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Elżbieta Cieśla 
Rozwój biologiczny, sprawność i wydolność fizyczna oraz wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodych kobiet  

z różnych środowisk zamieszkania 
 

Wstęp. Badania dotyczyły rozwoju fizycznego, sprawności i wydolności fizycznej oraz wybranych aspektów zachowań 
zdrowotnych (aktywność ruchowa, palenie papierosów, subiektywna ocena własnego zdrowia). W ocenie społecznego 
zróżnicowania poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego wykorzystano dane o środowisku zamieszkania. 

Cel. Celem badań jest porównanie rozwoju biologicznego, sprawności i wydolności fizycznej oraz określenie poziomu 
wybranych aspektów zachowań zdrowotnych kobiet z różnych środowisk zamieszkania. 

Materiał i metody. Badaniami objęto 503 studentki kierunku fizjoterapii, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Wiek 
badanych wahał się w przedziale 19–23 lata. W niniejszej pracy poddano analizie jedynie wyniki studentek przyjętych na 
pierwszy rok studiów stacjonarnych (n = 105). 

Wyniki. U badanych kobiet w wieku 19 lat występują niewielkie różnice w poziomie rozwoju omawianych cech 
somatycznych w zależności od miejsca zamieszkania. Poziom rozwoju sprawności i wydolności fizycznej jest zbliżony w obu 
porównywanych grupach. Zauważa się jednak niewielką tendencję do osiągania wyższego zaawansowania rozwojowego 
wskaźników określających zdolności adaptacyjne do wysiłków fizycznych oraz w aspektach siły w grupie badanych 
zamieszkujących środowisko wiejskie. 

Wnioski. Spośród analizowanych wskaźników zachowań zdrowotnych jedynie subiektywna ocena zdrowia wykazuje 
związek z miejscem zamieszkania. 

 
 

Jerzy Januszewski, Edward Mleczko 
Ewaluacja sprawności fizycznej krakowskich studentów: założenia teoretyczne, implikacje praktyczne 

 
Cel. W związku z tym, że w Polsce nie skonstruowano testu pomiaru sprawności fizycznej dla młodzieży akademickiej 

opartego na uświadomionych przesłankach zdrowotnych, postanowiono opracować jego własną autorską wersję. 
Uwzględniono w jego budowie własne doświadczenia w konstrukcji testów motorycznych oraz założenia koncepcji health-
related fitness (H-RF). 

Materiał i metody. Wykorzystano materiał zebrany w badaniach prowadzonych na terenie ośmiu państwowych 
uczelni Krakowa. Ogółem uwzględniono wyniki 1088 kobiet i 977 mężczyzn przyjętych na pierwszy rok studiów. Brano pod 
uwagę zmienne, które powinny znaleźć się w strukturze testu sprawności fizycznej koncepcji H-RF oraz czy ich rozproszenie 
miało cechę rozkładu normalnego. Wyliczono podstawowe charakterystyki statystyczne i za pomocą metody Mc Cloya 
opracowano wartości punktowe dla wszystkich prób. 

Wyniki. Zestawiono je w tabelach punktowych dla kobiet i mężczyzn. Opracowano metodykę przeprowadzenia badań. 
Zaproponowano sposób wykorzystania testu oraz interpretację wyników badań testowych. 

Wnioski. Zastosowane do oceny sprawności fizycznej w konwencji zdrowia próby odpowiadają warunkom 
poprawności budowy rodzaju testów w ramach konwencji H-RF i są możliwe do przeprowadzenia w realiach funkcjonowania 
studiów wychowania fizycznego w naszym kraju. Należy rezygnować ze stosowania w ocenie wyników sprawności skal 
opartych wyłącznie na normie statystycznej. Zaleca się, aby wynik testowania wykorzystywać do oceny skutków pracy 
pedagogicznej, a nie do określenia tylko satysfakcjonującej (lub niesatysfakcjonującej) normy statystycznej. Tradycyjne 
podejście statystyczne może znaleźć zastosowanie w badaniach stanu biologicznego populacji studiujących, a także do 
określania jego zmienności międzypopulacyjnej i wnioskowania o kondycji fizycznej oraz zdrowotności młodzieży 
akademickiej w danym czasie. 
 



Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk 
Związki między próbami siłowo-szybkościowymi o odmiennej strukturze ruchu. Część I 

 
Wstęp. Skoki dosiężne i w dal z miejsca oraz pchnięcia i rzuty piłkami lekarskimi należą do prób motorycznych 

bardzo często włączanych do zestawów testów oceniających sprawność fizyczną – motoryczną. Preferuje się zwłaszcza 
skoki w dal, które w zbiorach testów zamieszczonych w krajowych publikacjach występują aż 86 razy, a także skok dosiężny, 
odnotowany w 47 przypadkach. Wartość liczbowa tego drugiego wraz z danymi dotyczącymi podstawowych cech 
somatycznych jest wykorzystywana do obliczania tzw. wskaźnika Sargenta, który służy do pośredniej oceny (przez MPA) 
maksymalnej mocy anaerobowej, jak również – według niektórych autorów – do określenia ogólnej sprawności fizycznej. 
Denisiuk na podstawie przeprowadzonych z początkiem lat sześćdziesiątych badań z 17 zastosowanych prób za najbardziej 
reprezentatywny uznał rzut piłką lekarską o ciężarze 2 kg znad głowy. Również rzut piłką lekarską oburącz w tył ponad 
głową, wchodzący w skład testu sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży autorstwa Chromińskiego, uzyskał wysokie 
notowania pod względem rzetelności i trafności. 

Cel pracy. Omawiane próby, aczkolwiek uwarunkowane tymi samymi zdolnościami motorycznymi, tzn. siłą i 
szybkością, różnią się znacznie strukturą ruchu. W piśmiennictwie brak lub jest niewiele prac omawiających zależności tych 
prób od cech somatycznych w relacjach do pozycji ciała w trakcie ich wykonywania oraz od ciężaru stosowanego sprzętu. 
Ponadto istotne jest poznanie wartości diagnostycznej wskaźników po przekształceniu cech składowych zapewniających ich 
równorzędny udział w ocenie wskaźników. 

Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły pomiary podstawowych cech budowy ciała i wyniki prób 
motorycznych 98 studentów pierwszego roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przeprowadzonych w 
semestrze letnim 2007 r. Wykorzystując pomiary wysokości i masy ciała określono wskaźniki wagowo--wzrostowe. Na próby 
siłowo-szybkościowe składały się wyniki skoku dosiężnego i skoku w dal z miejsca oraz rzuty piłkami lekarskimi trzy-, dwu- i 
jednokilogramowymi oburącz w przód znad głowy, oburącz w tył ponad głową, a także pchnięcia piłki sprzed klatki piersiowej, 
pchnięcia piłki z pozycji bocznej (tylko piłki 2 kg i 3 kg) oraz rzut jednokilogramową piłką jednorącz. Wszystkie rzuty były 
wykonywane z miejsca. Wyniki skoku dosiężnego i cech somatycznych umożliwiły obliczenie wskaźnika Sargenta według 
wzoru: (wysokość skoku w cm × masa ciała w kg): wysokość ciała w centymetrach. 
W kolejnym wskaźniku wynik skoku dosiężnego zastąpiono rezultatem skoku w dal z miejsca. Dodatkowo wskaźniki te 
obliczono z wyeliminowaniem wysokości ciała. Następne dwa wskaźniki stanowiły iloczyny – w pierwszym przypadku 
wysokości skoku dosiężnego i masy ciała, w drugim – długości skoku i masy ciała. Posługując się terminem przyjętym przez 
Ważnego nazwano je wskaźnikami siły zrywowej. 

Wyniki. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej, obliczając podstawowe wskaźniki i korelacje. Zestawione w 
tabelach współczynniki korelacji ilustrują związki między skokami i rzutami. W większości przypadków, z wyjątkiem skoków, 
najbardziej spójne więzy tworzyły rzuty najcięższym trzykilogramowym sprzętem. Pozycję wyrzutną najbardziej korzystną dla 
ścisłości związków obu wskaźników i ich kolejnych mutacji określają pchnięcia sprzed klatki piersiowej (korelacje od r = .63 
do r = .81). 

