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Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akade-
mickiego oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, 
39. już numer „Antropomotoryki”. Staramy się być ter-
minowi. Nie możemy zawieść coraz szerszego kręgu 
stałych prenumeratorów czasopisma oraz narazić się 
na obniżenie pozycji, jaką mamy już na liście Index 
Copernicus. W czerwcu otrzymaliśmy pocztą interne-
tową  wiadomość, na którą czekaliśmy już od dawna. 
Niech mi będzie wolno przytoczyć ją w oryginale: 

Dear Editor,

Thank you for sending us a print copy of Antropo-
motoryka. Based on this issue we have re-evaluated the 
journal, which now is expected to receive ICV = 4.01 at the 
end of 2007 year.

Please keep in mind that the final journal’s evaluation 
for a given year is done after the end of the year, usually 
in January and February of a following year. To ensure up-
to-date evaluation of your journal, please keep sending us 
printed copies regularly as soon as they are issued to the 
following address:

Index Copernicus,
Journals Evaluation Department
Ustrzycka 11, 02-141 Warsaw, Poland European Union

Dobrze by było, gdyby ta informacja dotarła do 
świadomości nie tylko czytelników, ale także współ-
pracowników i współtwórców naszego sukcesu. Myślę 
w tym przypadku przede wszystkim o naszym strate-
gicznym sponsorze, dzięki któremu utrzymujemy ostat-
nio bez większych przeszkód właściwe tempo wydaw-
nicze. Jak wiadomo, jest nim Akademia  Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. Równocześnie pragniemy 
zapewnić wszystkich odpowiedzialnych za rozwój na-
ukowy kadr, że jesteśmy otwarci na promowanie dobrej 

W TRZECIM KWARTALE 2007 ROKU 
WYDAJEMY 39. NUMER  „ANTROPOMOTORYKI”

IN THE THIRD QUARTER OF 2007 WE ARE PUBLISHING
39TH NUMBER OF “ANTROPOMOTORYKA”

i rzetelnej wiedzy w czasopiśmie posiadającym uznaną 
już pozycję w kręgu nauk medycznych. Dzięki zdoby-
tym punktom (wierzę w to, że nie będzie ich kwestio-
nować Ministerstwo Nauki) można wzmocnić pozycję 
naukową każdej uczelni. Jak na razie nie ma aktual-
nej listy rankingowej czasopism Ministerstwa Nauki. 
A szkoda! W wielu uczelniach wyższych jako podsta-
wę oceny pracy naukowej bierze się pod uwagę punk-
ty opracowane przez dawno już nieistniejący  Komitet 
Badań Naukowych (KBN). 

Na pewno cztery punkty – to  nie kres naszych 
aspiracji. Walczyć będziemy o wyższą pozycję w ran-
kingu Index Copernicus. Już na wiosnę przesłaliśmy 
do Ministerstwa materiały potrzebne do wyceny nasze-
go czasopisma.  W bieżącym  roku do wniosku o do-
finansowanie dołączymy recenzję kolejnych wydań 
kwartalnika w 2007 roku. Nie mamy się czego wsty-
dzić. Istniejemy na rynku wydawniczym. Zdobywamy 
coraz większe uznanie u naszych współpracowników. 
Systematycznie poszerza się krąg autorów polskich 
i zagranicznych. Sądzimy, że spełniamy obietnice wy-
powiadane corocznie. Czytelnik może być zadowolo-
ny z poziomu naukowego prezentowanych artykułów. 
Musimy o tym pamiętać, bo w sytuacji trudności finan-
sowych, z którymi borykają się wszystkie instytucje 
budżetowe, redakcjom czasopism naukowych z kręgu 
nauk o kulturze fizycznej coraz trudniej o sponsora 
strategicznego. Dotowane są periodyki, których zasięg 
jest międzynarodowy, a poziom prac sięga szczytów 
Listy Filadelfijskiej. Mamy świadomość tego, że musimy 
podjąć i takie wyzwanie. Jest to jednak perspektywa 
kilku lat. Do tego musi dojrzeć Redakcja, współpracow-
nicy i nasi odbiorcy. 

NR 39 2007AN TRO PO MO TO RY KA
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Na początek doprowadziliśmy poziom edytorski 
do granicy marzeń. Staramy się wydawać regularnie 
materiały w języku angielskim oraz w wersji polsko-
-angielskiej. Udostępniamy szpalty naszego czaso-
pisma autorom z innych krajów. W każdym numerze 
zamieszczamy ich prace. Na pewno jest  to wynik 
promocji periodyku na konferencjach międzynarodo-
wych. Przyczyniają się do tego również osobiste kon-
takty z potencjalnymi współpracownikami czasopisma 
członków Redakcji i Rady Redakcyjnej. Znaczący 
udział w jego promocji ma też Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Motoryki Sportowej – IASK. Dlatego 
też naczelnemu redaktorowi wypada podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do tego, że możemy do rąk czytelników oddać 39. już 
numer „Antropomotoryki”. Szczególne słowa podzięko-
wania są kierowane pod adresem naszego głównego 
sponsora, AWF w Krakowie. W tej uczelni  od blisko 
dwudziestu lat „Antropomotoryka” jest wydawana jako  
organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki 
Sportowej – IASK oraz  obecnie  Komitetu Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Pragniemy zapewnić, że corocznie jesteśmy skru-
pulatnie oceniani przez grono najbardziej kompetent-
nych fachowców na wniosek zespołu prowadzącego li-
stę rakingową dawnego KBN oraz czasopism wydawa-
nych w kręgu nauk medycznych pn. Index Copernicus. 
Brane są pod uwagę takie kryteria, jak wartość publi-
kacji (merytoryczna, edytorska, promocyjna, marketin-
gowa), pozycja naukowa autorów prac, zasięg rozpo-
wszechniania, częstotliwości oraz regularności wydań 
itp. Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że oceny są 
obiektywne i ostre. Trudno spełnić wszystkie wymogi 
periodykowi spoza kręgu nauk medycznych. Walczymy 
jednak i nie poddajemy się. Corocznie podnosimy swo-
ją wartość. Jak to zaznaczono wcześniej, w bieżącym 
roku przekroczyliśmy granicę czterech punktów. Należy 
sądzić, że stali czytelnicy „Antropomotoryki” dostrze-
gli kontynuację zmian, jakie były wprowadzane przez 
Redakcję w latach minionych (papier kredowy, format 
A-4 czasopisma,  kolorowa, laminowana okładka, pre-
zentacja materiałów w dwóch szpaltach, dwujęzyczne 
streszczenia publikacji, informacje dla autorów prac, 
słowa kluczowe, tytuły artykułów, treści tabel oraz rycin 
itp.). Dla czasopism naukowych być może są to mało 
znaczące szczegóły. Prawa rynku wymagają jednak, 
aby wartościowa treść publikacji była zamieszczana 
w ładnym estetycznie czasopiśmie. 

Cieszymy się, że w biegu Redakcji ku coraz wyż-
szej ocenie znaleźliśmy sojuszników, a sceptycy nam 

nie przeszkadzali. Dziękujemy wszystkim i prosimy 
o cierpliwość. Szkoda byłoby, aby „Antropomotoryka” 
– z takim trudem odbudowana – musiała po raz drugi 
opuścić Kraków. Na pewno zajmowana przez nią pozy-
cja na liście rangowej nie satysfakcjonuje jej głównego 
sponsora – AWF w Krakowie. Takie odczucia ma też 
Redakcja i Rada Redakcyjna. Trudno jednak znaleźć 
się w kręgu periodyków medycznych. Pokonujemy 
przeszkody wierząc w to, że możemy uzupełniać wie-
dzę o zdrowym człowieku w ruchu, która jest potrzeb-
na w profilaktyce zdrowia i  rehabilitacji. Dostarczamy 
także biologicznych punktów odniesienia w badaniach 
ludzi uprawiających sport wyczynowo lub tylko dla 
podtrzymania własnej kondycji zdrowotnej. Jak z po-
wyższego wynika, zajmujemy się przede wszystkim 
człowiekiem zdrowym i sposobami umożliwiającymi 
mu owego zdrowia pomnażanie. To różni nas od kla-
sycznych nauk medycznych. Z przesłanek teoretycz-
nych i działalności praktycznej wynika, że w XXI wieku 
jest to zadanie równie ważne i niełatwe, jak leczenie 
chorób. Służba wyżej wymienionym ideałom wynika z  
naszej misji i  posłannictwa.  

