwalnie związany jest 
klasyczny odruch [11].

Na marginesie: nasuwa się tu skojarzenie ze 
stwierdzeniem wybitnego psycholingwisty Noama 
Chomsky’ego, że „lingwistyka, psychologia i filozo-
fia nie powinny być nadal traktowane jako dyscypliny 
odrębne i autonomiczne” [12]. Dodajmy, że psycholo-
gia zajmuje się przetwarzaniem informacji, a jedynym 
środkiem uzewnętrzniania „produktu” owego przetwa-
rzania jest ruch. Do „wyliczanki” Chomsky’ego należa-
łoby więc dołączyć i kinezjologię (antropomotorykę), 
którą w takim przypadku trzeba by określić mianem 
psychokinezjologii2. Skądinąd bardzo pouczające stu-
dium tych procesów – również dla badaczy aktywności 
ruchowej człowieka – można znaleźć w dziele ks. prof. 
Zdzisława Chlewińskiego Umysł – dynamiczna organi
zacja pojęć [13]. Znamienne też, że omawianą książkę 
Wohla wysoko ocenił ponoć wybitny polonista, prof. 
Witold Doroszewski.

Śledząc prowadzone przez Wohla analizy powiązań 
słowa i ruchu można odnieść wrażenie, że dokonuje on 
wręcz akrobacji intelektualnych. Pawłow zajmował się 
głównie fizjologią, tkwiącą niemal w całości w obszarze 
czuciowo-ruchowym. Natomiast Wohl postrzegał od-
nośne zagadnienia z pozycji filozofii, czyli odwzorowań 
oderwanych od bezpośrednich doznań zmysłowych. 
Widział je więc w nieco innej perspektywie, na innym 
poziomie abstrakcji, a konieczność wciskania takiego 
obrazu w ciasne ramy paradygmatu odruchowego – 
z powodów natury pozanaukowej – sprawiało mu za-
pewne nieomal fizyczny ból, leczony wszelako pryncy-
pialnie i ideowo naparem z „betonowego pawłowizmu”. 
Porównując wywody Wohla z teorią Bernsteina można 
by powiedzieć, że Pawłow „atakował” problematykę 
ruchów człowieka „od dołu”, czyli od strony fizjologii 
(poziomy A, B i C), natomiast Wohl – „od góry”, czyli od 
strony psychologii (poziomy D i E), a nawet socjologii, 
czyli wykraczając poza psychologię i wchodząc w ob-
szar kultury. Niedostatkiem analiz Wohla było jednak 
to, że do opisu zjawisk psychologicznych próbował – 

2  Postulat stosowania nazwy „psychomotoryka” od dawna 
głosi prof. Janusz Morawski. Słowo to wydaje się wprawdzie 
zgrabniejsze niż proponowane przeze mnie określenie „psychoki-
nezjologia”, ale to drugie ma jednolity, grecki źródłosłów, pierwsze 
(podobnie zresztą jak „antropomotoryka”) ma zaś mieszane, ła-
cińsko-greckie korzenie.

z powodów doktrynalnych – zastosować nazewnictwo 
fizjologiczne, które w tym obszarze nieuchronnie mu-
siało okazać się nieodpowiednie.

Pisząc o powiązaniach wyobrażeń słowno-obrazo-
wych z wrażeniami wymienia trzy następujące mecha-
nizmy:

„1. fizjologiczny mechanizm łańcuchowych powiązań odru-
chowych […],

  2. fizjologiczny mechanizm kojarzenia tych zespołów od-
ruchowych z odpowiednimi zespołami słowno-sygnało-
wymi […],

  3. fizjologiczny mechanizm wyprzedzania przez słowa-sy-
gnały samych ruchów  […]” (s. 37).

Przyjrzyjmy się określeniu „zespół słowno-sygna-
łowy”. Człon „słowno-” może dotyczyć zarówno pojęć 
konkretnych, jak i ogólnych, zaś człon „-sygnałowy” 
– doznań proprioceptywnych, kontaktceptywnych i te-
leceptywnych. Taki układ obejmuje zatem całą pię-
ciopoziomową „drabinkę kodów” z teorii Bernsteina. 
Znamienny jest również punkt 3: wyprzedzanie z tru-
dem da się powiązać z ideą odruchu, będącego wszak 
odpowiedzią na jakiś bodziec zewnątrzpochodny czy 
też ślad pamięciowy. Chyba że wyobrazimy sobie ja-
kiś świat pojęciowy, posklejany jakąś logiką, mniej lub 
bardziej wiernie odwzorowujący rzeczywistość i prze-
sunięty w czasie nieco w przyszłość w stosunku do 
tejże rzeczywistości. W takiej sytuacji procesy w owym 
„biegnącym szybciej” świecie pojęciowym wyprzedza-
łyby odpowiadające im zdarzenia rzeczywiste; swo-
istym „łącznikiem” byłoby tu przewidywanie. Niemniej 
wydarzenie, które w „biegnącym szybciej” świecie 
pojęciowym należałoby już do przeszłości, w świecie 
rzeczywistym mogłoby pozostawać jeszcze w sferze 
przyszłości. Wohl wyraźnie buduje zresztą taki obraz, 
pisząc na stronie 63:

