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ROZPRAWY I ARTYKUŁY 
 

Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk 
Współdziałanie i sprzeczność w przejawach zdolności motorycznych. 

Część II. Siła i wytrzymałość 
 

Wstęp. Uzupełnieniem informacji przedstawionych w części I, dotyczących proporcji włókien 
mięśniowych FT i ST oraz ich wpływu na predyspozycje motoryczne są wyniki badań Fidelusa i 
współpracowników. Wspomniani autorzy ustalili, iż największe przyrosty momentów sił występują w 
grupie badanych o predyspozycjach szybkościowych, a najmniejsze – wytrzymałościowych. 
Piśmiennictwo poświęcone wpływom siły i wytrzymałości na motorykę tak jak w części pierwszej 
ściśle związane jest z wielobojami lekkoatletycznymi stanowiącymi wiarygodny materiał badań. 
Podobnie jak biegi na 100 m i 1500 m utożsamia się z przejawami szybkości i wytrzymałości, tak w 
pchnięciu kulą uzewnętrznia się siła i szybkość. W badaniu sprzeczności między przejawami tych 
zdolności motorycznych pewnym utrudnieniem są różnice w strukturze biomechanicznej biegu i 
pchnięcia. Za szczególną cechę wielobojów uważa się wzajemne wpływy konkurencji zarówno o 
pozytywnym, jak i negatywnym oddziaływaniu. Dotyczą one rozwoju zdolności motorycznych, jak 
również elementów techniki. 

Cel. Mając na względzie współdziałanie i sprzeczność występujące w konkurencjach 
wielobojów lekkoatletycznych uzależnionych od szybkości, siły i wytrzymałości postanowiono określić 



czynniki wywierające wpływ na tego typu reakcje. Ponadto podjęto próbę ustalenia progu w pracy 
wytrzymałościowej poświęconej przygotowaniu do biegu na 1500 m. 

Materiał i metody. Materiał badawczy tworzyły dwa zbiory. Jeden składał się z danych 
somatycznych i wyników 100 dziesięcioboistów z listy rangowej wszech czasów. Drugi tworzyły cechy 
budowy ciała i wyniki sprawdzianu z lekkoatletyki 120 studentów I roku Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. W pierwszym rzędzie analizie poddano wyniki konkurencji utożsamianych 
z siłą i wytrzymałością, czyli pchnięcia kulą i biegu na 1500 m, uzupełniając je danymi dotyczącymi 
budowy ciała i sumą punktów. Materiał opracowano statystycznie, obliczając średnie arytmetyczne i 
korelacje w całych zbiorowościach oraz w grupach 30- i 10-osobowych, różniących się poziomem 
uzyskanych wyników. W kolejnym etapie działań z trzech antagonistycznych konkurencji, tzn. biegów 
na 100 m i 1500 m oraz pchnięcia kulą, utworzono pięć wskaźników umożliwiających określenie 
progu w pracy wytrzymałościowej. 

Wyniki. Statystycznie nieistotne korelacje stwierdzono w grupie wyczynowców. Natomiast 
nieoczekiwanie znaczne wartości współczynników korelacji, świadczące o sprzeczności między 
badanymi konkurencjami, odnotowano w zespołach studenckich. Rzeczą charakterystyczną w 10-
osobowych grupach ekstremalnych pod względem wyników są bardzo duże różnice w budowie 
somatycznej studentów przy braku lub niewielkich dysproporcjach w wysokości i masie ciała 
wieloboistów. Pozwala to przypuszczać, iż antagonizm w grupach studentów ma charakter bardziej 
strukturalny aniżeli funkcjonalny. Do wyższej korelacji w tych grupach przyczyniło się również 
znacznie większe zróżnicowanie w warunkach somatycznych studentów i ich wynikach sportowych. 
Wspólna analiza wartości utworzonych wskaźników i ich konkurencji składowych pozwoliła określić 
zarysy granic w rozwoju zdolności motorycznych wieloboistów.  

Wnioski. W planowaniu i wdrażaniu programów treningowych należy zachować w 
przygotowaniu sprawnościowym określone granice w rozwijaniu zdolności motorycznych, szczególnie 
wytrzymałości. Aby zapewnić jednakowy udział dwu lub więcej cech w ocenie jakiegoś zjawiska, 
należy tak je przekształcić, aby ich współczynniki zmienności zrównały się wartością. 