Należy też wspomnieć, że pomimo stosunkowo 
wysokiej ceny za naukowy periodyk, w minionym roku 
wzrosło zapotrzebowanie na stałą jego prenumeratę. 
Na zainteresowanie nim wskazywały również nie tylko 
rozprawy i artykuły napływające do Redakcji z różnych 
stron świata, ale także głosy polemiczne i dyskusje na 
temat poruszanych na jego łamach problemów nauko-
wych. Dziękujemy za nie i prosimy o dalsze! Niektóre 
z owych wystąpień miały charakter rozpraw nauko-
wych. Część z nich została już opublikowana (za zgodą 
autorów), a inne czekają na swoją kolej.

Na zakończenie prezentacji najważniejszych spraw 
redakcyjnych pragnę „ku pokrzepieniu serc”  naszych 
wiernych czytelników dodać jeszcze i to, że do utrzy-
mania wysokiego poziomu „Antropomotoryki” w wersji 
polsko-angielskiej dopinguje nas  miejsce, w którym 
ją redagujemy. Jest nim stołeczno-królewskie miasto 
Kraków, gdzie od 1364 działa Uniwersytet Jagielloński. 
Wiekowe mury jednej z najstarszych europejskich 
uczelni nieustannie przypominają światu, że gdy cho-
dzi o rozwój nauki nasz kraj nigdy nie był i nie jest 
zaściankiem ani kontynentu, ani świata. Alma Mater 
Jagiellonica stała się też osiemdziesiąt lat temu mat-
ką szkoły nazywanej dzisiaj Akademią Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. Chociażby tylko ze względu 
na bliskie pokrewieństwo wspomnianej uczelni nie 
można dopuścić do tego, by w murach młodszej córki 
przesławnego Uniwersytetu Jagiellońskiego było wy-
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dawane czasopismo na niskim poziomie naukowym 
i edytorskim. Czy tak jest – proszę przeglądnąć treść 
kolejnego, 39. numeru naszego kwartalnika.

W dziale „Rozprawy i artykuły” pomieściliśmy sie-
dem prac. Otwiera go artykuł  w języku angielskim 
”Physical Development, Physical Aptitude and Capacity 
as Well as Chosen Health Behaviors of Young Women 
in Light of Environmental Differences” autorstwa 
Elżbiety Cieśli, której publikacje na temat genetycznych 
uwarunkowań cech funkcjonalnych zamieszczała już 
„Antropomotoryka”. Tym razem kielecka badaczka pro-
blemów środowiskowych i genetycznych uwarunkowań 
potencjalnego aspektu motoryczności człowieka  pre-
zentuje wyniki badań nad środowiskowym uwarunko-
waniem podstawowych wskaźników rozwoju fizyczne-
go, wydolności fizycznej oraz zachowań zdrowotnych 
u studentek z Akademii Świętokrzyskiej. Interesujące 
wydaje się to, że na Kielecczyźnie ujawniają się nadal 
różnice pod względem subiektywnej oceny zdrowia, 
a także w poziomie rozwoju fizycznego oraz  w wydol-
ności  u osobników różniących się statusem miejsca 
stałego zamieszkania (miasto – wieś). 

Dwaj krakowscy badacze motoryczności człowieka 
w kolejnym artykule pt. „Ewaluacja sprawności fizycz-
nej krakowskich studentów: założenia teoretyczne, 
implikacje praktyczne” proponują wprowadzenia nowe-
go sposobu oceny w konwencji zdrowia sprawności fi-
zycznej (tabel punktacyjnych) młodzieży akademickiej. 
Ich zdaniem w indywidualnych przypadkach należy 
wykorzystywać wynik testowania do diagnozy stanu 
rozwoju sprawności fizycznej i pracy pedagogicznej, 
a nie do określenia tylko satysfakcjonującej (lub niesa-
tysfakcjonującej) normy statystycznej. Są przekonani, 
że  tradycyjne podejście do jej pomiaru (suma punktów 
za wynik w teście) może znaleźć  zastosowanie w ba-
daniach populacyjnych, np. gradienów społecznych, 
zmienności międzypokoleniowej, poziomu kondycji fi-
zycznej w danym czasie oraz zdrowotności młodzieży 
akademickiej.

Stały już współpracownik, dr Adam Haleczko, eme-
rytowany pracownik naukowy AWF we Wrocławiu, 
ale nadal aktywny w swej pracy twórczej i dydaktycz-
nej w nowopowstałym Collegium Glacenze, Polsko-
Czeskiej Szkole Biznesu i Sportu w Rudzie Śląskiej, 
z powodzeniem rozwija swoje zainteresowania badaw-
cze wraz z zespołem młodszych współpracowników 
nad somatycznymi i środowiskowymi uwarunkowania-
mi zdolności siłowych. Na podstawie badań testowych 
przeprowadzonych na grupie studentów autorzy pracy 
pt. „Związki między próbami siłowo-szybkościowymi 

o odmiennej strukturze ruchu” dochodzą do wniosku, 
że na moc związku między pomiarem zdolności mo-
torycznych z zastosowaniem różnych testów (skok, 
rzut) ma wpływ zarówno pozycja wyrzutna, jak i cię-
żar sprzętu sportowego. W związku z tym należałoby 
w zależności od celu badań dobierać właściwe próby. 
W pracy można znaleźć wiele interesujących propozy-
cji rozwiązywania zasygnalizowanego problemu.

W rozprawie pt. „Współzależność wyników testu 
globalnej koordynacji ruchowej i orientacji  w «schema-
cie ciała» dzieci w wieku 8–13 lat” profesor W. Starosta 
(Prezydent IASK) wraz z magister Alicją Paszkiewicz 
z AWF w Warszawie rozważa interesujący problem 
związków funkcjonalnych w strukturze motoryczno-
ści człowieka. Przeważnie pojęcie „schematu ciała” 
utożsamiane jest ze sposobem odczuwania własnego 
ciała i jego znajomością. W nauce o ruchach człowie-
ka używa się zamiennie określenia „czucie ciała”. Jak 
dotąd nie poznano roli takiej właściwości w nauczaniu 
ruchów. Zaprezentowane wyniki badań potwierdziły 
występowanie licznych i silnych korelacji miedzy po-
ziomem globalnej koordynacji ruchowej a omawianą 
zdolnością. Wyniki jej testu najliczniej korelowały z tymi 
zadaniami, w których badani odwoływali się do wiedzy 
odnośnie do swego ciała, tworzonej na podstawie wra-
żeń kinestetycznych i w których wyobrażenie ciała było 
najbardziej uogólnione.

Debiutujący na łamach „Antropomotoryki” dwaj 
badacze motoryczności człowieka z Zamiejscowego 
Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, 
w Białej Podlaskiej dzielą się swoimi spostrzeżeniami 
z eksperymentu przeprowadzonego na grupie sportow-
ców uprawiających jedną z najstarszych konkurencji 
olimpijskich w artykule zatytułowanym „Wpływ treningu 
koordynacyjnego na umiejętności techniczne zapaśni-
ków stylu klasycznego o różnym poziomie zaawanso-
wani sportowego”. Eksperyment ów polegał na wpro-
wadzaniu do treści zajęć szkoleniowych  specjalnych 
ćwiczeń koordynacyjnych. Okazało się, że przyniosło 
to korzyść w postaci lepszego wykonania elementów 
technicznych przez zapaśników. Lepsze efekty zauwa-
żono u młodszych i zawodników niezależnie od wieku 
badanych w takich elementach techniki, które  były naj-
słabiej opanowane. 