Wnioski. W relacjach między skokami a rzutami wpływ na moc związków wywiera zarówno pozycja wyrzutna, jak i 
ciężar stosowanego sprzętu. Stąd w zależności od celu badań należy dobierać odpowiednie próby. Ponieważ korekta 
udziału cech składowych we wskaźniku utworzonym przez długość skoku przyczynia się do precyzyjniejszej oceny zjawisk, 
takie działania mogą być w praktyce zastosowane zarówno do oceny sprawności fizycznej – motorycznej, jak i do określania 
maksymalnej pracy anaerobowej. 
 
 

Włodzimierz Starosta, Alicja Paszkiewicz 
Współzależność wyników testu globalnej koordynacji ruchowej i orientacji w „schemacie ciała” u dzieci w wieku 8–13 lat 

 
Wstęp. Człowiek jest jednością psychomotoryczną, a rozwój sfery ruchowej jest równoległy i wzajemnie zależny od 

sfery umysłowej. Ruch jest genetycznie uwarunkowany, a więc wpisany w program życia człowieka. Jest on niezbędny do 
zdobywania nowych doświadczeń, te z kolei umożliwiają porządkowanie świata i coraz bardziej racjonalne poruszanie się w 
nim. Racjonalność ta uzależniona jest od poziomu orientacji w „schemacie ciała”. Pojęcie tego schematu związane jest ze 
sposobem odczuwania własnego ciała i jego znajomością. Proces tworzenia w świadomości człowieka „schematu ciała” 
łączy się ściśle z wielkością bagażu jego doświadczeń ruchowych. Pojęcie to w nauce o ruchach człowieka utożsamiać 



można z „czuciem ciała”. Mimo dużego znaczenia tego pojęcia dla efektywności nauczania ruchów nieczęsto poddawano je 
badaniom. 

Cel badań. W bogatym piśmiennictwie dotyczącym koordynacji ruchowej brak doniesień dotyczących związku 
występującego pomiędzy poziomem koordynacji ruchowej a „schematem ciała”. Stąd celem badań było określenie 
współzależności występującej między poziomem globalnej koordynacji ruchowej a orientacją w „schemacie ciała”. 

Materiał i metody. Badaniom poddano 69 dzieci w wieku 8–13 lat (średnia wieku – 10,5 lat) uczących się w szkole 
publicznej. Wśród nich było 35 dziewcząt i 34 chłopców. Poziom globalnej koordynacji ruchowej określano za pomocą testu 
W. Starosty [1, 2], a orientacji w „schemacie ciała” – testem C. Daurata-Hmeljak i innych [3]. 

Wyniki. W wyniku analizy materiału badań stwierdzono występowanie licznych i silnych korelacji miedzy poziomem 
globalnej koordynacji ruchowej a orientacją w „schemacie ciała”. 

Wnioski. Wyniki testu globalnej koordynacji najliczniej korelowały z tymi zadaniami testu „schematu ciała”, w których 
badani odwoływali się do wiedzy odnośnie do swego ciała, tworzonej na podstawie wrażeń kinestetycznych i w których 
wyobrażenie ciała było najbardziej uogólnione. 
 
 

Jerzy Sadowski, Dariusz Gierczuk 
Wpływ treningu koordynacyjnego na umiejętności techniczne zapaśników stylu klasycznego o różnym poziomie 

zaawansowania sportowego\ 
 

Wstęp. Trening koordynacyjny pełni istotną rolę w szkoleniu sportowym zapaśników. Niestety, pozostaje on 
zagadnieniem niedostatecznie poznanym i opracowanym od strony naukowej i metodycznej, co nie sprzyja jego stosowaniu 
w praktyce sportowej. Mimo to stanowi jeden z najważniejszych i nieodłącznych komponentów procesu treningowego. 