 

 
Kinga Tucholska, Marian Fiedor 

Aktywność ruchowo-sportowa dzieci i młodzieży szkolnej a motywy jej podejmowania 
 

Cel pracy. Celem badań było określenie współzależności pomiędzy motywami uczniów a 
deklarowaną pozaszkolną aktywnością ruchowo-sportową.  

Materiał i metody. Badania dokonano w 2006 roku na grupie 111 osób (58 dziewcząt, 53 
chłopców) ZastosowanoSkalę ATPA (Attitude Toward Physical Activity Scale), opracowaną przez G.S. 
Kenyona [1] w modyfikacji Z. Sawickiego [2]. Pozaszkolną aktywność ruchowo-sportową ustalono na 
podstawie Inwentarza Pozaszkolne Aktywności Sportowej (IPAS) w opracowaniu własnym M. 
Fiedora. 

Wyniki i wnioski. Analiza wyników pokazała, że poziom wskaźnika aktywności ruchowej 
(AR), jaki pozwala ustalić Inwentarz Pozaszkolnej Aktywności Sportowej, nie jest zmienną zależną od 
płci (na poziomie wynikówśrednich), jednak jego rozkład w badanej grupie okazał się niejednorodny. 
Poziom aktywności ruchowej (AR) – ustalany w grupie uczniów 10–17-letnich – nie wykazuje związku 
z wiekiem życia badanych. Struktura motywów skłaniających do podejmowania pozaszkolnej 
aktywności ruchowo-sportowej pozostaje w zależności od wieku i płci badanych uczniów. Grupy o 
różnym poziomie aktywności ruchowej różnicuje w sposób statystycznie istotny jedynie nastawienie 
„prozdrowotne” w kontekście uprawiania sportu. 

 
 

Janusz Jaworski, Tomasz Wieczorek, Władimir Ljach 



Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania 
 wybranych zdolności koordynacyjnych – wyniki przekrojowych badań rodzinnych 

ludności wiejskiej Kielecczyzny 
 

Cel pracy. W prezentowanym doniesieniu podjęto próbę określenia genetycznych i 
środowiskowych uwarunkowań wybranych zdolności koordynacyjnych w populacji wiejskiej 
Kielecczyzny w toku rozwoju ontogenetycznego.  

Metodyka badań. Do określenia siły uwarunkowań genetycznych zastosowano klasyczne 
metody genetyki cech ilościowych. Obliczono skorygowane o kojarzenie asortatywne współczynniki 
korelacji w wybranych typach pokrewieństw rodzinnych. Następnie na ich podstawie obliczono 
wielkości h2. 

Wyniki badań. W badanej populacji kojarzenie asortatywne między rodzicami wystąpiło w 
niewielkim stopniu. Największą stabilność współczynników korelacji zaobserwowano dla parametrów 
somatycznych. Nie zaobserwowano silniejszej kontroli genetycznej cech funkcjonalnych u mężczyzn. 
Spośród analizowanych cech najsilniejszą kontrolę genetyczną wykazały parametry długościowe 
szkieletu, natomiast w grupie analizowanych zdolności koordynacyjnych „średnio-silną” kontrolę 
prezentuje orientacja przestrzenna oraz szybkość ruchów. 
 
 
 

Wiesław Chwała, Wacław Mirek, Edward Mleczko, Tadeusz Ruchlewicz 
Technika chodu sportowego czołowych zawodników świata 

 
Cel pracy. Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zawodnicy reprezentujący 

światowy poziom sportowy charakteryzują się optymalnym pod względem kosztu energetycznego 
modelem technicznym, zdeterminowanym wzajemnymi relacjami pomiędzy składowymi siły reakcji 
podłoża a pionowymi oscylacjami COG. 

Materiał i metoda badań. W badaniach wzięło udział 4 zawodników klasy MM, 
uprawiających chód sportowy. Badania przeprowadzono w Pracowni Biokinetyki AWF w Krakowie. Do 
badań wykorzystano system trójwymiarowe analizy ruchu Vicon, sprzężony w linii pomiarowej z 
platformą dynamometryczną Kistler. Zarejestrowano chód sportowy ze średnią ustabilizowaną 
prędkością 2,35±0,13m/s. Na podstawie trójwymiarowej rekonstrukcji ruchu zawodników (Vaughan i 
wsp.1999) obliczono średnie, pionowe oscylacje środka ciężkości ciała COG oraz odpowiadające im 
średnie wartości składowych pionowej i podłużnej siły reakcji podłoża. Oscylacje COG mierzono 
pomiędzy najniższym i najwyższym położeniem środka ciężkości w fazach amortyzacji i odbicia. 
Analizowane parametry przedstawiono w postaci względnych wskaźników 