„Zdolność bowiem do percepcji własnych ruchów [co 
stwarza podstawę sprzężenia zwrotnego – WP] i odtwo-
rzenia ich od wewnątrz [co wymaga przewidywania – WP] 
oznacza wykształcenie się jakiegoś elementarnego me-
chanizmu pozwalającego na sterowanie ruchami dowol-
nie od wewnątrz oparte na naszych własnych wrażeniach 
ruchowych [chyba raczej abstrakcyjnych odwzorowaniach 
wrażeń – WP], a więc względnie niezależnie od działania 
bodźców zewnętrznych, co stanowi niewątpliwie przesłankę 
dla ukształtowania się ruchów wyprzedzanych [podkreśle-
nie moje – WP] świadomością”. 

Intelektualny ładunek tego fragmentu jest odwrot-
nie proporcjonalny do jego zwięzłości. „Niezależność 
od bodźców zewnętrznych” oznacza możliwość dość 
swobodnego kształtowania przesunięcia czasowego 
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między abstrakcyjnym programem a jego praktycz-
nym wykonaniem. Owo przesunięcie tworzy fragment 
czasoprzestrzeni, który może zostać wypełniony pę-
tlą sprzężenia zwrotnego (co jest szczególnie istotne 
w procesie uczenia się) lub skutecznym przewidy-
waniem (co stanowi istotę wykonania w pełni opano-
wanego nawyku ruchowego). Jednakże wyposaże-
nie pierwotnego łuku odruchowego w mechanizmy 
sprzężenia zwrotnego i przewidywania (obciążonego 
dodatkowo probabilistyczną niepewnością) sprawia, 
iż oddala pojęcie odruchu od jego pierwowzoru – ta-
kiego, jaki Sieczenow opisał na przykładzie pozbawio-
nej głowy żaby – zbyt daleko, by stosowanie nazwy 
„odruch” do wszystkich tych procesów i zjawisk nie 
wprowadzało do nauki zamętu terminologicznego. W 
takiej sytuacji pryncypialne i ideowe trzymanie się na-
zwy „odruch”, gdyż tak głosiła teoria Pawłowa, stało się 
poważnym hamulcem rozwoju nauki. Odwzorowywana 
przez naukę rzeczywistość składa się bowiem z fak-
tów, zjawisk i procesów, ale sama nauka jest utkana 
ze słów. Nazewnictwo nie jest więc jedynie biernym 
narzędziem opisu, ale czynnym mechanizmem budu-
jącym naukę. Jej jakość zależy zatem bezpośrednio 
od jakości języka, którego używany do jej tworzenia. 
Nawiasem mówiąc, bardzo wyraźnie wynika to z teorii 
Bernsteina, w której do przetwarzania informacji na po-
ziomie czynnościowym D stosowany jest kod słowny, 
z którego „utkana” jest również nauka. Wprawdzie in-
formacja na tym poziomie jest na ogół systemowo po-
wiązana z doznaniami zmysłowymi, ale cechą, która 
zdecydowania odróżnia ją od jakiejkolwiek informacji 
o korzeniach czuciowych jest odporność na upływ 
czasu. Słowo pozwala zatem czerpać myśli z odległej 
przeszłości i przekazywać je w odległą przyszłość, 
poza granice wyznaczone bezpośrednimi doznaniami 
zmysłowymi. Ta właśnie zdolność stanowi fundament 
kultury, a zatem również i nauki.

Jak wspomniano na wstępie, analiza całej książki 
wykraczałaby poza ramy jednego artykułu (zasadnicza 
część dzieła Wohla liczy 117 stron, a przedstawione 
wyrywkowo analizy obejmują niespełna 40 stron3), ale 
warto przytoczyć jeszcze jeden cytat z rozdziału 13.

„Na tego rodzaju trudności [rozczłonkowanie analiz ru-
chu człowieka między różne dziedziny wiedzy – WP] natrafił 
m.in. również Bernstein, autor jednej z najbardziej wnikli-
wych prac z zakresu zagadnień motoryczności. Jego kon-

3  Skądinąd wydaje się, że dogłębna i wszechstronna analiza 
tej liczącej zaledwie 117 stron książeczki jeszcze dziś (a może 
nawet zwłaszcza dziś) warta by była solidnego doktoratu.

cepcje wielopoziomowej struktury zestrojów ruchowych oraz 
jego próba filogenetycznej kolejności kształtowania się tych 
poziomów wnosi wiele istotnych momentów do zrozumienia 
struktur ruchowych żywych organizmów. Wskazuje on na 
ogromną złożoność każdego aktu ruchowego i udział w nim 
licznych filogenetycznie różnych funkcji ruchowych. Gdy 
jednakże autor ten w końcu swoich wywodów dochodzi do 
omawiania poziomu »E« jako poziomu zestrojów ruchowych, 
filogenetycznie najmłodszych (poziom, dla którego według 
własnego określenia autora motywami ruchu są wyobraże-
nia i pojęcia), właściwych jedynie człowiekowi, okazuje się, 
że ma on zdumiewająco mało do powiedzenia na ten temat” 
(s. 69).