Cel badań. Celem badań było określenie wpływu treningu koordynacyjnego na poziom umiejętności technicznych 
zapaśników stylu klasycznego na różnym poziomie zaawansowania sportowego. 

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyli zapaśnicy w wieku 13–14 i 18–19 lat z UKS ,,Dwójka” oraz SMS w 
Radomiu. Podstawową metodą badań był eksperyment pedagogiczny, który polegał na wprowadzeniu do procesu 
treningowego zapaśników zwiększonej objętości środków o różnej złożoności koordynacyjnej. Eksperyment obejmował 84 
jednostki treningowe, na których kształtowano siedem zdolności koordynacyjnych (różnicowanie kinestetyczne ruchów, 
równowaga, rytmizacja, orientacja czasowo-przestrzenna, szybka reakcja, dostosowanie i sprzężenie ruchów). Sumaryczna 
objętość stosowanych ćwiczeń koordynacyjnych w całym eksperymencie wynosiła 180 minut na każdą badaną zdolność. 

Wnioski. Otrzymane wyniki świadczą o dużym znaczeniu specjalnie zaplanowanego treningu koordynacyjnego u 
zapaśników. Zwiększenie objętości środków koordynacyjnych łączyło się z poprawą jakości wykonania elementów 
technicznych. Zawodnicy młodsi byli bardziej podatni na ukierunkowany trening koordynacyjny niż zawodnicy starsi. 
Największą poprawę techniki zaobserwowano u zawodników, niezależnie od poziomu zaawansowania, w tych elementach, 
które przed eksperymentem były najsłabiej opanowane. Również w grupie zapaśników młodszych związki między zmianami 
zdolności koordynacyjnych a umiejętnościami technicznymi były bardziej wyraźne. 
 
 

Magdalena Krzykała, Urszula Czerniak, Anna Demuth, Ewa Ziółkowska-Łajp 
Modele otłuszczenia ciała w ocenie dymorfizmu płciowego na przykładzie sportowców trenujących hokej na trawie 

 
Cel badań. Jak wynika z badań, sportowcy są przeciętnie mniej otłuszczeni i bardziej umięśnieni w stosunku do 

populacji w tym samym wieku i tej samej płci. U kobiet stwierdza się na ogół większe zasoby tkanki tłuszczowej niż u 
mężczyzn uprawiających tę samą dyscyplinę sportu. Celem pracy było oszacowanie różnic dymorficznych w dystrybucji 
tkanki tłuszczowej w grupie zawodników i zawodniczek uprawiających hokej na trawie na poziomie kadry młodzieżowej. 

Materiał i metody. Pomiarami objęto 25 mężczyzn w wieku 22–23 lat oraz 37 kobiet w wieku 18–25 lat uprawiających 
hokej na trawie. W obu zespołach wykonano pomiary następujących cech morfologicznych: wysokości ciała, masy ciała oraz 
grubości fałdów skórno-tłuszczowych (dolny kąt łopatki, klatka piersiowa, biceps, triceps, brzuch, grzebień biodrowy, udo, 
podudzie). Do oceny dystrybucji tkanki tłuszczowej wykorzystano dwa modele. Model pierwszy obejmował tkankę 
tłuszczową zlokalizowaną na kończynach oraz w obrębie tułowia. Model drugi zakładał podział otłuszczenia na gynoidalne 



(suma fałdów skórno-tłuszczowych uchwyconych na brzuchu i na udzie) oraz androidalne (suma fałdów skórno-
tłuszczowych uchwyconych na klatce piersiowej oraz pod dolnym kątem łopatki). 

Wyniki badań. Na podstawie analizy zebranego materiału stwierdzono, że istnieje znacząca różnica w poziomie 
otłuszczenia hokeistów i hokeistek. Obie płcie są relatywnie bardziej otłuszczone na kończynach w stosunku do okolic 
tułowia, przy czym w przypadku kobiet różnice te są wyraźniejsze. Ponadto zaobserwowano przewagę gynoidalnego typu 
rozmieszczenia komponenty tłuszczowej wśród badanych zawodników. 
 