Zespół poznańskich antropologów pod kierunkiem  
kierownika Katedry Antropologii i Biometrii AWF w Po-
znaniu w pracy pt. „Modele otłuszczenia ciała w ocenie 
dymorfizmu płciowego na przykładzie sportowców tre-
nujących hokej na trawie”  przedstawił wyniki ciekawych 
obserwacji nad dystrybucją tkanki tłuszczowej u kobiet 
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i mężczyzn uprawiających wyczynowo tę dyscypli-
nę sportu. Ich rezultaty są odmienne od dotychczas 
spotykanych w literaturze. Ze względów poznawczych 
ciekawy wydaje się wniosek sugerujący, że następuje 
swoista konwergencja w rozkładzie tkanki tłuszczowej 
u hokeistów obojga płci (przy wyższym poziomie u płci 
żeńskiej), z tym, że jest to upodobnienie do rozkładu 
tkanki tłuszczowej charakterystyczne dla płci żeńskiej 
(gynoidalny typ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej), 
a nie – jak można by było sądzić – typowy dla doro-
słych mężczyzn (androidalny). Potwierdzenie powyż-
szych spostrzeżeń zaprzeczałoby poglądom o wpływie 
uprawiania sportu na pogłębianie się u zawodniczek 
zjawiska maskulinizacji (typowego dla wyczynowego 
uprawiania sportu) i po drugie, w naborze i selekcji do 
uprawiania  hokeja na trawie warto by było zwracać 
uwagę na predyspozycje stwierdzone u zawodników 
uprawiających na najwyższym światowym poziomie 
hokej na trawie.

Zespół krakowskich psychologów, współpracują-
cych od dawna z naszym czasopismem, stara się usta-
lić m.in. hierarchię motywów sterujących aktywnością 
rekreacyjną człowieka. W efekcie przeprowadzonych 
badań na grupie dziewcząt w okresie ich dorastania, 
w kolejnej pracy pt. „Aktywność rekreacyjna jako jedna 
z form odreagowywania negatywnych napięć emocjo-
nalnych u dziewcząt w wieku 11–18 lat” ustalono po-
ziom i zmienność z wiekiem negatywnych napięć emo-
cjonalnych oraz hierarchię motywów rekreacyjnych. 
Wyniki mają wartość nie tylko poznawczą, ale nade 
wszystko aplikacyjną.

Na pewno stali czytelnicy przyzwyczaili się do 
tonu polemiczno-przeglądowego prac dra Wacława 
Petryńskiego. Tym razem wybrany na najbliższą ka-
dencję Sekretarz Generalny IASK w pracy pt. „Trzy 
sposoby przetwarzania informacji w sterowaniu rucha-
mi – instynkt, inteligencja i intuicja” wskazał na fakt, że 
nie ma jednoznacznych, nie budzących wątpliwości de-
finicji pojęć wymienionych w tytule. Wychodząc z okre-
ślonych w pracy przesłanek, zaproponował on własne 
propozycje ich definicji, ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb antropomotoryki. W sterowaniu ruchami 
i uczeniu szczególnie użyteczna okazała się propozy-
cja interpretacji intuicji, cechy powszechnie niedocenia-
nej w nauce. 

W dziale „Polemiki i dyskusje” znajduje się praca 
o charakterze empirycznym  pt. „Charakterystyka rów-
nowagi na przykładzie parametrów stabilograficznych 
SPOX i SPOY u dzieci w wieku 12–15 lat”. Autor przed-
stawia wyniki badań  503 dzieci. Celem badań była 
charakterystyka równowagi na przykładzie parametrów 
stabilograficznych SPOX i SPOY. Do opisu równowagi 
zastosowano średni punkt obciążenia X (SPOX) i śred-
ni punkt obciążenia Y (SPOY). Zachęcamy do prze-
czytania rozprawy. Pragniemy zaznaczyć, że praca 
pomimo niewątpliwych zalet może być też  inspiracją 
do dyskusji. Z nadzieją na osiągnięcie takiego efektu 
i prezentacji na łamach naszego czasopisma  innych 
(być może doskonalszych?) sposobów rozwiązania 
problemu, zamieściliśmy w „Polemikach i dyskusjach” 
efekty badań kinezjologa współpracującego z „Antro-
pomotoryką”.  

Wydaje się, że recenzja książki pt. „Rozwój fizycz-
ny i zagrożenia zdrowia populacji w wieku rozwojowym 
w okresie przemian społeczno-ekonomicznych przeło-
mu XX i XXI wieku” Grażyny Nowak-Starz będzie za-
chętą  do jej zakupu zarówno przez interesujących się 
badaniem sprawności motorycznej w konwencji zdro-
wia, jak i wykorzystujących tradycyjne podejście do ba-
dania rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci.  

Na zakończenie krótkiego zapoznania współpra-
cowników i czytelników z aktualnymi problemami redak-
cyjnymi oraz z treścią 39. numeru kwartalnika, kieruje-
my ich uwagę na dwie konferencje. Tematem pierwszej 
z nich, której organizatorem został krakowski ośrodek 
AWF, jest „Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku 
wodnym”, a organizacji drugiej pt. „Kierunki doskona-
lenia treningu i walki sportowej” podjął się już po raz 
szesnasty AWF w Warszawie. Życząc udanych wystą-
pień i efektów w postaci interesujących publikacji po-
konferencyjnych wyrażamy nadzieję, że ich uczestnicy 
zagoszczą również na łamach naszego kwartalnika. 

Zapewniam też czytelników, że jest w opracowaniu 
numer 40 „Antropomotoryki” i w moim subiektywnym 
odczuciu jest nie mniej interesujący niż ten, który kieru-
jemy do nich w trzecim kwartale 2007 roku 

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 na-
leży zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać 
cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy 
pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim 
i angielskim. Przy kład: 

 Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy
 Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys 
 Prosimy używać nawiasów okrą głych. Wzory mu szą być 

napisane czytelnie, szcze gól nie wskaźni ki i wykładniki 
potęg.

 
 Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do 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, Cracow, 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-
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

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.

Introduction. The research studied physical development, physical aptitude and capacity as well as chosen 
aspects of health behaviors (physical activity, cigarette smoking, subjective self-evaluation of health). Evaluation 
of social differences in morphofunctional development level was based on information about residency place 
environment. 

Aim. The aim of the studies was to compare biological development, physical aptitude and capacity and to 
establish the level of chosen aspects of health behaviors of women from different environments. 
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Material and methods. The study carried out in 2002–2004 examined 503 female physiotherapy students 
at Świętokrzyska Academy in Kielce. The age of involved persons ranged from 19 to 23 years. This analysis is 
restricted to results acquired from first year day-students (n = 105). 

Results. There were observed small differences in development of the discussed somatic traits in relation to 
place of residence among examined, 19-year-old women. The level of development of physical aptitude is similar 
in both compared groups. However, there is observed lesser tendency to achieve higher development of physical 
work adaptation indexes and power aspects in rural area group.

Conclusion. Subjective evaluation of health is only one of the analyzed indicators, that exhibits relationship 
with place of residence. 

Introduction

Rapid civilization changes, increasing consciousness 
of parents resulting from their increasing level of educa-
tion and better access to various kinds of media, higher 
standards of medical care and everyday life hygiene 
and also other processes in today’s world create better 
conditions for development and upbringing of succes-
sive generations. In recent years, however, more and 
more often we have been faced with the opinion that 
the youth, especially girls, are characterized by a low 
level of physical aptitude and a narrow spectrum of ad-
aptation potential for moderate physical work inconsist-
ent with their high level of physical development. 