Kiedy jeszcze nie znałem dzieła Wohla, problem 
„dziwnego niedoceniania” poziomu E przez Bernsteina 
nurtował również mnie. Wyjaśnienie go uzyskałem od 
profesora Josifa Moisiejewicza Fejgenberga, ucznia 
i przyjaciela Bernsteina. Powiedział mi, że w istocie 
Nikołaj Aleksandrowicz uważał, iż jest to bardzo ważny 
poziom, o czym świadczy następujący fragment jego 
bez wątpienia najwybitniejszego dzieła O postrojenii 
dwiżenij:

„Istnienie podobnych ruchów i działań [mowa, pisanie – 
WP] niechybnie świadczy o istnieniu w arsenale sterowania 
ruchami człowieka jednego lub kilku poziomów hierarchicz-
nie wyższego niż poziom D” [14].

Związek Radziecki nie był jednak oazą nauko-
wej swobody myśli, a środowisko, w którym działał 
Bernstein, było coraz bardziej zdominowane przez 
zwolenników „betonowego pawłowizmu”. Dobitnie pisał 
o tym Zaciorski:

„Rzecz w tym, że [Bernstein] w odróżnieniu od innych 
wyszedł z szeregu. Dla uczonego oryginalność myślenia 
to alfa i omega talentu. Ale w tamtych czasach wszyscy 
powinni byli myśleć jednakowo. Pod każdym względem. 
Również w nauce. Wolnomyślicielstwo – by użyć zeszło-
wiecznego określenia – było eliminowane w zarodku. Naukę 
umieszczono w miejscu dla niej przygotowanym: miała słu-
żyć wąsko pojmowanej ideologii” [15]. 

Taką właśnie funkcję miał pełnić „betonowy paw-
łowizm”, mocno spokrewniony z behawioryzmem. 
Paradygmat ten hołduje tzw. zdrowemu rozsądkowi, 
który – aby zachować swoje zdrowie – musi pozo-
stawać w bezpośredniej styczności z obserwowalną 
(i podlegającą doświadczalnej sprawdzalności) rze-
czywistością. Niestety, poziom E jest od takiej przaśnej 
rzeczywistości bardzo odległy, więc pozostaje poza za-
sięgiem analiz akceptowalnych przez behawioryzm czy 
„betonowy pawłowizm”. A ponieważ to właśnie paw-
łowiści określali, co jest, a co nie jest naukowe, więc 
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Bernstein wyjścia nie miał i to, co naprawdę myślał 
o poziomie E, musiał zachować dla siebie i wąskiego 
kręgu swoich zaufanych uczniów.

Niestety, wprawdzie oficjalnie odcięliśmy się od 
behawioryzmu czy „betonowego pawłowizmu”, ale 
nie mogę się oprzeć wrażeniu, że owa umysłowa 
przaśność przenika nauki o kulturze fizycznej do dziś. 
Obecnie takim „złotym cielcem”, odpowiednikiem be-
hawiorystycznej „czarnej skrzynki” czy baśniowego 
„dżina z butelki”, jest „samoorganizacja”. Właśnie owa 
mityczna „samoorganizacja” miałaby samoistnie i cu-
downie przekształcić doświadczalną ilość (tzw. nowe, 
oryginalne dane doświadczalne) w teoriotwórczą ja-
kość. Niestety, jak stwierdził Michał Heller, „nauka 
widzi świat poprzez teorie”, a noblista Peter Medawar 
zauważył, że „teoria zabija fakty”. „Żywe” i surowe fakty 
– czyli „nowe, oryginalne dane doświadczalne” – są za-
tem zupełnie bezużyteczne, a nauka rodzi się dopiero 
wtedy, gdy na ich truchłach wyrośnie teoria. Zupełnie 
jak ewangeliczne ziarno u św. Jana, które daje ży-
cie dopiero wtedy, gdy wcześniej obumrze. Niestety, 
współczesna nauka – i to na całym świecie – znacznie 
wyżej premiuje produkcję wspomnianych „nowych, ory-
ginalnych danych doświadczalnych” niż analizy teore-
tyczne, które określa się niekiedy niezbyt zaszczytnym 
mianem „prac słowno-muzycznych”. Skutkiem takiego 
podejścia jest szybkie rozszerzanie „cmentarzysk fak-
tów” – co dzięki współczesnej technice laboratoryjnej 
jest lekkie, łatwe i przyjemne – które w swej surowej 

postaci są jednak niemal lub nawet całkowicie bezuży-
teczne dla nauki. Jeśli jednak „opakować” je w odpo-
wiednie statystyczne puzderka, to nabierają pozorów 
samoistnej naukowości. Pozorów – gdyż komputery 
mogą wprawdzie znacznie ułatwić analizy statystyczne, 
ale same z siebie nie potrafią nadać sensu nieledwie 
mechanicznemu gromadzeniu „nowych, oryginalnych 
danych doświadczalnych”.

