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STRESZCZENIA W JĘZYKU POLSKIM 
 
ROZPRAWY I ARTYKUŁY 
 
Elżbieta Cieśla 
Genetyczne uwarunkowania wybranych predyspozycji motorycznych dzieci i młodzieży w 
populacji kieleckiej – Część II. Koordynacja 
 
Problem uwarunkowań predyspozycji koordynacyjnych był podejmowany w niewielu 
publikacjach naukowych [1, 2, 3, 4, 5]. Rozwiązanie go ma istotne znaczenie w praktyce 
naboru i selekcji sportowej oraz w opracowaniach osiągnięć sportowych a także w 
prognozowaniu optymalnego procesu wychowania fizycznego. 
W niniejszym doniesieniu zaprezentowano wyniki badań nad siłą związków w 
poszczególnych kombinacjach pokrewieństw u badanych z terenu Kielc, jak również 
oszacowaniu siły kontroli genetycznej podstawowych predyspozycji koordynacyjnych. 
Badaniami objęto 205 pełnych rodzin. Zmierzono szybkość ruchów ręki, równowagę ogólną, 
koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną. Możliwości spostrzegania 
i poprawnego myślenia określono przy pomocy niewerbalnego testu Matryc J. C. Ravena. 
Dokonano analizy statystycznej w trzech grupach wieku dzieci (7-10, 11-14, 15-19 lat) co 
pozwoliło na określenie siły kontroli genetycznej poszczególnych cech, opierając się na 
metodzie badania podobieństw między rodzicami i dziećmi. Obliczono współczynniki 
korelacji miedzy rodzicami – jako miary kojarzenia wybiórczego oraz je skorygowano. Na 
podstawie wielkości skorygowanych współczynników korelacji CSK obliczono wskaźniki 
odziedziczalności. Stwierdzono, iż w badanych cechach funkcjonalnych zauważono większe 
podobieństwa synów niż córek do ich rodziców. W większości badanych predyspozycji siła 
kontroli genetycznej wzrasta wraz z wiekiem a wskaźniki odziedziczalności wykazują duże 
zróżnicowanie dymorficzne. 
 

 
 
Wiesław Chwała, Wacław Mirek, Edward Mleczko, Tadeusz Ruchlewicz 
Wpływ indywidualnego wzorca kończyn dolnych chodziarza na zakresy ruchów tułowia i 
kończyn górnych w ruchu z prędkością startową 
 
Wstęp. W dotychczasowych badaniach bardzo rzadko zwracano uwagę na zagadnienie 
symetrii i asymetrii techniki ruchu sportowców osiągających najwyższy poziom światowy w 
chodzie sportowym.  
Cel badań. Ocena zakresu asymetrii w indywidualnym wzorcu techniki chodu sportowego 
zawodnika prezentującego poziom klasy mistrzowskiej międzynarodowej (VII miejsce na 
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach), 
z wykorzystaniem systemu Vicon służącego do przeprowadzenia trójwymiarowej analizy 
ruchu. 
Materiał i metody. Eksperyment pomiarowy. Rejestracja ruchów kończyn dolnych i górnych 
oraz zakresów zmian kątowych tułowia, ramion i głowy w indywidualnym wzorcu techniki w 
chodzie sportowym. Do prezentacji wyników wykorzystano plik multimedialny, utworzony w 
aplikacji „Polygon”. Obliczono średnie arytmetyczne wartości badanych parametrów ruchu z 
20 cykli chodu o ustabilizowanej prędkości 3,91±0,28 m . s-1. Zebrany materiał stanowił 
podstawę do opracowania raportu multimedialnego, w którym zawarto informacje dotyczące: 
zmian kątowych, trajektorii ruchu punktów kostnych, trójwymiarowej wizualizacji układu 
kostnego i przyczepów mięśni. Ocenie poddano zakresy ruchu w stawach kończyn górnych 



