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„Minął dzień. Wciąż prędzej, prędzej
szybuje czas bez wytchnienia”. 

Znamy te słowa zamieszczone w motcie z jakże 
pięknego wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego! A ja chciałbym nie tylko i te chwile obcowania 
z poezją zachować od zapomnienia, ale nade wszystko 
polecić sobie i łaskawej pamięci  naszych czytelników 
cały, trzydziesty ósmy już numer naszego kwartalnika. 
Jesteśmy z nim w bieżącym roku na półmetku. Mam 
nadzieję, że nie zawiodą się czytelnicy studiujący za-
wartą w nim  treść. Zapewniam, jest tak samo ciekawa 
i wartościowa jak w numerze 37. 

Otwiera go artykuł zespołu wrocławskich antropo-
motoryków, będący kontynuacją rozważań na temat 
współdziałania i sprzeczności w przejawach zdolno-
ści motorycznych. Jego tytuł brzmi: „Współdziałanie 
i sprzeczność w przejawach zdolności motorycznych. 
Część II. Siła i wytrzymałość”. Mając na względzie 
współdziałanie i sprzeczność występujące w konkuren-
cjach wielobojów lekkoatletycznych uzależnionych od 
szybkości, siły i wytrzymałości, postanowiono określić 
czynniki mające wpływ na tego typu reakcje. Ponadto 
podjęto próbę ustalenia progu w pracy wytrzymałościo-
wej, poświęconej przygotowaniu do biegu na 1500 m. 
Wzięto pod uwagę dane  somatyczne i wyniki dwóch 
badanych grup. Pierwszą z nich tworzyło 100 dziesię-
cioboistów z listy rangowej wszech czasów. W skład 
drugiej włączono wyniki badań 120 studentów I roku 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, bio-
rących udział  w sprawdzianie z lekkoatletyki. Analizie 
poddano wyniki konkurencji utożsamianych z siłą i wy-
trzymałością, czyli pchnięcie kulą i bieg na 1500 m, 
uzupełnione danymi budowy ciała i sumą punktów. 
Obliczono średnie arytmetyczne i korelacje w całych 
zbiorowościach oraz w grupach różniących się pozio-
mem uzyskanych wyników. W kolejnym etapie działań 

z trzech „antagonistycznych” konkurencji utworzono 
pięć wskaźników umożliwiających określenie progu 
w pracy wytrzymałościowej. Interesujące wydają się 
dwa wnioski: 1. W planowaniu i realizacji programów 
treningowych należy zachować w przygotowaniu 
sprawnościowym określone granice w rozwoju zdolno-
ści motorycznych, szczególnie wytrzymałości.  2. Aby 
zapewnić jednakowy udział dwu lub więcej cech w oce-
nie jakiegoś zjawiska, należy tak je przekształcić, aby 
ich współczynniki zmienności zrównały się wartością.

W artykule „Genetyczne i środowiskowe uwarun-
kowania wybranych zdolności kondycyjnych – wyniki 
przekrojowych badań rodzinnych ludności wiejskiej 
Kielecczyzny” trzech krakowskich autorów nawiązało 
do nurtu badawczego, będącego niegdyś wizytówką 
krakowskiej szkoły motoryczności, stworzonej przez 
antropologa prof. Jana Szopę. Badania rodzinne prze-
prowadzono na Kielecczyźnie. Bardzo to urodzajna 
gleba dla obserwacji naukowych, których celem jest  
poznanie środowiskowych i genetycznych uwarunko-
wań rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i moto-
rycznego. W numerach: 29 i 30 zamieściliśmy dwa cie-
kawe doniesienia, w których były rozważane podobne 
kwestie siły kontroli genetycznej cech biologicznych 
u dzieci i młodzieży ze stolicy regionu, jaką jest miasto 
Kielce. Autorzy doniesienia stwierdzili istnienie w nie-
wielkim stopniu kojarzenia asortatywnego. Największą 
stabilność współczynników korelacji zaobserwowano 
w cechach somatycznych. Nie stwierdzono silniejszej 
kontroli genetycznej cech funkcjonalnych u mężczyzn. 
Spośród analizowanych przypadków najsilniejszą kon-
trolę genetyczną wykazały parametry długościowe 
szkieletu, natomiast w grupie analizowanych zdolności 
koordynacyjnych, „średnio – silną” kontrolę prezentuje 
orientacja przestrzenna oraz szybkość ruchów.

Z kieleckiego ośrodka naukowego pochodzi kolej-
na rozprawa pt. „Poziom sprawności psychofizycznej 
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i umysłowej dzieci 10-letnich charakteryzujących się 
różną aktywnością fizyczną”. Celem pracy była oce-
na sprawności psychofizycznej i umysłowej dzieci 
10-letnich charakteryzujących się różną aktywnością 
fizyczną. W badaniach przeprowadzonych w 2003 
roku wzięło udział 166 dzieci (80 dziewcząt i 86 chłop-
ców), biorących udział wyłącznie w obowiązkowych 
zajęciach wychowania fizycznego w szkole oraz 34 
uprawiających tenis. W badanej grupie stwierdzono 
w zakresie rozwoju umysłowego i poziomu zdolności 
kondycyjnych istotne statystycznie różnice pomiędzy 
dziewczętami i chłopcami uprawiającymi tenis, a ich 
rówieśnikami biorącymi udział wyłącznie w obowiąz-
kowych zajęciach wychowania fizycznego. W poziomie 
zdolności koordynacyjnych nie wystąpiły natomiast 
podobne różnice (za wyjątkiem próby oceniającej czas 
reakcji prostej). Zaobserwowane zjawisko powiązano 
zarówno z procesami selekcji, jak i wpływem uprawia-
nej przez nich dyscypliny sportowej.

Na znaczenie czynnika psychicznego w podej-
mowaniu aktywności ruchowej zwróciła uwagę para 
krakowskich naukowców wywodząca się po części 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po części z AWF 
Kraków. Celem pracy pt.: „Aktywność ruchowo-spor-
towa dzieci i młodzieży szkolnej a motywy jej podej-
mowania”  było określenie współzależności pomiędzy 
motywami uczniów a deklarowaną  pozaszkolną ak-
tywnością  ruchowo-sportową.  Badania przeprowa-
dzono w 2006 roku na grupie 111 osób (58 dziewcząt, 
53 chłopców) Zastosowano Skalę ATPA, opracowaną 
przez G.S. Kenyona w modyfikacji Z. Sawickiego. 
Pozaszkolną aktywność ruchowo-sportową ustalono 
na podstawie  Inwentarza Pozaszkolnej Aktywności 
Sportowej. Analiza wyników pokazała, że: poziom 
wskaźnika aktywności ruchowej (AR) nie jest zmienną 
zależną od płci, jednak jego rozkład w badanej grupie 
okazał się niejednorodny. Poziom aktywności rucho-
wej (AR) w grupie uczniów 10–17-letnich nie wykazuje 
związku z wiekiem badanych. Struktura motywów, skła-
niających do podejmowania pozaszkolnej aktywności 
ruchowo-sportowej pozostaje w zależności od wieku 
i płci. Grupy o różnym poziomie aktywności ruchowej 
różnicuje w sposób statystycznie istotny jedynie nasta-
wienie „prozdrowotne” w  kontekście uprawiania sportu.

Kolejna praca pochodzi z Krakowa. W artykule  
„Technika chodu sportowego czołowych zawodników 
świata” zaprezentowano biomechaniczną analizę rela-
cji między siłą reakcji podłoża a pionowymi oscylacja-
mi środka ciężkości ciała zawodników uprawiających 
wyczynowo chód sportowy na najwyższym światowym 

poziomie. Wśród badanych znalazł się mistrz olimpij-
ski i rekordzista świata na 20 i 50 km. Do badań wy-
korzystano system trójwymiarowej analizy ruchu Vicon, 
sprzężony w linii pomiarowej z platformą dynamome-
tryczną Kistler. Zarejestrowano chód sportowy ze śred-
nią ustabilizowaną prędkością 2,35±0,13m/s. Na pod-
stawie trójwymiarowej rekonstrukcji ruchu zawodników 
obliczono średnie pionowych oscylacji środka ciężkości 
ciała (COG) oraz odpowiadające im średnie wartości 
składowych pionowej i podłużnej siły reakcji podłoża. 
Wyniki badań zaprezentowano w postaci względnych 
wskaźników. Wnioski z badań nie są zbyt optymistycz-
ne, ale wskazują równocześnie na rezerwy pozwalają-
ce zmienić niekorzystną sytuację. 

Czytając doniesienie „Ocena  rozwoju  motoryczne-
go dzieci  urodzonych przedwcześnie przez pierwsze 
osiemnaście miesięcy życia” będziemy mogli zapoznać 
się z materiałami pochodzącymi  z Mazowsza. Ich au-
torka koncentruje uwagę czytelnika na motoryce dziec-
ka w bardzo ważnym okresie rozwoju ontogenetyczne-
go. Jest to rzadki  temat w badaniach auksologicznych. 
Celem pracy było dokonanie oceny rozwoju tzw. dużej 
motoryki u noworodków płci żeńskiej i męskiej urodzo-
nych  przed 37. tygodniem wieku płodowego, od mo-
mentu samodzielnego podnoszenia głowy i tułowia, 
do momentu opanowania sztuki samodzielnego cho-
dzenia. Materiał do opracowania uzyskano z danych 
zamieszczonych  w kartach zdrowia dziecka. Wyniki 
badań pozwalają sądzić, że długość okresu płodowego 
i skorelowana z nią wartość urodzeniowa masy ciała 
stanowią podstawowe  kryterium rozwoju dla czynności 
motorycznych. Poza tym wykazano istnienie zjawiska 
przyspieszonego rozwoju dzieci urodzonych przed-
wcześnie z masą ciała odpowiednią do wieku płodo-
wego i tendencję do „doganiania dzieci urodzonych 
o czasie”. Najczęściej większa masa ciała powodowała 
mniejsze napięcie mięśni kończyn dolnych i tym samym 
w znacznym stopniu ułatwiała wcześniejsze wstawanie 
i chodzenie, nawet w przypadku skróconego okresu 
trwania ciąży.

Po lekturze prac empirycznych warto skierować 
uwagę na ton polemiczny (jak zwykle niezwykle cieka-
wy) artykuł  pióra Wacława Petryńskiego, stałego już 
współpracownika naszego kwartalnika pt. „W sprawie 
naukowych zadań antropomotoryki i teorii Bernsztejna”. 
Przestawiono w nim  ogólny rozwój antropomotory-
ki, jako osobnej dziedziny nauki z uwzględnieniem jej 
szczególnych zadań. Omówiono jej powiązania z inny-
mi dziedzinami nauki, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemu języka – obszaru wspólnego dla całej nauki czy 
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kultury oraz nazewnictwa specjalistycznego, będącego 
swoistym narzędziem opisu danej nauki. Podkreślono 
dwie podstawowe funkcje języka: komunikacyjną i re-
prezentacyjną. Wskazano, że zarówno obszar wspólny, 
jak i nazewnictwo specjalistyczne muszą tworzyć spój-
ne systemy (w rozumieniu teorii systemów), a ponadto 
każde powiązanie typu: obszar wspólny – nazewnictwo 
specjalistyczne musi również być spójnym systemem. 
Zwrócono uwagę na pewne niedociągnięcie w teorii 
Bernsztejna, wynikające z pominięcia reprezentacyjnej 
funkcji języka, co poskutkowało niedocenieniem roli 
poziomu E w tworzeniu „zwinnych” ruchów. W związku 
z tym przedstawiono autorską koncepcję wzorca pię-
ciu poziomów budowy czynności ruchowych wg teorii 
Bernsztejna,  zawierającą omawianą poprawkę.

W dziale prac przeglądowych  zwraca uwagę artykuł 
pt. „Nowe możliwości obiektywnego pomiaru podsta-
wowych parametrów aktywności fizycznej” pochodzący 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Jego autor przedstawił w krótkim przeglądzie  stosowa-
ne narzędzia w ostatnich dziesięcioleciach do pomiaru 
aktywności ruchowej.  Wskazał na szereg niedokład-
ności i błędów pomiarowych wynikających z ich tech-
nicznych ograniczeń. 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 cza-
su spędzonego zarówno w pozycji wyprostowanej, jak 
i w pozycjach sedentarnych. Drugi natomiast może wy-
krywać 32 różne typy aktywności fizycznej, odpowiada-
jące działalności sportowo-rekreacyjnej i zróżnicowa-
nym przejawom aktywności w życiu codziennym.

Pragniemy naszych czytelników powiadomić, że 
na rynku wydawniczym pojawiła się książka W. Pe-
tryńskiego p.t. „Zarys teorii budowy ruchów Nikołaja 
Alek sandrowicza Bernsztejna”. Jej przeznaczenie okre-
ślone zostało  w podtytule: „Materiały pomocnicze”.

Dobrze się stało, że zrodziła się taka inicjatywa 
opracowania autorskiego myśli Wielkiego Naukowca 
z ubiegłego wieku zaprezentowanych w rozprawie na-
ukowej „O ловкости u её разивтии”. Warto dodać, że 
w podobny sposób dzieło wybitnego Naukowca  zosta-
ło wydane w Stanach Zjednoczonych pt.: „On dexterity 
and its development . Jego tłumaczem był syn ucznia 
N.A. Bernsztejna,  Mark Latash. Wcześniej w całości 
opublikowano go w  1991 r.  po rosyjsku. Jego wydanie 
zapowiadały zwiastuny w postaci ukazujących się wy-
branych fragmentów pracy w czasopismach „Легкая 
Aтлетика” (1991; 2–12) i „Теория u Практика 

Физической Кулљтуры” (1991, 3; 31–35, 35-40), a to 
za sprawą W. Zaciorskiego oraz V. Liakha. 

Ze wszech miar popieram taką inicjatywę 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, nie tylko jako 
wykładowca przedmiotu pod nazwą „antropomotoryka” 
(nieakceptowaną przez dra Wacława Petryńskiego na 
łamach Sportu Wyczynowego), ale przede wszyst-
kim jako redaktor naczelny czasopisma naukowego 
„Antropomotoryka”. Doceniając wkład pracownika 
nau kowo-dydaktycznego ww. szkoły wyższej w roz-
wój nauki, która nazywana jest synonimicznie: „teorią 
motoryczności”, „human movement”, „human kinetics”, 
a także – jak sam wypowiedział może nawet pokonany 
„Barbarzyńca w Pałacu Nauki” –  „jeśli to koniecznie 
musi być określenie starożytne, to niech przynajmniej 
będzie jednolicie grecka antropokinetyka, a nie grecko-
-łaciński łamaniec: antropomotoryka”. 

My pozostajemy w stołeczno-królewskim mieście 
Krakowie przy swojej historycznej nazwie: „Antro-
pomotoryka”. Warto dodać, że to właśnie czasopismo 
naukowe odważnie użyczyło swoich szpalt wspania-
łemu tłumaczowi dzieła geniusza  radzieckiej i świato-
wej nauki, aby i polscy czytelnicy mogli się zapoznać 
z treścią jego dzieł napisanych po rosyjsku. Wierzę 
w to, że opracowania W. Petryńskiego  dzieła wybitne-
go Naukowca, niesłusznie odsuniętego od możliwości 
wydawania rozprawy w okresie „błędów i wypaczeń” 
władzy radzieckiej (tak!) w 1947 r., przyczyni się do po-
pularyzacji w naszym kraju koncepcji naukowych, które 
obecnie przeżywają renesans popularności, głównie 
w USA. Pragnę zaznaczyć, że  nasi czytelnicy mogli się 
już wcześniej zapoznać z fragmentami recenzowanej 
pracy W. Petryńskiego. Zamieściliśmy je w ubiegłym 
roku  w „Antropomotoryce” (nr 29: „Nikołaj Aleksadrowicz 
Bernsztejn – O zręczności i jej rozwoju; sterowanie 
ruchami” i nr 30: „Nikołaj Aleksadrowicz Bernsztejn 
– O zręczności i jej rozwoju; uczenie się ruchów”. 
Wydaje się, że po przeczytaniu  recenzji pt. O książce 
„Zarys teorii budowy ruchów Nikołaja Aleksandrowicza 
Bernsztajna”, napisanej przez Wacława Petryńskiego 
– słów kilka można nabrać przekonania, że skazane 
na zapomnienie kilkadziesiąt lat temu myśli wybitnego 
uczonego są ciągle aktualne. Poza tym jej autor wyraża 
pogląd, że tłumaczone na wiele języków świata, w tym 
ostatnio na język polski za sprawą pracownika nauko-
wo-dydaktycznego Górnośląskiej Szkoły Handlowej 
myśli Bernsztejna, świadczą o tym, że wybitny badacz 
radziecki wypowiada na kolejnych stronicach swoich 
książek sentencję łacińską: „non omnis moriar”. 
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Spośród zamieszczonych informacji zwraca uwagę 
sprawozdanie z X już Międzynarodowej Konferencji 
„Trening w Sporcie Kwalifikowanym”, która odbyła się 
w dniach 2–3 marca br. w Wilnie. W ciągu dwóch dni 
można było na niej wysłuchać ponad 60 autorów  z 9 
państw, takich jak: Białoruś, Estonia, Izrael, Niemcy, 
Litwa, Łotwa, Polska, Węgry, Ukraina. Trudu organizacji 
prestiżowej konferencji podjął się już tradycyjnie zespół 
pracowników Departamentu Kultury Fizycznej i Spor-
tu Litwy, Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Komitetu Olimpijskiego Litwy, Litewskiego Centrum 
Informacji Sportowej. Na pewno jest to ciekawa konfe-
rencja i godna polecenia, bo mówiąc po staropolsku i ja 
tam kiedyś byłem...

Nie wiem, czy udało mi się właściwie zarekomendo-
wać prace zamieszczone na półmetku 2007 roku w 38 

numerze „Antropomotoryki”. Wierzę w to, że czytelnicy 
potwierdzą moją propozycję, iż warto było wziąć go na 
wakacje. I zapewniam czytelników, że już są przygo-
towywane do druku kolejne ciekawe artykuły, bo każ-
dy członek Redakcji pracuje bez wytchnienia,  w myśl 
słów z wiersza krakowskiego poety:

Z dnia na dzień tkaninę tkamy
wzorzystą dla pokolenia.
Chciałbym i blask naszej lampy 
ocalić od zapomnienia.

(K.I. Gałczyński, Pieśni)

Redaktor Naczelny Antropomotoryki

Prof. dr hab. 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 (dwa eg zem pla rze 
wy  dru ków komputerowych) należy przesyłać łącz nie z dys-
kiet ką pod adresem: Redakcja „An tro po mo to ry ki”, Aka de-
mia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 
Kra ków, tel. 012 683 12 78, tel./fax. 012 683 10 76, e-mail: 
wkm leczk@cyf-kr.edu.pl

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

niem 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 3-15 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- 
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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 należy 
zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wane 
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 XP 

lub Star Office 5, 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 dys kiet kę należy spraw dzić, 
czy wszyst kie pliki się kopiują. Najlepiej sko pio wać pliki 
na świeżo sformatowaną dyskietkę.

 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 Au to ra. Po 

nie zbęd nej korekcie i akceptacji pracy do druku na leży ją 
ode słać w terminie do 10 dni pod adresem Re dak cji „An tro-
po mo to ry ki”. Prze trzy my wa nie ko rek ty może spowodować 
przesunięcie artykułu do na stęp ne go nu me ru. 

• Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania po pra wek 
w zakresie ujednolicenia nazewnictwa i skra ca nia tek-
stu.

• Autor otrzymuje bezpłatnie jeden numer „An tro po mo to ry-
ki”. Dodatkowe odbitki lub pełne nu me ry cza so pi sma moż-
na zamówić odpłatnie przy zwro cie ko rek ty autorskiej.

• 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 za miesz-
czo ne na stronie internetowej: www.awf.kra kow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka
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1. “Kinesiology”  ( “Ant ropomotor yka” ) is an of fic ia l
 scientific quar ter ly of the International Associat ion

of Sport Kinetics – IASK, pub lished at the University 
School of Physical Edu cation, Crakow, Poland  under the 
auspices of the Committee Rehabilitation, Physical Educa-
tion and Social Integration the Polish Acad emy of Scie-

 nces.
 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 (two copies of computer print outs) 
should be sent together with the floppy disk at the following 
address: Redakcja “Antro po mo to ryki”, Aka demia Wychowania 
Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 012 683 
12 78, tel/fax 012 683 10 76. e-mail: wkmleczk@cyf-kr.edu.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 published 
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 motoric-
ity. 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 fol-

lowing 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 essan should not contain less than 
200 and to 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).

NR 38 2007AN TRO PO MO TO RY KA

 INFORMATION  FOR  THE  AUTHORS



Information of the Authors

– 14 –

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 mate-
rial 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, descriptions and suscrip-
tions 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 XP or Star Office 5 PL, preferably DOC or RTF 
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WSPÓŁDZIAŁANIE I SPRZECZNOŚĆ 
W PRZEJAWACH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH

CZĘŚĆ II. SIŁA I WYTRZYMAŁOŚĆ

COOPERATION AND CONTRADICTION 
IN MOTOR ABILITIES MANIFESTATION
PART II. STRENGTH AND ENDURANCE

Adam Haleczko*, Leszek Korzewa**,
Ewa Misiołek**, Urszula Włodarczyk**

 * dr, Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu, „Colegium Glacense”, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 16
** dr, Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki, AWF, Wrocław, ul. Witelona 25a
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dziesięciobój, antagonizm funkcjonalny
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functional antagonizm

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 wsp. [1]. 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 lekko-
atletycznych 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 pierw-
szym 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-oso-
bowych, 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, od-
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notowano 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.

Introduction. The results of research by Fidelus et al [1] are complementary to the information given in part 
I concerning proportions of the muscle fibers FT and ST and their influence on individual’s motor predispositions. 
These authors found that the maximum growth of force moments occur in individuals having speed predisposi-
tions while the minimum growth is observed in individuals characterized by endurance predispositions. Studies 
referring to an impact of strength and endurance on motor abilities are closely connected with track-and-field 
multi-event disciplines which supply the most reliable data. Like the 100 m and 1500 m runs are identified with 
manifestation of speed and endurance, the strength and speed abilities reflect themselves in the shot put. Some 
difficulties in studying the contradictions between these motor abilities are caused by different biomechanical 
structure of run and shot put. Mutual influence of different events both in positive and negative sense are seemed 
as being particular feature of the multi-events sport. They concern the development of motor abilities as well as 
the elements of technique.

Purpose. The study is aimed to determine the factors which influence the effects of cooperation and con-
tradiction which appear in field-and track multi-events depending on strength and endurance. Additionally an 
attempt was made to establish the threshold of endurance work in preparation for 1500 m run.

Material and methods. The analyzed material comprised two sets of data. The first consisted the somatic 
features and sport results of 100 competitors from the all-time rank list in decathlon. The second included the 
body build features and results of field-and-track test in 120 group of first year students in University of Physical 
Education in Wrocław. An analysis of results of events identified with the strength and endurance, i.e. shot put 
and 1500 m run, supplemented with the body build data and the sum of points was made at first. In statistical 
analysis  mean values and coefficients of correlation in whole sets as well as in 30- and 10-person groups with 
different sport level. In next stage of study the five indices enabling determination of the endurance work threshold 
were formed from the three antagonistic events, namely 100 m and 1500 m runs and shot put.

Results. In the group of world top competitors no statistically significant correlations were found. However in 
student groups surprisingly high values of correlation coefficients showing the contradictions between analyzed 
events were noted. In 10-persons groups which are extreme with regard to the results there are great differences 
of somatic build between students while in decathlon competitors such differences concerning the body height 
and mass don’t exist at all or are very small. It allows to assume that antagonism in students has rather the 
structural than the functional character. Considerably greater diversity of the somatic features and sport results 
in students caused higher correlation in these groups. The common analysis of indices values allows to outline 
the limits of growth of motor abilities in decathlon competitors.

Conclusions. In planning and realization of training programs given limits in the motor ability growth, es-
pecially endurance, have to be maintained in a fitness preparation. To secure the equal participation of two or 
more features in evaluation of some phenomenon such transformation of them should be done that the relevant 
coefficients of variability gain the same value.

Wstęp

Nawiązując do informacji zawartych w części I opra-
cowania, które dotyczyły różnych proporcji włókien 
mięśniowych typu FT i ST, występujących w jednost-
kach motorycznych ludzi, nie można pominąć badań 
Fidelusa i wsp. [1]. Wspomniany autor przytacza kilka 
tytułów publikacji świadczących o niezmienności sto-
sunku włókien wolnych do szybkich, niezależnie od 

stosowanego treningu wytrzymałościowego lub siło-
wego. Jeśli uwzględni się fakt, że mięśnie szkieletowe 
zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe 
różnią się strukturą włókien mięśniowych [2, 3], to po-
winna istnieć zależność między rodzajem uprawianej 
dyscypliny a parametrami krzywej F(t) uzyskanej w skur-
czu izometrycznym. Znalazło to akceptację w pracy 
Häkkinena i Myllylä [4], którzy stwierdzili „krótsze cza-
sy narastania siły i większe wartości współczynników 
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szybkości narastania siły w grupie zawodników mocy 
(judo, skoki narciarskie) i zawodników siły (podnosze-
nie ciężarów) oraz dłuższe czasy narastania siły w gru-
pie zawodników wytrzymałościowych (biegi na długie 
dystanse)”. W przeprowadzonych badaniach Fidelus 
i wsp. [1] ustalili, że największe przyrosty momentów 
sił występują w grupie badanych o predyspozycjach 
szybkościowych, a najmniejsze – wytrzymałościowych. 
Szczególnie uwidoczniło się to po przeliczeniu wyników 
na kilogram masy ciała. Jedyny wyjątek stanowiły re-
zultaty momentów sił mięśni prostowników stawu ko-
lanowego. 

Znacznie wcześniej przed tymi badaniami, gdyż już 
w latach 60. ubiegłego wieku, pojawiły się pierwsze 
wzmianki o sprzeczności między siłą a wytrzymałością 
w konkurencjach lekkoatletycznych [5]. W następnych 
latach zagadnieniu temu poświęcono niewiele prac, 
przy czym były to na ogół bardzo krótkie przekazy 
[6–18]. W wymienionych opracowaniach brak publika-
cji szerzej omawiających konflikty występujące w prze-
jawach zdolności motorycznych. W części pierwszej 
opracowania biegi na 100 m i 1500 m potraktowa-
no jako próby określające szybkość i wytrzymałość. 
Na tej samej zasadzie pchnięcie kulą można uznać za 
ćwiczenie siłowe, a właściwie siłowo-szybkościowe 
[19].

Poznanie rzeczywistych współzależności między 
konkurencjami w wieloboju lekkoatletycznym wymaga 
materiału badawczego składającego się z wyników 
o wysokim stopniu wiarygodności. W poprzedniej czę-
ści opracowania dwie analizowane konkurencje, wy-
różniające się niską rzetelnością, nie spełniały w pełni 
tego postulatu. Natomiast pchnięcie kulą uzyskało pod 
tym względem najwyższą ocenę [6, 15, 20]. Do ujem-
nych stron rozpatrywanych w tym fragmencie pracy 
konkurencji (rzut kulą i bieg na 1500 m) należy odmien-
ność ich przestrzenno-czasowej struktury, podczas 
gdy analizowane poprzednio oba biegi strukturalnie 
mało się różniły. 

Uszakow [16] za szczególną cechę dziesięcioboju 
uważa wzajemny wpływ jednej konkurencji na drugą. 
Może to mieć zarówno korzystny, wspomagający, jak 
i negatywny, hamujący charakter. Zjawisko to w teorii 
sportu określa się mianem pozytywnego lub negatyw-
nego transferu, występującego zarówno w rozwoju 
zdolności motorycznych, jak i w doskonaleniu elemen-
tów techniki. 

W początkowym stadium szkolenia obserwuje się 
równoległy wzrost wszystkich zdolności motorycznych. 
To zaś często się zmienia u sportowców wraz z pod-

wyższeniem ich mistrzostwa sportowego. U młodych 
wieloboistów rozwój siły i wytrzymałości idzie w parze, 
o czym świadczą pozytywne korelacje pchnięcia kulą 
z biegiem na 800 m lub 1000 m [6, 23]. Potem, gdy osią-
gną wysoki stopień wytrenowania, przekształca się to 
w antagonizm funkcjonalny [11, 13]. W podobny sposób 
specyfikę konkurencji wielobojowych określają autorzy 
opracowania poświęconego siedmiobojowi [18]. Ich 
zdaniem w analizie związków między konkurencjami 
wielobojów lekkoatletycznych należy uwzględnić inte-
rakcję czynnika somatycznego, zdolności motorycz-
nych i struktur przestrzenno-czasowych poszczegól-
nych konkurencji. Na podstawie tych założeń wyróżnia-
ją konkurencje kompatybilne i antagonistyczne.

Cel

Biorąc pod uwagę zarówno współdziałanie, jak i kon-
flikty występujące w działaniach ruchowych uwarunko-
wanych siłą i wytrzymałością, postanowiono określić 
czynniki, które mają wpływ na tego typu charakte-
rystyczne dla wielobojów lekkoatletycznych reakcje. 
Jednym z zadań stała się próba ustalenia granicy 
w przygotowaniu wytrzymałościowym do biegu na 
1500  m, przekroczenie której wpływa ujemnie na wyni-
ki innych konkurencji, głównie siłowo-szybkościowych. 

Mając na względzie strukturę biomechaniczną roz-
patrywanych konkurencji zakłada się istotne oddziały-
wanie czynnika somatycznego, szczególnie na wyniki 
osób o niskim stopniu przygotowania sprawnościowe-
go.

Materiał i metody

Podobnie jak w części pierwszej, grupa o wysokim 
poziomie wytrenowania składała się ze 100 dziesię-
cioboistów z listy rangowej wszech czasów na dzień 
1 stycznia 2004 r., pochodzącej z prywatnego archi-
wum mgr. inż. Janusza Rozuma i dzięki jego przychyl-
ności i uprzejmości udostępnionej autorom. Analizie 
poddano w pierwszym rzędzie wyniki pchnięcia kulą 
i biegu na 1500 m, uzupełnione sumą punktów i dany-
mi somatycznymi (tabela 1). Drugą grupę o niższym 
stopniu usprawnienia tworzyło 120 studentów I roku 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
W opracowaniu uwzględniono ich rezultaty uzyskane 
na sprawdzianie końcowym z lekkoatletyki, ocenio-
ne sumą punktów wielobojowych, a składającego się 
z biegów na 100 m i 1500 m, skoku w dal i z pchnięcia 
kulą 7,26 kg (tabela 2). 
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W obu różniących się poziomem sprawności zbioro-
wościach określono metodą Pearsona wartość związ-
ków między wynikami pchnięcia kulą i biegu na 1500 
m. Po podziale materiału na 10-osobowe podgrupy, 
zgodne z ich miejscami rangowymi obliczono korelacje 

Spearmana między obu tymi konkurencjami. Następnie 
obliczono i zestawiono korelacje w grupach biegunowo 
różniących się wynikami pchnięcia i biegu (tabela 3). 
W kolejnym etapie działań przedstawiono unormowane 
różnice (odchyleniem standardowym podstawowych 

Tabela 1. Średnie arytmetyczne i korelacje wyników pchnięcia kulą i biegu na 1500 m oraz cech somatycznych wieloboistów 
w kolejnych dziesiątkach listy rangowej

Table 1.  Mean values and correlation coefficients of results of shot put and 1500 m run and somatic traits of decathletes in subsequent 
tens from ranking list   

Średnie
arytmetyczne
Mean values

Punktacja
[pkt]
Score
[pts]

Pchnięcie
kulą
[m]

Shot
put

Bieg na 
1500 m [s]

1500 m
run

Współczynnik
korelacji

Correlation
coef.

Wysokość
ciała
[cm]

Body heigth

Masa 
ciała 
[kg]
Body
mass

Wskaźnik 
Rohrera
Rohrer
index

x–1–100 8464,8 15,107 271,84 .11 189,0 85,9 1,274

x–1–10 8847,8 15,983 271,89 .38 189,8 89,6 1,311

x–11–20 8678,6 15,071 269,56 –.32 188,6 87,1 1,299

x–21–30 8573,6 15,663 272,57 .52 189,3 86,2 1,274

x–31–40 8506,0 15,037 266,80 –.44 189,3 85,4 1,261

x–41–50 8452,2 14,694 267,50 .22 187,9 84,3 1,272

x–51–60 8386,1 14,997 273,19 –.13 188,4 83,0 1,245

x–61–70 8342,5 14,989 270,20 .50 187,1 84,6 1,294

x–71–80 8312,4 14,562 278,32 –.36 189,8 84,7 1,239

x–81–90 8288,1 15,145 277,28 .64 190,9 88,2 1,269

x–91–100 8260,6 14,927 271,10 .02 188,4 85,4 1,279

Tabela 2. Średnie arytmetyczne i korelacje wyników pchnięcia kulą i biegu na 1500 m oraz cech somatycznych studentów w kolejnych 
dziesiątkach listy rangowej

Table 2.  Mean values and correlation coefficients of results of shot put and 1500 m run and somatic traits of students in subsequent 
tens from ranking list   

Średnie
arytmetyczne
Mean values

Punktacja
[pkt]
Score
[pts]

Pchnięcie
kulą
[m]

Shot
put

Bieg na 
1500 m [s]

1500 m
run

Współczynnik
korelacji

Correlation
coef.

Wysokość
ciała
[cm]
Body
heigth

Masa 
ciała [kg]

Body
mass

Wskaźnik 
Rohrera
Rohrer
index

x–1–120 1624,6 8,519 313,68 .19 178,9 73,1 1,276

x–1–10 1961,3 8,950 291,0 .87 178,9 73,4 1,283

x–11–20 1819,3 9,178 314,33 .50 179,8 71,7 1,231

x–21–30 1763,8 8,611 305,89 .41 177,4 72,1 1,228

x–31–40 1723,6 8,430 312,70 .42 178,5 71,2 1,252

x–41–50 1680,7 8,980 316,10 –.09 179,3 74,1 1,283

x–111–120 1283,8 7,770 321,20 .07 177,6 71,7 1,280
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grup) w wynikach obu konkurencji i cechach budowy 
ciała występujące między osobnikami uzyskującymi 
najlepsze i najsłabsze rezultaty (tabele 4–7). Ze wzglę-
du na dużą przypadkowość wartości związków w gru-
pach 10-osobowych dodatkowo obliczono korelacje 
Pearsona w zespołach 30-osobowych. 

Zakładając istnienie pewnego progu w kształto-
waniu się antagonistycznych zdolności motorycznych, 
którego przekroczenie prowadzi do obniżenia końco-
wego wyniku, podjęto próbę jego określenia. W tym 
celu utworzono z wyników trzech antagonistycznych 
konkurencji (biegi na 100 m i na 1500 m, rzut kulą) 
utożsamianych z szybkością, wytrzymałością i siłą 
pięć wskaźników: 

• Wskaźnik I siłowo-wytrzymałościowy –  

 1000
m1500

kula
� ; 

• Wskaźnik II szybkościowo-wytrzymałościowy –  
 100 m · 1500 m : 100; 
• Wskaźnik III siłowo-szybkościowo-wytrzymałościo-

 wy – 10)
m1500m100

kula(
IIwsk.
Iwsk.

2 �
�

; 

• Wskaźnik IV siłowo-szybkościowo-wytrzymałościo-

 wy – 10000
m1500m100

kula
�

�
; 

• Wskaźnik V siłowo-szybkościowo-wytrzymałościo-

 wy – 1000000
m1500m100

kula
1,242,54 �

�
.

Tabela 3. Korelacje w grupach maksymalnie różniących się wynikami w pchnięciu kulą i biegu na 1500 m

Table 3. Correlations in subgroups with the most different results in shot put and 1500 m run

Dziesięcioboiści / Decathletes Studenci / Students

Pchnięcie kulą –  bieg na 1500 m
Shot put – 1500 m run

Współ. korelacji
Correlation coef.

Pchnięcie kulą – bieg na 1500 m
Shot put – 1500 m run

Współ. korelacji
Correlation coef.

Najlepsi w pchnięciu kulą
The best in shot put .16

Najlepsi w pchnięciu kulą
The best in shot put .32

Najsłabsi w pchnięciu kulą
The weakest in shot put –.36

Najsłabsi w pchnięciu kulą
The weakest in shot put –.12

Najszybsi na 1500 m
The fastest in 1500 m run .38

Najszybsi na 1500 m
The fastest in 1500 m run .08

Najwolniejsi na 1500 m
The slowest in 1500 m run –.10

Najwolniejsi na 1500 m
The slowest in 1500 m run .08

Tabela 4. Różnice średnich arytmetycznych wyników pchnięcia kulą i biegu na 1500 m oraz cech somatycznych między dziesięcioma 
najlepszymi i najsłabszymi wieloboistami w pchnięciu kulą

Table  4. Differences of mean results of  shot put and 1500 m run and somatic traits between the ten decathletes the best and the 
weakest in shot put respectively 

 Średnie arytmetyczne
Mean values

Najlepsi w pchnięciu kulą
The best in  shot put

Najsłabsi w pchnięciu kulą
The weakest in shot put D D/S

Punktacja [pkt]
Score [pts] 8668,6 8408,6 260,0 1,414

Pchnięcie kulą [m]
Shot put [m] 16,463 13,755 2,708 3,503

Bieg na 1500 m [s]
1500 m [s] 276,94 267,94 9,00 0,820

Wysokość ciała [cm]
Body heigth [cm] 191,8 186,4 5,4 1,093

Masa ciała [kg]
Body mass [kg] 89,9 80,0 9,9 1,855

Wsk. Rohrera 
Rohrer index 1,273 1,236 0,037 0,430
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Tabela 5. Różnice średnich arytmetycznych wyników pchnięcia kulą i biegu na 1500 m oraz cech somatycznych między dziesięcioma 
najlepszymi i najsłabszymi studentami w pchnięciu kulą

Table 5. Differences of mean results of  shot put and 1500 m run and somatic traits between the ten students the best and the weak-
est in shot put respectively 

Średnie arytmetyczne
Mean values

Najlepsi w pchnięciu kulą
The best in shot put

Najsłabsi w pchnięciu kulą
The weakest in shot put D D/S

Punktacja [pkt]
Score [pts] 1767,7 1491,8 275,9 1,507

Pchnięcie kulą [m]
Shot put [m] 10,278 7,525 2,753 3,580

Bieg na 1500 m [s]
1500 m [s] 317,89 307,38 10,51 0,704

Wysokość ciała [cm]
Body heigth [cm] 184,1 174,8 9,3 0,808

Masa ciała [kg]
Body mass [kg] 82,7 66,1 16,6 2,336

Wsk. Rohrera
Rohrer index 1,325 1,235 0,090 1,022

Tabela 6. Różnice średnich arytmetycznych wyników pchnięcia kulą i biegu na 1500 m oraz cech somatycznych między dziesięcioma 
najszybszymi i najwolniejszymi wieloboistami w biegu na 1500 m

Table  6. Differences of mean results of  shot put and 1500 m run and somatic traits between the ten decathletes the fastest and the 
slowest in  1500 m run respectively 

Średnie arytmetyczne
Mean values

Najszybsi  w biegu na 1500 m
The fastest in 1500 m run

Najwolniejsi  w biegu na 1500 m
The slowest in 1500 m run D D/S

Punktacja [pkt]
Score [pts] 8444,9 8443,5 1,4 0,008

Pchnięcie kulą [m]
Shot put [m] 14,928 15,094 0,166 0,215

Bieg na 1500 m [s]
1500 m [s] 255,24 293,11 37,87 3,452

Wysokość ciała [cm]
Body heigth [cm] 188,6 188,2 0,4 0,081

Masa ciała [kg]
Body mass [kg] 85,4 85,3 0,1 0,019

Wsk. Rohrera
Rohrer index 1,273 1,282 0,010 0,116

Tabela 7. Różnice średnich arytmetycznych wyników pchnięcia kulą i biegu na 1500 m oraz cech somatycznych między dziesięcioma 
najszybszymi i najwolniejszymi studentami w biegu na 1500 m

Table 7. Differences of mean results of  shot put and 1500 m run and somatic traits between the ten students the fastest and the 
slowest in  1500 m run respectively 

Średnie arytmetyczne
Mean values

Najszybsi  w biegu na 1500 m
The fastest in 1500 m run

Najwolniejsi  w biegu na 1500 m
The slowest in 1500 m run D D/S

Punktacja [pkt]
Score [pts] 1812,7 1538,9 273,8 1,495

Pchnięcie kulą [m]
Shot put [m] 8,010 8,256 0,246 0,320

Bieg na 1500 m [s]
1500 m [s] 281,30 333,22 51,92 3,477

Wysokość ciała [cm]
Body heigth [cm] 176,4 180,3 3,9 0,339

Masa ciała [kg]
Body mass [kg] 67,7 73,3 5,6 0,788

Wsk. Rohrera
Rohrer index 1,233 1,247 0,014 0,159
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Uwagi

Wskaźnik II, podobnie jak konkurencje mierzone cza-
sem, ma odwróconą skalę pomiarową. Wskaźnik III, 
utworzony z dwóch wskaźników mających w składzie 
wyniki biegu na 1500 m, zbyt mocno podkreśla znacze-
nie tej konkurencji. We wskaźniku IV na pozór równo-
rzędne są udziały poszczególnych konkurencji. Jeżeli 
jednak uwzględni się ich współczynniki zmienności 
(100 m  V = 1,98; 1500 m V = 4,04; kula V = 5,11), to 
ujawni się przewaga wpływu rzutu kulą nad obu bie-
gami, szczególnie nad sprintem. Wskaźnik V zapewnia 
jednakowy udział wszystkich trzech składowych wskaź-
nika dzięki podniesieniu obu biegów do odpowiednich 
potęg.