Considering the above, along with other psycho-
logical factors which can influence girl’s self-esteem, 
health sense and self-evaluation of undertaken health 
behaviors and therefore impact on their optimal and 
successful functioning in social, professional and pri-
vate life [1, 2].

It should be stressed, that morphofunctional deve-
lopment as well as health behaviors are sensitive in-
dicators of changes which take place within different 
groups [3]. Many current auxologic publications call 
attention to higher levels of biological development as 
well as speed and coordination abilities in children from 
urban areas in comparison to children from rural areas, 
the last being characterized by a higher level of endur-
ance and strength and a lower level of negative health 
behaviors induced by negative patterns [4]. As a con-
sequence, it seems interesting to compare biological 
development, physical aptitude and capacity and to es-
tablish the level of chosen aspects of health behaviors 
of women from different environments. 

Material and method 

The study carried out in 2002–2004 examined 503 
female physiotherapy students at Świętokrzyska 
Academy in Kielce. The age of involved persons ranged 

from 19 to 23 years. This analysis is restricted to results 
acquired from first year day-students (n = 105). 

The research studied physical development, physi-
cal aptitude and capacity as well as chosen aspects of 
health behaviors (physical activity, cigarette smoking, 
subjective self-evaluation of health).

The level of physical development was based on 
measurements of height and body mass, three adipose 
cutaneous folds and chest circumference. BMI and 
LBM indexes were also calculated. 

Physical aptitude was evaluated on the basis of re-
sults acquired from fittness tests which assessed explo-
sive strength of lower extremities (long jump), functional 
force of arms and shoulders (hanging on bar), force of 
abdominal muscles (number of bends forward from ly-
ing position), total of sum force, relative force, run speed 
(shuttle run) and flexibility (forward reaching bends).

The evaluation of physical capacity was carried out 
on the basis of maximal oxygen uptake measurements. 
The VO2max value was assessed by using submaximal 
workload test on cycloergometer. The workload was 
adjusted individually so that heart rate after achieving 
steady-state oscillated between 130 and 160 beats 
per minute. Time of the work was from 7 to 9 minutes 
[5]. Heart rate was examined during exercise by aus-
cultation at the apex of heart by measuring the time 
of 30 heart beats with stop-clock. The VO2max values 
expressed as liters of oxygen per minute were calcu-
lated with the use of Astrand-Ryhming nomogram [5] 
consi dering correction connected with the age of ex-
amined persons. Additionally, VO2max index expressed 
as ml/kg/min, was counted, as it gives more accurate 
information on efficacy of oxygen supply in examined 
persons with observed significant diversity of body 
mass.

Evaluation of social differences in morphofunctional 
development level was based on information about 
residency place environment. 

Results obtained from the study were subjected to 
statistical analysis (x, s) in groups separated according 
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to chosen environmental factors (place of residency). 
Significance of differences between groups were evalu-
ated using the of t-Student test. Strength of association 
between health behavior and place of residence was 
evaluated using the non-parametric χ2 test.

Results 

Evaluation of physical development based on mea-
surements of height, body mass, chest circumference 
and calculated BMI and LBM indexes. Observation of 
the studied group revealed that girls from urban areas 
achieved somewhat higher levels of development of an-
alyzed somatic traits. However, the noticed differences 
are small and statistically insignificant (Table 1).

Analysis of chosen aspects of physical aptitude 
depending on place of residence concludes, that, 
similarly to somatic traits, there are no gross, signif-
icant differences between groups. The only excep-
tion is, that students from rural areas are character-
ized by a higher level of strength abilities (absolute 
and relative sum of forces, functional force of arms 
and shoulders) and speed. Their oxygen uptake 
capacity is insignificantly higher than in their peers 
from urban areas. Calculated mean VO2max values 
expressed as l/min and as ml/kg/min are higher in 
this group. On the other hand, students from urban 
areas are characterized by somewhat higher mean 
level of flexibility and explosive force of lower limbs 
(Table 2). 

Tab. 1. General statistical characteristics of somatic traits in examined female students 

Tab. 1. Charakterystyki statystyczne cech somatycznych badanych studentek

Examined characte-
ristic

Urban area /miasto (n = 67) Rural area /wieś (n = 38)
d t-Student 

test valuex– s v x– s v

Body height /
wysokość ciała

166,94 5,48 3,28 165,52 5,30 3,20 1,42 1,279

Body mass /
masa ciała

57,75 6,43 11,13 56,24 5,37 9,54 1,51 1,214

BMI 20,72 2,08 10,03 20,51 1,55 7,55 0,21 0,525

LBM 44,88 5,71 12,72 43,76 5,50 12,56 0,42 1,041

Chest circumference /
obw. klatki piersiowej

75,20 5,15 6,84 74,78 3,87 5,17 0,42 0,407

Tab. 2. General statistical characteristics of motoric aptitude and physical capacity in examined female students 

Tab. 2. Charakterystyki statystyczne zdolności motorycznych studentek 

Examined characteristic
Urban area / miasto (n = 67) Rural area /wieś (n = 38)

d
t-Stu-

dent test 
valuex– s v x– s v

Explosive strength of lower 
extremities / siła eksplozywna 
kończyn dolnych

165,37 20,45 12,36 161,29 25,64 15,89 4,08 0,436

Functional force of arms and 
shoulders / siła ramion 
i barków

5,37 6,60 195,84 6,87 5,94 86,46 –1,5 0,143

Force of abdominal muscles 
/siła mięśni brzucha 

20,52 4,27 20,8 19,37 5,40 27,87 1,15 1,195

Run speed / szybkość biegowa 21,71 2,81 12,94 21,35 4,41 187,65 0,36 0,502

Flexibility / gibkość 13,29 6,28 47,25 10,87 6,18 56,85 2,42 1,893

Total sum of forces / suma sił 57,69 9,09 15,6 60,03 12,24 20,38 –2,34 1,103

Relative force / siła względna 1,30 0,23 17,69 1,38 0,27 19,56 –0,08 1,696

VO2max l/min 2,36 0,49 20,76 2,42 0,47 19,42 –0,06 0,609

VO2max ml/kg/min 40,71 8,11 19,92 43,45 8,71 20,04 –2,74 1, 602
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Small environmental diversity is also distinctive 
when analyzing subjective evaluation of family socio-
-economic status among examined persons. 

The highest percentage of students perceive their 
material status as good. Only 3.8% of examined girls 
think that their socio-economic status is qualitatively 
bad. This relation is similar in groups from both envi-
ronments. However, worth attention is a fact that stu-
dents from urban areas more often define their socio-

χ2 = 10,879 > χ2
0,05 ;3 = 7,815 H0 ≠ 0 rc= 0,07

Fig.1. Socio-economic conditions in opinion of examined female students with consideration for place of residence. 

Ryc. 1. Subiektywna ocena warunków społeczno-ekonomicznych w rodzinach badanych

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
%

very good good moderate bad

urban area/miasto
rural area/wie�
total/ogó�em

χ2 = 17,815 > χ2
0,001;3 = 16,268 H0  ≠ 0 rc = 0,38

Fig. 2. Health in opinion of examined female students with consideration for place of residence 

Ryc. 2. Subiektywne poczucie własnego zdrowia wśród badanych studentek
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economic conditions as good than students from rural 
areas (Figure 1).

Taking into consideration subjective percep-
tion of one’s own health, it could be stated, that the 
majority of examined individuals declare well-being 
(54.28%). Definitely the smallest number of stu-
dents define their general feeling as very good or 
bad. It should be also noted, that women from urban 
agglomerations are characterized by more positive 
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perception of their own health than women from ru-
ral areas (Figure 2).

Another aspect analyzed in light of environmental 
differences was physical activity. It can be said, that 
the vast majority of examinees, from both urban and 
rural areas declare average level of physical activ-
ity (50.47%). The smallest number of questioned girls 
declared high level of physical activity (Figure 3). The 
most popular form of spending leisure time was walk-
ing (65.4% of questioned), aerobic (9.2%), and jogging 

(5.34%). However, it should be emphasized, that all 
forms of their motor activity are undertaken rarely and 
irregularly, most commonly on days free from classes 
and lectures or during holidays. 