Na marginesie tych rozważań nasuwa się nieco 
bardziej ogólna refleksja. Powszechnie znanymi meto-
dami wnioskowania są indukcja i dedukcja. Pierwsza 
nie wymaga rozumienia istoty zjawisk, lecz jedynie 
dostrzeganie ich powierzchownych powiązań, np. 
„zima będzie ostra, bo górale zbierają chrust”. Właśnie 
taką wiedzę można łatwo wynieść z „surowych” prac 
doświadczalnych. Natomiast dedukcja opiera się na 
teorii, czyli możliwie dogłębnym rozumieniu przyczyn 
analizowanych zjawisk, co umożliwia trafne ich prze-
widywanie. Teoria jest jednak tworem pozostającym 
na znacznie wyższym poziomie uogólnienia niż „fakty 
doświadczalne”. Dedukcja musi się zatem zaczynać od 
teorii, znajdującej się na znacznie wyższym poziomie 
abstrakcji niż indukcja. Jak zatem powstaje? 

Proces tworzenia teorii należałoby określić, za 
Charlesem S. Peirce’m, mianem abdukcji. Powiązania 
wszystkich trzech sposobów wnioskowania przedsta-
wiono na rycinie 1 [16].

Komentując tę rycinę można przytoczyć następu-
jące słowa Jean-Pierre’a Desclésa:

Rycina 1. Metody wnioskowania w nauce: indukcja, dedukcja i abdukcja [16]

Figure 1. Methods of reasoning in science: induction, deduction and abduction [16]

 

ab-
strakcja 

przetwarzanie wiedzy 

rzeczy-
wistość zastosowania 

teoria 

ABDUKCJA DEDUKCJA 

INDUKCJA dane przewidywalność



– 179 –

Andrzej Wohl – zapomniany tytan

„Dedukcja wskazuje, że coś musi się wydarzyć. 
Indukcja – że coś jest aktualnie w toku. Abdukcja pozwala 
jedynie przypuszczać, że coś może zaistnieć” [17].

Zdumiewające, że właśnie owa nieostra i niejedno-
znaczna abdukcja, „pozwalająca jedynie przypusz
czać, że coś może zaistnieć”, stanowi najpotężniejsze 
narzędzie tworzenia nauki, gdyż daje swobodę inter-
pretacji – co wymaga na ogół oddalenia się od nama-
calnych, rzeczywistych przesłanek owych interpretacji 
– i kształtowania konstrukcji myślowych. To już nie jest 
bierne odwzorowywanie rzeczywistości, ale czynne 
tworzenie jej abstrakcyjnego obrazu. Nie krępuje myśli, 
ale nakłada na uczonego większą odpowiedzialność 
i za nią samą, i za wyrażające ją słowo. Można nie-
kiedy odnieść wrażenie, że „uczeni empiryczni” dlatego 
tak kurczowo trzymają się „nowych, oryginalnych da-
nych doświadczalnych”, że obawiają się owej zwięk-
szonej odpowiedzialności za myśl i słowo.

W tej dziedzinie pouczające mogłyby być dwa na-
stępujące cytaty z dzieła Marka L. Latasha: „nauka 
o sterowaniu ruchami jest fizyką obiektów nieobserwo-
walnych” oraz „naukę o sterowaniu ruchami uprawiają 
ludzie, którzy nie potrafią poprawnie dokonywać pomia-
rów” [18]. Z założenia oba miały być żartami, ale – jak 
każdy ROZUMNY żart – oba uwypuklają w swoistym 
krzywym zwierciadle problemy nadzwyczaj głębokie. 
Jeśli bowiem uznamy, że pierwsze z tych twierdzeń 
jest słuszne, to drugie jest jego prostą konsekwencją: 
ponieważ specjalista w dziedzinie psychokinezjologii 
zajmuje się obiektami nieobserwowalnymi, a zatem 
również niemierzalnymi, więc potrzebna jest mu umie-
jętność nie dokonywania pomiarów, lecz myślenia. 
W istocie jednak sytuacja w tej dziedzinie nauki jest 
znacznie bardziej złożona: obejmuje ona zarówno sferę 
obserwacji (poziomy A, B i C wg teorii Bernsztejna), 
jak i pozostającą poza zasięgiem bezpośredniej ob-
serwacji (poziomy D i E), które łącznie tworzą zwarty 
SYSTEM. Jego dolne piętra tkwią w fizyce i fizjologii, 
górne – w psychologii. Te pierwsze łatwo poddają się 
badaniu doświadczalnemu, drugie dostępne są zaś je-
dynie poprzez wnioskowanie. W psychokinezjologii oba 
te kierunki analiz są absolutnie niezbędne. Ogarnięcie 
wszystkich aspektów takiego systemu przekracza 
możliwości współczesnej nauki, a ograniczenie analiz 
jedynie do poddających się doświadczeniu procesów 
fizjologicznych wręcz trywializuje antropomotorykę.