(w trzech płaszczyznach w stawie ramiennym, a w łokciowym tylko w płaszczyznach 
strzałkowej i poprzecznej), odcinka lędźwiowego kręgosłupa, klatki piersiowej i głowy (w 
płaszczyźnie czołowej), trajektorię ruchu środka ciężkości ciała w płaszczyźnie czołowej. 
Wyniki. Biomechaniczny opis indywidualnego wzorca techniki chodu sportowego pozwolił 
na stwierdzenie asymetrii w analizowanych parametrach. Chociaż zakres zjawiska był w 
niektórych parametrach niewielki, to w każdym przypadku był on niepożądany. Stwierdzony 
wzorzec techniki wpływał m.in. na: tzw. skrócenie funkcjonalne dolnej kończyny prawej i 
prowadził do asymetrycznych ruchów miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz klatki 
piersiowej i kończyn górnych. Konsekwencją takiego przemieszczania się było zaburzenie 
rytmu chodu sportowego i wzrost kosztu fizjologicznego wysiłku. 
Wnioski. Istnieje konieczność poprawy wzorca technicznego chodu sportowego badanego 
zawodnika poprzez zmniejszenie lub niwelację asymetrycznej pracy kończyn górnych i 
dolnych oraz asymetrycznych ruchów odcinka pasa biodrowego, barkowego i głowy. 
 
 
Ryszard Litkowycz, Adam Zając, Zbigniew Waśkiewicz 
Zmienność ontogenetyczna predyspozycji morfologiczno-strukturalnych koszykarzy na 
różnych etapach szkolenia sportowego 
 
Wstęp. Nie ulega wątpliwości, iż ogromną rolę w koszykówce odgrywają predyspozycje 
osobnicze, rozumiane jako względnie elementarne właściwości strukturalne i funkcjonalne 
organizmu w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie [1], wśród których 
najważniejszymi są cechy długościowe, ich wzajemne proporcje, budowa i struktura 
wewnętrzna mięśni. 
Cel pracy. Celem pracy było właściwe rozpoznanie potencjału morfologiczno-strukturalnego 
u chłopców uprawiających koszykówkę, co może się przyczynić do skuteczniejszego procesu 
naboru i selekcji oraz celowego planowania i stosowania środków treningowych. 
Materiał i metody. Badaniom poddano 126 koszykarzy w trzech grupach wiekowych (13-15, 
15-17, 17-18 lat). Grupy kontrolne stanowiło 105 chłopców z losowo wybranych szkół 
gimnazjalnych i średnich z Katowic i Sosnowca. Dokonano pomiaru 24 cech somatycznych, 
na podstawie których obliczono 9 wskaźników somatycznych.  
Wyniki. Analiza porównawcza pomiarów antropometrycznych wskazuje, że budowa 
koszykarzy znacznie odbiega od budowy nietrenujących rówieśników; wszystkie wymiary 
długościowe są istotnie większe u koszykarzy w kolejnych kategoriach wieku. Młodzież 
uprawiająca koszykówkę jest wyższa i cięższa niż nietrenująca. Koszykarze w wieku 13,5 
dorównują wysokością ciała młodzieży nietrenującej w wieku 17,5 roku. Różnice w 
wymiarach szerokościowych (stopy, bioder, klatki piersiowej, barków), które uwidaczniają 
się w wieku 13,5 i 15,5 roku, zacierają się w wieku 17,5 roku. 
 