We wskaźnikach ilorazowych i iloczynowych udział 
poszczególnych cech nie jest jednakowy, lecz zacho-
wuje proporcje współczynników zmienności cech skła-
dowych [22, 23]. Aby uzyskać jednakowy wpływ cech 
tworzących wskaźnik, trzeba podnieść je do takiej 
potęgi, aby wartości ich współczynników zmienności 
były jednakowe. We wskaźniku V za pomocą postępo-
wania iteracyjnego określono dla obu biegów wykład-
niki potęgowe (dla 100 m – 2,54; dla 1500 m – 1,24). 
W efekcie tych działań współczynniki zmienności obu 
biegów osiągnęły wartość 5,11%, zrównując się pod 
tym względem z pchnięciem kulą.

Wyniki

W podstawowej grupie wieloboistów i pierwszej dzie-
siątce znaki współczynników korelacji były wprawdzie 
dodatnie, lecz ich wartości nie osiągnęły poziomu istot-

ności. W następnych dziesiątkach znaki współczynni-
ków „r” na przemian zmieniały się, co skłoniło do utwo-
rzenia większych zespołów. Po złączeniu zawodników 
w grupy 30-osobowe uzyskano w pierwszej (I) korelację 
r – .26 statystycznie nieistotną. W pozostałych grupach 
współczynniki – .08 i .07 wskazują na brak związków. 
Nieoczekiwanie w 120-osobowej grupie studentów 
związek między tymi konkurencjami okazał się istotny 
na poziomie 0,05, a w pierwszych czterech dziesiąt-
kach współczynniki Spearmana osiągnęły kolejno war-
tości od .87 do .42 (tabela 2). W zwiększonych do 30 
osób grupach uzyskano współczynniki „r”: I gr. –  .52, 
II gr. –  .37, III gr. –  .23, IV gr. –  .40 (przy poziomie 
istotności 0,05 –  .36; 0,01 –  .46). Niejednoznaczne 
związki w grupie zawodników, w przeciwieństwie do 
istotnych korelacji wskazujących na wyraźną sprzecz-
ność między analizowanymi konkurencjami studentów, 
skłoniły do dalszych badań. Korelacje w dziesiątkach 
najlepszych i najsłabszych wieloboistów tylko kierun-
kiem znaków wskazują na występowanie antagoni-
zmu (tabela 3). Podobne sytuacje obserwuje się tyl-
ko w zespole studentów maksymalnie różniących się 
wynikami w rzucie kulą (tabela 3). W tej konkurencji 
różnice w budowie somatycznej między osiągający-
mi skrajne rezultaty okazały się bardzo duże (tabe-
le 4 i 5). W biegu przeszło o 50 sekund lepszy czas 
osiągnęli studenci dysponujący słabszymi warunkami 
somatycznymi, podczas gdy parametry cech budowy 
ciała wieloboistów praktycznie się nie różniły (tabele 6 
i 7). Wysoki poziom przygotowania sprawnościowego 
okazał się czynnikiem ograniczającym wpływ budowy 
ciała na wyniki. We wszystkich grupach studentów, nie-
zależnie od ich liczebności, odnotowano wyższe w po-

Tabela 8. Wskaźnik I, wartość, składowe, dane uzupełniające

Table 8. Index I, value, components, supplementary data

Lp. Ranga
Rank

Wsk.
Index

Pchnięcie 
kulą
Shot
put

Bieg na 
1500m
1500 m 

run

Bieg na 
100 m

100 m run

Punktacja 
Score

Wysokość 
ciała
Body
heigth

Masa 
ciała
Body 
mass

Wsk. 
Rohrera
Rohrer 
index

[m] [s] [s] [pkt] / [pts] [cm] [kg]

1 5 63,2 16,42 259,8 10,70 8832 200 102 1,28

2 95 61,7 16,32 264,7 10,99 8261 191 80 1,15

3 35 61,7 15,78 255,9 11,05 8506 191 85 1,22

4 7 61,5 16,30 265,2 11,06 8792 191 93 1,34

5 14 60,9 16,03 263,1 10,87 8698 190 90 1,31

x–1–5 31,2 61,78 16,170 261,73 10,934 8617,8 192,6 90,0 1,258
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równaniu do wieloboistów korelacje (tabele 1–7). Do 
tego ostrzejszego konfliktu między przejawami zdolno-
ści motorycznych przyczynił się wpływ budowy ciała, 
głównie jego masy (korelacje w grupie wyczynowców: 
masa z kulą – r .44, masa z 1500 m – r .11; w grupie 
studentów masa z kulą – r .60, masa z 1500 m – r .29) 
oraz przy o wiele niższym poziomie sprawności stu-
dentów znacznie większe zróżnicowanie ich wyników 
(wieloboiści: bieg na 100 m V – 1,98,  rzut kulą V – 5,11, 
bieg na 1500 m V – 4,04; studenci: bieg na 100 m V 
– 5,79, rzut kulą V – 9,02, bieg na 1500 m V – 4,76). 

Jednym z postawionych we wstępie zadań było 
określenie progu stanowiącego granicę przygotowa-

nia wytrzymałościowego do biegu na 1500 m, którego 
przekroczenie obniża wyniki pozostałych. W tym celu 
z trzech antagonistycznych konkurencji utworzono pięć 
wskaźników. W każdym z nich zestawiono przeciw-
stawne wyniki, wyrażając je w postaci iloczynu lub ilo-
razu. Z kolei na podstawie uzyskanych wartości ustalo-
no pięć list rangowych. Uwzględnienie wskaźników na-
leżących do pięciu zawodników w największym stopniu 
godzących konflikty między antagonistycznymi konku-
rencjami, a jednocześnie uzyskujących wysoki końco-
wy wynik, umożliwiło  ustalenie progu przede wszyst-
kim dla pracy wytrzymałościowej ukierunkowanej na 
wyniki w biegu 1500 m (tabele 8–13). Praktycznie ze 

Tabela 9. Wskaźnik II, wartość, składowe, dane uzupełniające

Table 9. Index II, value, components, supplementary data

Lp. Ranga
Rank

Wsk.
Index

Pchnięcie 
kulą

Shot put

Bieg na 
1500 m 
1500 m 

run

Bieg na 
100 m 

100 m run

Punktacja 
Score

Wysokość 
ciała
Body
heigth

Masa 
ciała 
Body 
mass

Wsk. 
Rohrera
Rohrer 
index

[m] [s] [s] [pkt] / [pts] [cm] [kg]

1 70 27,5 14,78 261,0 10,52 8326 186 86 1,34

2 19 27,6 15,35 252,6 10,94 8634 188 88 1,32

3 74 27,7 15,30 257,7 10,73 8314 185 79 1,25

4 48 27,7 14,94 253,7 10,93 8437 193 83 1,16

5 49 27,8 13,65 251,1 11,06 8436 184 82 1,32

x–1–5 52,0 27,64 14,804 255,22 10,836 8429,4 187,2 83,6 1,276

Tabela 10. Wskaźnik III, wartość, składowe, dane uzupełniające

Table 10. Index III, value, components, supplementary data

Lp. Ranga
Rank

Wsk.
Index

Pchnięcie 
kulą
Shot
put

Bieg na 
1500m
1500 m 

run

Bieg na 
100 m

100 m run

Punktacja
Score

Wysokość 
ciała
Body
heigth

Masa 
ciała
Body 
mass

Wsk. 
Rohrera
Rohrer 
index

[m] [s] [s] [pkt] /  [pts] [cm] [kg]

1 5 22,7 16,42 259,8 10,70 8832 200 102 1,28

2 19 22,0 15,35 252,6 10,94 8634 188 88 1,32

3 35 21,8 15,78 255,9 11,05 8506 191 85 1,22

4 74 21,5 15,30 257,7 10,73 8314 185 79 1,25

5 34 21,4 15,11 252,7 11,07 8519 190 93 1,36

x–1–5 33,4 21,877 15,592 255,73 10,898 8561,0 190,8 89,4 1,286
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względu na charakter tych konkurencji będą to propor-
cje między przygotowaniem siłowym, szybkościowym 
i wytrzymałościowym. Oczywiście w planowaniu pracy 
i ustalaniu granic w kształtowaniu zdolności motorycz-
nych konieczne jest uwzględnienie struktury somatycz-
nej zawodników [9, 11, 12, 13].

Wskaźnik I (tabela 8) składa się z dwóch uważa-
nych do tej pory za najbardziej antagonistyczne konku-
rencji – pchnięcia kulą i biegu na 1500 m. Przy bardzo 
wysokich wynikach w nich uzyskanych, czasy biegu 
na 100 m są już poniżej średniej grupy podstawowej. 
Najwyższe wartości wskaźnika uzyskał zawodnik nr 5 

na liście. Można przypuszczać, że dzięki wyjątkowym 
warunkom somatycznym jego przygotowanie siłowe 
nie dochodziło do granic krytycznych, o czym świadczą 
jego wyniki w sprincie. Zawodnik ten zajmuje pierwsze 
miejsce we wszystkich zestawieniach oprócz tabeli 9, 
przedstawiającej wskaźnik II. Niemniej ze względu na 
nietypową budowę ciała nie powinien być brany pod 
uwagę przy określaniu progów przygotowania spraw-
nościowego (w zestawieniach uwzględniono wyniki tyl-
ko czterech zawodników).

We wskaźniku II (tabela 9) przeszło dwukrotnie więk-
szy współczynnik zmienności wyników biegu 1500 m 

Tabela 11. Wskaźnik IV, wartość, składowe, dane uzupełniające

Table 11. Index IV, value, components, supplementary data

Lp. Ranga
Rank

Wsk.
Index

Pchnięcie 
kulą
Shot
put

Bieg na 
1500 m
1500 m 

run

Bieg na 
100 m

100 m run

Punktacja
Score]

Wysokość 
ciała

Body heigth

Masa 
ciała
Body 
mass

Wsk. 
Rohrera
Rohrer 
index

[m] [s [s [pkt] / [pts] [cm] [kg]

1 5 59,1 16,42 259,8 10,70 8832 200 102 1,28

2 2 57,4 16,78 277,2 10,54 8994 186 85 1,32

3 3 56,7 16,69 282,1 10,43 8891 188 84 1,26

4 28 56,1 15,72 263,1 10,64 8554 193 82 1,14

5 95 56,1 16,32 264,7 10,99 8261 191 80 1,15

x–1–5 26,6 57,08 16,386 269,37 10,660 8706,4 191,6 86,6 1,230

Tabela 12. Wskaźnik V, wartość, składowe, dane uzupełniające

Table 12. Index V, value, components, supplementary data

Lp. Ranga
Rank

Wsk.
Index

Pchnięcie 
kulą

Shot  put

Bieg na 
1500 m
1500 m 

run

Bieg na 
100 m

100 m run

Punktacja
Score

Wysokość 
ciała

Body heigth

Masa 
ciała
Body 
mass

Wsk. 
Rohrera
Rohrer 
index

[m] [s] [s] [pkt] / [pts] [cm] [kg]

1 5 40,8 16,42 259,8 10,70 8832 200 102 1,28

2 2 40,0 16,78 277,2 10,54 8994 186 85 1,32

3 3 40,0 16,69 282,1 10,43 8891 188 84 1,26

4 10 39,0 16,06 275,1 10,50 8735 194 88 1,21

5 28 39,0 15,72 263,1 10,64 8554 193 82 1,14

x–1–5 9,6 39,76 16,334 271,45 10,562 8801,2 192,2 88,2 1,241



Adam Haleczko i wsp.

– 26 –

w stosunku do biegu na 100 m, wpłynął na dominację 
tej pierwszej konkurencji w diagnozie wskaźnika, przy 
czym czas tej składowej był lepszy niż w I wskaźniku.

We wskaźniku III (tabela 10) podwyższenie do kwa-
dratu czasu biegu na 1500 m praktycznie nie zmieniło 
wartości obu biegów w porównaniu do poprzedniego 
wskaźnika. Natomiast wprowadzenie pchnięcia kulą 
podniosło znaczenie tej konkurencji, czego efektem 
było podwyższenie o przeszło 0,5 m wartości granicz-
nej.

Wskaźnik IV (tabela 11), ujmujący wyniki trzech nie-
przekształconych matematycznie konkurencji, bardziej 
tolerancyjnie niż poprzednie wskaźniki i w sposób na-
turalny określił granice rozwoju. W efekcie prowadziło 
to do podwyższenia progów pozostałych dwóch kon-
kurencji. 

Wskaźnik V (tabela 12), dzięki jednakowej mocy 
dyskryminacyjnej cech składowych, adekwatnie wyty-
cza proporcje kształtowania poszczególnych zdolności 
motorycznych. Znamienne jest, iż najniższy ze wszyst-
kich wskaźników pułap rozwoju wytrzymałości otworzył 
możliwości większych postępów przed konkurencjami 
uzależnionymi od szybkości i siły.

Pięć pierwszych zestawień (tabela 13) określiło gra-
nice rozwoju konkurencji. Określone dla każdej z nich 
przez wskaźniki progi obniżono o około pół odchylenia 

standardowego. Jednocześnie założono, że te teore-
tycznie stworzone granice w praktyce mogą być w obie 
strony przekraczalne. Pod granicznymi wartościami 
wskaźników zamieszczono ich korelacje z końcowym 
wynikiem wieloboju obliczone dla 100-osobowej gru-
py. Kolejne dwa zestawienia (tabela 13) przedstawia-
ją określone wskaźnikami wyniki pierwszej i ostatniej 
piątki zawodników. Ich porównanie pozwala obiektyw-
nie ocenić moc dyskryminacyjną V wskaźnika. 

Spośród pięciu wskaźników zarówno graniczne 
wartości konkurencji, jak i matematyczne uzasadnienie 
(najwyższe współczynniki korelacji z sumą punktów) 
przemawiają za tym ostatnim. Jego zaletą jest umiarko-
wana wysokość progu wytrzymałości, nie wpływająca 
negatywnie na rozwój pozostałych zdolności motorycz-
nych. Przedstawione skrajne wyniki konkurencji anta-
gonistycznych należy traktować jako wytyczne pomoc-
ne do planowania pracy treningowej, przy czym dolne 
pułapy będą bardziej odpowiednie dla zawodników 
o słabszych warunkach somatycznych, górne adekwat-
ne dla wieloboistów o optymalnych dla tej konkurencji 
cechach budowy ciała.

Ustalenia z I i II części opracowania wskazują na ist-
nienie ostrzejszej sprzeczności między wytrzymałością 
i szybkością niż siłą. Zjawiska te dotyczą zawodników 
stanowiących elitę światową o najwyższym stopniu wy-

Tabela 13. Granice rozwoju konkurencji antagonistycznych określone 5 wskaźnikami i ich korelacje z sumą punktów

Table 13. The borders of  development the antagonistic competitions definite by 5 index and their correlations with the sum of 
points

Wsk. I x–2–4 Wsk. II x–1–5 Wsk. III x–2–4 Wsk. IV x–2–4 Wsk. V x–2–4

Bieg 100 m
100 m run 11,00–10,99 10,96–10,85 11,06–10,95 10,76–10,65 10,64–10,53

Bieg 1500 m
1500 m run 267,5–262,0 260,5–255,0 260,2–254,7 277,3–271,8 279,9–274,4

Pchnięcie kulą
Shot put 15,72–16,10 14,42–14,80 15,00–15,38 16,00–16,38 15,93–16,31

r .39 –.28 .40 .51 .57

Wsk. V x–1–5 Wsk. V x–96–100

Bieg 100m
100 m run 10,56 10,99

Bieg 1500 m
1500 m run 271,45 288,81

Pchnięcie kulą
Shot  put 16,33 14,37
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trenowania. W grupach osób reprezentujących niższy 
poziom sprawności obserwuje się łagodniejszy konflikt 
między biegami utożsamianymi z szybkością i wytrzy-
małością, a większą niezgodność między pchnięciem 
kulą i biegiem. Do takiej sytuacji przyczynia się oddzia-
ływanie czynnika somatycznego. W grupie wieloboistów 
wysoki poziom wytrenowania ogranicza znaczenie jego 
wpływu na wyniki. W grupach studentów o przeciętnej 
sprawności i niskich umiejętnościach technicznych 
warunki somatyczne, głównie masa ciała, odgrywają 
znaczną rolę w ich osiągnięciach motorycznych. Jeżeli 
uwzględni się znaczenie czynnika somatycznego oraz 
poziom przygotowania sprawnościowego i umiejętno-
ści technicznych, to zjawisko występujące w grupie 
sportowej można uznać za antagonizm funkcjonalny 
wywołany sprzecznościami w zdolnościach motorycz-

nych, których źródłem najprawdopodobniej może być 
struktura włókien mięśni szkieletowych. Konflikt moto-
ryczny w grupie niesportowej można jedynie określić 
jako antagonizm strukturalny, pochodny wpływom so-
matycznym.

Wnioski

W planowaniu i realizacji programów treningowych 
należy zachować w przygotowaniu sprawnościowym 
określone granice w rozwoju zdolności motorycznych, 
szczególnie wytrzymałości. 

Aby zapewnić jednakowy udział dwu lub więcej 
cech w ocenie jakiegoś zjawiska, należy tak je prze-
kształcić, aby ich współczynniki zmienności zrównały 
się wartością.
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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) Zastoso-
wano Skalę 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 Pozaszkolnej 
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 wyników 
średnich), 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.

The aim. The aim of the research was to determine a correlation between motivation factors characteristics 
of pupils and declared motor and sports activity outside school. 

Material and methods. The research was conducted in 2006 among 111 people (58 girls, 53 boys) using ATPA 
(Attitude Toward Physical Activity by G.S. Kenyon [1] modified by Z. Sawicki [2]. Motor and sport activity outside 
school was established on grounds of Sports Activity Outside School (IPAS) by M. Fiedor. 

Results and conclusions. The analysis of results shows the level of indicator of Physical Activity which can 
be established thanks to Inventory (IPAS), however, its disintegration in the examined group turned out to be 
composite. The level of physical Activity (AR) established in a group of students at the age of 10–17 doesn’t show 
connection with the age of examined students. Structure of motives inducing to undertake outside school sports 
activity stays in relation with age and sex of examined students. Groups at different levels of physical activity in 
statistically important way diversify only pro-healthy attitude in sports context. 
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Wstęp

Praca ta jest częścią projektu badawczego z pograni-
cza zagadnień teorii sportu oraz psychologii stosowa-
nej. Wspomniany projekt dotyczy wybranych uwarun-
kowań osobowości, które wpływają na podejmowanie 
pozaszkolnej aktywności sportowo-rekreacyjnej przez 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych na tej 
grupie badań określono struktury cech temperamen-
talnych dzieci aktywnych i nieaktywnych ruchowo [3, 
4]. Stwierdzono wyraźny związek pomiędzy wysoką 
aktywnością ruchowo-sportową a podwyższonym po-
ziomem temperamentalnej aktywności oraz obniżonym 
poziomem nieśmiałości. Pozostałe cechy, uwzględnia-
ne w genetycznej teorii temperamentu EAS A.H. Bussa 
i R. Plomina [5] oraz Oniszczenko [6], czyli towarzy-
skość i emocjonalność, w świetle poczynionych usta-
leń – nie wykazują związku z preferowaniem aktywne-
go trybu życia. 

Szczególnie ciekawe z badawczego punktu widze-
nia okazały się wnioski sformułowane na podstawie 
wyników badań grupy uczniów, którzy sami określili się 
jako mało aktywni. Prowadzenie biernego trybu życia 
i unikanie wysiłku fizycznego jest współzmienne ze 
średnim a nie – jak można by przypuszczać – niskim 
poziomem temperamentalnej aktywności. Uczniowie 
o przeciętnie nasilonym wigorze i tempie motoryki mają 
więc biologiczny potencjał do podejmowania ćwiczeń 
ruchowych. Mimo że ich fizjologiczna potrzeba ruchu 
pozostaje w normie, to jednak go unikają. Należy za-
tem przypuszczać, iż przyczyna tego stanu rzeczy leży 
bądź w uwarunkowaniach środowiskowych, bądź też 
w innych niż temperamentalne uwarunkowaniach oso-
bowościowych. Eksplorując problem indywidualnych 
czynników podejmowania lub unikania pozaszkolnej 
aktywności sportowo-rekreacyjnej, postanowiono sku-
pić się w dalszej kolejności na ustaleniu jej korelatów 
motywacyjnych. 

Podjęcie tej kwestii wydaje się ważne nie tyle 
z teoretycznego, ile przede wszystkim z praktycznego 
punktu widzenia. Zmniejszający się odsetek uczniów 
aktywnych ruchowo w stopniu, który zaspokoiłby ich 
potrzebę aktywności choćby na poziomie minimalnym 
[7] – to fakt alarmujący. Budzi on niepokój w kontekście 
jednoznacznych ustaleń współczesnej nauki, w świetle 
których aktywność ruchowa jest niezbędna dla prawi-
dłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu, zacho-
wania zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia 
psychicznego niezależnie od wieku [8, 9]. Stąd ważne 

wydaje się ustalenie właściwości struktur motywacyj-
nych zarówno uczniów prowadzących aktywny tryb 
życia, jak i tych, którzy unikają regularnej aktywności. 
Odkrycie ich specyfiki i ewentualnych różnic między 
nimi mogłoby pomóc np. w trakcie formułowania sku-
tecznych programów profilaktycznych, którymi powinna 
zostać objęta grupa mniej aktywnych dzieci i młodzieży 
szkolnej.

Program badań

Pytania i hipotezy badawcze

Celem prowadzonych badań jest uzyskanie odpowiedzi 
na następujące pytania badawcze: Czy istnieje i jaka 
jest współzależność pomiędzy poziomem aktywności 
ruchowo-sportowej dzieci a ich strukturą motywacyj-
ną? Jakie są najważniejsze motywy podejmowania 
aktywności fizycznej przez uczniów aktywnych? Czym 
charakteryzuje się motywacja do podejmowania aktyw-
ności ruchowej u chłopców, a czym u dziewcząt? Czy 
zachodzą różnice w strukturze motywacji w grupach 
zróżnicowanych wiekowo (tj. w grupach dzieci i mło-
dzieży)?

Sformułowano następujące hipotezy badawcze:
H1:  Prawdopodobnie występują istotne różnice 

w strukturze motywacji uczniów aktywnych spor-
towo i uczniów nieaktywnych.

H2:  Wydaje się, że większa aktywność ruchowa 
uczniów wiąże się z motywacją społeczną do jej 
podejmowania oraz z chęcią odprężenia się. 

H3:  Dla dziewcząt typowa jest być może motywacja 
estetyczna i społeczna.

H4:  Dla chłopców szczególnie ważnym motywem po-
winno być lub jest dążenie do osiągnięcia spraw-
ności fizycznej i doświadczania ryzyka.

H5:  Prawdopodobnie nie występują różnice w struktu-
rze motywacji pomiędzy grupami wiekowymi dzieci 
i młodzieży.

Hipotezy badawcze zweryfikowano w badaniach 
empirycznych przeprowadzonych na grupie dzieci 
i młodzieży za pomocą opisanych poniżej metod kwe-
stionariuszowych.

Opis metod badania

Pomiaru aktywności ruchowej dokonano za pomocą 
Inwentarza Pozaszkolnej Aktywności Sportowej (IPAS) 
M. Fiedora. Jest to metoda samoopisowa. Osoba bada-
na, ustosunkowując się do zadanych jej pytań, określa 
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stopień zainteresowania uprawianiem sportu (rekre-
acyjnie lub wyczynowo) oraz wskazuje na preferowany 
sposób spędzania wolnego czasu – mniej lub bardziej 
aktywny fizycznie (korzystając z różnych kategorii od-
powiedzi). Określa również, czy uprawia regularnie 
sport, gdzie poza szkołą ćwiczy, jakie są jej umiejęt-
ności sportowe, a także które dyscypliny należą do jej 
ulubionych. Pytania dotyczą również tego, jak często 
uczestniczy w imprezach sportowych w roli kibica. 

Za udzielone przez badanego odpowiedzi przy-
znawane jest od 0 do 4 punktów. Wysokość uzyski-
wanego w badaniu wyniku – stanowiącego wskaźnik 
Aktywności Ruchowej (AR) – zawiera się w przedziale 
od 0 do 16 punktów. Jego wysokość odzwierciedla sto-
pień zaangażowania badanego w pozaszkolną aktyw-
ność ruchowo-sportową.

Do pomiaru aspektu motywacyjnego aktywności 
ruchowej zastosowano Skalę ATPA (Attitude Toward 
Physical Activity Scale), opracowaną przez G.S. Keny-
ona [1]. W prezentowanych badaniach skorzystano 
z inwentarza ATPA w modyfikacji Z. Sawickiego [2]. 
Składa się on z 24 pytań dotyczących różnych wartości 
i potrzeb, które mogą motywować osobę do podejmo-
wania aktywności ruchowo-sportowej. Badany usto-
sunkowuje się do każdego z nich, wybierając jedną 
z pięciu możliwych odpowiedzi typu: „tak”, „raczej tak”, 
„trudno powiedzieć”, „raczej nie”, „nie”. 

Metoda ta pozwala badać sześć różnych aspektów 
motywacyjnych. Każdy z nich tworzy odrębną pod-
skalę kwestionariusza (w nawiasie podano ich orygi-
nalne, zaproponowane przez Kenyona nazwy). Są to: 
Estetyka (Aesthetic), Zdrowie (Health), Odprężenie 
(Catharsis), Sprawność fizyczna (Ascetic), Aspekt spo-
łeczny (Social Experience), Ryzyko (Vertigo). Poniżej 
znajduje się krótki opis każdej z nich.

E s t e t y k a  ( E S T )
Uzyskujący wysokie wyniki w tej skali interesują się 

dyscyplinami sportu, które pozwalają wyrazić piękno 
ciała i elegancję ruchów. Są skłonni uprawiać szcze-
gólnie te rodzaje ćwiczeń gimnastycznych czy tanecz-
nych, które ładnie modelują sylwetkę, sprzyjają popra-
wieniu harmonii i gracji w poruszaniu się.

Z d r o w i e  ( Z D R )
Wysokie wyniki w tej skali osiągają osoby, które 

zdecydowanie preferują nie siedzący, a aktywny tryb 
życia. Chętnie ćwiczą one w czasie wolnym, gdyż są 
przekonane, iż wpływa to korzystnie na stan ich zdro-
wia.

O d p r ę ż e n i e  ( O D P )
Uzyskujący wysoki wynik w tej skali traktują aktyw-

ność sportową jako środek do odreagowania przeży-
wanych napięć. W ich przekonaniu aktywność rucho-
wa pozwala się rozluźnić i zrelaksować, szczególnie 
gdy czują się znużeni czy przeciążeni. W sporcie dają 
upust skumulowanym emocjom. Pozwala im on rów-
nież zapomnieć o problemach życia codziennego.

S p r a w n o ś ć  f i z y c z n a  ( S P F )
Wysoki wynik w tej skali uzyskują osoby ceniące 

sprawność i kondycję fizyczną, wytrzymałość i siłę mię-
śni oraz zwracające uwagę na wysoki poziom trudno-
ści wykonywanych ćwiczeń. Preferują uprawianie tych 
dyscyplin sportowych, które należą do trudnych oraz 
wymagają wytrwałości i systematyczności. Aktywność 
fizyczna jest dla tych osób formą pracy nad sobą.

A s p e k t  s p o ł e c z n y  ( S P O )
Wysoki wynik w tej skali uzyskują ci, dla których 

aktywność ruchowa jest przede wszystkim okazją do 
nawiązania i podtrzymywania znajomości z innymi. 
Preferują oni zespołowe formy uprawiania sportu, gdyż 
dają im one większą radość niż samotny trening.

R y z y k o  ( R Y Z )
Wysoki wynik ujawnia zainteresowanie osoby ba-

danej tymi formami aktywności, które pozwalają jej 
odczuć przyjemny „dreszcz emocji” i – ze względu na 
towarzyszące im  ryzyko – przyprawiają o „zawrót gło-
wy”. Taka osoba lubi w życiu codziennym rywalizację 
oraz wszystko to, co niesie z sobą pewną dozę niepew-
ności, co pobudza i ekscytuje. Osoba taka lubi również 
np. oglądać w telewizji programy o sportach ekstremal-
nych.

Każdy ze scharakteryzowanych pokrótce aspektów 
badany jest za pomocą czterech pytań, na które udzie-
la się odpowiedzi korzystając z pięciostopniowej skali. 
W każdej z sześciu opisanych wyżej podskal można 
zatem uzyskać od 5 do 20 punktów. W opracowaniach 
statystycznych, zamieszczonych w dalszej części pra-
cy, korzystano z wyników surowych ustalonych w ten 
właśnie sposób. 

Procedura badawcza

Badania prowadzono od stycznia do kwietnia 2006 roku 
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kole, 
Konstancinie, Prażmowie, Poskwitowie i Paszkówce. 
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Dobór badanych do grupy miał charakter incydentalny. 
Zwrotnie zebrano 130 kompletów, z których ostatecz-
nie 111 spełniało kryterium kompletności i poprawności 
w sposobie wypełnienia. Były one podstawą obliczenia 
wyników i ich analizy statystycznej.

Opis grupy badanych

W przeprowadzonym badaniu kontrolowano rok 
urodzenia uczniów. Badaniami objęto 111-osobową 
grupę w wieku 10–17 lat. Rozkład zmiennej wieku 
w badanej grupie przedstawia tabela 1.

Na potrzeby dalszych analiz wyodrębniono dwie 
w miarę proporcjonalne liczebnie grupy: 49-osobową 
grupę dzieci w wieku 10–12 lat (44% badanych) oraz 
62-osobową grupę młodzieży w wieku 13–17 lat (56% 
badanych). Podział ten jest uzasadniony ze względu na 
specyfikę funkcjonowania psychologicznego jednostek 
w tych dwu okresach wiekowych. 

Rozkład zmiennej płci w wyodrębnionych już gru-
pach wiekowych zawarto w tabeli 2. 

Proporcje zmiennej płci w poddanej badaniu grupie 
zostały zachowane. Badaniami objęto 58 dziewcząt, co 
stanowi 52,25% wszystkich badanych oraz 53 chłopców, 
co stanowi 47,75% całej grupy. Również przy uwzględ-
nieniu grup wiekowych dzieci (10–12 lat) i młodzieży 
(13–17 lat) rozkłady te są w miarę równomierne. 

Wyniki badań

Analizę rezultatów przeprowadzonych badań rozpocz-
niemy od omówienia wyników, jakie wszyscy bada-
ni uzyskali w Inwentarzu Pozaszkolnej Aktywności 
Sportowej (IPAS) Fiedora. Następnie zostaną przesta-
wione rozkłady wyników w podgrupach wyodrębnio-
nych ze względu na wiek i płeć badanych uczniów wraz 
ze wskazaniem stopnia istotności różnic pomiędzy nimi. 
Wskaźnik Aktywności Ruchowej (AR) posłuży do wy-
odrębnienia dwóch grup skrajnych: o niskim i wysokim 
poziomie aktywności ruchowo-sportowej. W dalszej 
kolejności zostaną zaprezentowane wyniki Skali ATPA 

Tabela 1. Wiek osób badanych

Table 1. Age of examined group 

Wiek / Age N %

10 lat / years 14 12,61

11 lat / years 1 0,90

12 lat / years 34 30,63

13 lat / years 23 20,72

14 lat / years 2 1,80

15 lat / years 19 17,12

16 lat / years 16 14,41

17 lat / years 2 1,80

Razem / Together 111 100,00

Tabela 2. Struktura demograficzna badanej grupy – rozkład zmiennej płci w wyodrębnionych grupach wiekowych

Table 2. Demographical structure of the examined group – layout of a sex variable in age groups

Grupa / Group

Płeć / Sex

Dzieci
(10–12 lat)

Młodzież
(13–17 lat)

 Together
Razem

N % N % N %

Dziewczęta / Girls 26 53,06 32 51,62 58 52,25

Chłopcy / Boys 23 46,94 30 48,38 53 47,75

Razem / Together 49 100,00 62 100,00 111 100,00

Tabela 3. Średnie wyników (M) i odchylenia standardowe (SD) we wskaźniku Aktywności Ruchowej całej grupy badanych 
(N = 111)

Table 3. Average (M) and standard deviations (SD) of results rate of Motor Activity an examined pupils (N = 111)

Inwentarz Pozaszkolnej Aktywności Sportowej M SD Skośność Kurtoza

AR – Wskaźnik Aktywności Ruchowej
AR – Rate Motor Activity 9,80 2,28 –0,19 –0,48
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Kenyona, według podobnego klucza – w grupach zróż-
nicowanych ze względu na wiek badanych oraz ze 
względu na płeć. Ostatnim etapem analiz psychome-
trycznych i psychologicznych będzie omówienie stop-
nia współzależności pomiędzy poziomem aktywności 
ruchowej a strukturą motywacji do jej podejmowania.

Aktywność ruchowo-sportowa a wiek i płeć badanych 
uczniów. Wyłonienie grup skrajnych

Średnie wyników w Inwentarzu Pozaszkolnej 
Aktywności Sportowej (IPAS), obliczone dla całej gru-
py badanych (N = 111), zamieszczono w tabeli 3.

Kolejny krok w analizie uzyskanych wyników sta-
nowiło sprawdzenie, czy zachodzi i jaki jest związek 
pomiędzy poziomem aktywności ruchowej a wiekiem 
badanych uczniów. W tabeli 4 zamieszczono statystyki 
opisowe średnich wyników uzyskanych przez 49-oso-
bową grupę dzieci i 62-osobową grupę młodzieży w In-
wentarzu Pozaszkolnej Aktywności Sportowej (IPAS).

Kontrolowano również, czy zachodzi i jaki jest 
związek pomiędzy aktywnością ruchową, mierzoną 
inwentarzem IPAS a płcią badanych uczniów. W tabeli 
5 zamiesz czone zostały statystyki opisowe wyników 
średnich uzyskanych przez 58 dziewcząt i 53 chłopców 
we wskaźniku Aktywności Ruchowej (AR).

Dane zawarte w tabeli 5 wskazują, że nie ma sta-
tystycznie znaczących różnic pomiędzy dziewczętami 
i chłopcami w zakresie poziomu wskaźnika AR. Płeć 
nie jest zatem zmienną współzależną z poziomem 

aktywności mierzonej Inwentarzem Pozaszkolnej 
Aktywności Sportowej. 

Przeprowadzenie analiz dotyczących zależności 
pomiędzy poziomem aktywności ruchowej a zmien-
nymi motywacyjnymi, co będzie przedmiotem dalszej 
części pracy, wymaga wyodrębnienia spośród wszyst-
kich badanych uczniów dwóch grup skrajnych, tj. osób 
o największej i najmniejszej aktywności ruchowej. Za 
kryterium wyodrębnienia tych grup posłużył wskaź-
nik Aktywności Ruchowej (AR), uzyskany z badania 
Inwentarzem Pozaszkolnej Aktywności Sportowej. 
Rozkład wyników 111 badanych uczniów we wskaźniku 
AR (ujętym w przedziały liczbowe) zawiera tabela 6. 
Graficzną ilustracją zawartych w niej danych jest wy-
kres (ryc. 1).

Rozkład wyników badanych uczniów (N = 111) za-
wiera się w przedziale od 2 do 14 punktów i cechuje 
go wyraźna skośność (por. ryc. 1). Analiza danych za-
wartych w tabeli 5 wskazuje, że najliczniejsza grupa 
respondentów (18,92% wszystkich badanych) uzyskała 
wyniki podwyższone, mieszczące się w przedziale 10–
–11 punktów. Należy zauważyć, że tylko siedem osób 
spośród całej grupy badanych uzyskało wyniki bardzo 
niskie (poniżej 6 punktów).

Grupy skrajne wyodrębniono uwzględniając od-
chylenie ćwiartkowe w zakresie wyników w Inwentarzu 
Pozaszkolnej Aktywności Sportowej. Grupę o wysokim 
wskaźniku aktywności ruchowej (oznaczoną symbolicz-
nie W-AR) utworzyło 27 uczniów (co stanowi 24,32% 
wszystkich badanych). Uzyskali oni wyniki w granicach 

Tabela 4. Poziom wskaźnika Aktywności Ruchowej w wyodrębnionych grupach wiekowych: Dzieci (N = 49) i Młodzieży (N = 62)

Table 4. The level of Physical Activity’s indicator In distinguished age groups: children (N = 49) and South (N = 62)

Wskaźnik IPAS
Rate IPAS

Dzieci
(N = 49)

Młodzież
(N = 62) t p

M SD M SD

AR – Aktywność Ruchowa
AR – Motor Activity 9,53 2,21 10,00 2,34 –1,08 0,285

Tabela 5. Statystyki opisowe wyników średnich poddanych badaniu dziewcząt (N = 58) i chłopców (N = 53) we wskaźniku Aktywności 
Ruchowej

Table. 5. Descriptive statistics of average results of examined girls (N = 49) and boys (N = 53) in Physical Activity’s indicator

Wskaźnik IPAS
Rate IPAS

Dziewczęta /Girls
(N = 58)

Chłopcy/ Boys
(N = 53)

t p
M SD M SD

AR – Aktywność Ruchowa
AR – Motor Activity 9,43 1,86 10,19 2,63 1,76 0,081
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12–14 punktów w ogólnym wskaźniku aktywności ru-
chowej. Natomiast grupę o niskim wskaźniku aktywno-
ści ruchowej (N-AR) utworzyło 35 uczniów (tj. 31,53%), 

którzy osiągnęli wyniki rzędu 3–8 punktów w Inwenta-
rzu Pozaszkolnej Aktywności Sportowej.

W badaniach ogółem uczestniczyło 111 uczniów, 
w tym 58 dziewcząt (52,25% badanych) i 53 chłopców 
(47,75% badanych). Spośród wszystkich badanych 
dziewcząt w grupie W-AR znalazło się 8 (co stanowi 
29,63% przebadanych dziewcząt), a w grupie N-AR było 
ich 21 (co stanowi 60% poddanych badaniu dziewcząt). 
Jeśli chodzi o chłopców, to spośród 53 w grupie W-AR 
znalazło się ich 19 (stanowi to 70,37% wszystkich podda-
nych badaniu chłopców), a 14 w grupie N-AR (40% prze-
badanych chłopców). Dane odnośnie do procentowego 
udziału osób określonej płci w grupach o niskim i wyso-
kim poziomie aktywności ruchowej zawarto w tabeli 7.

Taki skład grup eksperymentalnych wskazuje na 
wyraźną dysproporcję w rozkładzie chłopców i dziew-

Ryc. 1. Rozkład wyników wszystkich badanych uczniów we wskaźniku Aktywności Ruchowej

Fig. 1. Schedule of results of an examined pupils in a general rate of Motor Activity
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Tabela 6. Rozkład wyników badanych uczniów (N = 111) 
w ogólnym wskaźniku Aktywności Ruchowej

Table 6. Schedule of results of examined pupils (N = 111) 
in a general rate of Motor Activity

Przedziały wyników
Result brachet N %

1 < x <= 2 0 0,00

2 < x <= 3 1 0,90

3 < x <= 4 0 0,00

4 < x <= 5 1 2,90

5 < x <= 6 5 4,50

6 < x <= 7 13 11,71

7 < x <= 8 15 13,51

8 < x <= 9 16 14,41

 9 < x <= 10 12 10,81

10 < x <= 11 21 18,92

11 < x <= 12 12 10,81

12 < x <= 13 11 9,91

13 < x <= 14 4 3,60

Razem / Together 111 100,00

Tabela 7. Płeć badanych uczniów tworzących grupy skrajne o ni-
skim (N-AR) i wysokim (W-AR) poziomie aktywności ruchowej

Table 7. Sex of examined pupils creating a group with extremely 
low (N-AR) and high (W-AR) level of motor activity

Płeć / Sex
N-AR W-AR

N % N %

Chłopcy / Boys 14 40,00 19 70,37

Dziewczęta / Girls 21 60,00 8 29,63

Razem / Together 35 100,00 27 100,00
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cząt w grupach skrajnych, wyodrębnionych ze względu 
na poziom wskaźnika aktywności (AR). W grupie dzieci 
nieaktywnych przeważają dziewczęta (60%), natomiast 
w grupie aktywnych większość (około 70%) to chłop-
cy. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń (por. uwagi 
do tab. 4), że nie ma statystycznie znaczących różnic 

w zakresie poziomu wskaźnika AR pomiędzy chłopcami 
a dziewczętami, należy stwierdzić, iż rozkład wyników 
w tych grupach jest niesymetryczny. Aby pogłębić po-
ziom prowadzonych analiz i wyjaśnić przyczynę ujaw-
nionych rozbieżności, zbadano rozkłady wyników AR 
oddzielnie w grupie dziewcząt i chłopców. Zawierają je 
tabele 8 i 9 oraz ryciny 2 i 3.