One of the numerous health-disturbing factors that 
influence the level of physical aptitude, and most impor-
tantly the level of physical capacity is nicotine addiction. 
As much as 80.97% female physiotherapy students de-
clare non-smoking. In groups from both environments 
similar percentage is observed (Figure 4).
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χ2 = 0,574 < χ2
0,05;2 = 0,5991 H0 = 0  rc = 0,07    

Fig. 3. Physical aptitude in opinion of examined female students with consideration for place of residence 

Ryc. 3. Aktywność ruchowa w opinii badanych studentek

χ2 = 1,778 <  χ2
0,05;2 = 5,991  H0 = 0,  rc = 0,1 

Fig. 4. Cigarette smoking among examined female students with consideration for place of residence 

Ryc. 4. Palenie papierosów wśród badanych studentek
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Discussion

The above presented results are related to environ-
mental variability of specific traits which characterize 
morphofunctional development and certain aspects 
of health behavior. It should be remarked, that many 
current auxologic publications underline the enormous 
significance of place of residency as a main modifying 
factor which has influence on somatic traits in adole-
scents. Significant developmental distance between 
youth from rural areas and those living in large towns 
is also noted [6, 1]. The conclusion from research car-
ried out on population of students from Świętokrzyska 
Academy by A. Jopkiewicz points out, that differences 
between height and body mass, chest circumference 
and BMI have broader range and in majority of cases 
are statistically significant [1].

 The outlined picture of environmental variability 
among examined first year physiotherapy students 
is quite different. This may probably result from the 
presence of other powerful socio-economic factors, 
which, in case of this study, allowed for a more com-
plete realization of biological potential of examined 
persons. It should be underlined, that social status 
of students’ families was quite high. More than 50% 
of parents had at least secondary education. In ad-
dition, the majority of girls came from families with 
one or two children.

Physical aptitude of adolescents shows envi-
ronmental variability. The current opinion is, that 
positive changes concerning somatic development 
are accompanied by negative changes in aptitude 
and physical capacity [3, 4, 7]. Girls present spe-
cifically low aptitude physical potential [3]. The 
above signalized changes are expressed with dif-
ferent intensity depending on place of residence. 
According to R. Przewęda, at the moment we are 
faced with changing structure of human motor abili-
ties rather than with lower level of aptitude. That is 
why we can distinguish endurance-strength type of 
aptitude dominating among urban adolescents and 
speed-agility type which characterizes adolescents 
from rural areas [7]. However, the results acquired 
by a majority of researchers confirm the direction of 
environmental differences which is compliant with 
current social gradient, which means, that a higher 
level of aptitude is exhibited by adolescents brought 
up in an urban environment [7]. Quite opposite re-
sults were published by E. Mleczko [4], who pointed 
out insignificant environmental variability of some 

motor abilities, including coordination, and higher 
level of development in lower status groups. Our 
own research gives little confirmation to data from 
literature. It is possible, that the physical activity 
factor had unifying influence on the level of aptitude 
and physical capacity of the examined female stu-
dents as during their studies they realize a physical 
exercise program (on average 4 hours a week). 

Health behavior patterns show some positive ten-
dencies among the examined group. The majority of girls 
perceive their health positively, exhibit average physical 
activity and non-smoking. There are some environmental 
differences concerning the behaviors described above, 
especially subjectivity of opinions. Female students from 
rural areas more often expressed critical opinions about 
their socio-economic conditions as well as about their 
perception of health and physical activity level. 

Studies carried out on APS students in Warsaw by 
I. Miesowicz and D. Palus [8], revealed insignificant dif-
ferences in self-esteem and significant differences in 
cigarette smoking in relation to place of residence. It 
should be pointed out, that among examined female 
students, as well as among their colleagues from APS 
there are powerful health-supporting behaviors (high 
percentage of non-smokers). Among students from 
Zielonogórski University there are marked differences 
in self-evaluation of physical aptitude and smoking in 
correlation with their place of origin [2]. Studies on self-
-evaluation of health among people aged 25–35 years 
show that the main factors, that influence this pattern 
are socio-economic status and education. Examined 
people without economic problems and with higher 
education were much more optimistic [9].

Conclusions

The analysis of conducted studies allows for the follo-
wing conclusions:
1. There were observed small differences in develop-

ment of the discussed somatic traits in relation to 
place of residence among examined, 19-year-old 
women

2. The level of development of physical aptitude is si-
milar in both compared groups. However, there is 
observed lesser tendency to achieve higher deve-
lopment of physical work adaptation indexes and 
power aspects in rural area group.

3. Subjective evaluation of health is only one of the 
analyzed indicators, that exhibits relationship with 
place of residence. 



Physical development, physical aptitude and capacity as well as chosen health behaviors of young women...

– 23 –

[1] Jopkiewicz A, Przychodni A: Poziom rozwoju fizycznego 
studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 
a sytuacja ekonomiczno-społeczna rodziny i miejsce 
zamieszkania; w Zagórski J i wsp. (red.): Uwarunkowania 
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej. Rocznik 
Naukowy, Biała Podlaska, 1999; VI [sup.1]: 51–57.

[2] Kowalski M, Kowalski P: Czynniki społeczne a zachowania 
prozdrowotne studentów; w Zagórski J, Skład M (red.): 
Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. 
Lublin, IMW, 2003; 225–233.

[3] Markowska M: Środowiskowe uwarunkowania wydolności 
fizycznej studentów; w Zagórski J, Skład M (red.): 
Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. 
Lublin, IMW, 2003; 453–457.

[4] Mleczko E: Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjon-
alnego dzieci krakowskich między 7 a 14 rokiem życia. 
Wyd. Monograficzne, Kraków, AWF, 1991; 44.

[5] Astrand PO: Work Test Bicycle Ergometer, Vaarberg, 
Monark, 1965.

[6] Bielicki T: Nierówności społeczne w oczach antropologa. 
Nauka Polska, 1989; 1: 13–29.

[7] Przewęda R: Środowiskowe uwarunkowania motoryczności 
człowieka; w Osiński W (red.): Motoryczność człowieka 
– jej struktura, zmienność i uwarunkowania. Monografie, 
Podręczniki, Skrypty, Poznań, AWF, 1994; 310: 161–174.

[8] Mięsowicz I, Palus D: Wiedza dotycząca zachowań pro-
zdrowotnych studentek Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie; w Zagórski J, Skład M (red.): Uwarunko-
wania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Lublin, IMW, 
2003; 216–224.

[9] Wojtaszczyk P: Samoocena stanu zdrowia polskich pra-
cowników; w Klimberg A, Marcinkowski JT (red.): Między 
profilaktyką a medycyną kliniczną. Warszawa, PTH, 2003; 
82: 245.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               





– 25 –

EWALUACJA  SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
KRAKOWSKICH STUDENTÓW: 

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE, IMPLIKACJE 
PRAKTYCZNE

PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS LIVING IN CRACOW 
– EVALUATION: THEORETICAL ASSUMPTIONS, 

PRACTICAL IMPLICATIONS

Jerzy Januszewski*, Edward Mleczko**

** prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Sportu, AWF, Kraków, al. Jana Pawła II 78
** prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF, Kraków, al. Jana Pawła II 78

Słowa kluczowe: studenci, sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie, ewaluacja, 
testy sprawności fizycznej, skala T 

Key words: students, health-related fitness, evaluation, motor fitness performance, test 
of physical fitness, T-scores 

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 statysty-
czne i za pomocą metody Mc Cloya opracowano wartości punktowe dla wszystkich prób. 