Drugi z przytoczonych cytatów można jednak od-
czytać jako przejaw niechęci czy wręcz lekceważenia 
teoretyków przez „uczonych empirycznych”, którzy 

obecnie wyraźnie dominują na naukowym „targowisku 
próżności”. Wprawdzie nie jest to zjawisko równie silne, 
jak uwarunkowania doktrynalne w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych w Związku Radzieckim, ale może 
pełnić we współczesnej nauce podobnie destrukcyjną 
rolę. Ponadto odwraca uwagę od coraz wyraźniejszego 
braku skuteczności metodologii doświadczalnych w na-
ukowym rozwiązywaniu problemów z dziedziny zacho-
wań ruchowych człowieka.

Paradoksalnie, abstrakcyjne analizy i podkreślanie 
funkcji słowa (czy – ogólniej – drugiego systemu sy-
gnałowego, czyli psychologicznego obszaru systemu 
sterowania ruchami) bardziej przybliżają Wohla do… 
Bernsteina niż do Pawłowa! Patrząc z tej pespektywy 
na omawiane dzieło ja, dawny solidarnościowiec, gło-
szę zatem chwałę towarzysza Wohla i określam go 
mianem Tytana. Bo będąc filozofem, dla którego na-
turalnym sposobem myślenia jest abdukcja, usiłował 
przekazać coś środowisku zdominowanemu przez 
indukcję. Ponadto w abdukcyjnym wznoszeniu się na 
wyższe poziomy uogólnień krępowała go doktrynalna 
pryncypialność przaśnego „betonowego pawłowizmu”. 
Niejednokrotnie myśl Wohla wyrywała się z pęt teorii 
odruchów i zanim jej pan zdołał ją z powrotem okieł-
znać, zdążyła sobie nieco pohasać. Gdyby jednak 
odrzucić ograniczenia ideologiczne czy doktrynalne 
i spojrzeć na dzieło Wohla bez tych obciążeń, to za-
pewne okazałoby się, że nadal może ono wytyczać 
nowe, owocne perspektywy badawcze w teorii zacho-
wań ruchowych człowieka. Zapewne znacznie bardziej 
obiecujące niż badania typu „wpływ czegoś na coś” czy 
„mierzenie czegoś u kogoś”, które tuż po narodzinach 
w laboratorium trafiają na bezużyteczne, acz kosztowne 
w utrzymaniu „cmentarzysko faktów”. Bo nawet jeśli nie 
zgadzam się z poglądami Wohla, to aby to uzasadnić, 
muszę przemyśleć jego argumenty. Pod tym względem 
poprzeczkę stawia on zaś bardzo wysoko i zmusza do 
znacznie głębszej pracy umysłowej niż stwierdzenie, 
że np. w ostatnich trzech dekadach wzrost piętnasto-
letnich dziewczynek ze środowisk miejskich wojewódz-
twa śląskiego zwiększył się o 1,3 cm, chłopców o 0,8 
cm, jeden jest znaczący, drugi nie, a wszystko jest 
„podparte” stosownymi odchyleniami standardowymi 
i poziomami istotności. A jeśli autor takiej pracy ma 
jeszcze chwilkę czasu, to i jakieś współczynniki kore-
lacji policzy. Zauważmy jednak, że we współczesnej 
motor science czy Bewegungslehre dominują właśnie 
badania doświadczalne, a od wielu dziesięcioleci – i to 
na całym świecie – nie pojawiła się żadna znacząca 
teoria rozszerzająca i pogłębiająca nasze rozumienie 
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procesów leżących u podstaw kształtowania czynności 
ruchowych człowieka.

Nawiasem mówiąc, za swoisty dowcip historii 
można by uznać fakt, że w swoich analizach towarzysz 
Wohl, wyznawca – zapewne – dialektyki marksistow-
skiej bliższy jest maksymie „błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli” niż hasłu „nie uwierzę, dopóki nie 
włożę ręki mojej do boku Jego”. To pierwsze można by 
uznać za dewizę teoretyków, drugie – „uczonych empi-
rycznych”. 