Ryc. 2. Rozkład wyników badanych dziewcząt (N = 58) we wskaźniku Aktywności Ruchowej

Fig. 2. Schedule of results of an examined girls (N = 58) in a general rate of Motor Activity
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Tabela. 8. Rozkład wyników badanych dziewcząt (N = 58) 
w ogólnym wskaźniku Aktywności Ruchowej

Table 8. Schedule of results of examined pupils (N = 58) 
in a general rate of Motor Activity

Przedziały wyników
Result brachet N %

5 < x <= 6 3 5,17

6 < x <= 7 8 13,79

7 < x <= 8 10 17,24

8 < x <= 9 7 12,07

 9 < x <= 10 9 15,52

10 < x <= 11 13 22,41

11 < x <= 12 7 12,07

12 < x <= 13 1 1,72

Razem / Together 58 100,00

Tabela 9. Rozkład wyników badanych chłopców (N = 53) 
w ogólnym wskaźniku Aktywności Ruchowej

Table 9. Schedule of results of examined boys (N = 53) 
in a general rate of Motor Activity

Przedziały wyników
Result brachet N %

0 < x <= 2 0 0,00

2 < x <= 4 1 1,89

4 < x <= 6 3 5,66

6 < x <= 8 10 18,87

8 < x <= 10 12 22,64

10 < x <= 12 13 24,53

12 < x <= 14 14 26,42

Razem / Together 53 100,00
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Jak wynika z przeprowadzonych dodatkowo analiz, 
większość dziewcząt uzyskała w badaniu Inwentarzem 
Pozaszkolnej Aktywności Sportowej wyniki przeciętne 
bądź niskie. Rozkład wyników uzyskanych przez chłop-
ców (por. tab. 9, ryc. 3) przebiega inaczej. Większość 
z nich uzyskała bowiem w IPAS wyniki przeciętne bądź 
wysokie.

Statystyki opisowe wyników Inwentarzu Poza szkol-
nej Aktywności Sportowej dla wyodrębnionych grup 
skrajnych oraz statystyczne wskaźniki różnic między 
nimi zostały zamieszczone w tabeli 10.

Analiza danych z tabeli 10 wskazuje, że pomiędzy 
wyodrębnionymi grupami skrajnymi zachodzą staty-
stycznie istotne (p < 0,000) różnice w zakresie średnich 
wyników we wskaźniku ogólnym aktywności ruchowej 

(AR). Jest zatem podstawa do dalszego opracowywa-
nia danych.

Uczniowie z grupy o niskim poziomie aktywności 
ruchowej (N-AR) są zdecydowanie mniej zaintereso-
wani prowadzeniem aktywnego trybu życia. Rzadziej 
uprawiają sport, nawet w czysto rekreacyjnej for-
mie. W mniejszym stopniu opanowali umiejętność
jazdy na łyżwach, nartach, rowerze czy pływania. 
Rzadziej też uczestniczą jako kibice w zawodach spor-
towych. 

Dzieci z grupy o wysokim poziomie aktywności 
ruchowej (W-AR) poza obowiązkowymi zajęciami lek-
cyjnymi z wychowania fizycznego znajdują dodatkowo 
czas na różnego rodzaju aktywność sportową i chętnie 
uczestniczą w zawodach jako kibice.

Ryc. 3. Rozkład wyników badanych chłopców (N = 53) we wskaźniku Aktywności Ruchowej

Fig. 3. Schedule of results of an examined boys (N = 53) in a general rate of Motor Activity
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Tabela 10. Wyniki średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) oraz wskaźniki statystycznej istotności różnic między nimi w Inwentarzu 
Pozaszkolnej Aktywności Sportowej (IPAS) wyodrębnionych grup skrajnych (N-AR i W-AR) 

Table 10. Average results (M) and standard deviations and rate statistical differnces between them in Sports Activity Outside School 
Inventory of extreme distinguished groups (N-AR and W-AR)

Rate IPAS N-AR
(N = 35)

W-AR
(N = 27) t p

Wskaźnik IPAS M SD M SD

AR - Aktywność Ruchowa
AR - Motor Activity 7,11 1,08 12,70 0,72 –-23,18 0,000
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Motywy podejmowania pozaszkolnej aktywności 
ruchowo-sportowej a wiek i płeć badanych uczniów

W tabeli 11 zamiesz czone zostały statystyki opisowe 
wyników uzyskanych przez badanych uczniów (przy 
uwzględnieniu zróżnicowania na grupy wiekowe) we 
wszystkich sześciu wskaźnikach skali ATPA G.S. Keny-
ona, odzwierciedlających nasilenie poszczególnych mo-
tywów podejmowania aktywności fizycznej.

Porównanie średnich wyników w grupach dzieci 
i młodzieży uzyskanych w podskalach metody ATPA 
ujawnia, iż wszystkie one znajdują się w granicach 
przeciętnej (czyli 46–54 punktów w skali tenowej). 
W trzech na sześć skal zachodzą jednak subtelne, ale 
statystycznie istotne różnice w ich poziomie. Skale róż-
nicujące w sposób istotny wyniki grupy dzieci i młodzie-
ży to: Zdrowie, Odprężenie oraz Sprawność fizyczna. 
Co ciekawe – uzyskane w nich wyniki są najwyższymi 
spośród wszystkich w grupie dzieci, a stanowią najniż-
sze wartości w grupie młodzieży.

Dzieci (w wieku 10–12 lat) uprawiając sport zdecy-
dowanie częściej niż młodzież mają na względzie jego 
korzystny wpływ na stan zdrowia i kondycji fizycznej. 
Prozdrowotne nastawienie okazuje się dla nich głów-
nym czynnikiem motywacyjnym do podejmowania ak-
tywności fizycznej. Ważna jest też dla nich możliwość 
odprężenia, jakie daje aktywność ruchowa.

Dla starszych uczniów (13–17 lat) szczególnie waż-
ne przy podejmowaniu aktywności rekreacyjnej okazu-
ją się wartości estetyczne – poprawa harmonii ruchów, 
sylwetki itp. przez wykonywane ćwiczenia. Znacznie 
częściej niż dzieci młodzież przyznaje się również do 
podejmowania aktywności sportowej z pobudek spo-
łecznych – umożliwia im ona bowiem nawiązywanie 
i podtrzymywanie relacji z innymi. Również poszukiwa-
nie silnych wrażeń skłania wielu starszych uczniów do 
uprawiania sportu. 

Zmienną różnicującą rodzaje motywacji do podej-
mowania aktywności fizycznej jest także płeć uczniów 
(por. tab. 12).

Tabela 11. Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) wyników w skalach ATPA w grupie dzieci (N = 49) i młodzieży (N = 62) 

Table 11. Means (M) and standard deviations(SD) of results In ATPA Scale among children (N = 49) and South (N = 62) groups

Scales ATPA
Skale ATPA

Dzieci / Children
N=49

Młodzież / Young people
N=62 t p

M SD M SD

Estetyka / Aesthetic 50,12 10,89 49,87  9,13 0,13 0,895

Zdrowie / Health 52,49  9,57 48,24 10,03 2,26 0,026

Odprężenie / Catharsis 51,92 11,11 48,15  8,75 2,00 0,048

Sprawność fiz./ Ascetic 52,45  9,04 48,08 10,43 2,32 0,022

Aspekt społeczny / Social Experience 50,43 10,87 49,69  9,37 0,38 0,703

Ryzyko / Vertigo 51,04  9,61 49,02 10,18 1,07 0,289

Tabela 12. Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) wyników w skalach ATPA w grupie dziewcząt (N = 58) i chłopców (N = 53)

Table 12. Average (M) and standard deviations (SD) of results of scales ATPA of group girls (N = 58) and boys (N = 53)

Scales ATPA
Skale ATPA

Dziewczęta / Girls
N=58

Chłopcy / Boys
N=53 t p

M SD M SD

Estetyka / Aesthetic 15,98 2,43 13,17 2,64  5,84 0,000

Zdrowie/ Health 15,64 3,00 16,64 2,61 –1,87 0,064

Odprężenie / Catharsis 14,67 2,49 16,21 2,79 –3,06 0,003

Sprawność fiz. / Ascetic 13,45 3,08 16,79 2,36 –6,37 0,000

Aspekt społeczny / Social Experience 14,95 2,95 16,23 2,76 –2,35 0,021

Ryzyko / Vertigo 10,79 3,65 15,25 3,38 –6,65 0,000
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Psychometryczne wskaźniki opisowe, zestawione 
w tabeli 12, odnoszą się do wyników średnich, uzy-
skanych przez 58 dziewcząt i 53 chłopców w badaniu 
metodą Kenyona. Wskazują one, iż w pięciu na sześć 
skal zachodzą pomiędzy nimi wyraźne i statystycznie 
istotne (p < 0,05) różnice w zakresie motywacji do po-
dejmowania aktywności ruchowej. 

Dziewczęta podejmują aktywność ruchową przede 
wszystkim powodowane względami estetycznymi, na 
co wskazuje najwyższa w tej grupie średnia (M = 15,98) 
w skali Estetyki. Interesują się tymi dyscyplinami spor-
tu, które pozwalają wyrazić piękno ciała i elegancję 
ruchów. Są skłonne uprawiać szczególnie te rodzaje 
ćwiczeń gimnastycznych czy tanecznych, które ład-
nie modelują sylwetkę i sprzyjają poprawie harmonii 
i gracji w sposobie poruszania się. Zwracają również 
uwagę na aspekt zdrowotny podejmowanej aktywności 
fizycznej. Mają go na względzie prawie tak często jak 
chłopcy (nie ma statystycznie istotnej różnicy w wyni-
kach średnich chłopców i dziewcząt w skali: Zdrowie). 
Dla dziewcząt ważnym czynnikiem motywacyjnym do 
podejmowania pozaszkolnej aktywności ruchowej są 
potrzeby społeczne. Aktywność fizyczna jest dla nich 
przede wszystkim okazją do nawiązywania i podtrzy-
mywania znajomości i przyjaźni z innymi. Preferują 
zespołowe formy uprawiania sportu, gdyż dają im one 
większą radość niż samotny trening. W zdecydowanie 
mniejszym stopniu traktują sport jako sposób na rozła-
dowanie skumulowanych napięć, czy też jako sposób 
pracy nad sobą lub drogę do uzyskania szczególnej 
sprawności fizycznej. Bardzo rzadko w podejmowaniu 
aktywności ruchowo-sportowych poszukują wrażeń 
tzw. ekstremalnych.

Dla chłopców z kolei najważniejszym bodźcem do 
podejmowania aktywności fizycznej jest chęć zyskania 
sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Zwracają oni 
uwagę na wytrzymałość i siłę mięśni, stąd preferują 
wykonywanie ćwiczeń o wyższym poziomie trudności 
oraz takich, które wymagają wytrwałości i systematycz-
ności. Jak już wcześniej zaznaczono, zwracają również 
uwagę na aspekt zdrowotny aktywności fizycznej. Mają 
świadomość, że aktywny tryb życia sprzyja utrzymaniu 
zdrowia. Znacznie częściej niż dziewczęta podejmu-
ją różnego rodzaju aktywność ruchową ze względów 
społecznych oraz by się odprężyć czy odreagować. 
Chłopcy częściej też są przekonani, że aktywność ru-
chowa pozwala się im rozluźnić i zrelaksować, szcze-
gólnie gdy czują się znużeni czy przeciążeni. W sporcie 
dają upust skumulowanym emocjom. Pozwala im on 
również oderwać się od codzienności i choć na chwilę 

zapomnieć o przeżywanych problemach. Jak można 
przypuszczać, w przypadku chłopców o wiele bardziej 
istotna niż dla dziewcząt jest możliwość przeżycia sil-
nych emocji, jakie daje uprawianie niektórych sportów 
i pewnych ryzykownych form aktywności. Natomiast 
zdecydowanie niższy wskaźnik (w porównaniu z wyni-
kami dziewcząt) uzyskują chłopcy w skali Estetyki, co 
wskazuje, że nie są szczególnie zainteresowani tym 
aspektem aktywności ruchowej. 

Podsumowując uzyskane w skali ATPA wyniki na-
leży stwierdzić, iż wskazują one na bardzo duże róż-
nice pomiędzy nasileniem poszczególnych czynników 
motywujących do podejmowania aktywności fizycznej 
u chłopców i dziewcząt. Chłopcy angażują się w upra-
wianie sportów przede wszystkim ze względu na chęć 
podniesienia swojej sprawności fizycznej, zapewnienia 
dobrego zdrowia, zaspokojenia potrzeb społecznych 
oraz odprężenia się i odreagowania stresu. Nie bez 
znaczenia jest, iż aktywność fizyczna pozwala im do-
świadczyć przyjemnego dreszczu emocji w rywalizacji 
i podejmowania działań na granicy ryzyka. Dziewczęta 
podejmują aktywność sportową przede wszystkim ze 
względów estetycznych, zdrowotnych oraz społecz-
nych. Na dalszy plan schodzi u nich możliwość odprę-
żenia, uzyskania większej sprawności fizycznej oraz 
możliwość przeżycia silnych doznań.  

Struktura motywacji u uczniów o zróżnicowanym 
poziomie aktywności ruchowej

Zwieńczeniem prowadzonych analiz jest porównanie 
struktury motywacji uczniów mało aktywnych ruchowo 
(grupa N-AR) i tych o wysokim poziomie aktywności 
ruchowo-sportowej (W-AR). Statystyki opisowe śred-
nich wyników uzyskanych w poszczególnych skalach 
metody ATPA G.S. Kenyona oraz różnic pomiędzy nimi 
(t, p) zestawiono w tabeli 13.

Analiza wyników przedstawionych w tabeli 13 wska-
zuje jednoznacznie, iż poza jednym aspektem nie za-
chodzą zasadnicze różnice pomiędzy strukturą moty-
wacyjną uczniów aktywnych i nieaktywnych ruchowo. 
Istotna statystycznie różnica (p < 0,03) zachodzi po-
między opisywanymi grupami skrajnymi (N-AR i W-AR) 
w zakresie zwracania uwagi na walory zdrowotne ruchu 
i aktywności sportowej. Aktywni fizycznie uczniowie 
podejmują ćwiczenia fizyczne przede wszystkim dla-
tego, że jest to korzystne dla ich zdrowia. Wprawdzie 
różnice te nie są znaczące, nie sposób jednak – pa-
trząc na poziom wyników w dwóch omawianych gru-
pach – nie zauważyć, iż w skali Zdrowia osoby z grupy 
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N-AR mają najniższy wynik spośród pięciu mierzonych 
przez skalę ATPA. U uczniów z grupy o wysokim po-
ziomie aktywności ruchowej (W-AR) jest on najwyższy 
ze wszystkich. 

Pewna tendencja różnicująca grupy wyodrębnione 
ze względu na stopień podejmowanej aktywności za-
znacza się również w poziomie wyników w skali Ryzyka 
(t = –1,92; p < 0,059). Osoby z grupy W-AR zdają się 
wykazywać silniejsze tendencje do uprawiania sportu 
jako środka do osiągania silnych (tzw. ekstremalnych) 
doznań emocjonalnych. Opisywana w literaturze po-
trzeba poszukiwania wrażeń [10] idzie w parze ze 
zwiększoną aktywnością (również temperamentalną). 
Należy przypuszczać, że bardziej zaznaczona potrze-

ba doświadczania silnych emocji w sytuacji ryzyka lub 
zaciętej rywalizacji wiąże się z podejmowaniem róż-
nego typu aktywności, w tym ruchowo-sportowych, 
które pomogłyby ją zaspokoić. Zbadanie tej zależności 
wymagałoby jednak podjęcia dalszych, pogłębionych 
badań. 

Weryfikacja hipotez badawczych

Analiza wyników przeprowadzonych badań skłania do 
sformułowania następujących wniosków:
1. Poziom wskaźnika aktywności ruchowej (AR), jaki 

pozwala ustalić Inwentarz Pozaszkolnej Aktywności 
Sportowej, nie jest zmienną zależną od płci (na 

Tabela 13. Porównanie średnich wyników w skalach ATPA u uczniów o niskim (N-KT) i wysokim (W-KT) poziomie aktywności ru-
chowej

Table. 13. Comparison of average results in ATPA scales among pupils with low (N-KT) and high (W-KT) level of motor activity

Skale ATPA
Scales ATPA

N-AR
(N = 35)

W-AR
(N = 27)

Różnice
Difference

M SD M SD t p

Estetyka / Aesthetic 48,14 11,08 52,04 9,77 –1,44 0,154

Zdrowie / Health 46,54 9,80 52,15 9,47 –2,27 0,027

Odprężenie / Catharsis 47,40 9,24 49,56 9,94 –0,88 0,382

Sprawność fiz. / Ascetic 47,11 9,83 49,81 9,36 –1,10 0,278

Aspekt społeczny / Social Experience 47,74 10,04 50,22 10,95 –0,93 0,358

Ryzyko / Vertigo 47,26 10,21 51,96 8,61 –1,92 0,059

Tabela 14. Porównanie różnic pomiędzy wynikami grup zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek w zakresie poziomu aktywności 
ruchowej oraz czynników motywujących do jej podejmowania

Table 14. Comparison of differences among results on account of sex and age In the scope of physical activity level as well as factors 
justifying taking them up.

 Zmienne
niezależne

Zmienne
zależne

Płeć / Sex Wiek / Age

Girls
Dziewczęta

(N = 58)

Boys
Chłopcy
(N = 53)

Dzieci / Children
10–12 lat
(N = 49)

Młodzież / Young 
people

13–17 lat
(N = 62)

Aktywność Ruchowa
Motor activity Niska lub przeciętna Wysoka lub przeciętna Brak różnic Brak różnic

Czynniki motywujące
Factors motivation

– względy estetyczne
– względy zdrowotne
– potrzeby społeczne
– chęć odprężenia się
– poprawa sprawności 

fizycznej

– sprawność fizyczna
– zdrowie
– aspekt społeczny
– możliwość odpręże-

nia się
– poszukiwanie silnych 

wrażeń (doświad-
czeń ryzykownych)

– zdrowie
– możliwość odpręże-

nia się
– poprawa spraw ności 

fizycznej

– względy estetyczne
– względy społeczne
– poszukiwanie wra-

żeń (ryzyka)
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poziomie wyników średnich), jednak jego rozkład 
w badanej grupie jest niejednorodny.

2. Poziom aktywności ruchowej (AR) – ustalany w gru-
pie uczniów 10–17-letnich – nie wykazuje związku 
z wiekiem życia badanych.

3. Struktura motywów, skłaniających do podejmowa-
nia pozaszkolnej aktywności ruchowo-sportowej, 
jest zależna od wieku i płci badanych uczniów 
(por. tab. 14).

4. Grupy o różnym poziomie aktywności ruchowej 
różnicuje w sposób statystycznie istotny jedynie na-
stawienie „prozdrowotne” w kontekście uprawiania 
sportu. Uczniowie aktywni ruchowo angażują się 
w sport, mając przede wszystkim na względzie fakt, 
iż sprzyja to ich zdrowiu. Siła działania pozostałych, 
mierzonych skalą ATPA motywów podejmowania 
pozaszkolnej aktywności sportowo-ruchowej nie 
różnicuje grup skrajnych.

Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych 
pozwoliły potwierdzić hipotezę pierwszą, w której su-
gerowano istnienie znaczących różnic w strukturze mo-
tywacji uczniów aktywnych sportowo i nieaktywnych. 
Zidentyfikowano wprawdzie tylko jedną, ale statystycz-
nie istotną różnicę w strukturze motywacji tych osób. 
Jak zaznaczono już wcześniej, odpowiada ona wyraźnej 
postawie prozdrowotnej skłaniającej do uprawiania spor-
tu, którą stwierdzono u uczniów aktywnych ruchowo. 
W hipotezie drugiej zakładano, iż większa aktywność 
ruchowa uczniów wiąże się z motywacją społeczną do 
jej podejmowania oraz z chęcią odprężenia się. Nie zo-
stała ona potwierdzona wynikami badań. Wyniki badań 
pozwoliły natomiast potwierdzić hipotezę trzecią i czwar-
tą. Zakładano w nich, iż dla dziewcząt typowa jest mo-
tywacja estetyczna i społeczna, natomiast dla chłopców 
szczególnie ważne są motywy sprawności fizycznej i do-
świadczenie ryzyka. Analiza uzyskanych danych umoż-
liwiła zidentyfikowanie także innych motywów skłaniają-
cych chłopców i dziewczęta do podejmowania aktywno-
ści sportowej. Nie została potwierdzona hipoteza piąta, 
w której zakładano, iż nie występują różnice w struktu-
rze motywacji dzieci i młodzieży. Zidentyfikowano staty-
stycznie istotne różnice w poziomie motywacji zdrowot-
nej dotyczącej odprężenia i sprawności fizycznej w tych 
dwóch badanych grupach wiekowych.

Podsumowanie

Wyniki badań przedstawione w tym opracowaniu jedno-
znacznie wskazują, iż postępujące we współczesnym 

świecie procesy mechanizacji i urbanizacji wzmagają 
potrzebę bardziej intensywnego działania w zakresie 
wychowania dzieci i młodzieży do kultury fizycznej. 
Wychowanie to jest niezbędnym elementem profilaktyki 
prozdrowotnej, zarówno gdy chodzi o zdrowie fizyczne, 
jak i pełnię zdrowia psychicznego oraz prawidłowy roz-
wój osobowości i uzyskania dobrostanu. Szczególne 
znaczenie ma w tym względzie, jak się okazuje, wła-
śnie kształtowanie u młodych ludzi przekonania o ko-
rzystnym wpływie aktywności ruchowo-sportowej na 
zdrowie ogólne. Przekonanie o tym, że ruch to zdrowie, 
i że ze względu na nie warto podejmować wysiłek fi-
zyczny, w sposób najbardziej znaczący różnicuje grupę 
uczniów aktywnych od nieaktywnych ruchowo.

Odpowiedzialność za kształtowanie pozytywnych 
nawyków higienicznych i racjonalnego trybu życia 
(w tym właściwych przyzwyczajeń żywieniowych czy 
zrównoważonych proporcji czasu pracy, snu oraz od-
poczynku – również aktywnego) spoczywa przede 
wszystkim na członkach rodziny, a także na szkole – 
szczególnie na nauczycielach wychowania fizycznego 
oraz wychowania zdrowotnego. Realizowanie progra-
mu wychowania do i przez kulturę fizyczną spoczywa 
również na instytucjach takich jak kluby sportowe, któ-
re powołane są do zaspokajania potrzeb rekreacyjno-
-sportowych dzieci i młodzieży.

Punktem wyjścia do rozbudzenia i utrwalenia na 
całe życie właściwych nawyków, wyrażających się m.in. 
prowadzeniem aktywnego trybu życia w czasie wolnym, 
jest uświadomienie naturalnej dla każdego człowieka 
potrzeby aktywności ruchowej oraz zwrócenie uwagi 
na koszty zdrowotne, jakie wiążą się z jej zaniedby-
waniem. Zabawy ruchowe i aktywny wypoczynek, np. 
turystyka czy uprawiane w celach rekreacyjnych spor-
ty, należy postrzegać jako ważne elementy zdrowego 
trybu życia i praktyczny wyraz troski o własny wszech-
stronny rozwój i zdrowie. Następnym krokiem powinno 
być rozpoznanie indywidualnych zdolności i zaintereso-
wań oraz – odpowiednio do nich – przedstawienie róż-
nych możliwości form realizacji potrzeby ruchu. Należy 
przy tym popularyzować takie sporty i gry ruchowe, 
które można uprawiać przez całe życie – indywidualnie 
lub w gronie rodziny czy przyjaciół (tak by zaspokajać 
szczególnie ważne dla niektórych potrzeby społeczne) 
i które nie wymagają skomplikowanych urządzeń spor-
towych. 

Przy okazji można wzmacniać w sposób skuteczny 
motywację do podejmowania aktywności ruchowej od-
wołując się do charakterystycznych dla dzieci potrzeb 
m.in. do możliwości odprężenia się czy poprawy spraw-
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ności fizycznej. Młodzież natomiast szczególnie pocią-
gają aspekty estetyczne, społeczne uprawiania sportu 
oraz możliwość przeżywania silnych wrażeń poprzez 
tę formę aktywności. Należy przypuszczać, że odwo-
łanie się do tej wiedzy pozwoli formułować skuteczne 

programy profilaktyczne, które należy kierować szcze-
gólnie do mało aktywnej grupy dzieci i młodzieży. Obok 
kreowania właściwych nawyków zdrowotnych pomogą 
one zapobiegać zjawiskom patologii społecznej.
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Streszczenie • Summary

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

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 stop-
niu. Największą stabilność współczynników korelacji zaobserwowano dla parametrów somatycznych. Nie za-
obserwowano silniejszej kontroli genetycznej cech funkcjonalnych u mężczyzn. Spośród analizowanych cech 
najsilniejszą kontrolę genetyczną wykazały parametry długościowe szkieletu, natomiast w grupie analizowa-
nych zdolności koordynacyjnych „średnio-silną” kontrolę prezentuje orientacja przestrzenna oraz szybkość 
ruchów. 

The purpose of the work. In the presented report we have made an attempt to describe the genetic and 
environmental determinants of the chosen coordinative abilities in the rural population of the Kielce region in the 
process of ontogenetic development.

Methods. Classical methods of quantitative features genetics have been used in order to define the genetic 
conditions strength. We have counted the correlative coefficient in the chosen types of family relationships, cor-
rected by assortative mating. Then, the quantity h² has been deducted on their basis.

Results and conclusions. In the researched population, the assortative mating between parents took place to 
a small extent. The greatest stability of the correlative coefficients has been noticed for the somatic parameters. 
No stronger genetic control of functional features in men has been observed. Among the analyzed features, the 
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strongest genetic control has been shown by skeleton length parameters, and in the group of analyzed coordina-
tive abilities the spatial orientation and fastness of movements show the “medium and strong” control.

Wstęp

Badania dotyczące uwarunkowań genetycznych i środo-
wiskowych parametrów somatycznych i funkcjonalnych 
człowieka trwają nieprzerwanie od lat dwudziestych 
ubiegłego wieku. Ich podstawy metodologiczne zostały 
ustalone w pracach Fishera [1] i Haldane’a [2], a następ-
nie rozwinięte w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia [3, 4, 5, 6]. Stały postęp nauk biologicznych oraz 
statystyki doprowadził w końcu do połączenia metod wy-
wodzących się z genetyki cech ilościowych, populacyjnej 
oraz biologii [7]. Najczęściej w badaniach genetycznych 
cech ilościowych (dziedziczonych poligenicznie) sto-
suje się wnioskowanie o wpływie genów na podstawie 
zmienności obserwowanych fenotypów („unmeasured 
genotype approach”). Wnioskowanie to jest szczególnie 
przydatne do określania zmienności fenotypowej cech 
funkcjonalnych człowieka, w tym elementów związanych 
z koordynacją ruchową. Podejście takie jest oczywiste 
ze względów ekonomicznych, możliwości technicznych 
oraz ograniczeń (etycznych i biologicznych) organizmu 
ludzkiego jako obiektu badań genetycznych.

Obecnie w naukach o kulturze fizycznej stosuje się 
najczęściej dwie metody polegające na statystycznej 
analizie fenotypu bliźniąt lub też relacji w układzie ro-
dzice – dzieci we wszystkich możliwych kombinacjach 
pokrewieństw. Jako metodę pomocniczą, która pozwa-
la jedynie na określenie cech o słabej kontroli gene-
tycznej, stosuje się również tzw. metodę longitudinalnej 
stabilności rozwojowej [8, 9, 10, 11]. Szczegółowy prze-
gląd najnowszych założeń metodologicznych tych ba-
dań Czytelnik może odnaleźć w pracy M. Żychowskiej 
[12], gdzie sprecyzowano oczywiste założenia doty-
czące metodologii badań bliźniąt i badań rodzinnych. 
W zależności od zastosowanej metody szacowane 
są różne składowe wariancji, co dotąd nie zawsze 
brano pod uwagę interpretując wyniki. Podkreślić na-
leży, iż o ile metoda podobieństw rodzinnych pozwala 
na oszacowanie odziedziczalności w „wąskim sensie” 
(udział wariancji addytywnej w całkowitej wariancji ce-
chy), o tyle metoda bliźniąt pozwala na oszacowanie 
odziedziczalności w sensie „szerokim” (udział całko-
witej wariancji genetycznej w całkowitej wariancji ce-
chy). Konsekwencją tego stanu rzeczy są odrębności 
w szacowaniu odziedziczalności dla tych samych cech, 
gdy badania prowadzi się za pomocą różnych metod. 

Zazwyczaj w badaniach bliźniąt (szczególnie we wcze-
śniejszych pracach, opartych na małych liczebnościach) 
otrzymywano zawyżone wielkości wskaźników odzie-
dziczalności w stosunku do danych uzyskanych na pod-
stawie badań rodzinnych. Z kolei w badaniach rodzin-
nych szczególnie ważne jest, aby obliczeń dokonać na 
wielkościach znormalizowanych, co pozwala wytrącić 
międzypokoleniowe i międzygrupowe różnice wariancji 
oraz umożliwia porównania międzycechowe. Następnie 
należy uwzględnić wielkość kojarzenia asortatywnego 
pomiędzy rodzicami, co z kolei pozwala na skorygowa-
nie korelacji wewnątrzrodzinnych (zawyżonych w przy-
padku pozytywnego kojarzenia wybiórczego). Wreszcie 
największą wartość diagnostyczną mają badania oparte 
na dużej liczbie spostrzeżeń. Jak bowiem udowodniono, 
liczebność wpływa na losowe wahania współczynników 
korelacji [13, 14] – im jest ona większa, tym większa jest 
stabilność współczynników obliczonych w różnych ty-
pach kombinacji pokrewieństw rodzinnych. 

Określenie wzajemnych relacji pomiędzy uwarun-
kowaniami środowiskowymi i genetycznymi predyspo-
zycji funkcjonalnych należy zatem do jednej z najważ-
niejszych gałęzi badań nad motorycznością człowieka. 
Zwiększający się poziom wymagań stawianych młodym 
zawodnikom wielu dyscyplin sportowych zmusza do 
poszukiwania nowych rezerw, które pozwolą im spro-
stać oczekiwaniom trenerów. Wydaje się, iż rezerwy 
te tkwią w podnoszeniu jakości ich przygotowania ko-
ordynacyjnego. Kiedy w grę wchodzi podobny poziom 
zdolności „kondycyjnych”, to właśnie poziom koordyna-
cji wyznaczy w przyszłości efektywność działań rucho-
wych człowieka. Takie badania mają więc znaczenie 
praktyczne, a ich wyniki są wykorzystywane podczas 
naboru i selekcji do sportu. Konstruując tzw. „model 
mistrza”, trzeba więc brać pod uwagę zespół właściwo-
ści warunkujących wysoką efektywność działania (tzw. 
„cechy prognostyczne”), które jednocześnie wykazują 
silną kontrolę genetyczną. Wyniki dotychczasowych 
badań nad odziedziczalnością zdolności koordynacyj-
nych są niewątpliwie w znacznym stopniu rozbieżne. 
Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, wyrażamy 
nadzieję, iż niniejsze doniesienie przyczyni się do po-
znania wzajemnych relacji pomiędzy uwarunkowaniami 
genetycznymi i środowiskowymi wybranych aspektów 
koordynacji ruchów człowieka w toku rozwoju ontoge-
netycznego.
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Materiał i metody

Materiał do niniejszego opracowania stanowią badania 
przekrojowe 131 pełnych rodzin z terenów wiejskich 
Kielecczyzny prowadzone w latach 2001–2002, któ-
re objęły w każdym przypadku oboje rodziców oraz 
ich dzieci: synów i córki, w sumie 126 chłopców i 136 
dziewcząt w wieku 7–15 lat. Dzieci stanowiły tu „grupę 
rodzinną”. Badania rodziców i ich dzieci przeprowadzo-
no w godzinach popołudniowych i wieczornych w do-
mach rodzinnych. Dodatkowo, aby wzbogacić materiał 
(umożliwić normalizację poszczególnych cech, ocenić 
zróżnicowanie środowiskowe, zwiększyć liczebność 
badanych), zbadano 1024 uczennice i 964 uczniów ze 
szkół podstawowych z tego terenu. Stanowili oni grupę 
„porównawczą”.

Wiek badanych dzieci określono z dokładnością do 
0,01 roku życia. Na tej podstawie kwalifikowano je do 
odpowiedniej grupy wieku metrykalnego w taki spo-
sób, że np. do grupy 7-latków zaliczano dzieci, których 
wiek zawierał się w przedziale 6,51–7,50. Analogicznie 
postępowano z innymi grupami wieku metrykalnego. 
Natomiast badani rodzice zostali zakwalifikowani do 
dwu grup wiekowych: do 35. roku życia, i powyżej 35. 
roku życia. 

 Liczebność osobników w poszczególnych katego-
riach wieku kalendarzowego i płci zestawiono w tabeli 1. 

Badaniami objęto następujące podstawowe i możliwe 
do zbadania w warunkach domowych predyspozycje.
1. Predyspozycje morfologiczno-strukturalne:

• Długościowe: wysokość ciała (b-v), długość tu-
łowia (wysokość siedzeniowa).

• Szerokościowe: szerokość barków (a-a), szero-
kość bioder (ic-ic).

2.  Predyspozycje koordynacyjne:
• Szybkość reakcji. Posłużono się tu „pałeczką 

Dietricha” [15]. Zastosowano drewnianą laskę 
o długości 90 cm z podziałką co 1 cm. Badany 
siedział w rozkroku, przodem do badającego, 
z nadgarstkiem położonym na oparciu krzesła. 
Jego zadaniem – po usłyszeniu sygnału „go-
tów” i puszczeniu laski – było jak najszybsze 
zaciśnięcie na niej ręki. Próbę wykonywano 5 
razy, odrzucano skrajne wyniki. Dalszej analizie 
poddawano średnią arytmetyczną z pozosta-
łych prób. Wynik w centymetrach przeliczano 
na sekundy wg wzoru:

 

gdzie: t  – czas reakcji w sekundach,
 h – wynik pomiaru w metrach,
  g – przyspieszenie ziemskie.

g
ht 2

�

Tabela 1. Liczebność osobników w poszczególnych kategoriach wieku kalendarzowego z „grupy rodzinnej „ i  „grupy porównawczej”

Table 1. The number of characters in individual categories of calendar age from “family group” and “comparative group”

Wiek 
Age

Chłopcy / Boys Dziewczęta / Girls

Grupa rodzinna
Family group

Grupa porównawcza
Comparative group

Grupa rodzinna
Family group

Grupa porównawcza
Comparative group

7 12  74 11  81

8 15 116 15 123

9 14 108 16 129

10 17 119 17 117

11 14 122 19 133

12 14 107 17 112

13 15 111 15 114

14 13 103 16 108

15 12 104 10 107

28-46
Rodzice
Parents

126
Ojcowie n = 131
x– wieku = 37,2

964
136

Matki n = 131
x– wieku = 35,7

1024
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• Częstotliwość ruchów mierzono testem „plate tap-
ping”, rejestrowano czas wykonania 15 cykli [16].

• Równowagę mierzono testem „flamingo balan-
ce” [16], próbę powtarzano dwukrotnie, reje-
strując lepszy wynik.

• Orientację przestrzenną badano aparatem 
krzyżowym AKN-102, rejestrując czas wykona-
nia 49 zadań w serii „free”.

Metody analizy statystycznej 

1. Zbadano normalność rozkładu badanych cech.
2. Określono istotność różnic pomiędzy średnimi „gru-

py rodzinnej” i „grupy porównawczej” testem tº-Stu-
denta lub Cº-Cochrana-Coxa z zależności od różnic 
wariancji. Do badania cech, których rozkład odbie-
gał od normalnego, zastosowano test nieparame-
tryczny Kołmogorowa-Smirnowa. W świetle zasto-
sowanych testów statystycznych w większości przy-
padków różnice okazały się statystycznie nieistotne. 
Pozwoliło to na połączenie w jedną obu grup, a tym 
samym – na zwiększenie liczebności obserwacji, co 
jest tak ważne w tego typu badaniach. 

3. Aby określić siłę uwarunkowań genetycznych za-
stosowano klasyczne metody genetyki cech ilościo-
wych [1, 4, 6, 17]:

• Obliczono współczynniki korelacji we wszyst-
kich kombinacjach pokrewieństw rodzinnych 
(ojciec – matka, rodzice – dzieci, wielkość śred-
niorodzicielska – dziecko) na wielkościach znor-
malizowanych poszczególnych cech. Wytrąciło 
to międzypokoleniowe i międzygrupowe różnice 
wariancji oraz umożliwiło porównania między-
cechowe. Normalizacji dokonano na średnie 
i odchylenia standardowe całości materiału 
(łącznie dzieci z „grupy rodzinnej” i „grupy po-
równawczej”) w grupach jednorocznikowych 
u dzieci i dziesięcioletnich u rodziców.

• Obliczono współczynniki korelacji między ro-
dzicami w dwóch grupach wieku (do 35 lat 
i powyżej 35. roku życia), co pozwoliło oce-
nić zarówno wpływ kojarzenia wybiórczego 
(wskaźnik w grupie młodszej), jak i tzw. „efekt 
współzamieszkania”, a więc częściową miarę 
wpływu środowiska rodzinnego (tzw. dziedzi-
czenie kulturowe – wskaźnik w grupie starszej). 
Umożliwiło to również skorygowanie korelacji 
wewnątrzrodzinnych (zawyżonych w przypadku 
pozytywnego kojarzenia wybiórczego) o wiel-
kość:

5,0
)2(2

1
�

�
�

c
c

Tabela 2. Liczebności par spostrzeżeń w wyodrębnionych grupach wieku i typach pokrewieństw rodzinnych

Table 2. The numbers of pairs in particular type of relations

Pokrewieństwo
Relations

Liczebność par
Numbers of pairs in two groups of children Ogółem***

Total***
 grupa I* / group I* grupa II** / group II**

ojciec – syn / f-s 72 54 126

ojciec – córka / f-d 59 77 136

matka – syn / m-s 72 54 126

matka – córka / m-d 59 77 136

ojciec – dziecko / f-ch 131 131 262

matka – dziecko m-ch 131 131 262

rodzice – syn / p-s 144 108 262

rodzice – córka / p-d 118 154 272

rodzice – dziecko / p-ch 262 262 524

o – ojciec, s – syn, m – matka, c – córka, dz – dziecko, r – rodzice
f – father, s – son, m – mather, d – daughter, ch – child, p – partents

* 7–11 lat u chłopców i 7–10 lat u dziewcząt
* 7–11 years boy and 7–10 years girls
** 12–15 lat u chłopców i 11–15 lat u dziewcząt
** 12–15 years boys and 11–15 years girls
*** ogół badanych w wieku 7–15 lat
*** total 7–15 years
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 gdzie oznacza rojciec–matka [5]. Obliczono więc 
ostatecznie csk i na jego podstawie wyznaczono 
wskaźniki h2 według najprostszego wzoru [13, 
12]:

 h2 = 2 csk

• Aby ocenić zmienności poszczególnych wskaź-
ników z wiekiem dzieci, dokonano obliczeń 
w dwóch grupach wiekowych, odpowiadają-
cych okresowi przedpokwitaniowemu (7–11 lat 
u chłopców i 7–10 lat u dziewcząt) i pokwitanio-
wemu (12–15 lat u chłopców i 11–15 lat u dziew-
cząt). Liczebności poszczególnych par spostrze-
żeń w wyodrębnionych grupach wieku i typach 
pokrewieństw zamieszczono w tabeli 2.

Wyniki

Na początku przedstawimy wielkości współczynni-
ków korelacji analizowanych cech pomiędzy rodzicami 
w dwu grupach wiekowych. Jako miarę kojarzenia asor-
tatywnego przyjęto tylko wskaźniki uzyskane w gru-
pie młodszych rodziców badanych dzieci, a więc do 
35. roku życia. Wskaźniki w grupie rodziców powyżej 

35. roku życia traktowano już jako tzw. „efekt współ-
zamieszkania”, a więc jako częściową miarę wpływu 
środowiska rodzinnego (tzw. „dziedziczenie kulturo-
we”). Nieuwzględnianie w wielu badaniach tej poprawki 
w znacznym stopniu ogranicza porównanie międzypo-
pulacyjnych wskaźników odziedziczalności. Ze wzglę-
du na sposób ich obliczania są one bowiem znacznie 
zawyżone w przypadku wystąpienia pozytywnego ko-
jarzenia asortatywnego. Zaobserwowane w badaniach 
własnych wielkości współczynników korelacji między 
rodzicami i wynikające stąd poprawki do korelacji we-
wnątrzrodzinnych przedstawiono w tabeli 3.

Jak wynika z tabeli 3, w grupie do 35. roku życia 
kojarzenie wybiórcze wystąpiło tylko w niewielkim 
stopniu, stąd mała skala korekcji wewnątrzrodzinnych 
współczynników korelacji. Spośród cech somatycznych 
kojarzenie asortatywne najsilniej ujawniło się w przy-
padku szerokości barków, natomiast biorąc pod uwa-
gę zdolności koordynacyjne – w odniesieniu do czasu 
reakcji prostej. Uwzględniając stosunkowo młody wiek 
rodziców oraz rząd wielkości samych współczynników 
korelacji, możemy uznać, iż poprawki wprowadzone 
do wewnątrzrodzinnych współczynników korelacji są 

Tabela 3. Wielkości współczynników korelacji ojciec – matka w wyróżnionych grupach wieku oraz wynikające stąd poprawki na 
kojarzenie asortatywne

Table 3.  Father – mother correlations of particular traits In two of age group (assortative mating – group < 35 years)

Cecha
Trait

Kategoria wieku
Age group

rpp< 35 lat Poprawka
Correction rpp>35lat rpp Całość

Total correction

Wysokość ciała B-v
Body height –0,08 0,03 0,28 –0,10

Wys. siedzeniowa sy-v
Sitting height 0,05 –0,02 0,34 –0,12

Szerokość bioder ic-ic
Thigh breadth 0,16 –0,06 0,08 –0,05

Szerokość barków a-a
Biacromial breadth –0,18 0,07 0,08 –0,05

Czas reakcji
Reaction time 0,20 –0,08 0,30 –0,11

Szybkość ruchów
Speed of movements 0,13 –0,05 0,11 –0,04

Równowaga
Balance –0,14 0,05 –0,07 –0,12

Orientacja przestrzenna
Space orientation 0,16 –0,06 0,28 –0,10

rpp – korelacja ojciec–matka
rpp – correlation father–mother
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faktycznie miarą kojarzenia wybiórczego. Jak wynika 
z tabeli 3, w drugiej grupie wiekowej rodziców (powyżej 
35. roku życia) współczynniki korelacji pomiędzy nimi 
są już znacznie wyższe, co dotyczy zwłaszcza para-
metrów długościowych oraz orientacji przestrzennej. 
Będą one zapewne łączną miarą kojarzenia wybiórcze-
go oraz upodobnienia środowiskowego (dziedziczenie 
kulturowe, efekt współzamieszkania). 