Wnioski. Z przeprowadzonej analizy techniki chodu sportowego zawodników wynika, że 
istnieje możliwość zidentyfikowania indywidualnych schematów techniki ruchu na wysokim poziomie 
szczegółowości i wykorzystania tych informacji, w dążeniu do uzyskania optymalnego 
biomechanicznie wzorca chodu sportowego. Poprawa techniki chodu w procesie treningowym, może 
zmniejszyć wydatek energetyczny przekładający się bezpośrednio na wynik sportowy. Stwierdzono 
występowanie zróżnicowania schematów technicznych ruchu nie tylko pomiędzy zawodnikami, ale 
wyraźne różnice wystąpiły również pomiędzy kończynami tego samego badanego. Asymetria pracy 
kończyn dolnych może odzwierciedlać z jednej strony dominację jednej z kończyn, a z drugiej 
konkretne błędy techniczne możliwe do skorygowania w procesie treningowym. Współcześnie przy 
bardzo wyrównanym poziomie sportowym światowej czołówki zawodników o skuteczności startowej 
zdecydować może oprócz wielu innych czynników również doskonalenie technicznego wzorca chodu 
w oparciu o informacje płynące z badań naukowych. 



 
 

Andrzej Jopkiewicz, Agata Jopkiewicz, Magdalena Lelonek 
Poziom sprawności psychofizycznej i umysłowej dzieci 10-letnich charakteryzujących się 

różną aktywnością fizyczną 
 

Cel badań. Celem pracy była ocena sprawności psychofizycznej i umysłowej dzieci 10-letnich 
charakteryzujących  

Materiał i metody. W badaniach przeprowadzonych w 2003 roku wzięło udział 166 dzieci 
(80 dziewcząt i 86 chłopców), biorących udział wyłącznie w obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego w szkole oraz 34 uprawiających tenis. Dokonano pomiarów wysokości i masy ciała oraz 
obliczono wskaźnik BMI i wiek rozwojowy badanych dzieci. Do oceny zdolności kondycyjnych 
zastosowano wybrane próby wchodzące w zakres Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, a 
mianowicie: skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m, skłon tułowia w przód w 
staniu, siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s. Zdolności koordynacyjne oceniano przy 
pomocy prób mierzących czas reakcji prostej, równowagę statyczną i dynamiczną, orientację 
przestrzenną, szybkość ruchów kończyny dolnej i górnej. Do określenia poziomu rozwoju 
umysłowego wykorzystano Test Matryc Ravena. 

Wyniki i wnioski. W zakresie rozwoju umysłowego i poziomu zdolności kondycyjnych 
zaobserwowano istotne statystycznie różnice pomiędzy dziewczętami i chłopcami uprawiającymi 
tenis, a ich rówieśnikami biorącymi udział wyłącznie w obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego. Natomiast w poziomie zdolności koordynacyjnych nie stwierdzono podobnych różnic (za 
wyjątkiem próby oceniającej czas reakcji prostej. Zaobserwowane różnice wiążą się zarówno z 
procesami selekcji, jak i wpływem uprawianej przez nich dyscypliny sportowej. Wymaga to jednak 
dalszych obserwacji. 
 

 
 

Renata Janiszewska 
Ocena rozwoju motorycznego dzieci urodzonych przedwcześnie przez pierwsze 

osiemnaście miesięcy życia 
 

Cel badań. Celem badań było dokonanie oceny rozwoju tzw. dużej motoryki u noworodków 
płci żeńskiej i męskiej urodzonych przed 37. tygodniem wieku płodowego od momentu 
samodzielnego podnoszenia głowy i tułowia do momentu opanowania sztuki samodzielnego 
chodzenia. 

Materiał. Materiał do badań uzyskano na podstawie danych zawartych w kartach zdrowia 
dziecka.  