Nie trzeba dodawać, że naukę tworzą ci pierwsi; 
drudzy mogą co najwyżej porządkować ich „intelek-
tualny urobek”. Matematyk René Thom stwierdził, że 
„od XVII wieku nauka nowożytna możliwa jest tylko 
w takiej mierze, w jakiej postęp teoretyczny wyprze-
dza eksperyment” [19]. Władimir Borisowicz Korenberg 
twierdzi, że „naukę posuwają naprzód nie osiągniecia 
techniczne, lecz rozwój podstaw teoretycznych” [20]. 
Natomiast Zenon Ważny uważa, że jedną z poważnych 
bolączek naszej, polskiej nauki jest „brak pogłębionej 
dyskusji merytorycznej, będącej przecież w każdej 
nauce podstawowym motorem rozwoju” [21]. Andrzej 
Wohl jest jednym z bardzo niewielu uczonych, którzy 
wpisują się w ów teoretyczny nurt „pogłębionej dys-
kusji”. Niestety, w środowisku zdominowanym przez 
„uczonych empirycznych” nie znalazł i nie znajduje zbyt 
wielu partnerów do takiej dyskusji…

Od czasu, gdy ukazała się książka Wohla, upłynęło 
niemal pół wieku. Dziś o sterowaniu ruchami przez 
człowieka wiemy znacznie więcej, a ponadto nie jeste-
śmy spętani doktrynalnym, pryncypialnym i betonowym 
pawłowizmem (skądinąd niewiele mającym wspólnego 
z duchem myśli samego Iwana Pietrowicza). Ale ja-
kości rozumowania i głębokości przemyśleń mogliby-
śmy się od Andrzeja Wohla, teoretyka z krwi i kości, 
uczyć jeszcze dziś. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że 
dzieło Słowo a ruch można – ba, należałoby! – wydać 
w Polsce dziś, tak jak obecnie w Rosji wznawia się 
dzieła Bernsteina z lat trzydziestych. 

Na marginesie tych rozważań nasuwają się jednak 
dwie dość melancholijne refleksje. Po pierwsze – obec-
nie praca Wohla wymagałaby jednak odpowiedniego 
komentarza. Kto podjąłby się go napisać? Po wtóre 
– wprawdzie, jako się rzekło, nie jesteśmy już spętani 
„betonowym pawłowizmem”, ale czy współczesnych 
nauk o kulturze fizycznej nie zalewa coraz gęstsza, 

bezpostaciowa galareta „nowych, oryginalnych danych 
doświadczalnych”, z których wynika niewiele albo zgoła 
nic? Za to skutecznie krępują jakąkolwiek myśl, która 
usiłowałaby wykryć w nich jakiś porządek i stworzyć 
użyteczną teorię umożliwiającą umieszczenie owych 
danych w archiwum. Warto więc przytoczyć następu-
jące słowa psychologa G. Gigerenzera:

„Przed kilkoma laty spędziłem dzień i noc we wspa-
niałej bibliotece wczytując się w kolejne zeszyty »Journal 
of Experimental Psychology« z lat dwudziestych i trzydzie-
stych […]. Przygnębiło mnie to, że niemal cała ta skrupulatna 
praca została zapomniana. Dane bez teorii są niczym dzieci 
bez rodziców: nie można im wróżyć długiego życia. Czy ta-
kie właśnie dzieci chcemy płodzić?” [22].

Porównajmy to ze starszym o ponad pół wieku sfor-
mułowaniem Bernsteina:

„Ów potok nowego materiału faktograficznego, zalewa-
jący wszystkie gałęzie współczesnej nauki […] coraz silniej 
zagraża przekształceniem uczonych w wąskich specjali-
stów, pozbawionych jakiegokolwiek widnokręgu, ślepych na 
wszystko oprócz wąskiej ścieżynki, na którą skierowało ich 
życie” [23].

Nasuwa się tu melancholijna refleksja, że stare 
porzekadło historia magistra vitae utraciło chyba swą 
aktualność…

W kontekście obu przytoczonych cytatów, doko-
nania Wohla warto nie tylko przypomnieć, ale również 
wczytać się w nie i wysnuć z nich jak najbardziej ak-
tualne wnioski. Może bowiem właściwą drogę wyjścia 
z intelektualnego labiryntu, w którym błądzi współcze-
sna nauka o ruchach człowieka – i to na całym świecie! 
– wskazuje nam właśnie profesor Andrzej Wohl? A my 
tego nie zauważamy?

Na zakończenie jeszcze jedna refleksja. Bernstein 
był ateistą, Wohl, jako komunista o materialistycznych 
poglądach, zapewne też; obaj zresztą mieli wspólne, 
starozakonne korzenie. Natomiast Pawłow w młodo-
ści miał zostać prawosławnym duchownym, a bolsze-
wików bynajmniej nie kochał. Jednakże, jeżeli dziś 
wszyscy oni przebywają gdzieś Po Drugiej Stronie 
Bytu, gdzie istnieje swobodny, bezwizowy ruch między 
Republiką Ateizmu i Carstwem Prawosławia, a nad 
naukowymi dyskusjami nie ciąży ołowiany cień Józefa 
Wissarionowicza, to Wohl zapewne częściej chadza na 
piwo z Bernsteinem niż z Pawłowem.