Skorygowane o wpływ tego kojarzenia współczyn-
niki korelacji (Csk) pomiędzy rodzicami a dziećmi w wy-
branych typach pokrewieństw zamieszczono w tabeli 4.

Jak się okazuje, w badanej populacji w wybranych 
typach pokrewieństw rodzinnych wystąpiło znaczne 
zróżnicowanie w zależności od rodzaju analizowa-
nej cechy, płci rodziców i dzieci oraz wieku dzieci, 
a wielkości Csk zawierają się w przedziale 0,01–0,48. 
W odniesieniu do parametrów długościowych (tj. do 

wysokości ciała oraz wysokości siedzeniowej) obser-
wuje się większe wartości współczynników korelacji 
w drugiej grupie wiekowej we wszystkich analizowa-
nych typach pokrewieństw. Również w przypadku 
szerokości bioder w większości przypadków obser-
wuje się większe wielkości współczynników korelacji 
w grupie drugiej. Z odwrotną zależnością mamy do 
czynienia w przypadku szerokości barków. Biorąc pod 
uwagę zdolności koordynacyjne, możemy zauważyć, iż 
w odniesieniu do szybkości reakcji oraz orientacji prze-
strzennej we wszystkich typach pokrewieństw silniejsze 
związki zaobserwowano w grupie drugiej, natomiast 
dla równowagi nieco wyższe wielkości współczynników 
korelacji obserwuje się w grupie pierwszej niż w grupie 
drugiej. Analizując układ wielkości współczynników ko-
relacji w relacji: matka – dziecko oraz ojciec – dziecko 
stwierdzamy z kolei, iż dla większości cech zarówno 

Tabela 4. Wewnątrzrodzinne wielkości skorygowanych współczynników korelacji w wyodrębnionych grupach wiekowych

Table 4. Intra-familiar correlation coefficients in two groups of children age

Cecha
Trait

Grupa
wieku
Age 

group

Związek
Relation

o-s
f-s

o-c
f-d

o-dz
f-ch

m-s
m-s

m- c
m-d

m-dz
m-ch

r-s
p-s

r-c
p-d

r-dz
p-ch

Wysokość ciała
Body height

I 0,21 0,27 0,25 0,23 0,24 0,25 0,41 0,28 0,32

II 0,36 0,37 0,39 0,33 0,37 0,38 0,41 0,32 0,32

Wys. siedzeniowa
Sitting height

I 0,22 0,18 0,22 0,32 0,27 0,33 0,35 0,34 0,18

II 0,39 0,29 0,27 0,42 0,48 0,45 0,45 0,44 0,29

Szerokość bioder
Thigh breadth

I 0,19 0,05 0,11 0,21 0,12 0,18 0,14 0,11 0,27

II 0,11 0,31 0,21 0,10 0,36 0,24 0,23 0,24 0,23

Szerokość barków 
Biacromial breadth

I 0,32 0,42 0,37 0,14 0,05 0,11 0,23 0,17 0,21

II 0,14 0,07 0,11 0,21 0,12 0,18 0,15 0,06 0,17

Czas reakcji
Reaction time

I 0,11 0,09 0,11 0,18 0,06 0,14 0,12 0,08 0,11

II 0,16 0,12 0,13 0,21 0,09 0,15 0,15 0,11 0,14

Szybkość ruchów
Speed of movements

I 0,19 0,23 0,19 0,22 0,16 0,19 0,21 0,29 0,28

II 0,17 0,02 0,04 0,48 0,37 0,43 0,32 0,24 0,31

Równowaga
Balance

I 0,06 0,11 0,07 0,12 0,24 0,23 0,14 0,18 0,16

II 0,01 0,12 0,06 0,11 0,21 0,18 0,06 0,17 0,09

Orientacja przestrzenna
Space orientation

I 0,19 0,23 0,21 0,26 0,16 0,21 0,23 0,19 0,21

II 0,25 0,30 0,28 0,30 0,25 0,27 0,28 0,28 0,29

Oznaczenia jak w tabeli numer 2 / The same is true for table No 2
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somatycznych, jak i koordynacyjnych większe wartości 
Csk obserwuje się w grupie drugiej. Godny uwagi mate-
riał do przemyśleń stanowią również wielkości współ-
czynników korelacji rodziców i dzieci z uwzględnieniem 
płci. Wszystkie parametry somatyczne w obu grupach 
wiekowych wykazują wyższe wielkości współczynni-
ków korelacji w relacji: rodzice – syn niż w relacji: ro-
dzice – córka. Taką zależność obserwujemy również w 
przeważającej liczbie analizowanych zdolności koordy-
nacyjnych. Dla większości parametrów somatycznych 
wyższe wielkości Csk zaobserwowano w relacji: ojciec 
– córka niż w relacji: ojciec – syn. Podobne relacje za-
uważyć można również w trakcie analizy większości 
zdolności koordynacyjnych. Znaczne zróżnicowanie 
wielkości Csk parametrów somatycznych zaobserwowa-
no dla związku matka – syn oraz matka – córka. Trudno 

tutaj określić jednoznaczną tendencję. Dla większości 
analizowanych zdolności koordynacyjnych silniejsze 
związki obserwuje się w relacji: matka – syn niż matka 
– córka. Z kolei w relacji: matka – dziecko oraz ojciec 
– dziecko, zarówno dla parametrów somatycznych, jak 
i dla parametrów koordynacyjnych, częściej uwidoczni-
ły się silniejsze związki dziecka z matką.

Wartości skorygowanych współczynników korelacji 
dzieci z wielkościami średniorodzicielskimi zestawiono 
w tabeli 5. 

Na wstępnie tej części rozważań należy podkreślić, 
iż otrzymane wartości są zgodne z modelem teoretycz-
nym dziedziczenia poligenicznego cech ilościowych. 
Nie przekraczają one wielkości teoretycznych oraz 
są zdecydowanie wyższe niż zestawione w tabeli 4 
związki z rodzicami osobno. Dla wysokości ciała oraz 

Tabela 5. Siła związku między rodzicami i ich dziećmi

Table 5. The power of correlation between parents and their children 

Cecha
Trait

Grupa wieku
Age group

Wartości średniorodzicielskie
Mid – parents value

śr.r. – syn
mp – s

śr. r.-córka
mp – d

śr. r. – dziecko
mp – ch

Wysokość ciała
Body height

I 0,44 0,37 0,38

II 0,47 0,42 0,44

Wys. siedzeniowa
Sitting height

I 0,32 0,41 0,42

II 0,36 0,44 0,47

Szerokość bioder
Thigh breadth

I 0,21 0,23 0,23

II 0,20 0,41 0,31

Szerokość barków
Biacromial breadth

I 0,35 0,21 0,28

II 0,47 0,19 0,22

Czas reakcji
Reaction time

I 0,21 0,19 0,20

II 0,34 0,23 0,18

Szybkość ruchów
Speed of movements

I 0,21 0,15 0,18

II 0,34 0,30 0,31

Równowaga
Balance

I 0,31 0,02 0,23

II 0,06 0,08 0,08

Orientacja przestrzenna
Space orientation

I 0,34 0,32 0,32

II 0,42 0,39 0,37

śr. r. – wartość średniorodzicielska

mp – mid parents value
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szerokości barków silniejsze związki zaobserwowano 
między wielkością średniorodzicielską a grupą chłop-
ców niż grupą dziewcząt. Z odwrotną sytuacją many 
do czynienia dla wysokości siedzeniowej oraz szero-
kości bioder. Natomiast dla zdolności koordynacyjnych 
silniejsze związki z wielkościami średniorodzicielskimi 
charakteryzują synów niż córki. 

Zestawione powyżej wielkości Csk posłużyły do 
obliczenia wskaźników odziedziczalności, których wiel-
kości zawarto w tabeli 6. Jako punkt odniesienia dla 
wskaźników odziedziczalności wybranych zdolności 
koordynacyjnych posłużyły wskaźniki parametrów so-
matycznych (najlepiej poznane do tej pory). Analiza re-
lacji międzycechowych i międzypłciowych w dwu gru-
pach wiekowych potwierdza prawidłowości zauważone 
podczas analizy wielkości współczynników korelacji. 
Generalnie w badaniach własnych najsilniejszą kontro-
lę wykazały parametry długościowe szkieletu – wielko-
ści h2 od 0,36 do aż 0,90. Interesującym zagadnieniem 
jest również ocena siły uwarunkowań genetycznych 

w zależności od płci. Wyniki badań własnych wskazują 
na zdecydowanie wyższe wartości wskaźników odzie-
dziczalności u płci męskiej w obu grupach wiekowych. 
Natomiast analiza wielkości wskaźników łącznie, bez 
uwzględniania płci, zaciera różnice między osobnikami 
płci męskiej i żeńskiej z powodu uśrednienia wyników. 
Średnio silną kontrolę genetyczną wykazują parametry 
szerokościowe szkieletu – szerokość barków i bioder. 
Ich wielkości h2 wahają się w granicach od 0,12 do 
0,54. Również w przypadku tych cech wyższe war-
tości wskaźników odziedziczalności zaobserwowano 
u płci męskiej. Z kolei wyniki badań prawie wszyst-
kich parametrów somatycznych zarówno u dziewcząt, 
jak u i chłopców ujawniły charakterystyczne zjawisko 
wzrostu z wiekiem siły uwarunkowań genetycznych. 

Spośród analizowanych koordynacyjnych zdolności 
motorycznych średnio silną kontrolę genetyczną wy-
kazuje szybkość ruchów (gdzie h2 zawiera się w prze-
dziale 0,42–0,64) oraz orientacja przestrzenna (gdzie 
h2 zawiera się w przedziale 0,38–0,58). Niską odziedzi-

Tabela 6. Wskaźniki odziedziczalności badanych cech w całości materiału oraz wyróżnionych grupach wieku i płci

Table 6. Heritability coefficients of particular traits in researched groups

Cecha
Trait 

Grupa 
Wieku

Age 
group

Chłopcy
Boys

Dziewczęta
Girls

Całość
Total

Wysokość ciała
Body height

I 0,82 0,56 0,64

II 0,82 0,64 0,64

Wys. siedzeniowa
Sitting height

I 0,70 0,68 0,36

II 0,90 0,88 0,58

Szerokość bioder 
Thigh breadth

I 0,28 0,22 0,54

II 0,46 0,48 0,46

Szerokość barków 
Biacromial breadth

I 0,46 0,34 0,42

II 0,30 0,12 0,34

Czas reakcji
Reaction time

I 0,24 0,16 0,22

II 0,30 0,22 0,28

Szybkość ruchów
Speed of movements

I 0,42 0,58 0,56

II 0,64 0,48 0,62

Równowaga
Balance

I 0,28 0,36 0,32

II 0,12 0,34 0,18

Orientacja przestrzenna
Space orientation

I 0,46 0,38 0,42

II 0,56 0,56 0,58
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czalność stwierdzono dla równowagi (gdzie h2 zawiera 
się w przedziale 0,12–0,36) oraz czasu reakcji (gdzie 
h2 zawiera się w przedziale 0,16 do 0,30). Analizując 
układ wskaźników odziedziczalności z uwzględnieniem 
płci możemy stwierdzić, iż konsekwentnie wyższe war-
tości wskaźników zaobserwowano jedynie u dziewcząt 
dla równowagi, natomiast u chłopców dla czasu re-
akcji. W pozostałych przypadkach nie obserwuje się 
ogólnej tendencji. Godna uwagi jest również analiza 
układu wielkości h2 w zależności od wieku badanych 
i płci. I tak wzrost z wiekiem wartości wskaźników za-
równo u dziewcząt, jak i u chłopców stwierdzono dla 
czasu reakcji oraz orientacji przestrzennej, natomiast 
odwrotną tendencję zauważono dla szybkości ruchów 
i równowagi. 

Dyskusja

Wyniki przeprowadzonych badań populacji wiejskiej 
okolic Kielc pozwoliły na określenie wzajemnych relacji 
między uwarunkowaniami genetycznymi i środowisko-
wymi wybranych koordynacyjnych zdolności motorycz-
nych na tle podstawowych parametrów somatycznych. 
Jak podkreśla wielu badaczy [18, 14, 19, 20], wskaźniki 
odziedziczalności cech funkcjonalnych należy traktować 
w kategoriach względnych „silniej – słabiej” i odnosić 
je do parametrów somatycznych o znanej sile kontroli 
genetycznej. Tak też uczyniono w niniejszym opraco-
waniu. Dodatkowo zebrany materiał rodzinny pozwolił 
na uchwycenie ogólnych tendencji związku cech soma-
tycznych i funkcjonalnych z rodzicami w wyróżnionych 
typach pokrewieństw. Dysponując materiałem pełnych 
rodzin, skorygowano wewnątrzrodzinne współczynniki 
korelacji jeszcze o wpływ kojarzenia asortatywnego. 
Nieuwzględnianie w wielu opracowaniach takiej po-
prawki powoduje zawyżanie współczynników korelacji: 
rodzice – dzieci, a w konsekwencji – wielkości wskaź-
ników odziedziczalności [4, 21, 14, 19, 20], co stwarza 
ograniczenia w porównaniach międzypopulacyjnych 
wskaźników h2. 

Badania nad wielkością kojarzenia asortatywnego 
mają również w Polsce bogate tradycje, zostały bo-
wiem zapoczątkowane w latach dwudziestych ubie-
głego wieku, o czym informuje w swym opracowaniu 
Wolański [22]. Wyniki badań własnych wskazują, iż 
dla analizowanych cech – zarówno funkcjonalnych, jak 
i somatycznych – kojarzenie asortatywne wystąpiło 
w niewielkim stopniu. Było ono zdecydowanie niższe 
niż w pracach z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
o polskich populacjach wiejskich [22, 23]. 

Należy jednak podkreślić, iż trzypokoleniowe bada-
nia (dzieci, rodziców i dziadków) z 1973 roku charak-
teryzowały się stosunkowo małą liczebnością par spo-
strzeżeń – szczególnie w grupie „dziadków” – dla cech 
funkcjonalnych (liczebności par od 4 do maksimum 9). 
Dodatkowo współczynniki korelacji w grupie rodziców 
dzieci zostały obliczone tylko dla całości materiału, 
a więc zostały zawyżone o tzw. „efekt współzamiesz-
kania” [24, 2, 17]. Takie prawidłowości potwierdzają 
badania własne, w których również zaobserwowano 
zdecydowanie wyższe wielkości korelacji między ro-
dzicami w grupie z dłuższym stażem małżeńskim. 
Wyniki badań własnych są natomiast bardzo zbliżone 
do danych z wielu polskich i zagranicznych doniesień 
[21, 14, 25, 19, 20]. Tak więc zaobserwowane w bada-
niach własnych stosunkowo niskie wielkości kojarzenia 
asortatywnego analizowanych cech w grupie rodziców 
o niewielkim stażu małżeńskim pozwalają na stwier-
dzenie, iż podane wielkości współczynników korelacji 
są faktycznie miarą kojarzenia wybiórczego między ro-
dzicami. Stąd celowe było wprowadzenie poprawki do 
wewnątrzrodzinnych współczynników korelacji.

 Jako miernik podobieństwa między rodzicami 
a dziećmi przyjęto właśnie skorygowane współczyn-
niki korelacji w wyróżnionych typach pokrewieństw. 
Podobnie jak w najbliższych terytorialnie oraz czasowo 
badaniach [21, 14, 19, 20] również w badanej populacji 
w analizowanych typach pokrewieństw rodzinnych wy-
stąpiło znaczne zróżnicowanie wartości współczynni-
ków korelacji w zależności od rodzaju analizowanej ce-
chy, płci rodziców i dzieci oraz grupy wiekowej dzieci. 

Podkreślić należy, iż otrzymane współczynniki ko-
relacji badanych cech nie przekraczają wielkości teore-
tycznych, jak również są zgodnie z założeniami dziedzi-
czenia poligenicznego – silniejsze związki obserwuje 
się pomiędzy wielkością średniorodzicielską a dziećmi 
niż pomiędzy rodzicami a dziećmi osobno. Takie pra-
widłowości obserwowano również w przytaczanych 
powyżej pracach. W badaniach własnych, podobnie 
jak w pracach [18, 19, 20], nie stwierdzono obniżania 
się wielkości współczynników korelacji w okresie skoku 
pokwitaniowego. Zjawisko to interpretowano czasami 
jako tzw. efekt włączania się w tok rozwoju dodatkowe-
go zespołu genów, nazwanych „pokwitaniowymi gena-
mi wzrastania” [10]. O takiej tendencji w odniesieniu do 
cech charakteryzujących koordynacyjne zdolności mo-
toryczne informował również w swojej pracy E. Mleczko 
[14]. W badanym materiale dla większości parametrów 
somatycznych obserwuje się nieco silniejsze związki 
matki z dzieckiem niż ojca z dzieckiem. Takie relacje 
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obserwowano również w materiałach porównawczych 
[26, 27, 19] i interpretowano jako działanie tzw. „regula-
tora matczynego”, wynikającego z wpływu matki na roz-
wój dziecka w okresie prenatalnym oraz w pierwszych 
okresach życia. W prezentowanym materiale nie znaj-
duje potwierdzenia sugerowana w niektórych pracach 
[28, 23, 29] teza o silniejszym związku cech funkcjonal-
nych dzieci i ojców niż z matek. Wydaje się, iż taki obraz 
może być związany z decydującą rolą ojca w określaniu 
stylu życia współczesnej polskiej rodziny i niewytrące-
niu tego czynnika z korelacji. Podobnie jak w badaniach 
własnych, tak również Jaworski i Szopa [19] oraz Cieśla 
[20] nie zaobserwowali takiej tendencji. 

Wskaźniki odziedziczalności, obliczone na podsta-
wie skorygowanych współczynników korelacji, w zasa-
dzie potwierdzają zauważone powyżej ogólne prawidło-
wości. Badania własne charakteryzowały się znacznym 
zróżnicowaniem w zależności od analizowanej cechy 
oraz okresu ontogenezy. Oczywiście, jak w większo-
ści cytowanych powyżej prac, największą stabilność 
wielkości h2 zaobserwowano dla wysokości ciała oraz 
wysokości siedzeniowej (h2 w przedziale 0,56–0,90 
z uwzględnieniem płci i w przedziale 0,36–0,64 w ca-
łości materiału). Kolejno „średnio-silną” kontrolę gene-
tyczną wykazały parametry szerokościowe szkieletu 
(h2 0,12–0,54). One to posłużyły do interpretacji wskaź-
ników odziedziczalności analizowanych zdolności ko-
ordynacyjnych. Spośród tej grupy cech, podobnie jak 
w badaniach [18, 14, 19, 20], „średnio-silną” kontrolę 
genetyczną wykazała orientacja przestrzenna. Nieco 
wyższe wskaźniki odziedziczalności niż dla orientacji 
przestrzennej uzyskano dla szybkości ruchów. Wyniki 
takie nie są jednak zaskoczeniem, ponieważ w mate-
riałach porównawczych [30, 9, 31, 32, 19, 20] analo-
giczne wyniki są również bardzo zróżnicowane i waha-
ją się w granicach od 0,13 do 0,90. Tak więc, mając na 
względzie powyższe dane oraz odnosząc wartości h2 
dla tej cechy do otrzymanych danych dla parametrów 
somatycznych, możemy stwierdzić, iż w badaniach 
własnych szybkość ruchów wykazała „średnio-silną” 
kontrolę genetyczną. Stosunkowo dużo prac poświę-
cono badaniom nad uwarunkowaniami genetycznymi 
czasu reakcji [33, 30, 23, 34, 14, 19, 20]. Ze starszych 
opracowań wynikało, że jest to cecha silnie determi-
nowana genetycznie. Nowsze, poprawione metodolo-
gicznie badania wykazują natomiast jednoznacznie, iż 

cecha ta wykazuje słabą kontrolę genetyczną. Takie 
wyniki otrzymano też w badaniach własnych. Nieliczne 
są natomiast prace poświęcone uwarunkowaniom ge-
netycznym równowagi [28, 35, 23, 36, 19, 20]. Z ich 
przeglądu wynika, iż wartości h2 dla tej cechy zawierały 
się z przedziale od 0,02 do 0,82. Tak znaczne zróżnico-
wanie wskaźników odziedziczalności w zależności od 
sposobu pomiaru, badanej populacji oraz grupy wieko-
wej, w której zostały obliczone, nie pozwalają w sposób 
jednoznaczny na określenie siły kontroli genetycznej tej 
cechy i potwierdzają dalszą konieczność badań. 

Wnioski

Na podstawie zebranych wyników badań własnych, ich 
porównania z wynikami opublikowanymi w innych pra-
cach oraz w świetle przeprowadzonych analiz można 
sformułować następujące wnioski:
1. W badaniach własnych tylko w niewielkim stopniu 

wystąpiło kojarzenie asortatywne między rodzicami. 
2. Otrzymane wartości skorygowanych o kojarzenie 

asortatywne współczynników korelacji w wyróżnio-
nych typach pokrewieństw oraz grupach wiekowych 
w większości przypadków są zgodne z danymi naj-
nowszych badań porównawczych. 

3. Ponieważ w trakcie analizy większości cech nie za-
obserwowano obniżania się współczynników kore-
lacji w okresie skoku pokwitaniowego, można więc 
przyjąć, iż sygnalizowane w piśmiennictwie włącza-
nie się w toku rozwoju w tym okresie dodatkowego 
zespołu „pokwitaniowych genów” nie powoduje ob-
niżania się podobieństw rodzinnych.

4. Wyniki badań własnych nie potwierdzają rozpo-
wszechnionego poglądu o silniejszej kontroli gene-
tycznej cech funkcjonalnych u mężczyzn. 

5. Spośród analizowanych cech najsilniejszą kontrolę 
genetyczną wykazały parametry długościowe szkie-
letu, „średnio-silną”: szerokość barków oraz bioder. 
W grupie analizowanych zdolności koordynacyjnych 
zaobserwowano natomiast „średnio-silną” kontrolę 
w orientacji przestrzennej oraz szybkości ruchów. 
Zdecydowanie niskie wskaźniki odziedziczalności 
zaobserwowano dla czasu reakcji i równowagi. 

6. Wiek dzieci ma istotny wpływ na wielkość h2, co po-
twierdza tezę o pełnej realizacji genotypu dopiero 
w okresie maksimum rozwojowego.
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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 trójwymia-
rowej 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 wyko-
rzystania 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 zdecy-
dować może oprócz wielu innych czynników również doskonalenie technicznego wzorca chodu w oparciu 
o informacje płynące z badań naukowych.

The purpose of the work. Biomechanical analysis between ground reaction forces (GRF) and vertical oscil-
lations of the center of body mass of professional race walkers.

Methods and resources. This article is a study focused on a description of individual techniques and strate-
gies put into practice by an Olympic and World record holder as well as a group of three best Polish race walkers 
(distance 20 and 50 kilometers). The research was done with the help of the three-dimensional motion analysis 
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system Vicon connected in one line with the dynamometric platform Kristler. The apparatus recorded race 
walking with an average steady speed of 2,35 ± 0,13 m/s. Basing on a three-dimensional reconstruction of 
contestants’ bodies movements the arithmetic averages of COG vertical oscillations and corresponding to 
them mean values of vertical and horizontal components of GRF were calculated. The results were presented 
as relative indexes. 

Results. The research proved that all examined contestants showed individual schemes in their own move-
ment techniques. Distinct differences in the work of the limbs of every race walker were also noticed. 

Conclusion. Race walkers of the world highest level not always master such a good technique which en-
able them to reduce energetic costs of sport walking. Asymmetrical work of their lower limbs may reflect either 
functional domination of one limb or technical mistakes. Both of them should be corrected during the training 
process. 

wynika, że po przekształceniach i wstawieniu warto-
ści przyspieszenia ziemskiego i przeciętnej wysokości 
symphysion, która jest odpowiednikiem długości (u do-
rosłego mężczyzny 0,9 m) krytyczna prędkość chodu 
wynosi około 3 m/s. Z praktyki wynika, że już przy pręd-
kości 2,5 m/s dorosły człowiek przechodzi z marszu 
w bieg. Chodziarz, jak to określił Ernst (1992), „(...) usi-
łuje poprawić naturę. Nie przewidziała ona, że będziemy 
chcieli za wszelką cenę poruszać się wbrew zapropono-
wanym przez nią regułom gry”. W związku z tym obser-
wując sylwetkę chodziarza sportowego łatwo zauważyć 
nienaturalną, intensywną pracę bioder i ramion. W fazie 
podporu, gdy środek ciężkości ciała osiąga najwyższy 
punkt, dochodzi u niego do obniżenia barku przy jed-
noczesnym wysunięciu i obniżeniu biodra nogi wykrocz-
nej. To zaś w konsekwencji prowadzi do obniżenia środ-
ka ciężkości ciała. Z kolei, kiedy środek ciężkości ciała 
jest w pozycji najniższej (w chwili dotykania ziemi przez 
nogę wykroczną), zawodnik dąży do jego podwyższe-
nia. Poprawna technika chodu sportowego zmierza do 
ograniczania wahań środka ciężkości ciała. Ma to na 
celu zmniejszenie kosztu energetycznego (Ernst). 

W sposobie rozwiązywania powyższego zadania 
nawet u mistrzów ujawnia się duże zróżnicowanie. 
Wychodząc z założenia pragmatycznego i teoretycz-
nego, że jedną z cech poprawności techniki sportowej 
jest skuteczność, można by dojść do wniosku, że spo-
sób rozwiązywania zadania przez najlepszych zawod-
ników jest wzorem do naśladowania. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że drugim, kluczowym wyróż-
nikiem poprawnej techniki jest ekonomiczność ruchów, 
pozwalająca osiągnąć wynik sportowy jak najmniej-
szym nakładem sił. W tym przypadku ocena sposobu 
rozwiązywania zadania ruchowego musi być oparta na 
wynikach badań naukowych, które pozwolą w sposób 
obiektywny odpowiedzieć na pytanie: Czy czynność 
ruchowa jest wykonywana zgodnie z przepisami bez 
niepotrzebnych strat energii? 

Wstęp

Biomechaniczna analiza techniki chodu człowie ka ma 
już długą historię. Rzadziej przedmiotem badań nauko-
wych jest sama technika chodu sportowego. Sukcesy 
sportowe na arenie międzynarodowej Roberta Korze-
niowskiego zwiększyły zainteresowanie determinanta-
mi jego sukcesów, w tym także jego techniką pokony-
wania długich dystansów. W takim postępowaniu dużą 
aktywność wykazuje krakowski ośrodek naukowy AWF. 
Potwierdzić to mogą prace poświęcone biomechanicz-
nej analizie techniki chodu sportowego zawodników 
na poziomie mistrzowskim. Zwrócono w nich uwagę 
na specyfikę parametrów kinematycznych mechaniki 
ruchu chodziarza [1, 2, 6], oceniano zakres i kierunek 
zróżnicowania stronnego w zakresie zmian kątowych 
i zmian długości mięśni w cyklu ruchów zawodnika 
uprawiającego tę konkurencję lekkoatletyczną [2] oraz 
poddawano analizie zarówno cały biomechanizm cho-
dziarza, jak i wielkość kosztu energetycznego chodu 
[5, 6, 2]. 

Wyniki badań miały duże znaczenie aplikacyjne 
i poznawcze. Poszerzyły wiedzę na temat specyfiki 
omawianej formy ruchu zawodników uprawiających 
chód sportowy. Jak wiadomo, technika chodu spor-
towego różni się od użytkowej formy naturalnego 
marszu. Z jednej strony sportowiec dąży do wydatko-
wania jak najmniejszej ilości energii na przemie-
szczanie się jego środka ciężkości ciała w pionie, 
z drugiej zaś na sprostanie konkretnym wymogom prze-
pisów omawianej dyscypliny sportu. Nie jest to zadanie 
łatwe do realizacji. Z prostych analiz nierówności: 

(v2 / l < g)

gdzie:  v2 – podniesione do kwadratu przyspieszenie;
  l  – długość nóg;
 g – przyspieszenie swobodnego spadku albo ina-

czej – przyspieszenie ziemskie;
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Jak już wcześniej zaznaczono, wydatek energetycz-
ny chodu jest w dużej mierze uzależniony od wielkości 
pionowych oscylacji COG (center of gravity). Są one 
u zawodników uprawiających chód sportowy wyraźnie 
mniejsze od uzyskiwanych w naturalnym marszu [4]. 
Doskonaląc technikę chodu sportowego należy dążyć 
do minimalizacji pionowych wychyleń środka ciężkości 
ciała zawodnika. Człowiek, jako biomaszyna krocząca, 
skazany jest zawsze na realizację pionowych prze-
mieszczeń COG, spowodowanych reakcją podłoża na 
zmieniający się w ruchu ciężar ciała [7]. Można je tylko 
do pewnych granic zmniejszać. 

 W kontekście rozważanych zagadnień interesują-
ce wydaje się poznanie ważnego czynnika sprawcze-
go wahań środka ciężkości ciała, innego niż sposób 
przemieszczania się poszczególnych części ciała 
zawodnika. Jest nim niewątpliwie rozkład sił reakcji 
podłoża w fazach amortyzacji i odbicia, gdyż są one 
przyczyną powstawania pionowych oscylacji. Ich 
wielkość jest kluczowym wskaźnikiem mistrzostwa 
technicznego. Niewątpliwie ich optymalizacja pozwa-
la na pokonywanie długich dystansów z większą lub 
mniejszą skutecznością. Takie stwierdzenie znajdu-
je uzasadnienie w wynikach badań nad zależnością 
między poziomem techniki chodu a wydatkiem ener-
getycznym [5]. 

Jak dotąd nie podjęto badań zmierzających do 
poznania wielkości sił reakcji podłoża u zawodników 
uprawiających chód sportowy na najwyższym świa-
towym poziomie. We własnej penetracji badawczej 
postanowiono zweryfikować zasadność twierdzenia, 
że poprawna technika jest warunkiem osiągania wy-
sokich wyników chodziarzy oraz to, iż wraz ze wzro-
stem poziomu sportowego rośnie zaawansowanie 
techniczne oraz sprawność wykonywania zadania 
ruchowego. 

W celu rozwiązania tak zasygnalizowanego proble-
mu postanowiono odpowiedzieć na dwa pytania: 
1. Czy u najlepszych zawodników na świecie można 

stwierdzić optymalne relacje pomiędzy składowymi 
siły reakcji podłoża a pionowymi oscylacjami środ-
ka ciężkości ciała? 

2. Czy w technice rekordzisty świata w chodzie spor-
towym można stwierdzić korzystniejsze z punktu 
widzenia mechaniki ruchu relacje między składo-
wymi siły reakcji podłoża a pionowymi oscylacja-
mi środka ciężkości ciała (COG) niż u czołowych 
zawodników świata, osiągających niższy poziom 
wyników sportowych? 

Materiał i metody badań

Przedmiot badań

W badaniach wzięło udział czterech chodziarzy, którzy 
osiągnęli w chodzie na 20 i 50 km poziom klasy mi-
strzowskiej międzynarodowej. Wśród badanych znalazł 
się rekordzista świata i olimpijski na 20 i 50 km. Zasięg 
zmienności wyników na 50 km wahał się w granicach: 
3:36;03 – 3:56;13, a na 20 km: 1:18;22 – 1:23;03. Na 
podstawie rekordów życiowych badanych można usta-
lić następującą kolejność rangową osiągniętego przez 
nich poziomu sportowego: 
50 km: 1. K.R. (3:36;03), 2. M.R. (3:44;53), 3. F.R. 

(3:53;13)
20 km: 1. K.R. (1:18;22), 2. M.R. (1:20;47), 3. 1:23; 03, 

4. F.R. (1:23;03)

Metody i miejsce badań 

Dokonano obserwacji techniki chodu sportowego w 
Pracowni Biokinetyki AWF w Krakowie. 

Techniki i narzędzia 

1.  Pomiarów podstawowych cech somatycznych 
(masy i wysokości ciała) dokonano z wykorzysta-
niem technik i narzędzi powszechnie stosowanych 
w somatometrii.

 Średnia arytmetyczna masa ciała badanych wyno-
siła 63,6 ± 5,9 kg, a wysokości ciała kształtowała 
się na poziomie 1,75 ± 0,07m. 

2.  Podstawowe parametry kinematyczne i kinetycz-
ne ruchu w chodzie sportowym oszacowano za 
pomocą systemu trójwymiarowego analizy ruchu 
Vicon, sprzężonego w linii pomiarowej z platformą 
dynamometryczną Kistler. Rejestracji wskaźników 
mechaniki ruchu dokonano podczas chodu cią-
głego z ustabilizowaną prędkością 2,35 ± 0,13 m/
s. Średnia długość kroków badanych wynosiła 
0,93 ± 0,05m, a częstotliwość 150 ± 7/min. 

Opracowanie pomiarów

1. Na podstawie trójwymiarowej rekonstrukcji ruchu 
każdego chodziarza [8] obliczono średnie pionowe 
oscylacje środka ciężkości ciała COG oraz odpo-
wiadające im średnie wartości składowych piono-
wej i podłużnej siły reakcji podłoża. 

 Oscylacje COG mierzono pomiędzy najniższym 
i najwyższym położeniem środka ciężkości w fa-
zach amortyzacji i odbicia, gdyż obie fazy związa-
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ne są z wyraźnymi, często różniącymi się od siebie 
zmianami jego położenia. 

2. Analizowane parametry przedstawiono w postaci 
względnych wskaźników obliczonych według zależ-
ności: 

%100
c

z
h h

COGCOG �

gdzie: COGh – względne pionowe oscylacje środka 
ciężkości;

  hc  –  wysokość ciała. 

%100
c

Q Q
RR � ,

gdzie: R – odpowiednia (pionowa lub podłużna) skła-
dowa siły reakcji podłoża,

  Qc – ciężar ciała. 

Zastosowane wskaźniki względne pozwoliły na wy-
eliminowanie wpływu budowy somatycznej na uzyska-
ne wyniki.

Ponadto oszacowano proporcje pomiędzy anali-
zowanymi składowymi siły reakcji w fazie amortyzacji 
i odbicia według zależności:

%100/
y

z
yz R

RR � , 

gdzie: Rz – pionowa składowa siły reakcji podłoża;
  Ry – podłużna składowa siły reakcji podłoża.

Wyniki

W tabeli 1 zamieszczono dane dotyczące względnych 
wartości pionowych oscylacji COG oraz względnych 
wartości składowych siły reakcji podłoża. Analizując ich 
wielkość można zauważyć, że u wszystkich badanych 
w ujęciu względnym odnotowano nieco wyższe warto-

ści oscylacji COG w fazie odbicia niż w fazie amortyza-
cji. Pionowe oscylacje COG wahały się w granicach od 
0,5% do 1,1% wysokości ciała w fazie amortyzacji oraz 
od 0,6% do 1,5% w fazie odbicia.

Poza tym okazało się także, że pionowe oscylacje 
COG, obserwowane dla obu kończyn były zróżnicowa-
ne u poszczególnych zawodników. Zakres zróżnicowa-
nia międzykończynowego był duży i wahał się w gra-
nicach od 22% do 47% w fazie amortyzacji i od 28% 
do 43% w fazie odbicia. Najniższy zakres asymetrii 
stwierdzono u M.R. w fazie amortyzacji. Warto zwrócić 
uwagę, że był to drugi po mistrzu olimpijskim zawodnik 
w hierachii wartości poziomu sportowego. 

W ujęciu względnym stwierdzono, że maksymalne 
wartości składowej pionowej (tab. 2) siły reakcji podłoża 
są zawsze większe od ciężaru ciała badanych. W fazie 
amortyzacji zaobserwowano przeciążenia mieszczące 
się w granicach 18% do 56% ciężaru ciała. Podobne 
były w fazie odbicia: 12% do 51% ciężaru. Wszyscy 
zawodnicy wykazywali większą wartość składowej 
pionowej siły reakcji w fazie amortyzacji. Poza tym 
stwierdzono u nich niewielkie różnice wartości maksy-
malnych Rz, w zależności od kończyny podporowej. Ich 
zasięg wynosił w fazie amortyzacji 12% ( min 2% - max 
14%) i w fazie odbicia 10% ( min 2% - max 12%).

Analiza materiałów zamieszczonych w tabeli 2 
wykazała, że podłużna składowa siły reakcji podłoża 
charakteryzowała się znacznie niższymi wartościami 
niż składowa pionowa. W fazie amortyzacji zakres 
zróżnicowania średniej wartość składowej wynosił 
17% ciężaru ciała (min 17 % - max 34%), a w fazie 
odbicia tylko 7% ciężaru ciała (min 14% – max 21%). 
Średnio zatem wyższe wartości odnotowano w fazie 
amortyzacji.

Także w omawianym przypadku wystąpiło wyraź-
ne zróżnicowanie międzykończynowe. Poziom symetrii 
w podłużnej sile reakcji podłoża (Ry) w fazie amortyza-

Tabela 1. Maksymalne względne wartości oscylacji COG w fazach amortyzacji i odbicia w grupie badanych zawodników

Table 1. Maximal relative values of COG oscillations in shock absorption phase and taking-off phase in the subject group

Badany
COG (A) COG (O)

L P L P

F.R. 1,1% 0,8% 1,1% 1,5%

K.R. 0,5% 0,8% 0,7% 1,2%

K.B. 1,1% 0,6% 1,5% 0,9%

M.R. 0,5% 0,5% 0,8% 0,6%
COG (center of gravity) – względne, pionowe oscylacje środka ciężkości, (A) – faza amortyzacji, (O) – faza odbicia, L – kończyna lewa, P – kończyna 
prawa

COG – center of gravity, (A) –shock absorption phase, (O) – taking-off phase, L – leftl leg, P – right leg
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cji wahał się u badanych w zakresie 29 % ( min 15% - 
max 44%) i w fazie odbicia 39 % (min 2% - max 41%).

Podobnie jak w oscylacji COG, zaobserwowano wy-
raźną asymetrię kończyn w odniesieniu do bezwzględ-
nych i względnych wskaźników siły reakcji podłoża.

W tabeli 3 zamieszczono wartości względnego 
wskaźnika Rz/y w fazie amortyzacji i odbicia. Wskaźnik 
ten jest bezpośrednim odzwierciedleniem prezentowa-
nej techniki przejmowania ciężaru ciała przez kończy-
nę podporową oraz odbicia. Niskie wartości wskaźnika 
w fazie odbicia świadczą o efektywnej technice chodu.

Jak wynika z zaprezentowanych danych w fazie 
amortyzacji wielkość wskaźnika Rz/y wahała się w gra-
nicach pomiędzy 4,6 i 10,4, a w fazie odbicia od 5,6 
do 10,7. Analizując pojedyncze przypadki można za-
uważyć, że między badanymi wystąpiło bardzo duże 
zróżnicowanie omawianych wskaźników. W skrajnych 
przypadkach relacje między pionową i podłużną skła-
dową siły reakcji podłoża różniły się znacznie tak 
w ujęciu międzyzawodniczym, jak i międzykończy-
nowym. Ku zaskoczeniu nie zauważono wyraźnego 
współwystępowania miedzy poziomem sportowym 
badanych a wskaźnikiem względnym, szczególnie 
w fazie odbicia 

Dyskusja

Bezpośrednią przyczyną unoszenia w górę COG 
za wodnika jest składowa pionowa siły reakcji podło-
ża, generowana w fazie kontaktu stopy z podłożem. 
Newralgicznymi obszarami są tutaj dwie fazy chodu: 
faza przejmowania ciężaru ciała przez nogę wykrocz-
ną i faza odbicia. Całkowita siła reakcji podłoża jest 
tak usytuowana w przestrzeni, by środek ciężkości 
przemieszczać do przodu, do góry i w bok w kierunku 
kończyny, która ma stać się za moment – podporową. 
W zależności od chwilowej konfiguracji wypadkowego 
wektora siły reakcji podłoża można określić wielkości 
jego składowych; pionowej (z), przednio-tylnej (y) i po-
przecznej (x) [3].