Wyniki i wnioski. Analiza otrzymanych wyników badań wykazała, że długość okresu 
płodowego i skorelowana z nią wartość urodzeniowej masy ciała stanowią podstawowe kryterium 
rozwoju dla czynności motorycznych. Wyniki badań wykazały istnienie zjawiska przyspieszonego 
rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie z masą ciała odpowiednią do wieku płodowego i tendencję 
do „doganiania dzieci urodzonych o czasie”. Zaobserwowano ponadto, że większa masa ciała 
powoduje mniejsze napięcie mięśni kończyn dolnych i tym samym w znacznym stopniu ułatwia 
wcześniejsze wstawanie i chodzenie nawet w przypadku skróconego okresu trwania ciąży. 

 
 



 
PRACE PRZEGLĄDOWE 

 
 

Jan Strugarek 
Nowe możliwości obiektywnego pomiaru podstawowych parametrów 

aktywności fizycznej 
Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania nowych narzędzi badawczych 

służących bardziej trafnemu i dokładnemu pomiarowi zasadniczych elementów aktywności fizycznej. 
Krótki przegląd stosowanych w ostatnich dziesięcioleciach urządzeń wskazuje na szereg 
niedokładności i błędów pomiarowych wynikających z ich technicznych ograniczeń. Spośród kilku 
testowanych w ostatnim okresie urządzeń zwrócono uwagę na nowy model akcelerometru 
jednoosiowego activPALTM oraz miernik IDEEA™, w którym zespolono z mikrokomputerem 
5 niezależnych czujników ruchu. Zaletą pierwszego z nich jest zdolność rozróżniania dziennego limitu 
czasu spędzonego w zarówno w pozycji wyprostowanej, jak i w pozycjach sedentarnych. Drugi 
natomiast może wykrywać 32 różne typy aktywności fizycznej odpowiadające działalności sportowo-
rekreacyjnej i zróżnicowanym przejawom aktywności w życiu codziennym.  

 
 

POLEMIKI I DYSKUSJE 
 

Wacław Petryński 
W sprawie naukowych zadań antropomotoryki i teorii Bernsztejna 

 
W pracy przedstawiono ogólny rozwój antropomotoryki jako osobnej dziedziny nauki z 

uwypukleniem jej szczególnych zadań. Omówiono powiązania antropomotoryki z innymi dziedzinami 
nauki ze szczególnym uwzględnieniem problemu języka – obszaru wspólnego dla całej nauki czy 
kultury oraz nazewnictwa specjalistycznego, będącego swoistym narzędziem opisu danej nauki. 
Podkreślono dwie podstawowe funkcje języka: komunikacyjną i reprezentacyjną. Wskazano, że 
zarówno obszar wspólny, jak i nazewnictwo specjalistyczne muszą tworzyć spójne systemy (w 
rozumieniu teorii systemów), a ponadto każde powiązanie: obszar wspólny – nazewnictwo 
specjalistyczne musi również być spójnym systemem. Wskazano na pewne niedociągnięcie w teorii 
Bernsztejna, wynikające z pominięcia reprezentacyjnej funkcji języka, co poskutkowało 
niedocenianiem roli poziomu E w tworzeniu zwinnych ruchów. Przedstawiono wzorzec pięciu 
poziomów budowy ruchów wg teorii Bernsztejna z uwzględnieniem omawianej poprawki. 

 
 

RECENZJE 
 

Edward Mleczko 
O książce – „Zarys teorii budowy ruchów Nikołaja Aleksanrowicza Bernsztejna”, 

napisanej przez Wacława Petryńskiego – słów kilka  
 

INFORMACJE 
 

Jan Jaszczanin, Edward Mleczko, Povilas Karoblis 



X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trening w sporcie kwalifikowanym”, Wilno, 
2–3 marca 2007 

 
W dniach 2–3 marca br. odbyła się w Wilnie X Międzynarodowa Konferencja „Trening w 

sporcie kwalifikowanym”. W ciągu dwóch dni można było wysłuchać 6 referatów na posiedzeniu 
plenarnym, 57 doniesień na 4 posiedzeniach sekcyjnych oraz 12 doniesień badawczych w czasie 
prezentacji sekcji plakatów. Referaty wygłosiło ponad 60 autorów z 9 państw: Białorusi, Estonii, 
Izraela, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Węgier, Ukrainy. Trudu organizacji tej prestiżowej konferencji 
już tradycyjnie podjął się zespół pracowników Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu Litwy, 
Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Komitetu Olimpijskiego Litwy, Litewskiego Centrum 
Informacji Sportowej. W niniejszym doniesieniu przedstawiono krótką informację o jej przebiegu. 
 
 