 

Jan Fenczyn, Joanna Pieczarkowska 
Aktywność rekreacyjna jako jedna z form odreagowywania negatywnych napięć emocjonalnych u dziewcząt  

w wieku 12–18 lat 
 

Celem badań było ustalenie hierarchii motywów sterujących aktywnością rekreacyjną dziewcząt w okresie dorastania 
oraz zmian tej hierarchii dokonujących się wraz z wiekiem. Zakłada się, iż poprzez aktywność rekreacyjną dokonuje się 
odreagowanie negatywnych napięć emocjonalnych. 

Materiał i metoda. Zbadano trzy trzydziestoosobowe (12, 15, 18 lat) grupy dziewcząt wielkomiejskich. Oceny 
poziomu negatywnych stanów emocjonalnych dokonano za pośrednictwem: testu STAI C.D. Spielbergera (skal X-2, lęk-
cecha) i testem Nastroje i Humory, który opracowali A.H. Bussá i A. Durkee (ogólny poziom i występujące formy agresji). 
Oryginalny Kwestionariusz Dyspozycji Motywacyjnych służył do ustalenia motywów aktywności rekreacyjnych badanych. 
Został on opracowany na podstawie koncepcji aktywności rekreacyjnej autorstwa R. Winiarskiego (1991). 

Wyniki i wnioski. W efekcie badań ustalono poziomy negatywnych napięć emocjonalnych oraz hierarchię motywów 
aktywności rekreacyjnej i ich zmiany w rozpatrywanych grupach wiekowych. 
 

PRACE PRZEGLĄDOWE 
Wacław Petryński 

Trzy sposoby przetwarzania informacji w sterowaniu ruchami – instynkt, inteligencja i intuicja 
 

Autor wskazał na fakt, że nie ma jednoznacznych, nie budzących wątpliwości definicji pojęć: „instynkt”, „inteligencja” i 
„intuicja”. Rzadko można stworzyć definicję w pełni uniwersalną, którą w tym samym brzmieniu można wykorzystać w każdej 
dziedzinie nauki. Jest więc naturalne, że każda dziedzina tworzy swoje własne nazewnictwo. Definicja danego pojęcia w 
określonej dziedzinie nauki powinna być jednak jak najbardziej zbliżona do znaczenia potocznego, nie może być sprzeczna 
ze znaczeniem tego samego pojęcia w innych dziedzinach nauki, a także musi pasować do spójnego systemu nazewnictwa 
stosowanego w tej dziedzinie. Z punktu widzenia antropomotoryki listę najważniejszych cech instynktu, intuicji i inteligencji, 
które powinny znaleźć się w definicjach tych trzech pojęć, można stworzyć odpowiadając na następujące pytania: Czy jest to 
cecha gatunkowa, czy jednostkowa? W jakich czynnościach stosuje się dane sterowanie? Jaki jest sposób przetwarzania 
informacji w trakcie sterowania? Czynności można podzielić na typowe nie wymagające przetwarzania informacji, typowe 
wymagające przetwarzania informacji oraz nietypowe wymagające przetwarzania informacji. Sposób przetwarzania 
informacji – to sterowanie w trybie otwartej pętli i sterowanie w trybie zamkniętej pętli. Wychodząc z tych przesłanek, autor 
przedstawił propozycje definicji pojęć „instynkt”, „inteligencja” i „intuicja” pod kątem potrzeb antropomotoryki. Wynika z nich 
szczególna użyteczność w sterowaniu ruchami i uczeniu się ich intuicji, powszechnie niedocenianej w nauce. W tym 
kontekście sztywne wymogi pisania prac, określone przez poważne czasopisma naukowe, mogą wręcz zahamować rozwój 
nauki. 
 

POLEMIKI I DYSKUSJE 
Jacek Wilczyński 

Charakterystyka równowagi na przykładzie parametrów stabilograficznych SPOX i SPOY u dzieci w wieku 12–15 lat 
 



Cel badań. Utrzymywanie równowagi jest procesem, w którym występują ciągłe zmiany parametrów oraz 
mechanizmów zabezpieczających w funkcji czasu. Celem badań była charakterystyka równowagi na przykładzie parametrów 
stabilograficznych SPOX i SPOY u dzieci w wieku 12–15 lat. 