Spośród wymienionych jedynie składowa przednio-
-tylna o zwrocie zgodnym z kierunkiem ruchu wpływa 
efektywnie na realizację zadania ruchowego, gdyż 
powoduje przemieszczanie COG do przodu (jest przy-
czyną przyspieszenia COG równoległego do kierunku 
ruchu). Pozostałe składowe, będące następstwem 
budowy aparatu ruchu i indywidualnej techniki chodu, 
wpływają negatywnie na wysokość kosztu energetycz-
nego każdego cyklu chodu. Szczególnie niekorzystne 

Tabela 2. Maksymalne względne wartości pionowych i poziomych składowych siły reakcji podłoża w fazach amortyzacji i odbicia w 
grupie badanych zawodników

Table 2. Maximal relative values of vertical and horizontal components of GRF in the shock absorption phase and taking-off phase in 
the subject group

Badany
RZ (A) RZ (O) RY (A) RY (O)

L P L P L P L P

F.R. 156% 146% 151% 136% 34% 20% 21% 21%

K.R. 120% 128% 112% 128% 19% 23% 20% 12%

K.B. 138% 118% 115% 121% 20% 17% 14% 19%

M.R. 150% 146% 119% 116% 25% 14% 17% 18%
RZ – pionowa składowa siły reakcji podłoża, RY – podłużna składowa siły reakcji podłoża, (A) – faza amortyzacji, (O) – faza odbicia, L – kończyna lewa, 
P – kończyna prawa

RZ – vertical component of GRF, RY – horizontal component of GRF, (A) –shock absorption phase, (O) – taking-off phase, L – leftl leg, P – right leg

Tabela 3. Proporcje składowych siły reakcji podłoża (pionowej i podłużnej) w fazie amortyzacji i odbicia 

Table 3. Proportions of the GRF components (vertical and horizontal) the shock absorption and taking-off phase

Badany L RZ (A)/L RY(A) P RZ (A)/P RY(A) L RZ (O)/L RY(O) P RZ (O)/P RY(O)
F.R. 4,6 7,3 7,2 6,5
K.R. 6,3 5,6 5,6 10,7
K.B. 6,9 6,9 8,2 6,4
M R. 6,0 10,4 7,0 6,4

Objaśnienia użytych skrótów podano przy tabeli 1.

For explanation of used abbreviations – see table 1.
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są takie formy odbicia, które wpływają na znaczne 
oscylacje COG w pionie, a także stwarzają składo-
wą podłużną (przednio-tylną) o zwrocie przeciwnym 
niż kierunek ruchu chodziarza (taki zwrot ma właśnie 
składowa podłużna w fazie amortyzacji). W pierwszym 
przypadku prowadzi to do nadmiernych strat energe-
tycznych, w drugim – do hamowania prędkości chodu.

Na rycinie 1 zaprezentowano składowe Rz oraz Ry 
siły reakcji podłoża zarejestrowane podczas chodu.

Trenerzy, doskonaląc indywidualną technikę ruchu 
zawodnika, powinni brać te czynniki pod uwagę. Nie za-
wsze wartość pionowych oscylacji COG musi być bez-
pośrednio uzależniona od wartości generowanej piono-
wej składowej siły reakcji podłoża. Spowodowane jest 
to faktem, że na globalny koszt energetyczny – oprócz 
zmian energii potencjalnej związanej z pionowymi ru-
chami COG – mają wpływ również inne formy energii 
takie jak energia kinetyczna ruchu postępowego i ob-
rotowego w stawach oraz wymiana energii pomiędzy 
segmentami ciała [Winter 1990]. 

Podczas chodu, którego założeniem było ekspono-
wanie przez badanych optymalnej techniki, zawodnicy 
dobrze tłumili pionowe oscylacje COG, choć podczas 
chodu z wyższymi prędkościami stwierdzono wyraź-
ny ich wzrost [5]. Odnotowane niskie wartości ruchów 
COG, zarówno w fazie amortyzacji, jak i odbicia świad-
czą o dobrej technice przy realizowanej prędkości ru-
chu. Najlepiej z tym problemem w fazie amortyzacji 
i odbicia poradził sobie zawodnik M.R., gdyż uzyskał 
najniższe i najbardziej symetryczne wartości piono-
wych oscylacje COG. U najwyższego z badanych za-
wodników bezwzględne wartości oscylacji COG nie 
przekraczały 0,8% wysokości ciała. U pozostałych 

zawodników stwierdzono nieco większe wartości przy 
podobnych rozwijanych prędkościach, świadczące 
o większym wydatku energetycznym, a tym samym 
mniej efektywnej technice [4]. 

Z analizy danych wynika, że różnica pomiędzy naj-
większą a najmniejszą wartością oscylacji COG wyno-
siła 1% wysokości ciała, co dla masy 70 kg i średniej 
długości kroku 1 m, daje na dystansie 20 km różnicę ok. 
350 kJ a na dystansie 50 km stanowić może dodatko-
wo 880 kJ wydatkowanej energii. Odnotowane w fazie 
odbicia większe różnice w wartościach tego parametru 
świadczą o dominacji jednej z kończyn.

Wartości bezwzględne pionowej siły reakcji podło-
ża, związane z ciężarem ciała nie dają bezpośredniej 
odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu pracy mięśni 
na jej zmiany. Dlatego do analizy i międzyosobniczego 
porównania analizowanych parametrów zastosowano 
wskaźnik względny RQ, eliminujący różnice w ciężarze 
ciała zawodników. Im wyższa wartość pionowej składo-
wej siły reakcji, tym większe prawdopodobieństwo du-
żych (podwyższających koszt energetyczny) oscylacji 
COG. Przy ustabilizowanej (porównywalnej u zawod-
ników) prędkości chodu wartości przeciążeń zależeć 
będą w głównej mierze od pracy mięśni prostowników 
w stawach kończyn dolnych w obu analizowanych fa-
zach chodu. Najkorzystniejsze wartości pionowej skła-
dowej siły reakcji charakteryzują zawodnika K.R i K.
B (oprócz fazy amortyzacji kończyny lewej), gdyż nie 
przekraczają one w żadnej z faz ruchu 130% ciężaru 
ciała co świadczy o dobrym tłumieniu pionowych ru-
chów COG i efektywnej technice. U zawodnika F.R. od-
notowano duże przeciążenia, zarówno w fazie amorty-
zacji, jak i odbicia, dla składowej pionowej i podłużnej, 

Ryc. 1. Składowe Rz i Ry siły reakcji podłoża zarejestrowane podczas chodu

Fig. 1. Rz and Ry components of GRF recorded during race walking
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co potwierdzają uzyskane wysokie wartości COG oraz 
silne hamowanie ruchu w przód w fazie amortyzacji 
szczególnie w przypadku kończyny lewej. U zawodnika 
M.R. wysokie wartości pionowej składowej siły reakcji 
dotyczą tylko fazy amortyzacji. 

Indywidualną technikę ruchu, zdeterminowaną 
przez proporcje pionowej do podłużnej składowej siły 
reakcji w poszczególnych fazach chodu, dobrze charak-
teryzuje wskaźnik (Rz/y). Jak już wspomniano, w fazie 
amortyzacji obie składowe siły reakcji są niekorzystne, 
dlatego optymalne rozwiązanie techniki ruchu w tej fa-
zie powinno polegać na uzyskiwaniu jak najmniejszych 
wartości tych składowych siły reakcji. Pozwala to na 
uniknięcie niepotrzebnych strat energii wywołanych 
ruchami COG w górę, z jednoczesnym płynnym prze-
jęciem ciężaru ciała przez kończynę podporową, bez 
wyraźnego hamowania ruchu w przód. 

Jak wynika z przedstawionych danych (tab. 1 i 2), 
żaden z zawodników nie uzyskał optymalnego sche-
matu pracy w obrębie obu kończyn w fazie amortyzacji. 
Badani prezentowali wyraźnie zróżnicowaną pracę obu 
kończyn dolnych ze znaczną liczbą odrębnych sche-
matów techniki przejmowania ciężaru ciała. Pomimo 
cyklicznego charakteru ruchu zazwyczaj technika 
obciążania jednej z kończyn jest bardziej zbliżona do 
wspomnianego optymalnego modelu. 

Optymalny z biomechanicznego punktu widzenia 
model ruchu, charakteryzujący się niską wartością pio-
nowej siły reakcji w stosunku do ciężaru ciała i niewiel-
ką wartością niekorzystnej w tej fazie ruchu podłużnej 
składowej siły reakcji prezentował zawodnik. K.R. 
(kończyna lewa) i K.B. (kończyna prawa). Na przeciw-
ległym biegunie możemy zaobserwować schemat cha-
rakteryzujący się wysokimi wartościami przeciążenia 
(Rz powyżej 150%), skutkującymi stosunkowo dużymi 
oscylacjami COG (COGA powyżej 1,0%) i znacznymi 
wartościami siły hamowania ruchu w przód (wartość 
składowej podłużnej powyżej 30% ciężaru ciała). 
Przykładem były wartości wskaźnika u zawodnika F.R. 
(kończyna lewa). Pomiędzy obiema głównymi opisany-
mi wariantami technicznego rozwiązywania ruchu znaj-
dują się pośrednie jego schematy.

Nieco inna sytuacja występuje w fazie odbicia. 
Optymalne jest uzyskiwanie niskich wartości pionowej 
składowej siły reakcji, natomiast składowa podłużna 
powinna być jak największa, gdyż decyduje o przyspie-
szaniu środka ciężkości w przód. Również w przypadku 
fazy odbicia obserwujemy kilka zróżnicowanych spo-
sobów technicznej realizacji tego zadania u poszcze-
gólnych zawodników w obrębie obu kończyn dolnych. 

Zawodnik F.R. uzyskał wysokie wartości przeciążenia 
(Rz powyżej 136%) oraz oscylacje COG (COGO powy-
żej 1,0%) w badanej grupie i jednocześnie najwyższe 
wartości składowej podłużnej (Ry powyżej 20% ciężaru 
ciała). Oznacza to, że zawodnik ten traci energię na 
unoszenie środka ciężkości, zyskując równocześnie 
przyspieszenie COG w przód. Przeciwstawny schemat 
prezentuje zawodnik M.R. który uzyskał najniższe war-
tości przeciążenia w stosunku do swojego ciężaru ciała 
oraz najniższe wartości oscylacji COG i składowej po-
dłużnej siły reakcji. Najbardziej niekorzystny biomecha-
nicznie schemat techniki ruchu wystąpił u K.B. (noga 
lewa) i K.R. (noga prawa), gdzie przy dużych przecią-
żeniach (Rz powyżej 120% Qc) obserwujemy znaczne 
oscylacje COG (COGO powyżej 1,2%) oraz słabą siłę 
odbicia w przód (Ry poniżej 15% Qc). Bardzo efektywną 
pracę nogi lewej odnotowano u zawodnika K.R., któ-
rej schemat ruchu najbardziej przypominał optymalną 
technikę (niskie wartości: Rz oraz oscylacji COG, nato-
miast wysoka wartość składowej podłużnej Ry).

Na podstawie przedstawionych powyżej schema-
tów ruchu w fazie amortyzacji i odbicia można stwier-
dzić, że pomimo światowego poziomu prezentowanego 
przez badanych, jedynie u zawodnika K.R. (noga lewa) 
odnotowano najbardziej efektywny schemat techniki ru-
chu zarówno w fazie amortyzacji, jak i odbicia. Polegał 
on na oszczędzaniu energii poprzez minimalizowanie 
pionowych oscylacji COG, niewielkiego hamowania ru-
chu w przód w fazie amortyzacji z równoczesnym do-
brym przyspieszeniem COG w przód w fazie odbicia. 
Znajduje to potwierdzenie w danych zawartych w tabeli 
3, gdzie zawodnik uzyskał najniższą wartość wskaźni-
ka Rz/y dla kończyny lewej, która potwierdza powyższe 
spostrzeżenia. 

Wnioski

1. Z przeprowadzonej analizy techniki chodu sportowe-
go zawodników wynika, że istnieje możliwość ziden-
tyfikowania indywidualnych schematów techniki ruchu 
na wysokim poziomie szczegółowości i wykorzystania 
tych informacji w dążeniu do uzyskania optymalnego 
biomechanicznie wzorca chodu sportowego. 

2. Poprawa techniki chodu realizowana w procesie 
treningowym, może przynieść wymierne korzyści 
w zmniejszeniu wydatku energetycznego, który 
w tej konkurencji lekkoatletycznej przekłada się 
bezpośrednio na wynik sportowy. 

3. Stwierdzono występowanie zróżnicowania sche-
matów technicznych ruchu nie tylko pomiędzy za-
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wodnikami, ale wyraźne różnice wystąpiły również 
pomiędzy kończynami tego samego badanego. 

4. Asymetria pracy kończyn dolnych może odzwier-
ciedlać z jednej strony dominację jednej z kończyn, 
a z drugiej - konkretne błędy techniczne możliwe do 
skorygowania w procesie treningowym. 

5. Współcześnie przy bardzo wyrównanym poziomie 
sportowym światowej czołówki zawodników o sku-
teczności startowej zdecydować może oprócz wielu 
innych czynników również doskonalenie technicz-
nego wzorca chodu w oparciu o informacje płynące 
z badań naukowych.
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Cel badań. Celem pracy była ocena sprawności psychofizycznej i umysłowej dzieci 10-letnich charaktery-
zujących się różną aktywnością fizyczną. 

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 rozwo-
jowy 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 dy-
stansie 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 umysło-
wego 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 bio-
rącymi udział wyłącznie w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Natomiast w poziomie zdolności 
koordynacyjnych nie stwierdzono podobnych różnic (za wyjątkiem próby oceniającej czas reakcji prostej. Za-
obserwowane różnice wiążą się zarówno z procesami selekcji, jak i wpływem uprawianej przez nich dyscypliny 
sportowej. Wymaga to jednak dalszych obserwacji.  

The purpose of the work. This study concerns the comparison of motor skills (fitness and coordination) and 
mental abilities in 10-year-old children divided into two groups: children participating only in compulsory physical 
education classes at school and children training tennis after school.

Material and methods. The research was conducted in 2003. 166 children (80 girls and 86 boys) were exam-
ined, 34 of them showed an increased movement activity (they were systematically training tennis). The measure-
ment of height and body mass was taken, which was subsequently used to determine BMI and developmental 
age of the children under study. Fitness capacity was evaluated on the basis of selected exercises included in 
the Test of Physical Fitness (ICSPFT) i.e.: standing long jump, 4x10 meter shuttle run, standing forward bend and 
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30-second sit-ups. As far as coordination abilities are concerned, the following were assessed: simple reaction 
time, static balance, dynamic balance, sense of direction, upper extremity movement speed and lower extremity 
movement speed. As regards mental capacity, the results obtained by the children in the Raven’s Progressive 
Matrices test were taken into consideration. 

Results and conclusions. The researchers documented significant differences, among both girls and boys, 
in the level of fitness abilities and mental capacity, to the advantage of children characterized by increased move-
ment activity. No differences were observed (except for the simple reaction time) in the range of coordination 
abilities. Noticed differences are connected with both selection process and practising kind of sport. However, 
it needs further observations. 

Wstęp

Poziom sprawności psychofizycznej dzieci zależy od 
wielu czynników. Jednym z nich jest podejmowana od 
najmłodszych lat systematyczna aktywność fizyczna. 
Do licznych jej form dostępnych dla dzieci należy te-
nis – jeden z najbardziej znanych i elitarnych sportów 
na świecie. Podstawowym założeniem początkowego 
etapu treningu tenisowego jest dostarczanie dzieciom 
radości i zabawy oraz dbałość o ich wszechstronny 
rozwój fizyczny i motoryczny. Stąd celem pracy jest 
odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu systema-
tycznie podejmowana aktywność fizyczna, jaką jest 
gra w tenisa, wiąże się z różnym poziomem spraw-
ności  psychofizycznej i umysłowej dziesięciolatków. 
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak łatwa, gdyż 
interpretację wyników badań prowadzonych wśród tre-
nujących i nietrenujących utrudnia m.in. indywidualne 
zróżnicowanie tempa dojrzewania [1].

Materiał i metoda

Badaniami przeprowadzonymi w 2003 roku objęto 
166 dzieci, w tym 80 dziewcząt i 86 chłopców w wieku 
10 lat, uczęszczających do kieleckich szkół podsta-
wowych. Było wśród nich 132 dzieci biorących udział 
wyłącznie w obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego oraz 34 zawodników Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gemik”.  Dzieci 
te uczęszczały na zorganizowane zajęcia ruchowe 
od siódmego roku życia w wymiarze 3–6 godzin w ty-
godniu. Ilość godzin treningowych ulegała stałemu 
zwiększaniu, w pierwszym roku wynosiła 3 godziny, 
w drugim roku  4 godziny, a w trzecim – 5–6 godzin 
tygodniowo. 

Dzieci zostały zakwalifikowane do uprawiania 
sportu na podstawie testu sprawnościowego oraz ob-
serwacji trenerskiej. Test kwalifikacyjny obejmował na-
stępujące próby: bieg na 30 m z rakietą tenisową, rzut 
piłeczką tenisową z pozycji stojącej oraz test zbierania 

piłeczek, tzw. „gwiazda” [2]. Wybór zestawu prób był 
propozycją własną trenerów klubu. W treningu stoso-
wano środki o charakterze wszechstronnym, a więc te, 
które rozwijają potencjał ruchowy dziecka i nie mają  
bezpośredniego wpływu na kształtowanie dyspozycji 
specjalistycznych [3]. Na zajęciach dominowały za-
tem gry i zabawy rozwijające szybkość, koordynację, 
podstawowe formy  ruchu (skoki, biegi, rzuty różnego 
rodzaju) oraz mini gry sportowe [4, 3]. Jednym z ele-
mentów treningu były również zabawy z rakietami i pił-
kami tenisowymi.

Za pomocą antropometru i wagi lekarskiej dokona-
no pomiarów wysokości i masy ciała, które wykorzysta-
no do obliczeń wskaźnika BMI oraz wieku rozwojowego 
badanych dzieci.

Do oceny poziomu zdolności kondycyjnych za-
stosowano wybrane próby wchodzące w zakres Mię-
dzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej [5], a mia-
nowicie:
1) skok w dal z miejsca – siła eksplozywna kończyn 

dolnych,
2) bieg wahadłowy na dystansie 4 x  10 m z przeno-

szeniem klocków – próba zwinności,
3) skłony tułowia w przód w staniu – próba gibkości,
4) siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 s. 

– siła dynamiczna mięśni brzucha.

Oceniając zdolności koordynacyjne wykorzystano 
następujące próby [6, 7]: 
1) stanie obunóż na równoważni Fleishmana – równo-

waga statyczna,
2) marsz w przód po rozecie Mekoty – równowaga dy-

namiczna,
3) podskoki do celu – orientacja przestrzenna,
4) stukanie w krążki – szybkość ruchów kończyny gór-

nej,
5) przenoszenie nogi nad podpórką – szybkość ru-

chów kończyny dolnej,
6) chwyt pałeczki Ditricha  lewą i prawą ręką – czas 

reakcji prostej.
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Do określenia poziomu rozwoju umysłowego po-
służono się Testem Matryc Ravena (wersja kolorowa). 
Narzędzie to jest uważane za jedno z najlepszych miar 
hipotetycznego czynnika inteligencji [8]. Wykonywanie 
zadań testowych angażuje bowiem procesy percep-
cyjne i myślowe dziecka (uwaga, percepcja globalna, 
analityczna i syntetyczna, wnioskowanie). Na podsta-
wie wyników w tym teście można uzyskać rzetelną 
formację na temat potencjalnych możliwości intelek-
tualnych dziecka, gdyż istnieją dane potwierdzające 
zgodność wyników w teście Ravena z realnymi osią-
gnięciami [8].

Statystycznego opracowania materiału dokonano 
z zastosowaniem ogólnie przyjętych wzorów. Istotność 
różnic oceniono testem t-Studenta, przyjmując poziom 
p ≤ 0,01 lub p ≤ 0,05.

Wyniki 

Analizując cechy rozwoju fizycznego stwierdzono, 
że dziewczęta trenujące tenis były wyższe i cięższe od 
nietrenujących. Była to różnica istotna statystycznie na 
poziomie ufności 0,05. Dziewczęta trenujące charakte-
ryzowały się również wyższym średnim wiekiem  kalen-
darzowym, a zwłaszcza  rozwojowym niż nietrenujące 

i różnice te były znamienne statystycznie na poziomie 
0,01 (tab. 1).

Również chłopcy trenujący tenis charakteryzowali 
się wyższym wiekiem kalendarzowym (p≤0,01), a tak-
że rozwojowym (p ≤ 0,05). Natomiast w zakresie wyso-
kości i masy ciała oraz wskaźnika BMI nie stwierdzono 
różnic istotnych statystycznie (por. tab. 1).

Różnice między porównywanymi grupami dzieci, 
w cechach somatycznych oraz w wieku kalendarzo-
wym i rozwojowym, przedstawiono również w posta-
ci wartości unormowanych na średnią arytmetyczną 
(x– = 0) i odchylenie standardowe (s = 1), dzieci uczest-
niczących jedynie w obowiązkowych zajęciach wycho-
wania fizycznego (ryc. 1).

W teście Ravena oceniającym poziom rozwoju umy-
słowego lepsze wyniki osiągnęły dziewczęta trenujące. 
Różnica ta była  istotna statystycznie na poziomie 0,01 
(tab. 2). Również lepsze wyniki uzyskały one we wszyst-
kich próbach oceniających zdolności kondycyjne (tab. 
3). Natomiast w próbach oceniających zdolności koordy-
nacyjne nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie, 
za wyjątkiem czasu reakcji prostej ręki prawej, w której 
dziewczynki trenujące uzyskały lepsze rezultaty (tab. 4). 

Chłopcy trenujący osiągnęli znacząco lepsze wy-
niki w zakresie rozwoju umysłowego określanego za 

Tabela 1. Charakterystyka  rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców nietrenujących oraz trenujących tenis

Table 1. The characteristics of girls and boys’ physical development not practising and practising tennis

Cecha
nietrenujące  trenujące

d t
x– s x– s

Wiek kalendarzowy
dz 9,69 0,30 10,02 0,26 –0,328 3,258 **

ch 9,75 0,40 10,02 0,24 –0,266 2,964**

Wiek rozwojowy
dz 9,95 1,17 11,05 1,01 –1,100 2,787**

ch 10,12 1,21 10,75 1,09 –0,629 2,190 *

Wysokość ciała (cm)
dz 138,72 7,06 143,9 5,94 –5,180 2,184*

ch 140,13 6,42 141,67 5,78 –1,532 1,008

Masa ciała (kg)
dz 33,14 7,34 38,15 6,25 –5,010 2,035*

ch 33,67 6,76 34,5 4,79 –0,831 0,545

Wsk. BMI
dz 17,08 2,83 18,37 2,41 –1,292 1,357

ch 17,04 2,55 17,13 1,60 –0,085 0,150

 * – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,05
 – statistically significant difference at the level 0,05
** – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,01
 – statistically significant difference at the level 0,01
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Tabela. 2. Wyniki testu Ravena dziewcząt i chłopców nietrenujących oraz trenujących tenis

Table 2. The results of Raven Test girls and boys’ not practising and practising tennis

Cecha
nietrenujące trenujące

d t
x– s x– s

Wynik surowy testu 
Ravena

dz 29,14 3,66 34,58 2,20 –5,428 3,811**

ch 28,52 5,01 34,30 2,70 –5,775 4,864**

 *  – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,05
 – statistically significant difference at the level 0,05
**  – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,01
 – statistically significant difference at the level 0,01

Ryc. 1.  Wartości unormowane parametrów rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców trenujących tenis w odniesieniu do nietrenu-
jących

Fig. 1. Standardised values of physical development features of girls and boys’ practising tennis in comparison  with not practising ones
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Tabela 3. Charakterystyka  zdolności kondycyjnych dziewcząt i chłopców nietrenujących oraz trenujących tenis

Table 3. The characteristics of girls and boys’ fitness abilities not practising and practising tennis

Cecha
nietrenujące  trenujące

d tx– s x– s

Siła eksplozywna kończyn dolnych
dz 137,60 16,28 166,20 19,13 –28,606 5,009**

ch 155,16 18,86 163,41 12,00 –8,256 1,970**

Zwinność
dz 13,64 0,95 12,42 1,50 1,223 3,446**

ch 13,09 0,93 12,30 0,78 0,786 3,607**

Gibkość
dz 0,49 7,38 6,10 2,70 –5,614 2,354**

ch –4,06 6,56 3,95 3,39 –8,023 5,519**

Siła dynamiczna mięśni brzucha
dz 16,79 2,75 19,20 2,60 –2,414 2,585**

ch 18,37 3,90 22,16 4,317 –3,790 3,858**

Sprawność ogólna (suma punktów)
dz 189,47 14,55 226,40 25,68 –36,929 3,944**

ch 184,82 29,78 218,45 19,83 –33,635 5,051**
*  – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,05
 – statistically significant difference at the level 0,05
**  – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,01
 – statistically significant difference at the level 0,01
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pomocą testu Ravena, niż chłopcy nietrenujący. Była 
to różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 
0,01 (tab. 2). Ich wyniki były również średnio lepsze od 
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Ryc. 2. Wartości unormowane zdolności kondycyjnych dziewcząt i chłopców trenujących tenis w odniesieniu do nietrenujących

Fig. 2. Standardised values of fitness abilities girls and boys’ practising tennis in comparison with not practising

Tabela 4. Charakterystyka  zdolności koordynacyjnych dziewcząt i chłopców nietrenujących oraz trenujących tenis

Table 4. The characteristics of girls and boys’ coordination abilities not practising and practising tennis

Cecha nietrenujące  trenujące
d t

x– s x– s

Równowaga statyczna
dz 4,58 2,94 5,44 2,51 –0,854 0,862

ch 4,967 3,72 3,41 1,12 1,554 1,982

Równowaga dynamiczna
dz 3,88 2,95 3,80 2,18 0,086 0,088

ch 5,15 4,33 4,33 2,39 0,817 0,862

Orientacja przestrzenna
dz 89,20 69,89 123,00 93,39 –33,797 1,346

ch 78,96 54,08 94,29 92,29 –15,326 0,923

Szybkość kończyny górnej
dz 15,60 1,83 14,39 1,53 1,206 1,953

ch 15,16 1,428 14,88 2,22 0,281 0,679

Szybkość kończyny dolnej
dz 23,82 2,05 24,60 1,80 –0,771 1,112

ch 23,76 2,36 24,37 2,19 –0,608 1,072

Czas reakcji prostej – RP
dz 0,23 0,025 0,21 0,032 0,018 1,994*

ch 0,225 0,028 0,205 0,033 16,120 2,762**

Czas reakcji prostej – RL
dz 0,215 0,027 0,200 0,034 0,015 1,540

ch 0,211 0,028 0,197 0,023 0,014 2,128*

 *  – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,05
 – statistically significant difference at the level 0,05
**  – różnica istotna statystyczna na poziomie 0,01
 – statistically significant difference at the level 0,01

chłopców nietrenujących w próbach oceniających zdol-
ności kondycyjne, tj. zwinność, gibkość, siłę dynamicz-
ną mięśni brzucha (p ≤ 0,01) oraz siłę eksplozywną 
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kończyn dolnych (p ≤ 0,05  por. tab. 3). Byli oni również 
lepsi (por. tab. 4) w czasie reakcji prostej zarówno ręki 
prawej (p ≤ 0,01), jak i lewej (p ≤ 0,05).. 

 Porównując średnie wartości w próbach ocenia-
jących zdolności koordynacyjne dzieci trenujących  
w odniesieniu do nietrenujących można stwierdzić, że 
ich poziom jest zróżnicowany, ale mieści się w grani-
cach nie przekraczających jednej dyspersji. Przy czym 
wyraźnie lepsze wyniki uzyskały dzieci trenujące tenis 
w teście Ravena, w którym różnice przekraczają war-
tość jednego odchylenia standardowego (ryc. 3).

Dyskusja 

Różnice, jakie zaobserwowano w  poziomie rozwoju 
fizycznego pomiędzy dziećmi trenującymi oraz nietre-
nującymi, wynikają z wyższego wieku kalendarzowe-
go, a zwłaszcza rozwojowego tenisistów, szczególnie 
dziewcząt. Mimo iż porównywano rówieśników, to w 
selekcji wstępnej do sekcji sportowych często lepsze 
wyniki osiągają dzieci urodzone w pierwszej połowie 
roku i one zazwyczaj stanowią większość uczestników 
zajęć sportowych. Tak było też w tym przypadku; dzieci 
te wykazywały również istotne różnice pod względem 
wieku rozwojowego i większe było ich zaawansowanie 
w procesie dojrzewania (szczególnie dziewcząt). To 
zaś mogło powodować, że charakteryzowały się one 
średnio wyższym poziomem zdolności kondycyjnych. 
Taka sytuacja może doprowadzać do pomijania dzieci 
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Ryc. 3. Wartości unormowane wyników testu Ravena oraz zdolności koordynacyjnych dziewcząt i chłopców trenujących tenis w od-
niesieniu do nietrenujących

Fig. 3. Standardised values of Raven Test and coordination abilities girls and boys’ practising tennis in comparison with not practising

uzdolnionych, lecz dojrzewających późno. Jak podaje 
Unierzyski [9] dzieci charakteryzujące się wyższym 
poziomem rozwoju fizycznego osiągają sukcesy spor-
towe jedynie w tenisie dzieci i młodzieży, natomiast mi-
strzami w „dorosłym tenisie”, są zazwyczaj zawodnicy 
późnodojrzewający.  Jest to istotny problem  selekcji 
tenisowej, który wymaga dalszych badań.

Inną przyczyną zaistniałych różnic w rozwoju fi-
zycznym  jest zapewne  zwiększona aktywność fizycz-
na, która może znacząco stymulować rozrost zarówno 
kości, jak i mięśni [10]. Wyniki badań w tym względzie 
nie są jednak jednoznaczne [5], gdyż aktywność ta 
jest tylko jednym z wielu czynników oddziałujących na 
przebieg rozwoju dziecka.

Znacząco lepsze wyniki uzyskiwane w teście 
Ravena  przez dzieci trenujące świadczą o bardzo wy-
sokim poziomie rozwoju umysłowego badanych tenisi-
stów. Jedną z przyczyn może być specyfika dyscypliny, 
którą uprawiają, gdyż jak podaje Królak [3], tenis wspo-
maga rozwój intelektualny i sprawnościowy. Badane 
dzieci trenują zgodnie z zasadami Ewolucyjnego 
Systemu Nauczania Tenisa, według których prostych 
zachowań taktycznych postępowania na korcie naucza 
się już od pierwszych treningów [4]. Wymaga to wyko-
rzystywania od najmłodszych lat procesów myślowych, 
które prowadzą do rozwoju percepcji i oceny sytuacji, 
a tym samym uczą właściwego rozwiązywania proble-
mów decyzyjnych. Dlatego też tenis nazywa się często 
„szachami na korcie”.
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Należy sądzić, że jedną z przyczyn wyższego 
poziomu zdolności kondycyjnych tenisistów jest ich 
systematyczna aktywność fizyczna. Zajęcia tenisowe, 
w których uczestniczyli rozwijają wszechstronnie ich 
organizmy, a ponadto zaspokajają nie tylko ich potrze-
by biologiczne, lecz również społeczne. Zmienność me-
tod oraz środków stosowanych podczas treningów oraz 
towarzysząca im atmosfera spontaniczności, sprzyjają 
wszechstronnemu rozwojowi motoryki dzieci.

Jak wspomniano, inną przyczyną różnic może być 
selekcja. Dzieci trenujące już na początku procesu 
treningowego zostały wybrane spośród swoich ró-
wieśników na podstawie prób oceniających zwinność, 
szybkość biegową oraz szybkość kończyny górnej. 
Natomiast brak różnic istotnych statystycznie w niemal 
wszystkich próbach oceniających zdolności koordyna-
cyjne może wynikać z faktu, iż układ nerwowy dzieci, 
który zawiaduje sterowaniem ruchów, nie jest jeszcze 
w tym wieku w pełni ukształtowany. W treningu teniso-
wym – ze względu na specyfikę dyscypliny – kluczo-
we jest doskonalenie zdolności równowagi, orientacji 
przestrzennej oraz szybkości reagowania. Jednak 
okres krytyczny dla kształtowania większości zdolności 
koordynacyjnych, w którym następuje znaczne przy-
spieszenie ich rozwoju, ma miejsce między  dziesią-
tym a dwunastym rokiem życia. Stąd też istotne byłoby 
porównanie wyników tych dzieci w zakresie zdolności 
koordynacyjnych pod koniec tego okresu, a więc za 
około 2 lata.

Na uwagę zasługują lepsze wyniki osiągnięte przez 
dzieci trenujące w zakresie szybkości reagowania.  
Czas reakcji prostej według Geblewiczowej [11] w wie-
ku dziesięciu lat  jest stosunkowo słaby, a poprawa 
jego wartości do 17 roku życia jest mała, ale stopnio-

wa. Trening sportowy znacząco wpływa na poprawę 
czasu reakcji. W przypadku badanych tenisistów przy-
czyną osiągania lepszych wyników może być właśnie 
trening sportowy, a więc częste wykonywanie różnych 
zadań motorycznych, które polegają na jak najszyb-
szym wykonaniu określonego ruchu na daną podnietę 
[11]. Bardzo prawdopodobne jest także i to, że u pod-
staw dobrych wyników w zakresie czasu reakcji prostej 
leży selekcja do sportu, a ponadto, jak podaje Sozański 
[12], predyspozycje szybkościowe są w dużej mierze 
uwarunkowane genetycznie.

Wnioski

1. Dzieci trenujące tenis cechuje wyższy poziom zdol-
ności kondycyjnych niż dzieci biorące udział wy-
łącznie w obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego w szkole. Różnice te wiążą się zarówno 
z procesami selekcji (większym zaawansowaniem 
wieku kalendarzowego i rozwojowego tenisistów), 
jak i z wpływem zwiększonej aktywności fizycznej. 

2. Tenisiści charakteryzują się wyższym poziomem 
rozwoju umysłowego niż dzieci nietrenujące, co 
może wiązać się nie tylko ze wspomnianymi wyżej 
czynnikami, lecz również z uprawianą przez nich 
dyscypliną sportową.

3. Brak istotnych różnic w poziomie rozwoju zdolności 
koordynacyjnych między badanymi grupami dzie-
ci 10-letnich, wynika zapewne z krótkiego etapu 
progresywnego rozwoju tych zdolności oraz nie-
zbyt dużej rzetelności i obiektywności tych prób. 
Wyjątek stanowi tylko czas reakcji prostej, co naj-
prawdopodobniej ma związek z treningiem tenisi-
stów. Wymaga to jednak dalszych obserwacji.
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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 sko-

relowana 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.

The purpose of the work. The aim of the research was to estimate the so-called  high motor activity de-
velopment of both male and female children born before thirty seventh week of foetal age from the moment 
of raising the head and torso without anybody’s help till the moment of mastering the art of walking.  

Material. Material got for research on base of data included in cards of health of children. 
Results and conclusions. Analysis of the final results of the research has revealed that the length of foetal 

period and the body weight at birth time connected with it is the basic criterion for the motor development. 
The results of the research have shown the existence of accelerated development of children born too early 
with the appropriate body weight to foetal age and the tendency to catch up the children born at the right time. 
It was also observed that the greater body weight causes the smaller tension of legs’ muscles and makes the 
earlier standing up and walking easier, even in the case of shortened time of pregnancy.
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Ogólne prawidłowości dotyczące etapów rozwoju 
motorycznego dziecka urodzonego jako zdrowe zo-
stały już dobrze poznane. Rozwój ten  począwszy od 

okresu niemowlęcego można oceniać m.in. posługując 
się specjalnie skonstruowanymi do tego celu siatkami 
centylowymi, które pozwalają zbadać odrębnie cztery 
aspekty motoryki niemowlęcia:  
• rozwój ruchów głowy i tułowia,  
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• rozwój pozycji siedzącej, 
• rozwój pozycji stojącej
• rozwój lokomocji. 

Ogromną rolę w procesach dotyczących rozwoju 
motoryki człowieka odgrywa prawidłowo funkcjonujący 
układ nerwowy. Zmiany dotyczące procesu mielinizacji 
włókien nerwowych prowadzą do poprawy szybkości 
i efektywności przewodnictwa nerwowego i tym sa-
mym poprawy precyzji ruchów. Niezależnie od proce-
sów mielinizacji poziom motoryczny zależy od zjawiska 
stopniowej inerwacji mięśni, która warunkuje urucho-
mienie impulsu nerwowego po drogach mięśniowych. 
Proces ten ma więc bezpośredni wpływ na koordynację 
nerwowo-mięśniową i odgrywa decydującą rolę w opa-
nowaniu przez dziecko poszczególnych czynności [1].

Wielkość parametrów urodzeniowych dziecka, 
w tym masy ciała zależna jest od długości i przebiegu 
trwania jego okresu płodowego, a także od wielu czyn-
ników temu okresowi towarzyszących. 

W porównaniu do dzieci urodzonych o czasie roz-
wój psychoruchowy urodzonych przedwcześnie prze-
biega odmiennie, ponieważ od początku narażone 
są one na występowanie zaburzeń ze strony  układu 
nerwowego, a ponadto na pobyt w nieprzyjaznym śro-
dowisku szpitalnym. Odmienność ta sprawia, że pro-
blem dzieci urodzonych przedwcześnie na tle popula-
cji dzieci donoszonych jest ciągle niezwykle aktualny 
i interesujący zwłaszcza z punktu widzenia auksologii, 
stanowi bowiem źródło informacji o stopniu dojrzałości 
funkcjonalnej płodu w ostatnich miesiącach jego roz-
woju [2]. 

Na odmienne kształtowanie się rozwoju fizycznego 
dzieci urodzonych przedwcześnie wskazują dość liczne 
opracowania,  stosunkowo rzadko spotyka się jednak 
prace poświęcone długofalowym badaniom rozwoju  ru-
chowego tych dzieci. Z nielicznych starszych doniesień 
np. badań Zdańskiej-Brincken i Kurniewicz-Witczakowej 
[3] wynika, że dzieci urodzone przedwcześnie wykazują 
szybkie tempo rozwoju psychomotorycznego w okre-
sie niemowlęcym, które później słabnie, często nie do-
prowadzając do wyrównania opóźnień rozwojowych. 
W opracowaniu pt. „Sprawność fizyczna a rozwój czło-
wieka” autorstwa Wolańskiego i Parizkovej [4] znajduje-
my podobną wzmiankę na temat rozwoju motorycznego 
wcześniaków. Z nowszych doniesień na uwagę zasługu-
je książka Cz. Szmigiela [5], w której jeden z rozdziałów 
poświęcony jest analizie rozwoju motorycznego dzieci 
urodzonych z małą masą ciała. Z analizy dostępnej  li-
teratury wynika jednak, że brak precyzyjnych danych do-

tyczących długofalowej analizy rozwoju motorycznego 
wcześniaków, które  uwzględniałyby  podstawowe kry-
terium dla czynności motorycznych, jakim jest wartość 
urodzeniowej masy ciała. Wydaje się więc, że wiedza 
dotycząca tej problematyki jest ciągle niedostateczna.

Celem niniejszej publikacji była ocena rozwoju mo-
torycznego dzieci urodzonych przedwcześnie z masą 
ciała odpowiednią do wieku płodowego przez pierwsze 
osiemnaście miesięcy życia. Za kluczowe parametry, 
które mają wpływ na przebieg i tempo tego rozwo-
ju uznano długość okresu płodowego i urodzeniową 
masę ciała dziecka.

Materiał i metody

Badaniami objęto noworodki  radomskie  urodzone 
w latach 2001–2003. Przeanalizowano materiał obej-
mujący 46 noworodków  płci żeńskiej i męskiej urodzo-
nych przed 37. tygodniem wieku płodowego (23 dziew-
czynki i 23 chłopców). Oceniono rozwój motoryczny 
tych dzieci od urodzenia do ukończenia osiemnastego 
miesiąca życia. Do oceny jego poziomu i dynamiki 
wykorzystano informacje zawarte w kartach zdrowia 
dziecka szczegółowo odnotowywane przez położne 
lub pielęgniarki środowiskowe, a także lekarzy pedia-
trów podczas wizyt patronażowych. Materiał do analizy 
otrzymano dzięki uprzejmości lekarzy pracujących w  
NZOZ „DEKAMED” w Radomiu. 

Zgromadzony materiał poddano analizie statystycz-
nej, w której wykorzystano podstawowe statystyki, ta-
kie jak: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe 
i przedział zmienności. Do oceny poziomu i dynamiki  
rozwoju ruchowego wykorzystano siatki centylowe 
opracowane przez Zdańską-Brincken i Wolańskiego 
[6]. Opierając się na założeniu, że rozwój motoryczny 
przebiega pewnymi określonymi torami w ramach ca-
łej gamy zmienności osobniczej, opracowali oni meto-
dę graficzną, która pozwala oceniać odrębnie cztery 
aspekty motoryki niemowlęcia:  rozwój ruchów głowy 
i tułowia,  rozwój pozycji siedzącej, rozwój pozycji sto-
jącej i rozwój lokomocji.

Wyniki badań

Na podstawie wartości urodzeniowej  masy ciała  
wyodrębniono trzy grupy dzieci (por. tab. 1):
• I grupa – masa ciała < 1500 g; N = 6  (3 dziewczynki 

i 3 chłopców),
• II grupa – masa ciała w granicach 1510–2500 g; 

N = 17 (9 dziewczynek i 8 chłopców),
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• III grupa –  masa ciała  2510–2800 g; N = 23 (11 
dziewczynek i 12 chłopców).

Kierując się podziałem badanej populacji wcześnia-
ków na trzy grupy dokonano szczegółowej analizy roz-

woju motorycznego tych grup w okresie od urodzenia 
do ukończenia osiemnastego miesiąca życia. Do oce-
ny, jak już wcześniej wspomniano, wykorzystano siatki 
rozwoju ruchowego, w których tzw. „wąska norma” (N) 
obejmuje 30% niemowląt, a „szeroka norma” (N + LO) 
przy większej tolerancji 70% dzieci. 