Wyniki. Zestawiono je w tabelach punktowych dla kobiet i mężczyzn. Opracowano metodykę przepro-
wadzenia 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 funk-
cjonowania 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 bio-
logicznego populacji studiujących, a także do określania jego zmienności międzypopulacyjnej i wnioskowania 
o kondycji fizycznej oraz zdrowotności młodzieży akademickiej w danym czasie. 

Aim of the work.  According to the fact that in Poland there were no attempts to create any of the physical 
fitness tests including students’ environment which would base on truly sensible health circumstances, there 
was the need to elaborate the authors’ individual version founded on experiences in creating the kinetic tests as 
well as in researching of Health-Related Fitness conception’s (H-RF) main claims. 

Material and methods. To carry out the idea, data and sources collected through researches performed in 
8 public universities in Krakow were compiled. In total the results of tests conducted on 1088 women and 977 
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men, starting the first year of university, were taken under consideration. Attention was paid mostly to those 
variables which should have been founded in the physical fitness structure based on H-RF conception and their 
dispersion characterized by standard distribution feature. The basic statistic features were calculated and with 
the help of McCloy’s method the right scale values for all tests were described. 

Results. The scale tables for women and men were presented with the method of conducting the researches 
as well as the interpretation of test’s results with explanation of practical usage. 

Conclusion. The effort to estimate physical fitness in relation to health convention meet the case to improve 
the regulation of creating tests within the conception of H-RF standards and is possible to be conducted in every 
university of the physical education profile. What should be excluded is using, while estimating fitness results, 
the scales based only on statistic norm. It is strongly advised to use the results of the test mostly to estimate 
the effort of pedagogical work the least to describe only the satisfactory (or unsatisfactory) statistical standards. 
The traditional statistical methods can be very useful in researches focusing on biological conditions of students 
population and also to describe its interpopulation variability to conclude continuously about physical and health 
condition of students. 

Wstęp

Młodzież akademicka stanowi interesującą grupę. 
Według socjologów [1] można ją ulokować w strukturze 
społecznej między warstwą pochodzenia a tą, do której 
aspiruje i do której w przyszłości wejdzie dzięki zdobyte-
mu wykształceniu. Warto zaznaczyć, że ten przejściowy 
stan dotyczy wszystkich studiujących – niezależnie od 
ich pochodzenia społecznego. Wszyscy muszą odbyć 
kilkuletni staż kandydacki, aby zasilić polską inteligencję. 
Wymienioną cechę uważa się za podstawowy wskaź-
nik „względnej homogeniczności grupy studenckiej” [2]. 
Wydaje się jednak, że nie tylko z tego powodu często 
stanowi ona przedmiot wieloaspektowych badań. 

W naszym kraju – począwszy od lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku – ważne miejsce w programach edu-
kacyjnych młodzieży akademickiej zajmuje wychowanie 
fizyczne [3]. Jak wynika z analizy dotychczasowego do-
robku badawczego, odnoszącego się do zasygnalizo-
wanego zagadnienia, nadal pozostaje otwarty problem 
upowszechniania kultury fizycznej wśród studiujących. 
Nie wypracowano dotąd zadowalających kryteriów 
oceny efektów pracy pedagogicznej funkcjonujących 
od pół wieku w naszym kraju studiów wychowania fi-
zycznego. Jest to poważny problem. Rezultaty oceny 
stanu wyjściowego (diagnoza) oraz wyników nauczania 
(epikryza) stanowią przecież podstawowy warunek po-
prawnego pod względem merytorycznym rozpoczęcia, 
a także zakończenia szeroko pojętego procesu peda-
gogicznego. 

Szczególne odczuwa się brak obiektywizacji narzę-
dzi i technik pomiaru sprawności fizycznej i motorycz-
nej. Najczęściej wynika to z przyczyn obiektywnych. 
Jak zauważa W. Osiński [4]: 

Planując podjęcie badań nad sprawnością i motorycznością 
człowieka, konieczne jest w pierwszej kolejności uświado-

mienie sobie faktu, że pojawiające się w piśmiennictwie defi-
nicje różnych właściwości mają z reguły charakter teoretycz-
ny, a nie operacyjny. Natomiast procedury służące pomiaro-
wi wypływają bezpośrednio jedynie z definicji operacyjnych, 
od których z kolei domagamy się, aby wskazywały możliwie 
dokładnie sposób mierzenia danej właściwości.

 

Niezależnie od tego, w omówionych sposobach 
postępowania badawczego, podobnie jak w innych, 
można zaobserwować silną tendencję do możliwie jak 
najszerszego odwoływania się do metod ilościowych, 
których immanentną cechą jest motometria (pomiar). 
W tym przypadku za pomocą układu liczbowego sta-
ramy się oddać „intensywność” występowania pewnej 
cechy w przedmiotach lub osobach [4].  W ten sposób 
zdobywamy dane odnośnie do ilościowego opisu zja-
wisk. Należy wziąć również pod uwagę fakt, że jest 
to najczęściej pomiar asocjacyjny [5]. Oznacza to, że 
pośrednio – na podstawie określonego wyniku pomia-
ru – wnioskujemy o wartości mniej lub bardziej zary-
sowanych konstruktów teoretyczno-empirycznych, do 
których zalicza się zdolności motoryczne. Wszystko to 
wymaga dużej precyzji w postępowaniu badawczym 
i w tworzeniu odpowiednich technik pomiaru.  

W Polsce od ponad pół wieku [6] do oceny pozio-
mu rozwoju sprawności fizycznej studentów stosuje się 
test, od nazwiska twórcy nazywany „Testem sprawno-
ści fizycznej Stefana Pilicza” [7, 4]. Dzięki opracowa-
niu norm dla młodzieży akademickiej w Polsce jest on 
jak dotąd jedynym narzędziem pomiarowym dostar-
czającym studentom oraz ich nauczycielom punktów 
odniesienia do oceny efektów pracy dydaktycznej [8]. 
Pomimo wielu zalet [4] można doszukać się w nim pew-
nych ograniczeń [7]. Nie ulega wątpliwości, że zarówno 
omawiany test, jak i stosowane normy oceny sprawno-
ści motorycznej studentów spełniły już swoją historycz-
ną rolę. Za wydaniem takiej opinii przemawiają względy 
obiektywne. Według podejścia auksologicznego [9] ży-
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wotność norm nie powinna przekraczać jednej deka-
dy. Poza tym ich granice ulegają zmianie w procesie 
długookresowych przemian międzypokoleniowych. 
Dlatego też norma nie jest stanem, lecz procesem. 
Równocześnie należy pamiętać, że w odniesieniu do 
zjawisk rozwoju ontogenetycznego szukanie jednego 
populacyjnego wzorca rozwoju  (normy) jest abiologicz-
ne [10, 11, 12]. Pogłębione diagnozy powinny opierać 
się na takich punktach odniesienia, które uwzględnia-
łyby fakt występowania zróżnicowanych genetycznie i 
środowiskowo typów rozwoju. 

Konieczność opracowania nowych norm sprawności 
studentów wynika także z innych przesłanek. Obecnie 
za sprawą koncepcji amerykańskich ulega zmianie 
ujęcie problematyki sprawności fizycznej i jej oceny. 
Używając zatem języka metodologii naukowej można by 
rzec, iż ulegają zmianie definicje teoretyczne. Pociąga to 
za sobą konieczność weryfikacji definicji operacyjnych. 
Odnosząc się do pierwszej z poruszonych kwestii nale-
ży stwierdzić, że w większości państw Unii Europejskiej 
zauważa się potrzebę innego niż do tej pory podejścia 
do rozumienia istoty pojęcia „sprawność fizyczna”, jak i 
metod oraz programów jej rozpowszechniania oraz oce-
ny. Począwszy od koncepcji interpretacyjnych zaprezen-
towanych w Polsce w „Podstawach antropomotoryki” [7], 
a w Europie datujących się od prób wprowadzenia baterii 
testów Eurofit [13], na coraz większą skalę dokonuje się 
rozróżnienia dwu pojęć: „sprawność fizyczna” (po angiel-
sku: physical fitness) i „sprawność motoryczna” (motor 
performance lub motor physical fitness), która odnosi 
się do osiągnięć w  konkretnym działaniu.  Nie wnikając 
szczegółowo w istotę omawianego problemu, w jego in-
terpretacji należałoby powołać się na wypowiedź amery-
kańskich teoretyków motoryczności człowieka, Howleya 
i Franksa [tłum. 4; 24]:

Celem sprawności fizycznej jest pozytywne zdrowie, które 
warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowot-
nych. Osiągnięcia zaś mają na celu zdolność zaangażowa-
nia się w codzienne życie z adekwatną energią oraz w sa-
tysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych sportach.