– 181 –

Andrzej Wohl – zapomniany tytan

[1] Kosiewicz J: Sociology of Sport in Europe. Historical and 
Research Perspective. International Quarterly of Sport 
Science, Budapest, Hungarian Society of Sport Science, 
2009; 1: 33–38.

[2] Wohl A: Słowo a ruch. Warszawa, Akademia Wychowania 
Fizycznego, 1965.

[3] Konorski J: Autobiografia. Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki, Warszawa, Polska Akademia Nauk, 1977; R. XXII, 
nr 2: 215–250.

[4] Sieczenow IM: Refleksy golovnogo mozga; w  Izbrannyje 
proizviedieniya. Tom piervyj, fizyologia i psikhologia. 
Moskwa, Izdatielstwo Akademii Nauk SSSR, 1952.

[5] Uchtomskij AA: Izbrannyje trudy, Leningrad, Izdatielstwo 
Nauka, 1978.

[6] Feigenberg JM: Ot refleksa k modeli buduschego, 
Moskwa, Izdatielstwo Smysł, 2004.

[7] Petryński W, Pilawski A, Szyndera M: The Common Path 
of Nikolai Bernstein and Andrzej Wohl, Erfurt, Universität 
Erfurt, 2013 (w druku).

[8] Zaciorski WM: Ob etoj knigie, yeyo avtorie i tekh vreme
nakh; w Bernstein NA: O lovkosti i yeyo razvitii, Izda-
tielstwo Fizkultura i Sport, Moskwa, 1991.

[9] Sirotkina IE: Bernstein: gody do i posle “Pavlovskoy 
sessii”; w: M.G. Jaroszewskij (red.), Represirovannaya 
nauka. Sankt Petersburg, Izdatielstwo Nauka, 1991, s. 
319–326.

[10] Gerrig RJ, Zimbardo PG: Psychologia i życie. Wydanie 
nowe. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

[11] Petryński W, Feigenberg JM: Emocionalnyje faktory 
w upravlenii dwizheniyami cheloveka. Teoria i praktika 
fizicheskoy kultury, 2011; 1: 3–9.

[12] Lyons J: Chomsky. Prószyński i S-ka, Warszawa,  
1998.

[13] Chlewiński Z: Umysł – dynamiczna organizacja pojęć. 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

[14] Bernstein NA: O postroyjenii dwizheniy. Moskwa, Medgiz, 
1947.

[15] Zaciorski WM: Ob etoj knigie, jejo avtorie i tekh vreme
nakh; w Bernstein NA, O lovkosti i yeyo razvitii. Moskwa, 
Izdatielstwo  Fizkultura i Sport, 1991.

[16] Petryński W: The Reception of Bernstein in Poland. Erfurt,  
Universität Erfurt, 2013 (w druku).

[17] Desclés JP: Abduction and Non-Observability; w Aga-
zzi E, Pauri M (red.): The Reality of the Unobservable: 
Observability and Their Impact on the Issue of Scientific 
Realism. Dordrecht, Kluver Academic Publishers, 2000: 
87–112.

[18] Latash ML: Synergy. New York, NY, Oxford University 
Press, 2008.

[19] Sorman G: Prawdziwi myśliciele naszych czasów. War-
szawa, Czytelnik, 1993.

[20] Korenberg VB: Analysis of Human Movements – A Kine
siological Approach. 12. Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa “Sport Kinetics 2011”, Akademia Wychowania 
Fizycznego, Kraków, 22–24 września 2011.

[21] Ważny Z: Co dalej ze sportem? Sport Wyczynowy, 2005; 
11–12: 75–90.

[22] Gigerenzer G: Surrogates for Theories. Theory & Psychol-
ogy, 1998; 8(2): 195–204.

[23] Bernstein NA: O lovkosti i yeyo razvitii. Moskwa, Izda-
tielstwo Fizkultura i Sport, 1991.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               





INFORMACJE
ANNOUNCEMENTS





– 185 –

LISTA RECENZENTÓW
Antropomotoryki-kinesiology

W ROKU 2012

LIST OF REVIEWERS 2012

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim Recenzentom za ich ogromny wkład w podnoszenie jakości 
„Antropomotoryki” w 2012 roku 