W tabeli 2 przedstawiono liczbę i  procent dzieci 
w poszczególnych grupach, w których:
• rozwój motoryczny przebiegał w normie (N)  – po-

szczególne etapy rozwoju tzw. dużej motoryki były 
osiągane w tym samym czasie jak u dzieci urodzo-
nych z ciąż donoszonych;  

• był lekko opóźniony (LO)  – poszczególne etapy 
dzieci te osiągały z opóźnieniem wynoszącym 1–3 
miesięcy w porównaniu z dziećmi donoszonymi;

• był  opóźniony (O) – opóźnienie wynosiło 4–6 mie-
sięcy w porównaniu z dziećmi donoszonymi.

Wyniki badań przedstawione w tabeli 2 zilustrowa-
no na wykresach (ryc. 1, 2, 3, 4). Zawierają one ocenę  
rozwoju  poszczególnych odcinków ciała z zakresu du-

Tabela 1. Masa ciała oraz wiek płodowy noworodków (N = 46)

Table 1. Mass of body and gestational age babies (N = 46)

Badane grupy
Examination 

group

Masa ciała (g)
Body weight

Wiek płodowy 
(tyg.)

Gestational age

Grupa I 
Group I
( N = 6 )

1310,8
(1150–1500)
± 122,246

29,83
(29–31)
± 0,752

Grupa II
Group II
(N = 17)

2148,5
(1510–2500)
± 326,486

33,47
(30–36)
± 1,940

Grupa III 
Group III
(N = 23)

2655,0
(2510–2800)
± 120,951

35,0
(34–36)
± 0,956

Tabela 2. Ocena  rozwoju motorycznego dzieci w grupach  I, II, III

Table 2.  Estimate of motor development children in group I, II, III

Grupy
Groups

Rozwój ruchów głowy i tułowia
Development of movement of head and torso 

Rozwój pozycji siedzącej
Development of position sitting 

N LO O N         LO O

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

Gr .I
N = 6 – – – – 6 100 – – – – 6 100

Gr.II 
N=17 13 76,47 2 11,76 2 11,76 12 70,59 3 17,65 2 11,76

Gr.III
N=23 23 100 – – – – 21 91,30 2 8,69 – –

Grupy
Groups

Rozwój pozycji stojącej
Development of position stagnant 

Rozwój lokomocji
Development of communication 

N LO O N LO O

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

Gr. I
N = 6 – – – – 6 100 – – – – 6 100

Gr. II
N = 17 10 58,82 5 29,41 2 11,77 8 47,06 7 41,17 2 11,77

Gr. III
N = 23 18 78,26 4 17,39 1 4,35 15 65,22 7 30,43 1 4,35
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żej motoryki  w badanych grupach dzieci w pierwszych 
osiemnastu miesiącach życia. 

Dla  wykresów przyjęto następujące oznaczenia:
• N – rozwój motoryczny w normie; 
• LO – rozwój motoryczny lekko opóźniony (o 1–3 

miesięcy);
• O – rozwój motoryczny opóźniony (o 4–6 miesię-

cy).

Ocena rozwoju motorycznego dotycząca rozwoju 
ruchów głowy i tułowia wykazała, że  wszystkie dzieci 
z grupy I, a więc te, u których urodzeniowa masa ciała 
była mniejsza niż 1500 g, nie zdołały o czasie osiągnąć 
tej umiejętności ruchowej. Opóźnienie w tej grupie wy-
nosiło 4–6 miesięcy w porównaniu z dziećmi urodzo-
nymi z ciąż donoszonych i wynikało z przedłużającego 
się pobytu w szpitalu na skutek powikłań zdrowotnych 
związanych z wcześniactwem.  

Z analizy danych zawartych w ich kartach zdro-
wia wynikało, iż wszystkie niemowlęta z tej grupy po 
opuszczeniu szpitala były rehabilitowane metodą Vojty 
[5], która przyczyniła się znacząco do poprawienia 
ich sprawności ruchowej, jednak w wieku 18 miesięcy 
nie zdołały one wyrównać opóźnień spowodowanych 
przedwczesnym porodem. W grupie II, gdzie uro-
dzeniowa masa ciała wahała się w granicach 2150–
–2500 g, zaobserwowano znacząco większy odsetek 
(76%) dzieci, u których rozwój ruchów głowy i tułowia 
mieścił się w granicach wąskiej normy. Fakt ten wska-
zuje na przyspieszenie tempa rozwoju dzieci urodzo-
nych przedwcześnie.

Jednocześnie wraz ze zdobywaniem kolejnych 
umiejętności ruchowych odsetek dzieci osiągających je 
o czasie wykazywał tendencję malejącą. 

Zdecydowanie najbardziej sprzyjającą sprawnemu 
rozwojowi motorycznemu sytuację zaobserwowano 
w grupie III, a więc u tych niemowląt, których masa 
ciała po urodzeniu przekraczała 2500 g. Pierwszy etap 
rozwoju  tzw. odruchów „antygrawitacyjnych” osiągnęło 
w tej grupie 100% dzieci, które tym samym zmieściły 
się w tzw. wąskiej normie, czyli dorównały dzieciom 
urodzonym z ciąż donoszonych (por. wykres na ryc. 1). 
W dalszej kolejności oceniono rozwój pozycji siedzą-
cej. Wyniki obserwacji ilustruje wykres (ryc. 2).

W takcie oceny rozwoju pozycji siedzącej okazało 
się, iż zmniejszył się odsetek dzieci, które osiągnęły 
ten etap o czasie, co widoczne jest zwłaszcza w gru-
pie II. Z  kolei  u dzieci z grupy III  tylko niewielki od-
setek wykazywał opóźnienie w granicach 1–3 miesię-
cy, a ponadto u żadnego dziecka nie zaobserwowano 
opóźnienia wynoszącego 4–6 miesięcy w porównaniu 
do dzieci zdrowych i  urodzonych z ciąż donoszonych. 
W ostatnim etapie  badań przeanalizowano rozwój po-
zycji stojącej i lokomocji. 

Wyniki tych badań, które w sposób graficzny przed-
stawiono na wykresach (ryc. 3 i 4), wykazały, iż wraz 
z rozwojem pozycji stojącej i lokomocji zmniejszył się 
odsetek dzieci z grupy II i III, które osiągnęły je o cza-
sie, w obu grupach natomiast wzrósł odsetek dzieci 
wykazujących niewielkie (1–2 miesięcy) opóźnienie. 
W grupach tych nieznacznie wzrósł także odsetek 
dzieci, u których wystąpiło opóźnienie rozwoju pozycji 
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Ryc. 1. Rozwój ruchów głowy i tułowia w badanych grupach dzieci

Fig. 1. Development of movement of head and torso in researched groups of children
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Ryc. 2. Rozwój pozycji siedzącej w badanych grupach dzieci

Fig 2. Development of position sitting in researched groups of children
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Ryc. 3. Rozwój pozycji stojącej w badanych grupach dzieci

Fig. 3. Development of position stagnant in researched groups of children

stojącej i lokomocji na skutek utrzymywania się wzmo-
żonego napięcia mięśni kończyn górnych i dolnych 
i krzyżowania nóg (1 dziecko z grupy III), niedowładu 
spastycznego lewostronnego (1 dziecko z grupy II) 
i uogólnionych napadów padaczki (1 dziecko z grupy 
II). Czynniki te są następstwem powikłań związanych 
z wcześniactwem.

Omówienie

Wyniki badań zebrane w tabelach 1 i 2 oraz na rycinach 
1–4 wskazują na kluczową rolę, jaką odgrywa długość 

wieku płodowego i związana z nią wartość urodzenio-
wej masy ciała dziecka. Czynnik ten jest decydujący, 
gdyż wyznacza tor i tempo dalszego  rozwoju soma-
tycznego, a więc także i  psychoruchowego. 

Wszystkie badane dzieci urodziły się przedwcze-
śnie. Te jednak, których masa ciała nie przekraczała 
1500 g przy urodzeniu, miały największe trudności już 
na starcie, czyli na etapie rozwoju ruchów głowy i tu-
łowia (tzw. pierwszy etap formowania się odruchów 
„antygrawitacyjnych”) oraz pozycji siedzącej (drugi 
etap formowania się odruchów „antygrawitacyjnych”). 
Żadne dziecko z grupy I nie osiągnęło tych etapów 
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o czasie. Cały zaś proces kształtowania się poszcze-
gólnych etapów dużej motoryki, w porównaniu do 
dzieci urodzonych z ciąż donoszonych, był opóźniony 
o 4–6 miesięcy. Wpływ na ten stan rzeczy miał za-
pewne najkrótszy wiek płodowy i najniższa masa ciała 
spośród wszystkich badanych dzieci, a ponadto takie 
powikłania związane z wcześniactwem, jak: wylewy 
śródczaszkowe, niedotlenienie, infekcje wewnątrzma-
ciczne, a więc czynniki działające negatywnie na OUN.  
Równocześnie dały się odczuć dwa inne negatywne 
czynniki – charakterystyczne dla niemowląt urodzo-
nych przedwcześnie i utrzymujące się znacznie dłużej 
niż w przypadku dzieci donoszonych napięcie mięśni 
oraz dłuższy pobyt w warunkach szpitalnych. 

Wyniki badań wykazały, że wśród urodzonych  
przedwcześnie wraz ze zdobywaniem kolejnych umie-
jętności ruchowych, zwłaszcza rozwoju pozycji stojącej 
i lokomocji, zmniejsza się odsetek dzieci osiągających 
te umiejętności o czasie. Zjawisko to dotyczy  zarówno 
dziewczynek,  jak i chłopców. 

Powyższe fakty  wskazują, że długość okresu pło-
dowego i skorelowana z nią wartość masy ciała stano-
wią podstawowe  kryterium rozwoju dla czynności mo-
torycznych. Wiadomo bowiem, że większa masa ciała to 
większa masa mięśniowa kończyn, to zaś w znacznym 
stopniu ułatwia wcześniejsze wstawanie i chodzenie 
także w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie. 

Dodatkowym stymulatorem lub hamulcem dla roz-
woju psychoruchowego dziecka są także warunki spo-
łeczno-bytowe, jakie stwarzają mu w pierwszych latach 
po urodzeniu rodzice bądź opiekunowie.

 Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci urodzone 
z małą masą ciała rozwijają się nieco inaczej, a ich 
odruchy wczesnoniemowlęce oraz utrzymujące się 
znacznie dłużej napięcie mięśni ewoluują odmiennie 
niż w przypadku dzieci urodzonych z prawidłową masą 
ciała. Dlatego słuszne wydaje się, aby przy ocenie roz-
woju psychoruchowego tych dzieci kierować się tzw. 
szeroką normą rozwojową.

Wnioski

1. Dla prawidłowego rozwoju motorycznego dzieci 
urodzonych przedwcześnie kluczowe znaczenie 
ma długość okresu płodowego i skorelowana z nią 
wartość urodzeniowej masy ciała.

2. Im większa urodzeniowa masa ciała, tym sprawniej 
przebiega rozwój psychoruchowy dziecka  i tym 
mniej występuje powikłań związanych z wcześniac-
twem.

3. Ukierunkowana stymulacja rozwoju wpływa pozy-
tywnie na pomyślny przebieg wzrastania i dojrzało-
ści dzieci urodzonych przedwcześnie. 

Ryc. 4. Rozwój lokomocji w badanych grupach dzieci

Fig. 4. Development of communication in researched groups of children
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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 mikrokom-
puterem 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.

The purpose of this article is to present possibilities of using new assessment tools, suitable for reliable, valid 
and precise measurement of physical activity in qualitative and quantitative sense. A short review of recently 
applied devices, indicates their inaccuracy and measurement errors due to their technical limitations. Out of 
a few devices tested recently, two deserve special attention, that is the new one-axis accelerometer activPALTM 
and a new microcomputer with 5 sensors measuring angles and acceleration of body segments IDEEA™. The 
advantage of the first of them is the ability to categorize daily time spent in different postures both upright and 
sedentary. The second device is used to detect 32 types of physical activity, corresponding to different forms of 
physical activity in sport and recreational areas in free-living conditions.
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Aktywność fizyczna jest złożoną zmienną, w oce-
nie której oprócz jej wewnętrznych komponentów (cza-
su trwania, częstotliwości podejmowania i intensywno-
ści) należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wiek, 
płeć, masę i skład ciała czy typ budowy. Wykorzystanie 
w badaniach określonych narzędzi pomiarowych bę-
dzie uzależnione od szczegółowego aspektu aktywno-
ści, jaki zamierzamy zbadać.

W literaturze pojawiają się opisy szerokiego spek-
trum urządzeń pomiarowych służących identyfikacji 
zróżnicowanych przejawów aktywności fizycznej – od 
prostych i tanich, mechanicznych czy elektronicznych, 
do bardziej wyszukanych i zaawansowanych techno-
logicznie aparatów. Schutz i wsp. [1] zalecają katego-
ryzację obiektywnych metod pomiaru. W zależności 
od kryterium wyboru możemy ją oprzeć na pomiarze 
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wydatku energetycznego, intensywności wysiłku (re-
jestrowanie pulsu) czy badaniu ruchów ciała. Ważnym 
elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest przy-
datność urządzenia. Winno ono być stosunkowo niedro-
gie, cechować się jak najmniejszymi niedogodnościami 
dla badanego, a jego obsługa nie powinna nastręczać 
jakichkolwiek problemów technicznych. Do podstawo-
wych kryteriów, jakimi trzeba kierować się przy wybo-
rze najbardziej właściwego instrumentu badawczego, 
należy zaliczyć:
• precyzję i dokładność pomiaru – uzyskiwanie spój-

nych wyników o stałych wartościach,
• rzetelność – osiąganie wewnętrznej i zewnętrznej 

wiarygodności, 
• powtarzalność – możliwość przeprowadzenia ba-

dań w różnych warunkach,
• swoistość dokonywanego pomiaru,
• czułość urządzenia.

Z tych powodów w literaturze przedmiotu występują 
pewne rozbieżności dotyczące zalet i słabości dostęp-
nych narzędzi badawczych, to zaś powodować może 
dylematy co do słuszności wyboru najbardziej stosow-
nego przyrządu. Istnieje więc potrzeba kontynuacji prac 
badawczych mających na celu konstrukcję i wdrożenie 
nowego typu urządzeń zapewniających maksymalną 
dokładność, trafność i rzetelność pomiaru.

Obecnie stosowanych w badaniach i szeroko opisa-
nych jest wiele rozmaitych typów urządzeń, za pomocą 
których można dokonywać pomiaru aktywności fizycz-
nej różnych populacji. Do najbardziej powszechnych 
należą pulsometry, krokomierze, akcelerometry.

Identyfikacja pulsu w badaniach aktywności fi-
zycznej jest stosowana głównie do oceny wydatku 
energetycznego [2]. Podstawową zaletą pulsometrów 
jest zdolność pomiaru zmieniającej się intensywności 
podczas wysiłków aerobowych [3]. Zmiany pulsu nie są 
jednak jedynie wynikiem aktywności fizycznej i mogą 
być także spowodowane czynnikami z nią nie związa-
nymi, takimi jak emocje, temperatura otoczenia, poziom 
wytrenowania organizmu. Wpływać one mogą na prze-
szacowanie zdiagnozowanego poziomu wydatku ener-
getycznego [3]. Podstawową wadą tych urządzeń jest 
ich nieprzydatność w identyfikacji wysiłków anaerobo-
wych [3].

Badania aktywności fizycznej prowadzone za po-
mocą krokomierzy wskazują na niedokładności pomia-
ru zarówno w ocenie liczby zarejestrowanych kroków, 
jak i w pomiarze dystansu pokonywanego przez bada-
nych. Urządzenia te niezbyt dokładnie różnicują dłu-

gość kroku oraz są dużo mniej precyzyjne w przypadku 
pomiarów prowadzonych u osób otyłych [4]. Schneider 
i wsp. [5] porównywali 13 różnych modeli krokomierzy 
w 24-godzinnym okresie. Stwierdzili, że niektóre z nich 
niedoszacowują liczby zarejestrowanych kroków (błąd 
sięga 25%), natomiast inne znacznie ją przeszacowują 
(błąd dochodzi do 45%). Niedokładności stwierdzo-
no również w odniesieniu do intensywności wysiłku. 
Badania porównawcze dotyczące szybkości marszu [6] 
wskazują, że większość testowanych urządzeń zawyża 
liczbę rejestrowanych kroków podczas wolnego tempa 
marszu (54 m/min), natomiast zaniża ją podczas tempa 
szybkiego (107 m/min). Najbardziej dokładne pomiary 
[6, 7] stwierdzono podczas marszu w tempie umiarko-
wanym (80 m/min). Oprócz wspomnianych ograniczeń, 
związanych z dokładnością wykrywania zmian w szyb-
kości chodu, częstotliwości i czasu trwania, urządzenia 
te posiadają również zalety do których zaliczyć trzeba 
ich niewielki koszt, minimalny ciężar, łatwość w użyciu 
i to, że stanowią dodatkową motywację dla użytkowni-
ków [5, 8]. 

Ważnymi i stosowanymi obecnie powszechnie w ba-
daniach aktywności fizycznej narzędziami pomiarowy-
mi są akcelerometry. Te niewielkie, jedno- (oś pionowa) 
lub wieloosiowe (oś pionowa, poprzeczna i strzałko-
wa) urządzenia wyposażone w elektromechaniczne, 
optyczne lub piezoelektryczne czujniki ruchu rejestrują 
liniowe lub kątowe przyspieszenia podczas ruchu róż-
nych części ciała. Jakkolwiek możliwości rejestrowania 
ruchomości ciała nie ograniczają się jedynie do ruchów 
lokomocyjnych, to badania potwierdzają ich najwięk-
szą dokładność podczas chodu lub biegu po równym 
terenie [9, 10]. Główne błędy pomiarowe większości 
aktualnie wykorzystywanych w badaniach modeli ak-
celerometrów wynikają z niedokładności wykrywania 
dodatkowego wydatku energetycznego związanego 
z ruchami górnej części tułowia, przenoszenia cięża-
rów czy poruszania się w grząskim lub pagórkowatym 
terenie [11, 12]. W zależności od testowanego modelu 
stwierdzono, że niedoszacowują one wydatku energe-
tycznego w granicach od 42 do 67% [13]. Ograniczenia 
dotyczą większości naturalnych aktywności człowieka 
związanych z jego codzienną działalnością, taką jak 
prace domowe i ogrodowe oraz wiele form rekreacji 
[11]. Wzbogacenie zbieranych w poszczególnych eks-
perymentach danych o indywidualne diariusze aktyw-
ności badanych oraz wykorzystanie akcelerometrów 
z wbudowanym wewnętrznym zegarem czasu rzeczy-
wistego (real-time clocks), mogą być pomocne w roz-
różnieniu poszczególnych rodzajów zachowań [14].
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Szereg przedstawionych ograniczeń, wynikających 
z niedokładności pomiarów stosowanych dotychczas 
narzędzi badawczych, jest jednym z głównych powo-
dów prowadzenia nieprzerwanych badań nad ich mo-
dernizacją. 

Jedną z ciekawszych pozycji stanowi nowy mo-
del akcelerometru jednoosiowego activPALTM [15]. 
Podstawową różnicą pomiędzy tym urządzeniem a do-
tychczas stosowanymi modelami jest jego umiejscowie-
nie na ciele testowanej osoby (większość standardowo 
stosowanych urządzeń umieszczana jest na pasie 
w połowie odcinka pomiędzy pępkiem a kolcem bio-
drowym). Aparat o wymiarach 53 × 35 × 7 mm, ważący 
zaledwie 20 gramów (łącznie z baterią zasilającą), wy-
posażony w piezoelektryczny czujnik, jest przyklejany 
za pomocą hipoalergicznej taśmy samoprzylepnej na 
udzie, w połowie odcinka pomiędzy kością biodrową 
a kolanem (rys. 1). Alternatywnie przyrząd może być 
noszony na wierzchniej odzieży.

• ilości zmian postawy (od leżenia lub siadu do posta-
wy wyprostowanej),

• wydatku energetycznego będącego miarą poszcze-
gólnych parametrów aktywności.

Istotną różnicą pomiędzy activPALTM a dotychczas 
stosowanymi krokomierzami czy akcelerometrami jest 
zdolność bardzo czułego rozróżniania dziennego limitu 
czasu spędzonego zarówno w pozycji wyprostowanej, 
jak i w pozycjach sedentarnych (siedzenie, leżenie). 
Dokładność wskazań nowego urządzenia, porównywano 
z dwoma typami krokomierzy: Yamax Digi-Walker SW-
200 i Omron HJ-109-E [16]. Wyniki tych badań, wskazują 
na znacznie większą precyzję pomiaru nowego miernika, 
szczególnie w odniesieniu do szybkości marszu. Ryan 
i wsp. [16] testowali dokładność pomiaru urządzenia ac-
tivPALTM podczas marszu na bieżni mechanicznej 5 róż-
nymi szybkościami (0,90m/s, 1,12m/s, 1,33m/s, 1,56m/
s i 1,78m/s) oraz w terenie, gdzie badani – w zależności 
od indywidualnych możliwości poruszali się w tempie 
wolnym, umiarkowanym i szybkim. Całkowity procent 
błędu dla activPALTM był niższy niż 1,11% zarówno biorąc 
pod uwagę liczbę zarejestrowanych kroków, jak i rytm 
marszu. Na podstawie przeprowadzonych testów, stwier-
dzono bardzo wysoką precyzję pomiaru wyznaczonych 
szybkości marszu. Dla porównania, wskazania kroko-
mierzy wykazywały znaczny błąd pomiaru podczas mar-
szu w wolnym tempie – 0,9m/s (Yamax Digi-Walker SW-
200 ok. 33% a Omron HJ-109-E ok. 23% błędu), co po-
twierdza tezę o znacznym przeszacowaniu przeze mnie 
liczby kroków rejestrowanych podczas marszu w wolnym 
tempie zarówno na bieżni, jak i w terenie. Analizie pod-
dano również rzetelność pomiaru zmian postawy i za-
chowań sedentarnych w trakcie codziennej, rutynowej 
aktywności fizycznej [17]. Jako standardowe kryterium 
przyjęto bezpośrednią rejestrację zachowań za pomocą 
kamery video. Czas pozostawania w różnych postawach 
(pozycjach) był klasyfikowany wizualnie i porównywa-
ny ze wskazaniami activPALTM. Analiza zapisu kamery 
(sekunda po sekundzie) i wskazań miernika wykazała 
całkowitą zgodność pomiarów we wszystkich postawach 
na poziomie 95,9% [17]. Godfrey i wsp. [18] podają, że 
zebrane przez nich w 60-godzinnym nieprzerwanym 
teście informacje, wskazują na 98% dokładność wy-
krywania przez activPALTM statycznych i dynamicznych 
form aktywności. Potwierdzenie trafności i rzetelności 
pomiarów dokonanych tym nowym urządzeniem, może 
w znacznym stopniu ułatwić analizę i ocenę codziennej 
aktywności fizycznej różnych populacji, prowadząc do 
zobiektywizowania badań. 

Ryc. 1. [15]

Fig. 1. [15]

Urządzenie posiada zdolność nieprzerwanego 8-
-dniowego rejestrowania:
• zachowań sedentarnych (siedzenie, leżenie) z do-

kładnością do 1 s, 
• czasu spędzonego w pozycji stojącej z dokładno-

ścią do 1 s,
• czasu marszu w określonym rytmie z dokładnością 

do 1 s,
• liczby wykonanych kroków – dokładność ok. 99%,
• rytmu marszu w poszczególnych interwałach (ilość 

kroków w ciągu minuty) dokładność do 1 kroku na 
minutę,
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Kolejnym narzędziem, które w znaczny sposób 
może poprawić jakość rejestracji danych, jest IDEEA™ 
(Intelligent Device for Energy Expenditure and Activity 
system MiniSun, LLC). Jest to urządzenie pomiarowe, 
które na bazie mikrokomputera rejestruje zróżnicowa-
ne pozycje ciała (leżenie, siedzenie, postawę wypro-
stowaną, marsz, bieg, skok), a także pozycje pośrednie 
(np. półleżenie) i zespolone. Dodatkowo ma możliwości 
rozróżnienia określonego typu chodu (np. wchodzenie 
i schodzenie ze schodów). Miernik może wykrywać 32 
różne typy aktywności fizycznej, odpowiadające w rów-
nym stopniu dowolnej działalności sportowo-rekreacyj-
nej i wszelkim przejawom życia codziennego. Ponadto 
jest zdolny do obliczania szybkości przemieszczania 
się, pokonanego dystansu, wykonanej pracy oraz zwią-
zanej z nią wielkości wydatkowanej energii [19].

Urządzenie składa się z pięciu niezależnych czuj-
ników ruchu o wymiarach 16 x 14 x 4 mm i 200 gra-
mowego mikrokomputera rejestrującego (rys. 2A). 
Sygnały z sensorów przekazywane są do rejestratora 
za pomocą cienkiego (φ=2 mm), elastycznego przewo-
du. W urządzeniu wykorzystano szybki mikroprocesor 
(33 MHz, 32-bit ARM Cambridge, United Kingdom). 
Zastosowano również nową technikę pamięci tzw. 
„flash memory” dającą możliwość rejestracji i dokona-
nia właściwej analizy wszystkich otrzymanych informa-
cji z bardzo wysoką rzetelnością oraz przechowywania 
danych w długim okresie. Aparat ma także wewnętrzny 
system zapobiegający niespodziewanej utracie da-
nych, powstałej na skutek nieprzewidzianych zdarzeń 

(błąd w obsłudze, rozładowanie baterii). W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych 
związanych z funkcjonowaniem miernika, badany jest 
natychmiast powiadamiany za pomocą sygnału dźwię-
kowego. IDEEA™ może działać nieprzerwanie przez 
48 godzin, a zarejestrowane sygnały są przekazywane 
do głównej bazy danych przy użyciu standardowego 
portu USB [20].

Czujniki są przymocowane do ciała za pomocą 
hipoalergicznej taśmy samoprzylepnej. Dwa z nich 
umieszczone są pod sklepieniem łukowym stopy, tak 
aby nie utrudniały marszu, biegu czy skoku. Kolejna 
para zlokalizowana jest symetrycznie na przedniej 
stronie ud w połowie długości odcinka pomiędzy pa-
sem a kolanem. Ostatni znajduje się na końcu mostka 
(ok. 2 cm. od górnej krawędzi kąta mostka). Rejestruje 
on kąt wychylenia górnej części tułowia w stosunku 
do czterech pozostałych, umieszczonych na nogach 
i stopach oraz podłoża. Jego właściwe wyregulowanie 
jest decydujące dla rozróżnienia pozycji ciała pomię-
dzy siadem, skłonem w tył a leżeniem. Zhang i wsp. 
[20] zwracają uwagę na fakt, że kształt ciała kobiety 
i mężczyzny, szczupłość i otyłość badanych będzie 
w pewnym stopniu różnicować lokalizację tego sensora 
na tułowiu. Pewną trudność stanowi ustalenie różnicy 
pomiędzy zakresem kąta powstałego przez dyspropor-
cje w kształcie ciała i punktu, w którym jedna postawa 
(położenie) przechodzi w inną (przejście z siadu do 
odchylenia w tył). Optymalizacja zamocowania tego 
czujnika i indywidualne zdefiniowane kątów progo-
wych, może w znacznym stopniu polepszać otrzymane 
wyniki. Ważący 59 gramów mikroprocesor umieszczo-
ny w niewielkim plastikowym pudełku (o wymiarach 
7 × 5,4 × 1,7 cm), zakłada się na pas (ryc. 2B, 20).

Dokładność pomiarów dokonanych za pomocą 
urządzenia IDEEA™ została ustalona w oparciu o po-
zycje główne (postawa wyprostowana, siad, skłon 
w przód, skłon w tył, leżenie), ruchy kończyn (w siadzie 
– wznos nogi lewej, wznos nogi prawej, wznos obu 
nóg; w pozycji wyprostowanej – wznos nogi prawej, 
wznos nogi lewej) oraz analizę chodu (marsz, bieg, 
wchodzenie po schodach, schodzenie ze schodów, 
podskoki [20]). Zhang i wsp. [20] podają, że przeciętna 
właściwych identyfikacji dla postawy wyprostowanej, 
siadu, skłonu w przód i leżenia wahała się w granicach 
od 99,2% do 99,5%, a dla skłonu w tył wyniosła 96,2%. 
W przypadku ruchów kończyn (bez ruchów lokomocyj-
nych) osiągnęła średnio 99,2% dokładności. Analiza 
ruchów dynamicznych pokazuje również bardzo dużą 
precyzję urządzenia. Dokładność w przypadku mar-

Ryc. 2 [20]

Fig. 2. [20]
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szu i biegu wyniosła średnio 98,5% (96,6% do 99,7%), 
a w przypadku wchodzenia i schodzenia ze schodów 
osiągnęła przeciętną wartość 98,24%. Nieco niższy 
odsetek (96,6%) poprawnych identyfikacji zanotowano 
dla podskoków. Nie stwierdzono także istotnego wpły-
wu na zarejestrowane wyniki płci, wieku i BMI bada-
nych.

Bardzo istotna dla ustalenia intensywności określo-
nych i zidentyfikowanych przez IDEEA™ form aktywno-
ści fizycznej jest zdolność urządzenia do szacowania 
wielkości wydatku energetycznego. Zhang i wsp. [21] 
przeprowadzili badania porównując wyniki uzyskane 
przy użyciu IDEEA™ z rezultatami otrzymanymi przy 
wykorzystaniu metody kalorymetrii pośredniej w ko-
morze respiracyjnej. Badani podczas 50-minutowej 
sesji wykonywali szereg różnorodnych aktywności. 
Począwszy od statycznych, takich jak leżenie, siad, 
stanie; na marszu i biegu z różnymi prędkościami 
po bieżni mechanicznej skończywszy. Dokładność 
testowanych modeli urządzenia przekroczyła 95%. 
Na wysoką precyzję pomiaru i przydatność w ocenie 
szybkości poruszania się podczas ruchów lokomocyj-
nych wskazują również badania Gardnera i wsp. [22]. 
Porównywali oni wskazania testowanego urządzenia 
z rezultatami badań wykonanych za pomocą laborato-
ryjnego analizatora chodu (gait laboratory foot-switch 
stride analyzer). Różnice w ocenie szybkości marszu 
dla 3 testowanych prędkości (wolnej, umiarkowanej 

i szybkiej) nie przekroczyły 3%, co w ocenie autorów 
nie stanowi istotnych różnic. Przewagą IDEEA™ jest 
możliwość jego wykorzystania w naturalnych warun-
kach.

Przedstawione zalety urządzenia potwierdzają jego 
dużą przydatność w badaniach aktywności fizycznej, 
należy jednak zauważyć pewne jego mankamenty. Do 
głównych wad zaliczyć trzeba fakt, że za jego pomocą 
nie można dokonać bezpośredniego pomiaru ruchu ra-
mion, co w przypadku aktywności, w których zaanga-
żowane są głównie kończyny górne (wiosłowanie, ope-
rowanie rakietą tenisową), powodować może znaczne 
niedokładności, szczególnie przy ocenie wydatku ener-
getycznego. Inną niedogodnością dla testowanej oso-
by może być zakładanie i poruszanie się z dużą ilością 
czujników. 

Jakkolwiek dotychczasowe testy obu zaprezento-
wanych narzędzi badawczych dają obiecujące prze-
słanki ich powszechnego zastosowania zarówno w ba-
daniach naukowych, jak i wykorzystania przez indy-
widualnych użytkowników chcących właściwie ocenić 
własną aktywność fizyczną, należy zwrócić uwagę na 
niewielką liczbę doniesień naukowych prezentujących 
dane zebrane za pomocą wymienionych urządzeń. 
Kontynuacja badań z wykorzystaniem activPALTM i IDE-
EA™, powinna doprowadzić do ich ostatecznej wery-
fikacji pod kątem trafności, rzetelności i dokładności 
uzyskiwanych danych.
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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 specjali-
stycznego, 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 niedocenieniem 
roli poziomu E w tworzeniu zwinnych ruchów. Przedstawiono wzorzec pięciu poziomów budowy ruchów wg 
teorii Bernsztejna z uwzględnieniem omawianej poprawki.

The author has presented general development of kinesiology (in Poland traditionally called „anthropomotor-
ics”) as a specific branch of science, having its own, specific tasks. Associations of anthropomotorics with other 
branches of science have been discussed, with special attention to language problem: its “common field”, shared 
by whole science or culture, as well as specialist terminologies, being a specific tool of description in a given 
branch of science. Two basic functions of language are stressed: communicative and representative. Author 
points out that both the common field and the specialist terminology have to make a coherent system (according 
to systems theory). Moreover, each connection between common field and specialist terminology has to make 
a coherent system. From this perspective, author shows some inconsistency in the Bernstein’s theory, resulting 
from omission of the representative function of language. As a consequence, the role of the E level of movement 
construction is underestimated. In the paper author presents a five-level scheme of movement construction ac-
cording to Bernstein’s theory, taking into account the suggested correction.
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

Antropomotoryka jest stosunkowo młodą dziedziną 
nauk o kulturze fizycznej i nadal szuka swojej tożsa-
mości naukowej. Swoimi korzeniami tkwi w naukach 
o ukształtowanych warsztatach – na przykład w bio-
logii, neurofizjologii, psychologii czy pedagogice. Owe 
„starsze siostry” antropomotoryki wywierają więc sil-

ny, nierzadko nawet szkodliwy wpływ na jej rozwój. 
Swoistość antropomotoryki wymaga bowiem niekiedy 
zastosowania nowych, swoistych narzędzi analiz, czy 
też swoistych kombinacji narzędzi z innych dziedzin 
nauki, nie zaś jedynie dostosowywania narzędzi psy-
chologicznych czy neurofizjologicznych. Z drugiej 
strony antropomotoryka musi harmonijnie wpisywać 
się w ogólny system nauk o kulturze fizycznej i nauki 
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w całości, by móc swobodnie korzystać z jej dorobku. 
Dzięki temu do rozwiązywania problemów antropo-
motoryki można użyć narzędzia z dowolnej innej dzie-
dziny nauki. W niniejszej pracy jest podany przykład 
wykorzystania psycholingwistyki do uzupełnienia teorii 
Bernsztejna.

1. System nauk o kulturze fizycznej 
opisujących tworzenie ruchów przez 
człowieka

Według Richarda A. Schmidta, źródeł pierwszych ba-
dań sterowania ruchami i uczenia się ich należy szukać 
w dwóch odrębnych dziedzinach wiedzy: neurologii 
i psychologii. W swoim podręczniku [1, s. 8] pisze:

Wyjątków od tego ogólnego rozdzielenia obszarów sterowania 
nerwowego i zachowania ruchowego można się doszukać w ba-
daniach dwóch wybitnych uczonych z lat trzydziestych i czterdzie-
stych XX wieku. W tym okresie Nikołaj Aleksandrowicz Bernsztejn 
i Erich von Holst opublikowali wiele fundamentalnych prac, które 
do dziś wywierają znaczny wpływ na teorię sterowania ruchami1 

(...). Oba te obszary wiedzy były więc postrzegane jako wspólna 
dziedzina badań w Rosji i Niemczech, ale nie wiedziano o tym 
w Stanach Zjednoczonych czy Anglii, gdzie prowadzono większość 
badań ruchów. Paradoksalnie, właśnie owe późne przekłady prac 
Bernsztejna i von Holsta, które zwróciły na siebie uwagę uczonych, 
przyspieszyły połączenie dziedzin sterowania nerwowego i zacho-
wania ruchowego. 

Wydaje się, że w odniesieniu do dokonań Nikołaja 
Aleksandrowicza Bernsztejna stwierdzenie to nie jest 
trafne. We współczesnych naukach o kulturze fizycznej 
można bowiem wyróżnić następujące dziedziny zwią-
zane z ruchami człowieka:

• psychologia; przedmiotem zainteresowań tej dzie-
dziny są przede wszystkim motywacje, postrzega-
nie, uczucia itp.

• neurofizjologia; obszarem jej badań są neurologicz-
ne podstawy sterowania mięśniami człowieka, które 
można porównać do biologicznego „hardware’u”,

• antropomotoryka, badająca przekodowania podniet 
czuciowych i ruchowych, tworzenie i wykorzystanie 
wzorców ruchów i programów ruchowych, którą 
można porównać do biologicznego „software’u”,

• fizjologia, zajmująca się przekształceniami energii,
• biomechanika, czyli swoista biologiczna „teoria me-

chanizmów i maszyn”.

Przyjmując przedstawiony na rycinie 1 system 
poszczególnych dziedzin nauk o kulturze fizycznej 
związanych z wykonywaniem ruchów przez człowieka 
można wyraźnie dostrzec nieścisłość w stwierdzeniu 
Schmidta. Otóż Bernsztejn powiązał nie psychologię 
i neurofizjologię, ale dwa następne „klocki” – neurofi-
zjologię i antropomotorykę. Ta druga jeszcze wtedy 
nie istniała, więc Rosjanin dopiero wznosił jej zręby. 
Niemniej, patrząc ze współczesnej perspektywy, stwo-
rzona przez Bernsztejna „fizjologia aktywności” obej-
muje te właśnie dziedziny nauki.

Wprawdzie wymienione dziedziny nauk o kulturze 
fizycznej powinny tworzyć spójny system, ale każdą 
z nich cechuje też pewna swoistość. Każda z nich ko-
rzysta z dorobku wielu innych dziedzin. Przykładowe 
powiązania antropomotoryki z innymi dziedzinami nauk 
przedstawia rycina 2. 

1 Jest to wysoce dyskusyjne stwierdzenie. Angielskie tłumaczenie dzieła Bernsztejna „O budowie ruchów” zostało wydane na Zachodzie w 1967 roku i 
dziś jest niedostępne. W 1996 roku ukazało sie tłumaczenie dzieła „O zwinności i jej rozwoju”, ale jest mało znane. W literaturze angielskojęzycznej dokonania 
Bernsztejna sprowadza się do tzw. „perspektywy dynamicznej”, czyli problemu redukcji stopni swobody, nie ma zaś w niej mowy np. o pięciopoziomowej teorii 
budowy ruchów.

Ryc. 1. System nauk o kulturze fizycznej związanych z zachowaniem ruchowym człowieka

Fig. 1. System of science disciplines associated with movement production by a human
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Nie jest to wykres zupełny, gdyż w procesie rozwo-
ju każdej dziedziny nauki – również antropomotoryki 
– najskuteczniejsza okazała się heurystyczna metoda 
pracy. Polega ona na swobodnym sięganiu po każde 
narzędzie z dowolnej dziedziny nauki, jeśli może ono 
okazać się przydatne do rozwiązania danego proble-
mu. Gdyby zatem w jakimkolwiek problemie sterowa-
nia ruchami przydatna okazała się muzykologia – na 
przykład w zakresie rytmizacji ruchów – to należałoby 
bez wahania sięgnąć do tej gałęzi nauki, by ów problem 
rozwiązać.

2. Spoistość i swoistość w nauce

Już w średniowieczu rozpoczął się proces dzielenia na-
uki na rozmaite dziedziny, który przybrał na sile szcze-
gólnie w XIX wieku. Po części był on uzasadniony na-
ukowo, po części jednak nie i w tym zakresie okazał się 
(i okazuje nadal) procesem szkodliwym. Dostrzegają to 
niektórzy najwybitniejsi uczeni współcześni. Wybitny 
filozof Karl Popper [2; s. 343] twierdził:

...uniwersytety w sposób zupełnie głupi pokawałkowały wiedzę 
na różne wyspecjalizowane dziedziny; każda, bez żadnej koniecz-

ności, zamknięta została w swym rytuale i w swym słownictwie. 
Trzeba przeciwstawić się tej fragmentacji nauki ...

Zdaniem innego wielkiego uczonego, psycholin-
gwisty Noama Chomsky’ego, lingwistyka, psychologia 
i filozofia nie powinny być nadal traktowane jako dyscy-
pliny odrębne [3, s. 129].

Proces kształtowania się nowej dziedziny wiedzy 
opisał Bruce Abernethy i jego współpracownicy [4]. 
Początkowo poszczególne dziedziny rozwijają się 
oddzielnie; jest to okres wielodyscyplinarności. Kiedy 
jednak pojawia się coraz więcej problemów wymagają-
cych równoczesnego wykorzystania tych dziedzin, ich 
związek staje się ściślejszy; jest to okres międzydyscy-
plinarności. Wreszcie następuje pełne połączenie tych 
dziedzin; jest to okres współdyscyplinarności. Znajduje 
to swoje odzwierciedlenie w nazewnictwie takich dzie-
dzin, jak np. psychofizjologia, psycholingwistyka, biofi-
zyka, biochemia czy biomechanika. Proces ten został 
przedstawiony na rycinie 3.