 
 
PRACE PRZEGLĄDOWE 
Agnieszka Zagórska, Anna Czopek, Jolana Obniska, Maciej Pawłowski 
Rola aktywności fizycznej w leczeniu depresji 
 
Praca stanowi przegląd badań dotyczących roli aktywności ruchowej w leczeniu depresji. 
Dane bibliograficzne otrzymano w wyniku przeglądu baz internetowych (Medline, Embase, 
Science Direct). Omówiono podstawowe mechanizmy powstawania depresji, problemy 



metodologiczne prowadzonych badań, farmakoterapię depresji i jej wpływ na napęd 
psychoruchowy. Odrębną część poświęcono mechanizmom wpływu aktywności fizycznej 
na leczenie depresji. Na podstawie wyników badań wykazano, że regularny wysiłek fizyczny 
jest efektywną formą wspomagania w leczeniu depresji. Sugeruje się stosowanie ćwiczeń 
aerobowych o niskiej intensywności, angażujących duże grupy mięśni, 3 razy w tygodniu 
przez 15-20 minut. Aby sprecyzować znaczenie wysiłku fizycznego w redukcji objawów 
depresji, niezbędne są dalsze badania. 
 

 
 
RECENZJE 
Wacław Petryński 
Trzecie wydanie podręcznika Uczenie się ruchów i ich stosowanie R.A. Schmidta i C.A. 
Wrisberga 
 
 
 
Wacław Petryński 
Nikołaj Aleksandrowicz Bernsztejn – O zręczności i jej rozwoju; uczenie się ruchów 
 
Dzieło N.A. Bernsztejna „O zręczności i jej rozwoju” można podzielić na dwa główne bloki 
tematyczne. Pierwszy, omówiony w artykule „Nikołaj Aleksandrowicz Bernsztejn – O 
zręczności i jej rozwoju; sterowanie ruchami”, opisuje procesy sterowania ruchami. Drugi, 
będący głównym tematem niniejszego artykułu, to teoria uczenia się ruchów, nawyków i 
złożonych czynności ruchowych. Omawiając kształtowanie wzorców czuciowo-ruchowych 
Autor zwraca również uwagę na błędy, których należy unikać w trakcie procesu uczenia 
się-nauczania. Wydaje się, że Bernsztejn nie docenił roli piątego z przedstawionych w jego 
teorii poziomów: poziomu E, czyli w pełni korowego poziomu przekształceń symbolicznych. 
Głównie na tym poziomie przebiega właściwe przede wszystkim człowiekowi myślenie 
abstrakcyjne. Oprócz zdolności do operowania symbolami (słowami), druga podstawą 
myślenia abstrakcyjnego jest postrzeganie czasu jako uniwersalnego czynnika 
porządkującego kolejność zdarzeń. Jak się wydaje, licząca sobie ponad pół wieku teoria 
Bernsztejna może stanowić bardzo dobrą podstawę uporządkowania całej współczesnej nauki 
o sterowaniu ruchami i uczeniu się ich przez istoty żywe. 
 
 
 
INFORMACJE 
Jan Jaszczanin, Edward Mleczko, Povilas Karoblis 
Międzynarodowa Konferencja „Trening w sporcie kwalifikowanym” (25-25 luty 2005) 
 
W dniach 25-26 lutego br. odbyła się w Wilnie 8. Międzynarodowa Konferencja „Trening w 
Sporcie Kwalifikowanym”. 
W ciągu dwóch dni można było wysłuchać 6 referatów na posiedzeniu plenarnym, 62 
doniesień na 5 posiedzeniach sekcyjnych oraz 22 doniesień badawczych w czasie sesji 
plakatów. Prace zaprezentowało ponad 60 autorów z 9 państw: Armenii, Białorusi, Izraela, 
Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Trudu organizacji tej prestiżowej 
konferencji już tradycyjnie pojął zespół pracowników Departamentu Kultury 



Fizycznej i Sportu Litwy, Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Komitetu 
Olimpijskiego Litwy, Litewskiego Centrum Informacji Sportowej. W niniejszym doniesieniu 
zaprezentowano krótkie informacje o jej przebiegu. 
 

 
 
Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w 
sprawie polityki badań naukowych i rozwoju kadr w dziedzinie nauk o kulturze 
fizycznej. 
 
 


	ROZPRAWY I ARTYKUŁY
	PRACE PRZEGLĄDOWE
	INFORMACJE
	RECENZJE
	PRACE PRZEGLĄDOWE
	RECENZJE
	INFORMACJE