NR 60 2012ANTROPOMOTORYKA

Aleksander Stuła, Opole, Polska
Adam Zając, Katowice, Polska
Aleksander Tyka, Kraków, Polska 
Andrzej Klimek, Kraków, Polska
Andrzej Kosmol, Warszawa, Polska
Andrzej Pawłucki, Gdańsk, Polska
Andrzej Suchanowski, Gdańsk, Polska
Andrzej Szwarc, Poznań, Polska
Andrzej Wit, Warszawa, Polska
Anna Burdukiewicz, Wrocław, Polska 
Anna Skrzek, Wrocław, Polska 
Anna Straburzyńska-Lupa, Poznań, Polska
Anna Szczęsna-Kaczmarek, Gdańsk, Polska
Anna Zwierzchowska, Katowice, Polska
Artur Jaskólski, Wrocław, Polska
Barbara Wojnarowska, Warszawa, Polska
Czesław Urbanik, Warszawa, Polska
Elżbieta Cieśla, Kielce, Polska
Elżbieta Hubner-Woźniak, Warszawa, Polska
Ewa Demczuk-Włodarczyk, Wrocław, Polska
Ewa Dybińska, Kraków, Polska
Ewa Roszkowska, Kraków, Polska
Ewa Ziółkowska-Łajp, Poznań, Polska
Grażyna Kosiba, Kraków, Polska
Grażyna Nowak-Starz, Kielce, Polska
Grzegorz Juras, Wrocław, Polska
Han C.G. Kemper, Amsterdam, The Nederland
Helena Stokłosa, Katowice, Polska
Henryk Duda, Kraków, Polska 
Henryk Sozański, Warszawa, Polska 
Igor Ryguła, Gdańsk, Polska
Iosif M. Feigenberg, Jerusalem, Israel

Jacek Gracz, Poznań, Polska
Ireneusz M. Kowalski, Olsztyn, Polska
Jacek Lewandowski, Poznań, Polska
Jadwiga Charzewska, Warszawa, Polska 
Jan Chmura, Wrocław, Polska
Jan Jaszczanin, Wilno, Litwa
Janusz Czerwiński, Olsztyn, Polska
Janusz Iskra, Opole, Polska
Janusz Maciaszek, Poznań, Polska
Janusz Nowotny, Katowice, Polska 
Janusz Zdebski, Kielce, Polska 
Jarosław Krzyżak, Gdynia, Polska 
Jerzy Januszewski, Kraków, Polska
Jerzy Marcinkowski, Poznań, Polska
John Nauright, Virginia, USA
Jos Vanrenterghem, Amsterdam, The Nederland
Józef Bergier, Biała Podlaska, Polska
Józef Drabik, Gdańsk, Polska
Krystyna Zatoń, Wrocław, Polska 
Krzysztof Klukowski, Warszawa, Polska
Ladislav Cepicka, Plzen, Czechy
Lesław Kulmatycki, Wrocław, Polska
Leszek Szmuchrowski, Belo Horizonte, Brazylia
M.F Bobbert, Amsterdam, The Nederland
Małgorzata Słowińska-Lisowska, Wrocław, Polska
Marek Woźniewski, Wrocław, Polska
Marek Zatoń, Wrocław, Polska
Marek Żak, Kraków, Polska 
Maria Chrzanowska, Kraków, Polska
Marian Golema, Opole, Polska
Mekota Karel, Ołomuniec, Czechy
Michal Belej, Slowacja



– 186 –

Lista recenzentów Antropomotoryki-Kinesiology w roku 2012

Michał Bronikowski, Poznań, Polska
Michał Mikulski, Gliwice, Polska
Michał Wychowański, Warszawa, Polska
Nijole Jaszczanin Wilno, Litwa
Peter Blaser, Niemcy
Peter Hirtz, Niemcy
Robert Rokowski, Kraków, Polska
Robert Szeklicki, Poznań, Polska
Roman M. Kalina, Rzeszów, Polska
Romuald Lewicki, Kielce, Polska
Ryszard Panfil, Wrocław, Polska
Ryszard Żarów, Kraków, Polska 
Stanisław Kowalik, Poznań, Polska
Stanisław Poprzęcki, Katowice, Polska
Stanisław Socha, Katowice, Polska 
Stanisław Żak, Kraków, Polska
Stefan Grössing Salzburg, Austria.
Szymon Krasicki, Kraków, Polska 
Tadeusz Bober, Wrocław, Polska
Tadeusz Kasperczyk, Kraków, Polska 
Tadeusz Koszczyc, Wrocław, Polska
Tadeusz Skolimowski, Wrocław, Polska  

Teresa Sławińska-Ochla, Wrocław, Polska
Teresa Socha, Katowice, Polska 
Tomasz Gabryś, Kraków, Polska 
Vaclav Bunc, Praga, Czechy
Vladimir B. Issurin, Netanya, Izrael
Vladimir Lyakh, Russia
Wacław Petryński, Katowice, Polska
Wacław Srokosz, Kielce, Polska
Waldemar Makuła, Kraków, Polska 
Wanda Pilch, Kraków, Polska
Weronika Wrona-Wolny, Kraków, Polska 
Wiesław Chwała, Kraków, Polska 
Wiesław Osiński, Poznań, Polska
Witold Antoni Zatoński, Warszawa, Polska
Władysław Mynarski, Katowice, Polska
Wojciech Chalcarz, Poznań, Polska
Wojciech Przybylski, Gdańsk, Polska
Zbigniew Szyguła, Kraków, Polska
Zbigniew Trzaskoma, Warszawa, Polska
Zdzisław Sićko, Gdynia, Polska 
Zofia Ignasiak, Wrocław, Polska