Podstawowym czynnikiem tworzącym spoistość 
danego obszaru nauki jest język. W skali całej nauki, 
a nawet całej kultury, można podzielić język na obszar 
wspólny i obszary swoiste. Język wspólny, który moż-

Ryc. 2. Powiązania antropomotoryki z innymi dziedzinami nauk

Fig. 2. Intercorrelations between anthropomotorics and other branches of science
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na utożsamiać z potocznym, obejmuje zakres pojęć, 
którym i swobodnie posługują się wszyscy odpowied-
nio wykształceni ludzie władający danym językiem 

narodowym (w poniższej analizie nie będę zajmował 
się zjawiskami i procesami na styku różnych języków 
narodowych). Jednakże w opisach szczególnych za-

Ryc. 3. Proces kształtowania się nowej gałęzi nauki [4, s. 5]

Fig. 3. The process of formation of a new branch of science [4, p. 5]
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Ryc. 4. Obszar nazewnictwa (i sposobu rozumowania) wspólnego całej nauki oraz obszary swoistości („warsztaty naukowe”) poszcze-
gólnych dziedzin nauki

Fig. 4. The scope of terminology (and the way of reasoning) common for all science and fields of specificity (scientific skills) of par-
ticular branches of science 
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dań, będących przedmiotem badań danej dziedziny 
nauki, język wspólny jest zwykle nie dość dokładny. 
Konieczne staje się wówczas stworzenie nazewnictwa 
specjalistycznego, stanowiącego swoiste narzędzie 
opisu wykorzystywane w tej dziedzinie. Zależność mię-
dzy obszarem wspólnym języka a obszarami swoistymi 
(nazewnictwami specjalistycznymi) została schema-
tycznie przedstawiona na rycinie 4. 

Należy podkreślić, że zarówno wspólny obszar języ-
ka, jak i nazewnictwa specjalistyczne muszą być syste-
mami w rozumieniu teorii systemów. Oznacza to, że mu-
szą być wewnętrznie spójne. Co więcej, układ utworzony 
przez obszar wspólny i dane nazewnictwo specjalistycz-
ne również musi tworzyć jak najbardziej spójny system. 
Oznacza to, że swoistość języka nauki jest narzędziem 
niezbędnym do przetwarzania informacji i budowania 
nowych teorii, ale kolejnym etapem po stworzeniu tych 
teorii powinno być opracowanie uproszczonego modelu, 
by jak największa część nowych informacji mogła prze-
niknąć do obszaru wspólnego. Opisanie wiedzy wspól-
nym, powszechnie zrozumiałym językiem umożliwia 
rozpoczęcie procesu trwałego kształtowania się nowej 
gałęzi nauki (jak na ryc. 3), a także doraźnego wyko-
rzystania różnych dziedzin do rozwiązania określonego 
problemu. Niemniej opisany proces, schematycznie 
przedstawiony na rycinie 4, przypomina rozszerzanie 
się kręgu fali od miejsca, w którym została wzbudzona. 
W ten sposób swoistość języka poszczególnych dzie-
dzin wiedzy powinna przyczyniać się do rozszerzania 
ogólnego obszaru ludzkiego poznania – wiedzy i jej 
usystematyzowanej części, czyli nauki. Dlatego obszar 
wspólny powinien być jak najszerszy, natomiast obszary 
swoistości – jak najwęższe.

Każda z dziedzin nauki ma swój szczególny obszar 
zainteresowań, który bada dokładniej niż inne. Dlatego 
niespójności w jednej dziedzinie nauki łatwiej niekiedy 
dostrzec z perspektywy innej dziedziny, by następnie 
móc usunąć owe niespójności. 

Wyprzedzając nieco tok rozumowania przedstawio-
ny w niniejszej pracy można stwierdzić, że język pełni 
dwie podstawowe funkcje [5, s. 172]:
• komunikacyjną, umożliwiającą porozumiewanie się 

ludzi,
• reprezentacyjną, umożliwiającą abstrakcyjne od-

wzorowanie rzeczywistości w umyśle człowieka.

Można zatem stwierdzić, że w obszarze wspólnym 
najważniejsza jest komunikacyjna funkcja języka, zaś 
w obszarach swoistości – reprezentacyjna, czyli teore-
tyczne odwzorowanie tych obszarów rzeczywistości, 

które nie stanowią jeszcze części usystematyzowanej 
nauki. Właśnie język służy do dokonania tego usyste-
matyzowania3.

3. Uzupełnienie teorii Bernsztejna

Ojciec Nikołaja Bernsztejna, Aleksander Nikołajewicz 
Bernsztejn, był wybitnym lekarzem, ordynatorem klini-
ki psychiatrycznej w Moskwie. Po ukończeniu gimna-
zjum młody Nikołaj rozpoczął studia uniwersyteckie 
na wydziale historyczno-filologicznym. Kiedy jednak 
wybuchła I wojna światowa, przeniósł się na wydział 
medyczny. Ponieważ na froncie byli potrzebni lekarze, 
studia przyspieszono. W 1919 roku został frontowym 
lekarzem, a po demobilizacji w 1921 roku rozpoczął 
działalność naukową w dziedzinie medycyny [6].

W latach czterdziestych XX wieku był już uczonym 
o znacznym dorobku i ugruntowanej sławie. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej, gdy niezbędne było leczenie 
licznych ofiar walk, napisał swoje słynne dzieło „O po-
strojenii dwiżenij”, nieco później zaś – „O łowkosti i je-
jo razwitii”. Przedstawił w nich swój pięciopoziomowy 
wzorzec budowy ruchów, opracowany na podstawie 
dogłębnych analiz biologicznych, ewolucyjnych i neu-
rofizjologicznych. W modelu tym poziom A, którego 
ośrodkami sterującymi są jądro czerwienne i twór siat-
kowaty, odpowiada za napięcie mięśniowe. Poziom B, 
„zarządzany” przez gałkę bladą, steruje synergiami 
mięśniowymi, głównie ruchami tułowia i szyi. Z poziomu 
C człowiek steruje ruchami w przestrzeni. Bernsztejn 
podzielił go na dwa podpoziomy: C1 (pozapiramidowy), 
u człowieka sterowany z poziomu ciała prążkowanego, 
odpowiedzialny za ruchy ciała w przestrzeni, oraz pod-
poziom C2, korowy (piramidowy), odpowiedzialny za 
przemieszczanie przedmiotów. Poziom D – to poziom 
złożonych czynności, o którym Bernsztejn pisze [7, s. 
184]: „...w anatomii mózgu ośrodki zarządzające pozio-
mu czynności noszą nazwę kory przedruchowej”. 

O kolejnym poziomie, oznaczonym literą E, 
Bernsztejn pisze jedynie w przypisie [7, s. 193] co na-
stępuje:

W niniejszej książce nie będziemy analizować hipotez, że 
w naszym mózgu istnieje jeszcze przynajmniej jeden poziom ko-
rowy E, leżący powyżej poziomu D i będący głównym poziomem 
porozumiewania się ludzi, gdyż nie jest on bezpośrednio związany 
z głównym przedmiotem naszego opracowania – zwinnością.

3 Wynika stąd paradoksalny na pozór wniosek, że uczeni wykorzystu-
ją wprawdzie usystematyzowaną naukę, ale obszarem ich działań intelek-
tualnych jest rejon nieuporządkowany, a zatem nie będący jeszcze nauką. 
Dopiero praca uczonego, wprowadzająca do chaotycznej początkowo wie-
dzy pewien porządek, czyni z owej wiedzy naukę.
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Trudno się oprzeć wrażeniu, że w tym przypadku 
uczony wyraźnie nie docenia tego poziomu budowy 
ruchów (podkr. moje – W.P.). Źródłem błędu jest, 
jak się wydaje, stwierdzenie: „będący głównym po-
ziomem porozumiewania się ludzi”. Zauważmy, że 
już w latach trzydziestych XX wieku istniały bardziej 
złożone teorie roli języka. Iwan Pietrowicz Pawłow 
stworzył pojęcie pierwszego i drugiego układu sygna-
łów [8, 9]. O powiązaniu myślenia i mowy pisał przy-
jaciel Bernsztejna, wybitny psycholog radziecki Lew 
Siemionowicz Wygotski [10]. Podziału wszelkiego 
rodzaju kodów na jedno- i dwuklasowe dokonał Karl 
Bühler [5]. Wyróżnił on też trzy podstawowe funkcje 
języka: reprezentacyjną (tworzącą symbole opisują-
ce rzecz oznaczaną), ekspresywną (wyrażającą stan 
nadawcy) i apelu (wywołującą reakcję odbiorcy) [11]. 
Jean Piaget w badaniach rozwoju dziecka stwierdził, 
że w ciągu drugiego roku życia człowieka pojawia się 
funkcja semiotyczna, która „korzysta (...) z dwóch ro-
dzajów narzędzi: symboli, które są «motywowane», to 
znaczy są zróżnicowanymi «znaczącymi», wykazują 
jednak pewne podobieństwo do tego, co jest przez nie 
«oznaczane», oraz ze znaków, które są arbitralne lub 
konwencjonalne” [12, s. 58]. Natomiast pod koniec lat 
pięćdziesiątych XX wieku psycholingwista amerykański 
Noam Chomsky stworzył pojęcie gramatyki transfor-
matywno-generatywnej, czyli narzędzia umysłowego 
wykorzystującego język do przekształcania abstrakcyj-
nych odwzorowań rzeczywistości3 [4, 5]. Język nie jest 
więc, jak to stwierdził Bernsztejn, jedynie narzędziem 
porozumiewania się, lecz pełni przynajmniej dwie pod-
stawowe funkcje:
• komunikacyjną,
• reprezentacyjną.

Pewną związaną z tym niekonsekwencję można 
znaleźć w samej książce Bernsztejna. Znajduje się 
w niej następujący fragment [7, s. 178]:

Zauważmy, że tak zwane ośrodki mowy w korze półkul mó-
zgowych, czyli te obszary kory, których uszkodzenie nie powoduje 
utraty mowy, stanowią część tych wielkich rejonów kory mózgowej, 
które tworzą nerwowo-ruchowy układ opisywanego właśnie pozio-
mu D (ośrodek Broki – W.P.).

Jeżeli poziomowi D można przypisać ośrodek 
Broki, to z jakim poziomem należałoby powiązać inny 
twór w mózgu związany z mową, odpowiedzialny za jej 

rozumienie ośrodek Wernickego? Ponadto rodzi się py-
tanie, czy inne rejony kory mózgowej (poza korą przed-
ruchową) nie uczestniczą w budowaniu ruchów?

Ogólny rozwój kory mózgowej ssaków polegał 
w znacznej mierze na rozbudowie kory kojarzeniowej. 
U człowieka stanowi ona ok. 80% całej kory [13, s. 85]. 
Jej rolę wiąże się z wyższymi czynnościami umysło-
wymi i tzw. uczuciowością wyższą [14, s. 340; 13, s. 
92]. Stanowi ona zatem swoisty zwornik czyniący z ca-
łego ośrodkowego układu nerwowego jeden sprawnie 
działający system przetwarzania informacji. Byłoby 
więc dziwne, gdyby najwyższa część owego systemu 
(ta, która jest siedliskiem poziomu E) była wyłączana 
z ogólnej pracy mózgu związanej z budową ruchów.

Za najwyższy przejaw zwinności Bernsztejn uwa-
ża zaradność (pomysłowość) ruchową. Prześledźmy 
odpowiednie procesy leżące u jej podstaw. Najpierw 
człowiek postrzega fizyczne bodźce płynące ze środo-
wiska i po odpowiednim przekodowaniu odwzorowuje 
rzeczywistość w postaci abstrakcyjnych symboli – słów. 
Następnie dokonuje przekształceń tego utworzonego 
ze słów abstrakcyjnego modelu, by znaleźć rozwiąza-
nie zadania ruchowego. W ten sposób buduje pewien 
plan działań, który następnie musi zostać przekodo-
wany ze sfery abstrakcji (odwzorowań słownych) na 
poziom wykonawczy, czyli czuciowo-ruchowy. Dopiero 
wtedy człowiek może oddziaływać na środowisko, do-
konując w nim pożądanych zmian za pomocą ruchu.

Jak wynika z opisanej przez Piageta funkcji se-
miotycznej, abstrakcyjne słowo może pełnić funk-
cję ściśle określonego znaku lub ogólnego symbolu. 
Przekształcanie informacji z wykorzystaniem jako no-
śników informacji jednoznacznych słów-znaków można 
umieścić na Bernsztejnowskim poziomie D budowy ru-
chów, tworzącym konkretne programy ruchowe i „za-
rządzającym” odtwórczym sterowaniem ruchami. 
Natomiast wykorzystanie słów-symboli odbywa się na 
poziomie E, gdzie powstają uogólnione programy rucho-
we leżące u podstaw twórczego sterowania ruchami.

Układ poziomów budowy ruchów wg Bernsztejna 
z uwzględnieniem proponowanych poprawek został 
przedstawiony w tabeli 1.

Analizując tabelę 1 należy zauważyć, że w miarę 
przechodzenia do kolumn o coraz wyższych numerach 
maleje „ładunek neurofizjologii”, rośnie zaś „ładunek 
antropomotoryki”. Nie ulega wątpliwości, że korzenie 
antropomotoryki tkwią przede wszystkim w neurofizjo-
logii, jednakże z czasem antropomotoryka w znacznym 
stopniu uniezależniła się od swojej „dziedziny macie-
rzystej” i wypracowała swój własny warsztat naukowy. 

3 Gwoli ścisłości trzeba jednak podkreślić, że choć teorię gramatyki 
transformatywno-generatywnej można powiązać z teoriami powstałymi wcze-
śniej, które Bernsztejn mógł znać, ale sama teoria Chomsky’ego powstała juz 
po napisaniu przez Rosjanina dzieła „O zwinności i jej rozwoju”.
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Tabela 1. Rola i cechy znamienne poszczególnych poziomów budowy ruchów wg teorii Bernsztejna (z poprawkami)

Po-
ziom

Ośrodek 
sterujący

Odpowiada za
Nośnik 

informacji

Charaktery-
styka syn-
chronizacji

Typ 
sterowania

Wzorzec 
sterowaniaw języku 

naukowym
w języku 

potocznym

1 2 3 4 5 6 7 8

A
jądro czer-

wienne i twór 
siatkowaty

napięcie 
mięśniowe 

(tonus)

„trzymanie 
fasonu” –

brak syn-
chronizacji 

bodziec 
– reakcja

ciągłe

B gałka blada synergie 
mięśniowe

„czucie w 
rękach” bodziec

synchroniza-
cja zgrubna 
bodziec–re-

akcja

bieżące sprzę-
żenie proste; 

technika
automatyzm

C ciało prążko-
wane

ruchy 
w przestrzeni

„miarę w 
oku”

synteza 
czuciowa

synchroniza-
cja dokładna 

i początki 
przewidywa-
nia; timing

bieżące sprzę-
żenie zwrot-
ne; technika

schemat

D kora przed-
ruchowa

złożone 
czynności 
ruchowe

zdrowy rozsą-
dek ruchowy znak przewidywa-

nie odtwórcze

programowa-
nie odtwór-
cze; taktyka

konkretny 
program 
ruchowy

E kora
uogólnione 
czynności 
ruchowe

fantazję 
ruchową symbol przewidywa-

nie twórcze

programo-wa-
nie twórcze; 

strategia

uogólniony 
program 
ruchowy

Table 1. The role and characteristic features of particular levels of movements’ construction according to Bernstein theory (with 
corrections)

Level Control 
centre

Is responsible for
Information 

carrier

Synchroni-
-zation cha-
racteristics

Control mode Control 
patternIn scientific 

language
In common 
language

1 2 3 4 5 6 7 8

A
Nucleus ruber 
and formatio 

reticularis
Muscle tonus „Keeping the 

shape” –

No syn-
chronization 

stimulus 
– reaction

Continuous

B Pallidum Muscle 
synergies

„Sense 
of tactile 
feeling”

Stimulus

Rough 
synchroniza-
tion stimulus 

reaction

Online 
feedforward; 

technique
Automatism

C Corpus 
striatum

Movements
in space

„Feeling 
of measure 

by eye”

Sensory 
synthese

Fine synchro-
nization and 

beginnings of 
anticipation; 

timing

Online 
feedback; 
technique

Scheme

D Premotor 
cortex

Complex 
movement 
activities

Movement 
common 

sense
Sign Repro-ductive 

anticipation

Reproductive 
programming; 

tactics

Concrete 
motor pro-
gramme

E Cortex
Generalized 
movement 
activities

Movement 
imagination Symbol Creative 

anticipation

Creative pro-
-gramming; 

strategy

Generalized 
motor pro-
gramme
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Neurofizjologia zajmuje się opisem biologicznego 
„sprzętu” umożliwiającego budowę ruchu, antropo-
motoryka zaś – opisem biologicznego „oprogramowa-
nia” bezpośrednio odpowiadającego za ową budowę. 
Antropomotoryka zajmuje się modelowaniem procesów 
związanych z uczeniem się ruchów i ich sterowaniem, 
w pełni uzasadnione jest więc stosowanie w niej swoiste-
go nazewnictwa. Różne definiowanie tych samych pojęć 
w różnych dziedzinach nauki jest zjawiskiem naturalnym. 
Psycholog Richard A. Schweder pisze [15, s. 36]:

„Emocja” jest terminem inaczej rozumianym w psychologii, an-
tropologii i biologii, stąd też łatwo o nieporozumienia między przed-
stawicielami tych nauk.

Powyższy cytat świadczy o powszechnej w śro-
dowisku uczonych niefrasobliwości językowej, bardzo 
szkodliwej dla całej nauki. „Inne rozumienie” jest bo-
wiem czymś naturalnym, natomiast „nieporozumienia” 
wynikają z nazewniczego niechlujstwa. Można bowiem 
tworzyć swoiste definicje tego samego pojęcia w po-
szczególnych dziedzinach nauki, ale muszą być one 
spójne ze sobą nawzajem, z językiem ogólnym oraz 
z nazewnictwem specjalistycznym. Nie mogą zatem 
być podstawą nieporozumień; o tym właśnie mówił 
Karl Popper w przytoczonym w niniejszej pracy cyta-
cie. Uwzględniając te wymogi można sformułować na-
stępujące antropomotoryczne definicje podstawowych 
rodzajów czynności czuciowo-ruchowych:
– Odruch (sensorimotor reflex) – wrodzona odpo-

wiedź czuciowo-ruchowa wykonywana z wyko-
rzystaniem niemal wyłącznie sterowania w trybie 
sprzężenia prostego (otwartej pętli); stosowany 
w sytuacjach typowych, gdy największe znaczenie 
ma szybkość, nie zaś giętkość odpowiedzi; obej-
muje wyłącznie wykorzystywanie już istniejących 
wzorców.

– Nawyk (sensorimotor habitual response) – naby-
ta odpowiedź czuciowo-ruchowa wykonywana ze 
znaczącym wykorzystaniem sterowania w trybie 
sprzężenia prostego (otwartej pętli) i sprzężenia 
zwrotnego (zamkniętej pętli), stosowany w sytu-
acjach, gdy konieczny jest kompromis między szyb-
kością a giętkością odpowiedzi; obejmuje po części 
wykorzystywanie już istniejących (wrodzonych i na-
bytych) wzorców ruchów, po części zaś tworzenie 
na bieżąco działania ruchowego.

– Dowolna odpowiedź czuciowo-ruchowa (sen-
sorimotor voluntary response) – nabyta odpowiedź 
czuciowo-ruchowa wykonywana głównie z wyko-
rzystaniem sterowania w trybie sprzężenia zwrot-

nego (zamkniętej pętli), stosowana w sytuacjach, 
gdy największe znaczenie ma giętkość odpowiedzi; 
obejmuje głównie tworzenie na bieżąco nowego, 
swoistego działania ruchowego.

Należy podkreślić, że model jest zawsze uprosz-
czeniem; jak pisze Andrzej Góralski „modelem jest 
umowny odpowiednik oryginału będący produktem 
ukierunkowanego opisu” [16, s. 341]. Ukierunkowanie 
oznacza uwypuklenie tych cech systemu rzeczywiste-
go, które stanowią główny przedmiot zainteresowań 
uczonego budującego model. Ponadto w modelowaniu 
istotne jest odwzorowanie nie budowy, lecz działania 
modelowanego systemu. Bywa tak, że struktura od-
wzorowywanego systemu i struktura jego modelu są 
zbieżne. Jest to zwykle (acz nie zawsze) dość wygodne 
dla twórcy modelu, gdyż takiej w sytuacji prawdopodo-
bieństwo popełnienia błędu nie jest wielkie. Niemniej 
struktura systemu odwzorowywanego i jego modelu 
bynajmniej nie muszą być zbieżne. Na przykład w wy-
trzymałości materiałów znana jest analogia błonowa 
Prandtla, czyli odwzorowanie naprężeń w skręcanym 
pręcie za pomocą cienkiej, sprężystej błony [17, s. 421]. 
Wprawdzie są to różne zjawiska fizyczne, ale można je 
opisać takim samym równaniem, z dostateczną dokład-
nością można więc jedno zjawisko opisać za pomocą 
drugiego.

W antropomotoryce istotne jest odwzorowanie dzia-
łania systemu budowy ruchów, nie zaś jego neurofizjo-
logiczna struktura. Pod tym względem antropomotory-
ka jest znacznie bardziej behawiorystyczna niż mająca 
charakter poznawczy neurofizjologia. Antropomotorykę 
interesuje bowiem działanie systemu wytwarzającego 
ruch pod działaniem rozmaitych bodźców, nie zaś bu-
dowa tego systemu4. W tym kontekście, uważnie anali-
zując niezwykłe skądinąd doniosłe dokonania Nikołaja 
Aleksandrowicza Bernsztejna, nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że na pewnym etapie tworzenia „fizjologii 
aktywności” dogłębna znajomość neurofizjologii i swo-
iste przywiązanie do tej dziedziny nauki stały się dla 
tego uczonego... balastem! Ścisłe wiązanie sterowania 
ruchami z biologiczną budową ośrodkowego układu 
nerwowego – w większości wprawdzie bardzo udane 
– stanowiło jednak pewne ograniczenie. Można by 
użyć przenośni, że dogłębna znajomość naukowego 

5 Tę wiadomość dedykuję tym, którzy zaliczają mnie, miłośnika antro-
pomotoryki, do grona „antybehawiorystów”. W rzeczywistości nie jestem 
bowiem przeciwnikiem behawioryzmu. Uważam jedynie, że nie należy tego 
paradygmatu bezkrytycznie stosować w zadaniach, do rozwiązania których 
prosta psychologia zachowania się nie nadaje.
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„poziomu D” utrudniała przetwarzanie nauki na „pozio-
mie E”. Dążność do zachowania podobieństwa w bu-
dowie systemu utrudniała swobodne odwzorowywanie 
jego działania. Wynika stąd wniosek, że uprawnione 
jest poszukiwanie rozwiązań problemów antropomo-
torycznych poprzez swoiste „przekodowanie” języka 
opisu, użycie innego odwzorowania niż neurofizjolo-
giczne, znalezienie rozwiązania w tym innym układzie, 
a następnie przekodowanie z powrotem do poziomu 
neurofizjologicznego. 

Zauważmy, że w istocie taki właśnie jest wzorzec 
przetwarzania informacji przez człowieka. Postrzega 
on swoje środowisko za pośrednictwem zmysłów, infor-
mujących go o docierających doń bodźcach o naturze 
fizycznej (dźwięk, światło, zapach itp.). W narządach 
zmysłów informacje te zostają przekodowane do po-
staci ciągu biopotencjałów elektrycznych, czyli podniet 
czuciowych. Następnie podniety te zostają przekodo-
wane do postaci symbolicznej (słownej) i przetworzone 
na wyższych piętrach ośrodkowego układu nerwo-
wego. By jednak człowiek mógł oddziaływać na śro-
dowisko, przetworzona symbolicznie informacja musi 
zostać przekodowana do postaci podniet ruchowych 
i przekazana do mięśni, które urzeczywistniają ruch na 
poziomie czuciowo-ruchowym i umożliwiają skuteczne 
oddziaływanie na środowisko. Podniety czuciowe czy 
ruchowe i odwzorowania słowne są wprawdzie odpo-
wiednikami, ale bynajmniej nie są równopostaciowe. 

Niemniej mimo kilkakrotnych przekodowań właśnie taki 
sposób przetwarzania informacji zapewnił człowiekowi 
ogromny sukces ewolucyjny, a zdolność stosowania 
symbolicznych odwzorowań rzeczywistości stanowi 
jedną z podstaw kultury i nauki. Dlatego modelowanie 
oderwane od neurofizjologicznej budowy człowieka, 
dające swobodny wybór sposobu odwzorowania za-
gadnień antropomotoryki – na przykład z wykorzy-
staniem teorii systemów, teorii chaosu, logiki zbiorów 
rozmytych czy psycholingwistyki – może okazać się 
bardzo skuteczną metodą rozwiązywania problemów 
stojących przed tą dziedziną nauki. 

Zakończenie

W niniejszej pracy przyjęto założenie, że podstawowym 
zadaniem współczesnej antropomotoryki, powstałej 
głównie na gruncie neurofizjologii i Bernsztejnowskiej 
fizjologii aktywności, jest modelowe odwzorowanie 
procesów uczenia się ruchów człowieka i sterowania 
nimi. W toku swojego rozwoju nauka ta wyraźnie się już 
wprawdzie wyodrębniła, ale nadal kształtuje swój warsz-
tat naukowy oraz metody badań i opisów. Może i powinna 
swobodnie korzystać z osiągnięć wszelkich innych nauk, 
a nie jedynie tych dziedzin, z których wykrystalizowała. 
W pracy przedstawiono przykład usunięcia pewnej drob-
nej niespójności w teorii Bernsztejna z wykorzystaniem 
narzędzi z obszaru psycholingwistyki. 
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Prace analityczne i syntetyczne są składnikiem 
wszystkich procesów poznawczych. Czynności analizy 
i syntezy, które występują w niejednakowym, ale uzu-
pełniającym się stopniu, można znaleźć w każdej pracy 
naukowej. Najczęściej uważa się, że prace analityczne 
są skupione wokół rozwiązywania problemów ustalania 
i precyzowania pojęć naukowych. Nieodłączną ich czę-
ścią jest krytyka naukowa, z włączeniem dotychczaso-
wego piśmiennictwa naukowego do nowego problemu 
badawczego. Prace syntetyczne są przeciwstawieniem 
analitycznych. 

W dobrze zorganizowanym procesie badawczym 
na różnych jego poziomach obserwuje się do pewnego 
stopnia stan równowagi między ogółem prac analitycz-
nych i syntetycznych. Odpowiada to w pewnym sen-
sie integralnemu związkowi między analizą i syntezą. 
W określonych przedziałach czasowych obserwuje 
się jednak nadmiar jednego lub drugiego rodzaju prac 
w danej dyscyplinie nauki. Jest to zjawisko szkodliwe. 
Świadczy o skostnieniu poznania naukowego lub o ja-
łowym uogólnianiu efektów penetracji naukowej wokół 
drzwi już wyważonych. 

Trudno orzec, czy taki stan zagraża nauce o ruchach 
człowieka, nazywanych różnie nie tylko w naszym kra-
ju. Nie zawsze może go dostrzec ten, kto ją tworzy. 
Dobrze, kiedy na jego podwórku znajdzie się ktoś, kto 
spoza jej kręgu poprzez swoją początkową niewiedzę, 

stara się zadać szereg kłopotliwych pytań dotyczących 
chociażby tylko nazewnictwa i terminów. W takiej sytu-
acji znalazł się przed szeregiem lat Autor pracy, jaka zo-
stała wydana w Wydawnictwie Górnośląskiej Wyższej 
Szkoły Handlowej im Wojciecha Korfantego w Kato-
wicach. Jak do tego dojrzewał dr Wacław Petryński, 
późniejszy „Barbarzyńca z Pałacu Nauki” i również 
w jednej osobie „Barbarzyńca w Pałacu Nauki”, tak 
zrelacjonował w jednym ze swoich licznych już publi-
kacji: „Początkowo, zgodnie z zadaniami naukowego 
savoir vivre’u, nazewnictwo takie traktuje się z pewnym 
szacunkiem i musi nieco potrwać, zanim ktoś przytom-
nie zauważy, że jakiś król jest w istocie nagi. Później 
trzeba poświęcić sporo energii, by odcedzić ów języko-
wy chłam i pozostawić jedynie terminy prawdziwie uży-
teczne” (W. Petryński: Barbarzyńca w Pałacu Nauki. 
Leszno 2006, s. 15). 

Dobrze się stało, że zrodziła się taka inicjatywa wy-
dania jednej z ciekawszych rozpraw naukowych o cha-
rakterze analitycznym pt. „Zarys teorii budowy ruchów 
Nikołaja Aleksandrowicza Bernsztejna”. Ze wszech 
miar ją popieram, nie tylko jako wykładowca przed-
miotu pod nazwą „antropomotoryka” (nieakceptowaną 
przez dra Wacława Petryńskiego na łamach Sportu 
Wyczynowego), ale także jako redaktor naczelny cza-
sopisma pod taką samą nazwą. Doceniając wkład 
pracownika naukowo-dydaktycznego Górnośląskiej 
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Wyższej Szkoły Handlowej w rozwój nauki, która nazy-
wana jest synonimicznie: „teorią motoryczności”, „hu-
man movement”, „human kinetics”, a także – jak sam 
wypowiedział może nawet pokonany „Barbarzyńca 
w Pałacu Nauki”: „jeśli to koniecznie musi być okre-
ślenie starożytne, to niech przynajmniej będzie jed-
nolicie grecka antropokinetyka, a nie grecko-łaciński 
łamaniec: antropomotoryka”. Pragnę zaznaczyć, że 
„Antropomotoryka”, jako pierwsze w naszym kraju cza-
sopismo naukowe użyczyło swoich szpalt wspaniałe-
mu tłumaczowi dzieła geniusza radzieckiej i światowej 
nauki Nikołaja Aleksandrowicza Bernsztejna „Теория 
Практика Физической Кулљтуры” (1991), aby i polscy 
czytelnicy mogli się zapoznać z treścią dzieła napisa-
nego po rosyjsku. Wierzę w to, że wydanie w całości 
rozważań wybitnego Naukowca, niesłusznie odsu-
niętego od możliwości wydawania rozpraw w okresie 
„błędów i wypaczeń” władzy radzieckiej, przyczyniłby 
się do popularyzacji w Polsce nauki stworzonej przez 
Niego w odległej już przeszłości, która obecnie prze-
żywa renesans popularności. Po przestudiowaniu 
wcześniejszych publikacji W. Petryńskiego, zamiesz-
czonych w Antropomotoryce” (2006, nr 29: Nikołaj 
Aleksadrowicz Bernsztejn – „O zręczności i jej rozwo-
ju; sterowanie ruchami”, nr 30: Nikołaj Aleksadrowicz 
Bernsztejn – „O zręczności i jej rozwoju; uczenie się ru-
chów”), a także przygotowanego przez Niego do druku 
wcześniej wymienionego opracowania, jestem przeko-
nany o tym, że skazane na zapomnienie kilkadziesiąt 
lat temu myśli wybitnego uczonego są ciągle aktualne. 
Tłumaczone na wiele języków świata, w tym ostatnio 
na język polski za sprawą pracownika naukowo-dy-
daktycznego Górnośląskiej Szkoły Handlowej dzieła 
Bernsztejna, świadczą o tym, że nadal ten wybitny 
badacz radziecki wypowiada na kolejnych stronicach 
swoich książek w różnych krajach, a w Polsce po raz 
pierwszy, sentencję łacińską: „non omnis moriar”. 

Potwierdzeniem prawdziwości takiej opinii może 
być również fakt, że wcześniej niż w Polsce, bo w 1996 
roku wydano w Stanach Zjednoczonych rozprawę „O 
ловкости u её разивтии”, w całości przetłumaczoną 
przez syna ucznia A.N. Bernsztejna Marka Latasha pod 
tytułem: „On dexterity and its development”. Wcześniej 
też opublikowano ją po rosyjsku. Najpierw za sprawą 
W. Zaciorskiego ukazała w częściach, w czasopiśmie 
„Легкая Aтлетика” (1991; 2–12), a później W. Liakha 
(Теория Практика Физической Кулљтуры, 1991, 
3; 31–35, 35–40). W 1991 roku wydano pełny tekst 
w formie książkowej. Można zadać sobie pytanie, dla-
czego tak późno doczekała się wydania praca w kraju 

stałego zamieszkania jej Autora? Napisał ją przecież 
w 1947 roku? Na tak postawione pytanie odpowiada W. 
Petryński we wstępie do części głównych swojej rozpra-
wy, zatytułowanym „O książce, jej autorze i czasach”. 
Wskazuje w nim na rolę, jaką odegrał Bernsztejna 
uczeń J.M. Fejgenberg oraz inni dobrzy ludzie w urato-
waniu dzieła w czasach, kiedy było ono przeznaczone 
na spalenie na stosie. Trudno orzec, jakie były przy-
czyny prześladowań wybitnego naukowca? W 1948 
roku przyznano Mu przecież Nagrodę Stalinowską. 
Wśród oskarżycieli twórcy pracy „O postrojenii dwi-
żenii” („O budowie ruchów”) znaleźli się bohaterowie 
wojny ojczyźnianej ( Żukow i Kozin), a także teoretycy 
sportu (Kriestownikow i Straszkiewicz). Na pewno nie 
zadecydowała o tym zawartość pracy. Nie było w niej 
wrogich dla ustroju akcentów. Poświadczyli to wcze-
śniej cytowani badacze ruchów człowieka V. Liakh i V. 
Zaciorski. 

Wspomniana praca Wacława Petryńskiego nie jest 
zbyt obszerna. Liczy 79 stronic. Jej strukturę tworzą: 
przedmowa, siedem rozdziałów i posłowie. Jej autor 
napisał ją dla szerszego grona czytelników. Nie było 
to łatwe zadanie. Bardzo trudno jest pisać językiem 
naukowym dla „maluczkich”. Wie o tym każdy, kto 
miał okazję tworzyć rozprawy popularno-naukowe. 
Zamierzeniem autora było napisanie w sposób prosty 
o problematyce sterowania ruchów i ich uczeniu się. 
W pracy znalazło się szereg dowcipnych ilustracji, 
styl narracji był obrazowy przy zachowaniu kanonów 
ścisłości naukowej. Kilkanaście lat temu poznałem go 
czytając kolejne odcinki „O ловкости её разивтии” 
(„Легкая Aтлетика”, 1991; 2–12). 

Jak wcześniej podkreślono, z przyczyn obiek-
tywnych nie udało się Uczonemu w 1947 roku (ani 
później ) dotrzeć do odbiorców, dla których dzieło na-
pisał. W tym przypadku nasuwa się pytanie, czy było 
to kwestią braku koniunktury wydawniczej, przez co 
rozważania powstałe kilkadziesiąt lat temu nie trafia-
ły po odwilży politycznej w byłym ZSRR do czytelnika 
znacznie młodszego i bogatszego o dorobek tworzony 
kolejne lata w światowej nauce? Po uważnym prze-
czytaniu kolejnych publikacji, zamieszczonych przez 
W. Petryński w „Antropomotoryce” i w pracy, jaką za-
mierza wydać w sześćdziesiątą rocznicę powstania 
dzzieła Bernsztejna, należy sądzić, że czas przezna-
czony na jego studiowanie przez młodzież akademicką 
(lub też innego czytelnika przygotowanego do odbioru 
publikacji z zakresu nauk przyrodniczych w XXI wie-
ku) nie będzie stracony. Trudno byłoby też sądzić, że 
jest to lektura łatwa i przyjemna. Według V. Liakha, 
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znawcy dorobku naukowego N.A. Bernsztejna, należy 
„читатъ эту книгу по порядку и без пропусков” 
(Теория Практика Физической Кулљтуры 1991, 
3;17). Należy dodać, że w znacznym stopniu odbiór 
tekstu ułatwia interpretację tłumacza oraz przetwarza-
nie przez Niego większości przypadków treści na język 
współczesny, czy też poddawanie pod dyskusję szere-
gu fragmentów pracy. Nie jest to „czysty” przekład roz-
prawy, ale jej twórcze, autorskie opracowanie. Do ta-
kiego postępowania (wcale nie barbarzyńskiego!) miał 
tylko w Polsce prawo Wacław Petryński. Wątpię, czy 
znalazłby się ktoś inny, kto lepiej potrafiłby na język pol-
ski przełożyć w sposób oryginalny podstawy teoretycz-
ne problematyki sterowania ruchami N.A. Bersztejna. 
Udowodnił to przecież tłumacz „O ловкости u её 
разивтии” w szeregu felietonach, które zamieścił 
w „Sporcie Wyczynowym”, a także w pracy zbiorowej 
pn. „Barbarzyńca w Pałacu Nauki”. Spośród cytowa-
nych w niej nazwisk najczęściej wymieniany jest autor 
tłumaczonego i opracowywanego dzieła (około pięć-
dziesiąt razy). Wspomnianą książkę W. Petryńskiego 
można uważać (bez przesady!) za pozycję ułatwiają-
cą studiowanie „Zarysu teorii budowy ruchów Nikołaja 
Aleksandrowicza Bernsztejna” . Sądzę, że tak poleci 
zrobić nauczyciel akademicki na ćwiczeniach z „kine-
zjologii” w Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, 
a w jego ślady pójdą inni prowadzący przedmiot pod 
nazwą „antropomotoryka”, „antropokinetyka” itp.

Podczas studiowania książki „O ловкости u её 
разивтиu” można nabrać przekonania o dużej wartości 
i ponadczasowości myśli genialnego uczonego radziec-
kiego. Zdaniem jej tłumacza N.A. Bernsztejn w swoim 
dziele: „Prześledził rozwój ośrodkowego układu nerwo-
wego u zwierząt i u ludzi, porównując go z rozwojem 
zdolności ruchowych. Dzięki temu mógł powiązać po-
wstanie pewnych tkanek w tymże układzie z określony-
mi kryteriami prostych ruchów, a w przypadku bardziej 
rozwiniętych istot – złożonych czynności czuciowo-ru-
chowych. W ten sposób wyróżnił pięć poziomów tworze-
nia ruchów i sterowania między nimi”. Dzisiaj wiemy, że 
choć autor tłumaczonego dzieła był wielkim Uczonym, 
należy nie Jemu przypisywać odkrycie zasady hierar-
chiczności nawyków. Wykryli je William Lowe Bryaun 
oraz Nobel Harter. Za jego oryginalne odkrycie można 
uważać, zwrócenie uwagi na fakt, że istnienie wyższych 
poziomów sterowania rozszerza możliwości niższych. 
Poza tym w sposób autorski opisał strukturę hierarchicz-
ną u człowieka w ruchu i uczącego się nowych ruchów. 

Takie dokonania sprzed ponad pół wieku fascynu-
ją W. Petryńskiego. Daje temu wyraz w swoich roz-

ważaniach interpretatorskich treści podręcznika, jak 
również w wielu felietonach i esejach, rozproszonych 
po różnych bardziej lub mniej naukowych publikacjach. 
Czasem czytając rozważania żyjącego „Barbarzyńcy 
w i .... z Pałacu Nauki”, zastanawiam się, czy to prze-
mawia W. Petryński, czy też jego słowami tylko duch 
Aleksandra Nikołajewicza? Trudno oddzielić w sty-
lu wypowiedzi nie tylko w tym przypadku) rewers od 
awersu, kiedy uczeń obcuje przez długie lata z wytwo-
rami intelektu mistrza. Zachęcam znających dobrze ję-
zyk angielski do porównania metody przybliżania przez 
dr W. Petryńskiego polskim czytelnikom myśli zawar-
tych w „O ловкости u её разивтии” z podobnym 
ujęciem tłumaczenia książki A.N. Bernsztejna przez 
wspomnianego M. Latasha, która została wydana dla 
odbiorców amerykańskich pod tytułem „On dexterity 
and its development”.

Dla potencjalnego nabywcy „Zarysu teorii budowy 
ruchów Nikołaja Aleksandrowicza Bernsztejna” może 
być również interesujące, z jakich jeszcze powodów 
powinniśmy zainteresować się genialnym radzieckim 
uczonym i przez pewien czas Dyrektorem Centralnego 
Naukowo-Badawczego Instytutu Kultury Fizycznej w by-
łym ZSRR? Odpowiedź na tak postawione pytanie może 
znaleźć czytelnik felietonów rozproszonych w „Sporcie 
Wyczynowym” autorstwa „Barbarzyńcy z Pałacu Nauki” 
i w jego książce pt. „Barbarzyńca w Pałacu Nauki” wy-
danej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. 
Jana Amonosa Komeńskiego w Lesznie w 2006 roku. 
W jednym z nich czytamy: „Ten prawdziwie genialny 
uczony ...nie ma nawet swojego biogramu w Ency-
klopedii powszechnej PWN! A przecież kiedy w 1947 
roku Norbert Wiener opublikował swe słynne dzieło 
„Cybernetic or Control and Communication in the Animal 
and the Machine” – wydarzenie to powszechnie uważa 
się za narodziny cybernetyki – niemal nikt nie wiedział, 
że niezwykle ważne dla tej dziedziny nauki i techniki po-
jęcie sprzężenia zwrotnego Bernsztejn opisał już niemal 
20 lat wcześniej” (Pertyński, op. cit., s. 93). 