Sprawność motoryczna (lub inaczej osiągnięcia 
motoryczne – M-FP) ma służyć przewidywaniu indywi-
dualnych możliwości i wyszukiwaniu osób, które mogą 
z powodzeniem uprawiać wybrane dyscypliny sporto-
we. Jak wiadomo, do tego są zdolni osobnicy posiada-
jący określone predyspozycje genetyczne [7].

Nowsze tendencje w definiowaniu omawianego po-
jęcia wzbudziły również dyskusje nad metodologiczny-
mi podstawami badań sprawności fizycznej i wartością 

poszczególnych testów. Szczególną aktywnością w 
takim działaniu wykazywali się dotąd Amerykanie [14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31]. W mniejszym stopniu koncepcjami amerykańskimi 
jest zachwycona Europa. Jak stwierdzili Kemper i Van 
Mechelen [32], Europejczycy podążali za Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki Północnej z około 20-letnim 
opóźnieniem w stosowaniu nowych testów sprawności 
fizycznej. Wspomniana wcześniej bateria testów pod 
nazwą Eurofit była tworzona wyraźnie w ramach kon-
cepcji kompromisowej i uwzględnia zarówno elementy 
wspomnianej wcześniej sprawności związanej z osią-
gnięciami (M-FP), jak i sprawności związanej ze zdro-
wiem (H-RF) [4]. Jak zauważył Osiński [33]:

Dotąd w Polsce nie skonstruowano testu opartego na wy-
raźnie uświadomionych przesłankach zdrowotnych, a więc 
i konsekwentnie osadzonego w ramach koncepcji H-RF.  

Mimo że od sformułowania przez Osińskiego po-
wyższej konstatacji upłynęło kilka lat, to jednak zasy-
gnalizowany problem był do tej pory przedmiotem tylko 
przyczynkowych opracowań odnoszących się do dzieci 
szkolnych [34, 35]. Nie odnotowano doniesień potwier-
dzających chociażby tylko próby wdrożenia koncepcji 
H-RF do praktyki akademickiego wychowania fizycz-
nego. Należy przypuszczać, że w dużym stopniu kon-
sekwencją tego stanu rzeczy może być nieznajomość 
nowych trendów w interpretacji zagadnienia sprawno-
ści fizycznej i jej oceny. Nadal sięga się do tradycyjnych 
norm wyłącznie jako do statystycznych standardów, 
w których indywidualne osiągnięcia w testach porów-
nuje się z poziomem prezentowanym przez rówieśni-
ków. Często na tej podstawie tworzy się skalę ocen 
i nagród. 

Cel badań własnych 

Przyjmując założenie, iż dotychczasowy sposób oceny 
sprawności fizycznej młodzieży akademickiej w jed-
nym z największych skupisk kształcenia studentów jest 
niewłaściwy oraz niezgodny z dobrze pojętym wycho-
waniem zdrowotnym, edukacją do zdrowia, promocją 
zdrowia oraz szeroko rozumianą misją waleologii, po-
stanowiono opracować autorski sposób jej testowania. 

W opracowaniu tego sposobu testowania przyjęto 
następujące założenia:
1. Dotychczasowe normy sprawności są opracowane 

na podstawie wyników pochodzących z pomiaru 
właściwości w większym stopniu mierzących osią-
gnięcia motoryczne (motor-finess performance) niż 
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sprawność ukierunkowaną na zdrowie (health-rela-
ted fitness). 

2. Na potrzeby monitorowania poziomu rozwoju osob-
niczego w nowym teście powinny znaleźć się takie 
próby, które gwarantowałyby możliwość porównania 
kinetyki rozwoju sprawności fizycznej badanej gru-
py w konwencji zdrowia w skali różnych środowisk 
akademickich (uczelni, miasta, państwa), a także 
jej dynamiki w określonym czasie u osobników bio-
rących udział w różnych formach aktywności rucho-
wej. 

3. Próby wchodzące w zakres testu sprawności fi-
zycznej muszą być łatwe do przeprowadzenia, 
a osiągnięte wyniki powinny zachęcać do poprawy 
kondycji fizycznej. 

4. Test należy stosować jako narzędzie pedagogicz-
ne, wykorzystywane do diagnozy i prognozy pod-
jętych edukacyjnych działań prozdrowotnych, a nie 
jako pomoc służącą do klasyfikowania i określania 
zajętego miejsca w rozkładzie procentowym wyni-
ków zebranych w określonej populacji. 

5. Podstawą do opracowania punktacji w „skali T” 
mogą być tylko wyniki, które mają rozkład normal-
ny. 

Materiał i metody

W opracowaniu wykorzystano karty badań zgromadzo-
ne w Katedrze Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki AWF 
w Krakowie, które były podstawą opracowania m.in. 
obronionej rozprawy doktorskiej Wacława Mirka [36]. 
Obejmują one przedstawicieli najbardziej obowiązko-
wej części społeczności studenckiej, czyli słuchaczki 
i słuchaczy przyjętych na pierwszy rok studiów przez 
osiem publicznych uczelni krakowskich: Akademię 
Ekonomiczną – AE, Akademię Górniczo-Hutniczą 
– AGH, Akademię Pedagogiczną – AP, Akademię 
Rolniczą – AR, Akademię Wychowania Fizycznego – 
AWF, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– CM UJ, Politechnikę Krakowską – PK i Uniwersytet 
Jagielloński – UJ.

W rezultacie wyodrębniono łącznie ponad 2000 
kart badań – w tym 1088 kobiet i 977 mężczyzn.

Z powyższych kart wykorzystano do opracowa-
nia wszystkie te zmienne, które były zgodne z oceną 
znaczenia różnych komponentów w ramach koncepcji 
H-RF [37]. Na gruncie tej idei powinny to być składowe 
charakteryzujące badanych studentów obojga płci w 
następujących sprawnościach: somatyczne, mięśnio-
wo-szkieletowe, motoryczne oraz krążeniowo-odde-

chowe i metaboliczne. Przystępując do tworzenia takiej 
baterii testów, w naszym artykule uwzględniono wyniki 
pomiarów podstawowych cech morfofunkcjonalnych 
oraz takich zdolności motorycznych, jak:
• wysokość (WYS) i masa ciała (MASA),
• wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II (BMI), 

określający stosunek masy ciała (w kg) do kwadratu 
wysokości ciała (w m) [38],

• gibkość (GIBK) – do jej badania zastosowano bate-
rię testów Eurofit [13],

• maksymalny minutowy pobór tlenu, przeliczony na 
kilogram masy ciała (VO2 max) – zastosowano tu-
taj test Margarii i wsp. [39], wyrażający aerobową 
zdolność wysiłkową, wykorzystując do pomiarów 
Sport-Tester PE 3000,

• maksymalna praca anaerobowa (MPA), wyrażająca 
bezmleczanową zdolność wysiłkową w dżulach (J) 
– obliczono ją mnożąc rezultat skoku w dal z miej-
sca przez masę ciała i wartość przyspieszenia 
ziemskiego [40],

• statyczna siła uchwytu ręki sprawniejszej (DYN) 
– badania przeprowadzono z zastosowaniem dyna-
mometru Collina – test z Eurofitu [13],

• możliwości zwinnościowo-koordynacyjne (BIEG) 
– zastosowano test biegu „po kopercie” [6],

• dynamiczna siła skurczu mięśni kończyn dolnych 
(SKOK) – wykorzystano test skoku w dal z odbi-
ciem obunóż z miejsca wg Eurofitu [13],

• dynamiczna siła skurczu mięśni kończyn górnych 
i tułowia (RZUT) – posłużono się testem rzutu dwu-
kilogramową piłką lekarską przez kobiety oraz trzy-
kilogramową przez mężczyzn ponad głową w przód 
[41],

• częstotliwość ruchu ręką (TAPP) – określono zmo-
dyfikowanym przez Szopę i wsp. [7] testem ”Plate 
Tapping” wg Eurofitu [13].