Materiał i metoda badań. Badaniami objęto 503 dzieci z wylosowanych uprzednio dwu placówek dydaktycznych: 
Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Równowagę badano na platformie stabilograficznej. Do 
opisu równowagi zastosowano średni punkt obciążenia X (SPOX) i średni punkt obciążenia Y (SPOY). 

Wyniki. Wartość SPOX dla całej grupy badanych oscylowała od 0,86 przy oczach otwartych do – 2,49 przy oczach 
zamkniętych. U dziewcząt od 0,94 przy oczach otwartych do – 2,51 przy oczach zamkniętych, u chłopców od – 0,78 przy 
oczach otwartych do – 2,48 przy oczach zamkniętych. Wartość SPOY dla całej grupy badanych oscylowała od 39,72 przy 
oczach otwartych do 40,16 przy oczach zamkniętych. U dziewcząt od 39,94 przy oczach otwartych do 42,27 przy oczach 
zamkniętych, u chłopców od 39,72 przy oczach otwartych do 40,16 przy oczach zamkniętych. 

Wnioski. Analiza wariancji dla SPOX wykazała jedynie istotny efekt opcji badania, co wyraźnie różnicuje badanie przy 
oczach otwartych i przy oczach zamkniętych (p < 0,001). Zamknięcie oczu powoduje wzrost wartości SPOX z jej 
przesunięciem w lewą stronę (większe obciążenie lewej nogi). Prze mieszczenia COP w płaszczyźnie czołowej są znacznie 
mniejsze, a wzrost niestabilności w tej płaszczyźnie jest zazwyczaj skutecznie kompensowany przez strategię stawu 
biodrowego. Analiza wariancji dla SPOY wykazała istotne zróżnicowanie względem płci (p < 0,008), istotny efekt wieku (p < 
0,001), istotną interakcję płci i opcji badania (p < 0,001) oraz istotną interakcję wieku i opcji badania (p < 0,001). Zamknięcie 
oczu powoduje wzrost wartości SPOY przez pochylenie ciała w przód. Ubytek równowagi jest zazwyczaj kompensowany 
strategią stawu skokowego. 
 

RECENZJE 
Edward Mleczko 

O książce Grażyny Nowak-Starz „Rozwój fizyczny i zagrożenia zdrowia populacji w wieku rozwojowym 
w okresie przemian społeczno-ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku” 

 
INFORMACJE 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”  
Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa „Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku wodnym” 

 
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” - Spała, 26–28.11.2007 r. 
Cel konferencji: Prezentacja wyników badań naukowych i wdrożeń metodycznych dotyczących doskonalenia procesu 
treningu i rywalizacji w sporcie wyczynowym dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w sporcie dla wszystkich oraz w sporcie 
niepełnosprawnych. 
Tematyka prac:  
• metodyka treningu (ze szczególnym uwzględnieniem relacji trening – odnowa psychobiologiczna – współzawodnictwo), 
• selekcja kwalifikowanych zawodników do kadry i SMS, 
• programowanie i organizacja treningu, 
• technologia sterowania treningiem i przygotowania do zawodów, 
• kształcenie i doskonalenie zawodowego trenerów i instruktorów, 
• wdrożenia wyników badań naukowych do praktyki sportowej. 
 
Konferencja metodyczno-szkoleniowa Kraków, 29.09.2007 r. 
Cel konferencji: Wymiana poglądów, doświadczeń i wdrożeń metodycznych dotyczących prowadzenia zajęć w środowisku 
wodnym, przedstawienie aspektów prawnych pracy nauczyciela wychowania fizycznego 
Główne tematy: 
• Kształcenie w obszarze aktywności ruchowej w środowisku wodnym 
• Bezpieczna organizacja aktywności ruchowej w środowisku wodnym 
 