Genialnemu Uczonemu przyszło żyć w czasach, 
kiedy losy ludzkie w Stalinowskim Związku Radzieckim 
obfitowały w niespodzianki a „zachowanie intelektual-
nej swobody bynajmniej nie było łatwe”. Udało się ją 
zachować A.N. Bernstejnowi i to z jakim skutkiem, to 
można dowiedzieć się z wypowiedzi wybitnego ame-
rykańskiego badacza ruchu człowieka Richarda A. 
Schmidta, jaką przytoczył w kolejnym swoim felietonie: 

Wyjątkiem od ogólnego rozdzielenia dziedzin sterowania 
nerwowego i zachowania ruchowego były badania sowieckiego 
uczonego Bernsztejna, które wraz ze swoimi współpracownikami 
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prowadził w latach 30. i 40. XX wieku. Jego prace łączyły ujęcie 
behawioralne z danymi neurofizjologicznymi, neuromuskularnymi 
i biomechanicznymi w badaniach chodu, a w mniejszym stopniu 
– również innych ruchów. Niestety, inni uczeni zajmujący się bada-
niami ruchów, zarówno w aspekcie behawioralnym, jak i sterowania 
ruchami, w większości nie wiedzieli o pracach Bernsztejna aż do 
późnych lat sześćdziesiątych, gdy pierwsze jego dzieła zostały 
przetłumaczone na język angielski. Oba te obszary badano więc 
łącznie w Rosji, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, 
gdzie prowadzono większość badań nad ruchami, takiego nurtu 
w nauce o ruchach w o ogóle nie było. 

Tak było w Ameryce, a co działo się w Polsce? 
Pomijając subiektywny obraz polskiej rzeczywi-

stości w badaniach czynności ruchowych człowieka, 
prezentowany tu i ówdzie przez W. Petryńskiego, na-
leżałoby się z Nim zgodzić, że do lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku słabo znaliśmy w naszym kraju dzieła 
A.N. Bernsztejna. Lepiej było w byłej NRD, gdzie po-
wstały silne ośrodki badań motoryczności ludzkiej. Tam 
przetłumaczono niektóre książki radzieckiego naukow-
ca na język niemiecki. To one rzutowały i rzutują nadal 
jeszcze na sposób rozumienia i podejścia badawczego 
do czynności ruchowych człowieka. 

Szkoda tylko, że W. Petryński nie zauważył próby 
systemowego podejścia do badań motoryczności czło-
wieka, jakie zaprezentował osamotniony nieco w byłej 
NRD H. Gundlach. Zainteresowany był nim w drugiej 
połowie XX wieku biomechanik Kazimierz Fidelus. 
Ślad tego można odnaleźć w pracy: Morecki A., Ekiel 
J., Fidelus K.: „Cybernetyczne systemy ruchu koń-
czyn zwierząt i robotów”. PWN, Warszawa 1976 oraz 
„Bionika ruchu. Podstawy zewnętrznego sterowania 
biomechanizmów i kończyn ludzkich”. PWN, Warszawa 
1971. Nie była to jedyna fascynacja polskiego biome-
chanika. Dzięki wymienionemu badaczowi poznałem 
już w latach sześćdziesiątych schemat koordynacyj-
nego pierścienia ruchowego A.N. Bernsztejna. Nie jest 
więc prawdą, że nic nie wiedziano w Polsce o słynnym 
rosyjskim uczonym i o jego cybernetycznym wzorcu 
sterowania ruchami. Kto chciał, mógł w oryginale po-
znać wiele jego prac, ale z wyjątkiem „O ловкости 
u её разивтии”. Tak, tego dzieła nie było jeszcze na 
polskim rynku wydawniczym. 

Przez długie lata w naszym kraju kształtował 
poglądy naszych uczonych podręcznik K. Meinela 
„Bewegugslehre” z lat pięćdziesiątych, przetłumaczo-
ny przez na polski przez R. Przewędę w pracy pt.: 
„Motoryczność ludzka. Zarys teorii czynności sporto-
wych i działań ruchowych z punktu widzenia pedago-
gicznego”. Trudno dzisiaj, tak samo jak dawniej, zgodzić 
się z zawartymi w nim starymi poglądami, które (nie-
stety!) dość często są jeszcze bezkrytycznie przywo-

ływane w niektórych opracowaniach. Nie należy tego 
faktu komentować, jak i wypowiadać się też na temat 
poglądów uczniów K. Meinela. Zaciera je nieubłagany 
czas oraz postęp wiedzy. 

Pragnę jednak zaznaczyć, że pomimo wartości 
książki przetłumaczonej przez W. Petryńskiego, co 
udowodniłem wcześniej, uważam, że może spełniać 
ona tylko funkcję podręcznika uzupełniającego wiedzę 
z przedmiotów nauczania, które realizuje się w ramach 
takich kierunków kształcenia akademickiego, jak kine-
zjologia, antropomotoryka czy antropokinetyka, teoria 
wychowania i sportu, a nawet auksologia. Na pewno 
cenne informacje zdobyć mogą studiujący psychologię, 
antropologię i patofizjologię. Należałoby zatem powią-
zać treści zawarte w rozprawie W. Petryńskiego z jakimś 
podręcznikiem podstawowym do wyżej wymienionych 
przedmiotów, wykładanych na polskich uczeniach. 

Na pewno taki mariaż będzie potrzebny. Muszę jed-
nak stwierdzić, że w niektórych przypadkach przepro-
wadzone tłumaczenie zwrotów i słów może utrudniać 
odbiór tekstu i doprowadzić do sytuacji zrozumienia po-
jęć niezgodnie z intencją autora. Nie jest tego dużo, ale 
są sprawy dyskusyjne. Chciałbym podzielić się swoimi 
obawami. 

Otóż jak to wynika z poglądów samego A.N. 
Bernsztejna, przytoczonych w materiałach przygoto-
wanych do druku: „określenie naukowe można uważać 
za dobre wówczas, gdy pomaga ono wniknąć w treść 
tego, co opisuje. Powinno wynikać z całej teorii nauko-
wej i pomagać w jej rozwoju. Takie określenie stanowi 
prawdziwą wartość naukową, a udane stworzenie go 
stanowi samo w sobie znaczący wkład w naukę”. 

Sądzę, że takie zalecenie powinni brać pod uwagę 
także tłumacze. Nie wiem, czy w świetle przytoczonych 
rozważań prekursora psycholingwinistyki (za takiego 
uważa W. Petryński uczonego radzieckiego), można 
przypisać „łowkostii” to co dzisiaj rozumiemy pod poję-
ciem „zręczność”, czy jak chcą inni „zwinność”. Według 
mnie jedno i drugie określenie mocno ewoluowało 
w czasie. Przypisywano im różne znaczenia, a zwłasz-
cza „zwinności”, aż połączono je z koordynacją, by 
na koniec nie używać ich w polskich i zagranicznych 
podręcznikach do antropomotoryki. Według mnie, po 
kilkakrotnym przeczytaniu tłumaczenia polskiego „O 
ловкости u её разивтии”, bersztejnowska intepreta-
cja „łowkostii” bliższa jest polskiemu rozumieniu okre-
ślenia „zwinność” lub „koordynacja” niż „zręczność”.

Proszę wybaczyć mi mój subiektywny osąd, ale 
prawdopodobnie ani jedno, ani drugie określenie nie 
oddaje tego co było intencją N.A. Bernsztejna. Warto 
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byłoby poszukać czegoś innego, nowszej nazwy, kie-
rując się chociażby jego przesłaniem, zamieszczonym 
w materiałach przeznaczonych do druku dla polskiego 
czytelnika:

 Po pierwsze, właściwie zbudowane określenie takiego poję-
cia, jak zręczność, powinno jak najbardziej i jak najbliżej wiązać się 
z jego znaczeniem przyjętym w potocznym języku (...)” „Po drugie, 
od tworzonego terminu wymaga się, aby umożliwiał dokładne i jed-
noznaczne określenie, czym jest zręczność, a zarazem odróżnienie 
jej od tego, co nie jest zręcznością (...).

Pragnę zaznaczyć, że nie tylko terminy i określenia 
zamieszczone w książce „O ловкости u её разивтии” 
są trudne do przetłumaczenia. Z podobnymi problema-
mi w Polsce boryka się każdy tłumacz tekstu obcoję-
zycznego. Kiedyś w redakcji „Antropomotoryki” mieli-
śmy trudności ze znalezieniem polskiego odpowiednika 
dla używanej w Czechach i na Słowacji nazwy „docili-
ta”. Nie wiem, czy zaproponowany polski odpowiednik 
„uzdolnienia ruchowe” (w ujęciu krakowskiej antro-
pomotoryki) był właściwym rozwiązaniem problemu? 
Będę miał też wątpliwości, czy zręczność lub zwinność 
może zastąpił używane przez A.N. Bernsztejna słowo 
„ловкост”.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. Otóż w jednym 
ze swoich felietonów W. Petryński podał, że od uchy-
bień językowych nie jest wolna także nauka o sterowa-
niu ruchami, którą się zajmuje, i to nie tylko w Polsce. 
W związku z tym szczerze wyznaje:

 „Kiedy zatem w trakcie żmudnego przedzierania się 
przez chaszcze tej dziedziny wiedzy natrafiłem na jakiś 
problem z dziedziny nazewnictwa, próbowałem jakoś 
go sobie uporządkować. Miałem zresztą sporo szczę-
ścia, gdyż na mojej drodze natrafiłem na prof. Bogdana 
Czabańskiego, który nauczył mnie myślenia niezależ-
nego oraz prof. Zbigniewa Czabańskiego, który uświa-
domił mi ważność czystości języka. Naukę o sterowa-
niu ruchami postrzegam więc po części Ich oczami, 
a moją perspektywę w znacznej mierze ukształtowała 
też teoria schematów Schmidta, poglądy Bernsztejna 
i uczonych niemieckich, a ostatnio również dokonania 
amerykańskiego profesora Marka Latasha”. 

Pomijając trzy nazwiska zagraniczne – sądzę 
– że wymienione dwa polskie, wywarły też wpływ na 
efekty tłumaczenia recenzowanych materiałów prze-
znaczonych do druku. To dobrze i źle. Czytając pracę 
W. Petryńskiego, wolałbym nie korzystać ze słownika 
polskawo-polskiego, aby zrozumieć np. słowo wątpliwe 
co do nośnika informacji „zborność” lub „ruchy zborne”. 
Proszę mi wierzyć, że krąg ludzi właściwie je odczytu-
jących w Polsce w XXI wieku może być ograniczony do 
wąskiego grona przyjaciół tłumacza. 

Na zakończenie słów kilka na temat przyszłości lo-
sów nauki bernsztejnowskiej, która przeżywa po latach 
rekonesans, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. 
Świat nauki spogląda dzisiaj na to co proponuje świa-
tu Ameryka. Zgodnie z poglądami holenderskich na-
ukowców (H.C.G. Kemper i W. Van Mechelen 1996), 
Europa, szła zawsze z dużym opóźnieniem (około 20) 
lat za Stanami Zjednoczonymi w badaniu motoryczno-
ści człowieka. Obserwując dotychczasowe zaangażo-
wanie młodych polskich naukowców, w tym otwartość 
na nową, nieskostniałą wiedzę, a także inicjatywy 
badawcze, dydaktyczne, wydawnicze wielu nowopow-
stałych szkół, niepublicznych wyższych szkół, można 
spodziewać się, że wymieniona perspektywa czaso-
wa dorównania do najlepszych, zostanie znacznie 
skrócona. Na pewno przyczyni się do tego wydanie 
książki opracowanej przez W. Petryńskiego pt. „Zarys 
teorii budowy ruchów Nikołaja Aleksandrowicza 
Bernsztejna”. 

Reasumując krótką wypowiedź na jej temat, pragnę 
podkreślić, że przedstawione uwagi mają charakter 
dyskusyjny. Publikacja spełnia wszystkie formalne wa-
runki metodyczne i merytoryczne materiałów pomocni-
czych do nauczania antropomotoryki, kineziologii, czy 
też innych przedmiotów akademickich podejmujących 
problematykę sterowania ruchami człowieka. Z pełnym 
przekonaniem rekomenduję go też do przestudiowania 
wszystkim, którzy chcą przynajmniej wzbudzić reflek-
sję nad bardzo oryginalnym ujęciem ludzkiej motorycz-
ności. 
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W dniach 2–3 marca br. odbyła się w Wilnie X Międzynarodowa Konferencja „Trening w sporcie kwalifikowa-
nym”. 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.

In Vilnius, Lithuania, on 2–3 March the X International Sports Science Conference “Scientific Management of 
High Performance Athletes’ Training” took place. During these two days everybody had the opportunity to hear 
6 papers at the plenary meeting, 57 reports as the 4 section meetings and 12 scientific reports at the billboards 
session. Over 60 authors from 9 countries: Belarus, Estonia, Germany, Israel, Latvia, Estonia, Poland, Lithuania 
presented their works. The effort of organizing this prestigious conference was undertaken traditionally by the 
members of the Lithuanian Department of the Physical Culture and Sport, University of Pedagogical  in Vilnius, 
Lithuanian Olympic Committee, Lithuanian Center  of the Sport Information. In this report the short information 
about the conference is presented.   

NR 38 2007AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

 W dniach 2–3 marca 2007 roku w Wilnie odbyła 
się, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trening 
w sporcie kwalifikowanym”. Można bez przesady po-
wiedzieć, że jest od wielu już lat dla badaczy z państw 

nadbałtyckich, zajmujących się zagadnieniami treningu 
sportowego, najważniejszym wydarzeniem pierwszego 
kwartału każdego roku (należy nadmienić, iż konfe-
rencja odbyła się w czasie tradycyjnie obchodzonych 



Jan Jaszczanin, Edward Mleczko, Povilas Karoblis

– 110 –

„Kaziuków” wileńskich, które  rokrocznie elektryzują 
miejscową Polonię).

Trudu organizacyjnego, jak co roku, podjął się zespół 
pracowników Departamentu Kultury Fizycznej i Spor-
tu Litwy, Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Komitetu Olimpijskiego Litwy, Litewskiego Centrum  
Informacji Sportowej. Łącząc siły duchowe i fizyczne, 
a także dodając do tego dużo serca i młodzieńczej fan-
tazji doprowadził on do tego, że X Konferencję „Trening 
w sporcie kwalifikowanym” będziemy długo wspominać.

 Obrady plenarne odbywały się w nowo wybudo-
wanym, nowoczesnym hotelu Best Western Naujasis 
Vilnius, prezentacje prac  w IV sekcjach i jednej sesji 
posterowej miały miejsce w budynku Uniwersytetu 
Pedagogicznego. Organizatorzy zaprezentowali sze-
rokie spektrum problematyki badawczej. Znalazły się 
w niej zarówno humanistyczne zagadnienia treningu 
sportowego (pedagogiczne, metodyczne, psycholo-
giczne), jak i przyrodnicze (fizjologiczne, biochemicz-
ne, biomechaniczne, biologiczne i żywieniowe), czy też 
odnoszące się do bazy treningowej oraz organizacji 
i zarządzania sportem. Niektóre doniesienia dotyczyły 
sportu młodzieżowego.

W opinii stałych uczestników konferencji  była ona 
zorganizowana profesjonalnie i stała na wysokim pozio-
mie naukowym. Wśród uczestników znalazły się także 
autorytety naukowe zajmujące się różnymi aspektami 
treningu sportowego. O jej prestiżu międzynarodowym 
świadczyć może fakt, że wzięło w niej udział wielu wy-
bitnych badaczy, jak: prof. V. Oopik (Tartu, Estonia), 
prof. V. Issurin (Wingate Institute, Izrael), prof. V. 
Driukov  (Instytut Naukowy Sportu, Kijów, Ukraina), 
A. Bondar (Instytut Sportu i Kultury Fizycznej, Mińsk, 
Białoruś). O jej poziomie, a także sprawności organiza-
cyjnej świadczyło to, że w ciągu dwóch dni zaprezen-
towano:
• 6 referatów na obradach plenarnych,
• 48 prac na 4 posiedzeniach sekcyjnych,
• doniesień badawczych w sesji plakatów.

Prace na konferencję przygotowało ponad 60 au-
torów z 9 państw: Rosji, Białorusi, Izraela, Niemiec, 
Estonii, Polski, Ukrainy, Węgier i  Litwy. Niektóre z nich 
powstały w wyniku współpracy ośrodków z różnych 
krajów. W wielu przypadkach konferencja była pre-
tekstem do prezentacji efektów międzynarodowej już 
kooperacji oraz do nawiązania kontaktów osobistych  
i naukowych. Wypada nadmienić, że do tradycji należy 
uczestnictwo w niej (w wielu przypadkach także czyn-
ne) wiodących szkoleniowców kadry narodowej Litwy.

Sesję plenarną konferencji otworzył prof. V. Issurin 
(Wingate Institute, Izrael)  interesującym wykładem 
„Trening w wysokich górach: nowe spojrzenia i aspekty 
wdrożeniowe” (”Altitude training: an up-to-date appro-
ach and implementation”). W  obszernym referacie, 
popartym bogatym materiałem wizualnym, w tym cy-
frowym, prelegent przedstawił wyniki badań sportow-
ców z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń sy-
mulujących warunki wysokich gór, wyjaśnił określone 
zróżnicowania adaptacji funkcjonalnej organizmu i na 
ich podstawie określił niektóre wnioski wdrożeniowe. 
W istocie prelegent dokonał przeglądu wyników badań 
wielu autorów (Berglund, Kuipers, Wilmore, McComas, 
Janssen i in.), penetrujących zagadnienia adaptacji or-
ganizmu do warunków wysokich gór.         

Prof. V. Driukov (Instytut Naukowy Sportu, Kijów, 
Ukraina) w referacie pt. „Adaptacja organizmu sportow-
ców uprawiających pięciobój nowoczesny i optymaliza-
cja pedagogiczna procesu treningowego” (”Pedagogical 
management of adaptations to training in athletes par-
ticipating in a modern pentathlon”) omówił wskaźniki 
adaptacji funkcjonalnej organizmu zawodników upra-
wiających pięciobój nowoczesny, przedstawił mechani-
zmy jej aktywacji  w  uzależnieniu od ukierunkowanych 
obciążeń w poszczególnych konkurencjach, wynikające 
zagadnienia i rozwiązania w sterowaniu procesu szko-
leniowego. Prelegent w sposób szczegółowy skupił się 
na omówieniu adaptacji organizmu do wysiłków wytrzy-
małościowych. Należy przypomnieć, że Profesor jest 
autorem wielu prac naukowych,  dotyczących zagadnień 
adaptacji organizmu do obciążeń wytrzymałościowych,  
mających znaczącą wartość teoretyczną i praktyczną,  
przydatną dla warsztatów szkoleniowych.

Kolejny wykład plenarny wygłosił prof. V. Oopik 
(Uniwersytet Tartu, Wydział Nauk Kultury Fizycznej 
i Sportu, Tartu, Estonia). Jego wystąpienie nosiło tytuł 
„Wpływ stosowania cytrynianu sodu na metabolizm 
i obciążenia fizyczne” (”The effect of sodium citrate in-
gestion  on metabolism and physical performance ca-
pacity”). Profesor we wstępnej części prelekcji przed-
stawił teoretyczne zagadnienia obciążeń fizycznych, 
natomiast w drugiej, znacząco poszerzonej, określił 
mechanizmy ewentualnego wpływu stosowania cytry-
nianu sodu na zmiany wskaźników sprawności fizycz-
nej. Należy dodać, że prof. V. Oopik jest przedstawi-
cielem szeroko znanej szkoły naukowej, penetrującej 
zagadnienia metabolizmu  wysiłków fizycznych, szcze-
gólnie obciążeń treningowych stosowanych w sporcie 
wyczynowym, prowadzonej przez  prof. Atko Viru 
(Uniwersytet Tartu, Estonia).
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Jako trzeci wystąpił prof. K. Milaszius (Uniwersytet 
Pedagogiczny, Centrum Medycyny Sportowej, Wilno), 
który przedstawił w sekcji plenarnej referat pt.: „Wpływ 
suplementacji na poziom funkcjonalny i sprawnościo-
wy sportowców” (”Influence of flood supplements on 
physical and functional capacities”).  Prelegent omówił 
wskaźniki somatyczne, sprawności specjalnej, fizjolo-
giczne i biochemiczne wiodących wioślarzy, kolarzy 
torowych, koszykarzy, bokserów, zapaśników, lekko-
atletów i pływaków, członków reprezentacji Litwy.

Następny referat na posiedzeniu plenarnym wy-
głosił prof. A. Bondar (Instytut Naukowy Sportu i Kul-
tury Fizycznej, Mińsk, Białoruś). Jego tematem były 
„Zagadnienia naukowe treningu przygotowań olim-
pijskich w Białorusi” (”Scientific problems of athletes 
Olympic training in Belarus”). Słuchacze mieli możli-
wość poznania protokołów badawczych i metodologii 
prowadzenia badań naukowych w treningach, proble-
matyki zagadnień szkoleniowych, w tym także  organi-
zacyjnych wynikających z planowania i realizacji treści 
w przygotowaniach olimpijskich.    

Końcowe wystąpienie plenarne wygłosił prof. P. Ka-
roblis (Uniwersytet Pedagogiczny, Wilno) zatytułowane: 
„Badania socjologiczne trenerów prowadzących zespo-
ły olimpijskie Litwy w okresie rocznego (rok 2006) cy-
klu treningowego” (”Sociological research of the yearly 
cycle (year 2006) of the coaches in Lithuanian  Olimpic 
Team”). W swoim wystąpieniu Profesor zaprezento-
wał wyniki analizy współpracy w układzie konsultant 
naukowy – szkoleniowiec, uwypuklił czynniki niedosta-
tecznego, według siebie,  poziomu tej współpracy, ze 
wskazaniem na szkoleniowców zajmujących postawę 
bardziej  bierną w funkcjonowaniu tego układu.

Posiedzenia sekcyjne prowadzono, jak już zazna-
czano wcześniej, w czterech tematycznie odrębnych 
sekcjach oraz w formie jednej sesji plakatowej. Zdajemy 
sobie sprawę, że trudno jest omówić każde wystąpie-
nie. Z konieczności dokona się tylko ich wyboru.

W sekcji tematycznej „Socjalne i psychologicz-
ne aspekty treningu sportowego” (”Social and Psy-
chological Aspects of Athletes Training”) prezentowano 
interesujące zagadnienia, dotyczące m.in.: 
– taktyki startowej łodzi olimpijskich na mistrzostwach 

świata w 2005 i 2006 roku (dr L. Venclovaite  ”Racing 
tactic of the Olympic class boats at the word rowing 
championschips” Uniwersytet, Kłajpeda, Litwa),

– perfekcjonizmu w sporcie zawodowym: aspek-
ty filozoficzne i psychologiczne (dr S. Laskiene, 
”Perfectionism in elite sport: Philosophical and psy-
chological aspects” AWF, Kowno),

– wpływu zastosowania metody zwrotnej informacji 
biologicznej na stan psychiczny i wyniki sportowe 
młodych pływaków (dr R. Dreshman ”Impact of bio-
-feedback method on mental state and athletic per-
formance of young swimmers”, Kolonia, Niemcy),

– efektywności niektórych czynników niwelujących 
stan stresu w ujęciu szkoleniowców (A. Żemaityte 
”Some factors regulating effective coping with the 
competitive stress coach/view”, AWF Kowno),

– historii maratonu w pływaniu (dr B. Statkeviciene  
”The history of swimming marathons in Lithuania”, 
AWF Kowno),

– systemu informacyjnego w turniejach siatkówki 
(dr A. Zuoza ”Information system of volleyball com-
petition”). 

Inne wystąpienia dotyczyły takich zagadnień, jak:
– analiza struktury finansowania działalności feder-

acji sportu Litwy (dr V. Czingiene “Evaluation of the 
financial structure of the Lithuanian sport federa-
tion”, AWF, Kowno, Litwa),

– stan edukacyjny zawodowego kształcenia specjali-
stów sportu na Litwie (dr  S. Łaskiene ”Situation of 
the Lithuanian sport specialists’ vocational educa-
tion and training”, AWF, Kowno, Litwa),

– właściwości stylu życia 15–17-letniej młodzieży 
na przykładzie Białorusi i Litwy (dr A. Szpakow 
”Features of  life of youth of 15-17 years. Example 
of pupils from Belarus and Lithuania”, Uniwersytet  
Janki Kupała, Wydział Wychowania Fizycznego, 
Mińsk, Białoruś),

– somatyczne i psychologiczne startowe oznaki stre-
su określane przez trenera oraz możliwości zawod-
ników w ich pokonaniu (dr R. Żilinskiene ”Somatic 
and psychological symptoms of competition stress 
noticed by coaches and their attitude towards ath-
letes’ stress coping abilities”, Centrum Informacji 
Sportowej Litwy, Wilno),

– wpływ stosowania programu psychologicznego na 
nawyki psychologiczne koszykarzy klasy mistrzow-
skiej (dr R. Malinauskas, ”The influence of psycho-
logical training program on the psychological skills 
in elite basketball players”, AWF, Kowno, Litwa),

– współpraca trenera  i zawodników gier zespoło-
wych jako czynnik wychowawczy (dr  J. Dembiński 
“Communication between coach and players con-
testantas factor helping player education process”, 
AWF, Wrocław),

– analiza aktywności agentów gier zespołowych 
w sektorze sportu Litwy: na przykładzie A ligi piłki 
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nożnej Litwy (M. Gobikas ”Analysis of the player 
agent’ proliferation in the Lithuanian sport sector: 
The case of the Lithuanian Football A League”, 
AWF, Kowno, Litwa),

– motywacja działalności startowej zawodników 
sportów walki klasy mistrzowskiej (dr V. Ivaszkiene 
”Motives of sport activity of high performance le-
vel representatives of duel sports”, AWF, Kowno, 
Litwa).

W sekcji „Sporty cykliczne” (“Cyclic Sports”) 
omówiono następujące zagadnienia treningu:
– dynamika osiągnięć lekkoatletek Litwy w biegach  

na dystansach 1500 i 3000 m w okresie 1980–2005 
(A. Szarkauskiene ”Dynamics of Lithuanian 1500  
and 3000 m female running records and best re-
sults (1980–2005)”, Uniwersytet, Kłajpeda, Litwa), 

– treści letnich i jesiennych mezocykli  treningowych 
kandydatów do ekipy olimpijskiej narciarzy Litwy 
(prof. A. Czepulenas, “Peculiarities of training of 
the candidates for Lithuanian Olympic skiing  prac-
tice on snow on summer and autumm mesocycles”,        
AWF, Kowno, Litwa),

– taktyka wioślarek i wioślarzy na Igrzyskach Olim-
pijskich (L. Venclovaite, ”Rowers men and women 
tactics in Olympic Games”, AWF, Kowno, Litwa),

– trening 15–16-letnich narciarzy Litwy (J. Kan-
cziauskaite, “Peculiarities of training of 15–16  
years young Lithuanian skiers”, Uniwersytet Pe-
dagogiczny, Wilno),

– właściwości rozwoju fizycznego, sprawności fizy-
cznej i funkcjonalnej zawodników różnych kon-
kurencji sportowych (E. Petkus,  ”Peculiarities of 
dif ferent sport athletes’  physical development le-
vel, physical and  functional capacity”, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Wilno, Litwa),

– właściwości adaptacyjne sprawności fizycznej 
i funkcjonalnej zawodników klasy mistrzowskiej 
uprawiających różne konkurencje sportowe (dr L. 
Tubelis, ”Adaptive aspects of different sports high 
performance athletes’ physical development and       
functional capacity”, Uniwersytet Pedagogiczny, 
Wilno),  

– zastosowanie czujników do rejestracji techniki bie-
gu w treningu biegaczy maratonu (dr R. Baka, ”The 
use of movement registration techniques in mara-
thon runners training”, Kolegium szkolenia nauczy-
cieli w Białymstoku, Polska),

– charakterystyka wskaźników rozwoju fizycznego, 
sprawności fizycznej i funkcjonalnej wioślarzy wagi 

lekkiej (R. Kurgan, ”Characteristics of the physical 
development level, physical and functional capacity 
of lightweight rowers”, Uniwersytet Pedagogiczny,         
Wilno),

– wpływ mistrzostwa sportowego na wskaźniki bio-
mechaniczne i wykonania testów specjalistycz-
nych (R. Staszkiewicz, ”The influence of sport 
level of sprinters on muscle’s biomechanical pa-
rameters and results of special motor tests”, AWF, 
Warszawa),

– analiza działalności startowej pływaków Litwy (dr  V. 
Skyriene, ”The analysis of characteristic features 
in Lithuanian swimmers’ competition performance”, 
AWF, Kowno),

– charakterystyka przygotowań młodych biatloni-
stów Litwy do Dni Olimpijskiego Festiwalu Europy 
(S. Sabaliauskas, ”Characteristics of the pre-
paration of young biathletes of Lithuania to the 
European festival of the Olimpic Days”, Uniwersytet       
Pedagogiczny, Wilno), 

–  ocena i sterowanie procesem treningowym lekko-
atletów klasy mistrzowskiej do startów w okresie 
zimowym (dr E. Trinkunas, ”Control and manage-
ment of training process of  high performance trac-
-and-field athletes preparing for the winter season”, 
AWF, Kowno),

– nowości naukowe w wioślarstwie i kajakach (dr  R. 
Gulbinas, ”Scientific innovation in rowing and ca-
noeing”, AWF, Kowno). 

Sporty acykliczne, to kolejna sekcja. W tej grupie 
tematycznej omówiono zagadnienia:
– wskaźniki fizyczne i funkcjonalne zawodników szy-

kujących się do Mistrzostw Świata w konkurencjach 
siłowych (prof. K. Miłaszius, ”Characterisrics of 
training as well as physical and functional abolities 
of the World strongmen champion”, Uniwersytet       
Pedagogiczny, Wilno),

– sprawność fizyczna i wskaźniki funkcjonalne zapa-
śników stylu grecko-rzymskiego w rocznym cyklu 
przygotowań olimpijskich (R. Vartanov, ”Physical 
load and physical functional capacity features in 
Greek-Roman wresters over the Olimpic cycle”, 
Centrum przygotowań olimpijskich, Wilno), 

– czas trwania walki zapaśniczej i analiza przejawów 
stresu fizycznego (E. Kriszkowiecas, ”Analysis of 
the duration of self-defence wrestling match and re-
lationship thereof with physical stress during exer-
cise”, Uniwersytet M. Romera, Wilno), 
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– wiarygodność testów sprawności fizycznej stoso-
wanych dla naboru do sekcji sportowych (dr  K. 
Krupecki, ”The application of physical fitness te-
sts in selecting competitors for various sports”, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin),

– dynamika wskaźników ogólnej i specjalnej spraw-
ności fizycznej  zapaśników juniorów shidokan  
karate w cyklu rocznym (A. Juocziunas, ”General 
and special physical qualification of junior shiko-
dan karate fighters in yearly preparation cycle”, 
Uniwersytet Pedagogiczny, Wilno),

– ilościowa analiza wskaźników gry zespołów siat-
karek (A. Gavorka, ”The analysis of female volley-
ball teams game in quantitative data”, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Wilno),

– zmiany sprawności fizycznej specjalnej w okresie 
pokwitania płciowego (dr G. Girdauskas, ”Changes 
in special physical fitness of hockey players during 
pubertal period”, AWF, Kowno),

–  stosowanie ciągłego testu wytrzymałościowego dla 
oceny stanu funkcjonalnego i sprawności specjal-
nej piłkarek (R. Buryta, ”Application of endurance 
interrupt test in estimation of functional condition 
and special efficiency of female football players”, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin), 

– analiza porównawcza rozwoju fizycznego, zdol-
ności fizycznych i układu sercowo-naczyniowego  
młodych koszykarek i piłkarek ręcznych (prof. A.
Vilkas, ”Comparative analysis of young female 
basketball and handball players’ level of physical 
development, physical abilities and cardiovascular 
system parameters”, Uniwersytet Pedagogiczny, 
Wilno),

– analiza porównawcza gry głuchoniemych koszyka-
rzy ekipy Litwy uczestniczącej na trzech Igrzyskach 
Olimpijskich (A. Śatas, ”Playing activity peculiari-
ties of basketball players with the defective hearing 
during preparation for the three Olympic Games”, 
Uniwersytet Pedagogiczny, Wilno),

– analiza gry startowej koszykarzy klasy mistrzow-
skiej (K. Matulaitis, “Peculiarities of high perfor-
mance basketball players’ locomotion during the 
game”, AWF, Kowno),

– diagnostyka hokeistów – od badań laboratoryjnych 
do badań na boisku (prof. T. Gabryś, „The diagno-
stics of the ice hockey players – from laboratory to 
field methods” , AWF, Warszawa). 

Tematyka fizjologia sportu i biochemia („Sports 
Physiology and Biochemostry” cieszyła się, jak zwykle, 

dużym zainteresowaniem. Uwagę słuchaczy zwróciły 
referaty omawiające:
– zmiany krwiobiegu żylnego kończyn dolnych i ci-

śnienia krwi zawodników trenujących wytrzymałość 
po wykonaniu maksymalnych obciążeniach siło-
wych  (dr A. Grunovas, ”The changes of arterial 
pressure and arterial blood flow in the endurance 
athletes after maximal voluntary strength measure-
ment”, AWF, Kowno),

– procesy odnowy i ich zmienność wskaźników ukła-
du sercowo-naczyniowego w mezocyklu trenin-
gowym zawodników sportów walki, w warunkach 
stosowania wysiłków szybkościowo siłowych o du-
żej ich objętości (K. Poderyte, ”Influence of heavy 
training loads and peculiarities of recovery of car-
diovascular indices in cohort of combative sports 
group”, Uniwersytet Medyczny, Kowno),

– zmiany adaptacyjne układu transportu tlenu pod 
wpływem dozowanych obciążeń wibracyjnych 
(dr A. Mikiejev, ”Adaptable changes of oxygen 
transporting and respiratory functions of blood 
under the influence of dosed vibratory training”, 
Instytut Naukowy Sportu, Mińsk, Białoruś),

– wpływ diety na spoczynkowe stężenie mleczanu 
(M. Buryta, ”Influence of diet on resting indicators 
of lactate concentration”, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin),

– wpływ ochraniaczy stawu kolanowego na wskaźni-
ki funkcjonalne (P. Fiolkowski,  ”Effects of prophy-
lactic ancle supports on functional performance” 
Uniwersytet, Floryda, USA),

– naukowe podstawy stosowania biologicznie aktyw-
nych suplementów w treningu zawodników klasy mi-
strzowskiej (dr L. Losieva, ”Scientific appraoches 
to applying biologically active food supplements of 
combined action in sports of higher achievement”, 
AWFiS, Mińsk, Białoruś),

– właściwości diety sportowców trenujących wy-
trzymałość (dr Kemeryte-Riaubiene, “Nutrition 
of endurance training athletes”, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Wilno), 

– korelacyjne uzależnienia rozwoju fizycznego, mocy 
i niektórych wskaźników wegetatywnych aktyw-
nych fizycznie 20–21–letnich mężczyzn” (dr R. 
Dadeliene, “Correlative relations of the induces of 
physical fitness level, power and capacity of some 
vegetative functions in physically active men of 20–
–21 years age”, Uniwersytet Pedagogiczny, Wilno),

– wpływ dozowanych wysiłków wibracyjnych na ak-
tywację biologiczną, obwodowy przepływ krwi (N. 
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Ivanova, ”Influence of dozed vibration load by the 
method of biological activity stimulation on chan-
ges of regional blood circularity”, Instytut Naukowy 
Sportu, Mińsk, Białoruś).

W sesji plakatowej przedstawiono prace dotyczą-
ce treningu w pływaniu (dr B. Statkevicziene, AWF, 
Kowno; dr hab. E. Dybińska, AWF, Kraków), wieku 
przejawu menarche trenujących dziewcząt i struktury 
tkanki kostnej (prof. H. Stokłosa, AWF, Katowice), wpły-
wu suplementów Omega-3 na poziom przyswajania 
tlenu (dr S. Poprzecki, AWF, Katowice), lekkoatletycz-
nych obciążeń  treningowych rozwoju szybkości i mocy 
(dr A. Fiodorov, dr V. Rybakov, Uralski Uniwersytet 
Kultury Fizycznej, Rosja; L. Jaruszevicziene, Kolegium 
Mariampole, Litwa), ogólnych zagadnień treningu spor-
towego (dr V. Ivaszkiene, AWF, Kowno; dr I. Sivokin, 
IKF, Kustanaj, Kazachstan; M. Zolnowska, AWF, 
Warszawa; P. Cięszczyk, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin; A. Żebrowska, AWF, Katowice; S. Zuziak, 
AWF Warszawa).

Na końcowym posiedzeniu plenarnym przewodni-
czący  komisji prof. P. Tamoszauskas (Uniwersytet, 
Wilno) ogłosił wyniki rozpisanego konkursu na najbar-
dziej interesujące referaty, wygłoszone przez młodych 
pracowników naukowych. Trzecią nagrodę przyznano 
mgrowi Rafałowi Burycie (Uniwersytet Szczeciński), 
drugą – L. Vencłovaite (AWF, Kowno), pierwszą na-
grodę wręczono  K. Poderyte (Uniwersytet Medyczny, 
Kowno).

Na tym posiedzeniu dokonano także podsumowania 
pracy Komitetu Naukowego pracującego w składzie:
• przewodniczący: prof. dr hab. J. Skerneviczius 

(VUP);

• członkowie: prof. dr hab. H. Avanesian (Armenia), 
prof. dr hab. V. Balsevicz (Moskwa), prof. dr hab. 
A. Czepulenas (AWF, Kowno), prof. dr hab. 
T. Gabryś (AWF, Warszawa), prof. dr hab. J. 
Jaszczanin (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. 
P. Karoblis (VPU), prof. dr hab. K. Miszkinis 
(Akademia Olimpijska Litwy), prof. dr  hab. R. 
Miłaszius (VPU), prof. dr hab. J. Poderis (AWF, 
Kowno), prof. dr hab. V. Rogozkin (St-Petersburg), 
J. Saplinskas (VU), prof. dr hab. A. Skarbalius 
(AWF, Kowno), prof. dr hab. A. Skurvydas (AWF, 
Kowno), prof. dr hab. W. Starosta (Instytut Sportu, 
Warszawa), prof. dr A. Vilkas (VU).

W dyskusji podkreślono podniesienie poziomu 
wykładów plenarnych i doniesień w grupach tema-
tycznych. Po raz pierwszy rozpisano konkurs na naj-
lepsze referaty młodych naukowców. Wskazano na 
wartość naukową posterów autorstwa pracowników 
uczelni i ośrodków naukowych z Litwy, Rosji, Polski, 
Kazachstanu. Konferencję należy uznać za bardzo 
udaną, zarówno pod względem naukowym, jak i w wy-
miarze towarzyskim. Bardzo miła atmosfera sprzyjała 
wymianie doświadczeń. Nie ulega wątpliwości, że ba-
daczom w dziedzinie nauk o sporcie wypada bywać na 
tak ciekawym forum naukowym.

O prężności działania Komitetu Organizacyjnego  
Konferencji świadczył wzorowy przebieg wszystkich 
obrad oraz ich finalny efekt w postaci publikacji wydaw-
niczej zawierającej  skrót wszystkich wygłoszonych 
i zaprezentowanych na plakatach doniesień, które są 
także dostępne na stronie internetowej http://www.
sportinfo.lt.
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KONKURS
PUBLIKACJI NAUKOWYCH

z zakresu

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O NAGRODĘ IM. PROF. DR HAB. BOGDANA CZABAŃSKIEGO

Warunki uczestnictwa:
• Do konkursu mogą być zgłoszone prace opu bli ko wa ne w roku po prze dza jącym 

datę Kon kur su.
• Prace (w formie nadbitek) należy nadsyłać do końca marca każdego roku na 

adres or ga ni za to ra Konkursu:

Akademia Wychowania Fizycznego
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław
tel. 0 (prefiks) 71 347-31-69, fax. 348-25-27

www.awf.wroc.pl/czabanski
e-mail: olepio@awf.wroc.pl

• W Konkursie nie mogą brać udziału samodzielni pracownicy nauki.
• Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić sa mo dziel-

ny pra cow nik nauki.

Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca musi mieć charakter badawczy.
• Temat pracy musi jednoznacznie dotyczyć dy dak ty ki wychowania fi zycz ne go.

Jury Konkursu:
tworzy trzech samodzielnych pracowników AWF we Wro cła wiu, tj.
• Prorektor ds. Nauki,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Katedry Pływania.

Doroczne posiedzenia jury odbywają się 24 kwietnia, a wyniki konkursu zo sta-
ną podane do wia do mo ści wszyst kich uczestników Konkursu.

Nagrodzona jest jedna praca (dyplom oraz nagroda fi nan so wa – 1 000 zł net-
to).

Nagroda jest wręczana na inauguracji roku akademickiego Akademii Wy cho wa-
nia Fizycznego we Wrocławiu.
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SSYMPOZJUM MI�DZYNARODOWE 

WSCHÓD–BIA�ORU�–ZACHÓD

WSPÓ�PRACA W DZIEDZINIE KSZTA�TOWANIA
I WZMOCNIENIA ZDROWIA

24–28 pa�dziernika 2007 r. 
UNIWERSYTET PA�STWOWY W BRZE�CIU IM. A.S. PUSZKINA 

• • • 
Komitet Organizacyjny  
Uniwersytet im. A.S. Puszkina,  
boul. Kosmonautów 21,
224016 m. Brze��, Bia�oru�
�el. (00375-162) 23-90-34, faks: (00375-162) 23-09-96 
e-mail: ger@brsu.brest.by, lfk@brsu.brest.by
Informacja dodatkowa: http://www.brsu.brest.by

Problematyka

 Edukacyjna
Doskonalenie i kszta�towanie zdrowia w systemie edukacji: do�wiadczenie, 
problemy, badania i perspektywy 

 Profilaktyczno-rehabilitacyjna 
Rola wspó�pracy mi�dzynarodowej w doskonaleniu ró�nych metod rehabilita-
cji, profilaktyki i stymulacji rozwoju somatycznego, funkcjonalnego i moto-
rycznego cz�owieka  