Dla wszystkich powyższych zmiennych (osobno dla 
studentek i studentów) obliczono:
• podstawowe charakterystyki statystyczne: śred-

nie arytmetyczne (x–), odchylenia standardowe 
(SD), wskaźniki zmienności (v) oraz wartości skrajne 
(min – max) dla obydwu grup płciowych, decydując 
równocześnie, że powyższe zabiegi zostaną powtó-
rzone przy ustaleniach przeciętnych dla wszystkich 
badanych osobników bez względu na kierunki kształ-
cenia;

• punktację w skali T (zgodnie z formułą x– ± 5 SD), 
wg której wartości średniej arytmetycznej odpowia-
dają 50 punktom, a jeden punkt to 0,1 SD [42].
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Dzięki tym przeliczeniom każdy bezwzględny wynik 
pomiaru zamieniono na wielkość wyrażoną w punktach 
(0–100), sprowadzając do wspólnego mianownika war-
tości otrzymanych rezultatów (danych somatycznych, 
zdolności wysiłkowych, gibkości i prób sprawnościo-
wych) wyrażonych w odmiennych jednostkach miar. 
Powyższe działania umożliwiają zatem skodyfikowanie 
danych (podobnie jak w normowaniu na 0 i 1; uzasadnie-
nie teoretyczne [43]) i dzięki temu – wszelkiego rodzaju 
porównania osiągnięć grupowych oraz indywidualnych.

Omówienie wyników

W tabeli 1 umieszczono przeciętne dane słuchaczek 
i słuchaczy poszczególnych uczelni, umożliwiające 
obliczenie globalnych średnich arytmetycznych za-
mieszczonych w tabeli 2 oraz sprawdzenie wielkości 
przeliczeń na skalę T interesujących nas zmiennych 
morfofunkcjonalnych i sprawnościowych (tab. 5).

Wartości liczbowe tabeli 2 tworzą podstawę do obli-
czenia danych ulokowanych w tabelach 3 i 4, uwzględ-

Tabela 1. Przeciętny poziom wybranych cech morfofunkcjonalnych badanych studentek i studentów z uwzględnieniem liczebności 
oraz poszczególnych uczelni krakowskich

Table 1. The average level of chosen morph-functional features of researched female and male students giving consideration to their 
number and the names of particular universities of Krakow 
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♀

AE 106 163,91 55,89 20,80 62,11 44,40 927,86 21,07 29,15 169,77 5,47 7,84

AGH 128 163,42 56,65 21,20 63,08 44,65 1019,65 20,89 26,96 183,79 6,57 6,48

AP 127 164,15 57,10 21,16 62,62 47,70 924,96 21,08 29,27 165,11 5,91 7,37

AR 113 163,92 58,42 21,74 61,69 42,99 963,82 19,60 30,02 168,58 5,77 7,62

AWF 62 166,98 61,01 21,86 68,04 48,23 1186,35 33,58 25,38 198,10 8,05 6,29

CM UJ 174 163,82 57,73 21,46 63,70 39,51 952,81 21,33 28,73 169,27 6,44 7,34

PK 122 164,85 57,21 21,03 63,38 42,22 985,40 21,53 26,70 175,38 6,83 6,93

UJ 256 164,20 57,12 21,17 62,78 47,08 945,48 20,13 28,90 169,10 5,78 6,55

♂

AE 105 178,10 70,09 22,11 60,18 53,25 1526,31 43,61 25,65 222,24 7,70 6,40

AGH 122 176,64 70,95 22,73 62,96 49,34 1630,18 43,14 24,30 234,23 9,27 6,09

AP 115 177,51 72,35 22,95 58,57 51,03 1533,62 44,35 25,54 216,61 8,07 6,45

AR 112 177,55 72,40 22,94 57,80 51,21 1555,42 44,92 26,24 220,03 8,14 6,75

AWF 81 178,88 75,03 23,45 66,74 58,39 1763,79 53,43 23,88 239,74 10,52 5,25

CM UJ 100 177,20 71,89 22,86 61,53 47,13 1547,77 45,26 25,85 220,05 8,44 6,08

PK 111 177,43 70,57 22,42 61,98 49,23 1557,10 45,69 25,81 224,95 8,81 6,11

UJ 231 177,88 70,78 22,34 57,32 49,16 1543,95 40,54 25,89 222,57 9,33 6,30
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niających zamianę bezwzględnych danych jedenastu 
parametrów na punkty skali T (zgodnie ze wspomnianą 
w metodyce formułą x– ± 5 SD) dla obydwu płci. Skrajne 
wielkości (min – max, zawarte w tab. 2) zdecydowały 
o zasięgu wspomnianych zmiennych w tabelach 3 i 4. 
Mimo że rozproszenie jednostkowych danych analizo-
wanych zmiennych jest zbliżone do krzywej normalnej 
(o czym mogą świadczyć wartości wskaźnika zmien-
ności) oraz oparte są na znacznej liczbie badanych 
osobników (tab. 2) – to jednak wykazują przesunięcia 
na skali od 0 do 100 punktów. 

Na przykład u kobiet (tab. 3) zmienne wysokości 
i masy ciała oscylują odpowiednio w granicach 22–87 
punktów oraz 25–96 punktów, natomiast u mężczyzn 
(tab. 4) 23–85 oraz 23–98 punktów. Pozostałe para-
metry przeważają również w stronę niższych względ-
nie wyższych wielkości punktowych – w porównaniu 
z wartością przeciętną (50 punktów). Do zera spadają 
tylko dane tappingu (u obojga płci) i biegu „po kopercie” 
(studenci), natomiast do 100 punktów sięgają wyniki te-
stów BMI oraz rzutu piłką lekarską (mężczyźni).

Za pomocą obliczonej skali T (dla wszystkich ob-
serwowanych osobników z uwzględnieniem płci) moż-
na dokonać wszechstronnej oceny rozwoju biologicz-

nego i sprawnościowego, a także porównać tak znor-
malizowane dane między studentkami i studentami. 
Można się o tym przekonać analizując dane liczbowe 
zawarte w tabeli 5, gdzie umieszczono przeciętne ana-
lizowanych parametrów studentów obojga płci ośmiu 
uczelni krakowskich oraz średnie arytmetyczne su-
macji wszystkich komponentów sprawności fizycznej 
w zaproponowanym teście. Powyższe dane pozwala-
ją nie tylko na porównanie przeciętnych, ale także na 
znormalizowanie zmiennych, ustalonych za pomocą 
różnych jednostek miar. Świadczą o tym histogramy 
i krzywe zamieszczone na rycinach 1 i 2. Na pierwszej 
z nich zilustrowano przeciętny poziom wspomnianych 
sprawności, z którego wynika, że studentki i studenci 
Akademii Wychowania Fizycznego przewyższają zna-
miennie statystycznie słuchaczki i słuchaczy pozosta-
łych uczelni. Jest to zjawisko powszechnie znane, wią-
żące się ze specjalistycznym testowaniem w doborze 
do studiów. Z pozostałych uczelni do średnio sprawnych 
zaliczyć należy studentki Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a wśród studentów – osobników uczących się w AGH, 
PK oraz w Collegium Medicum UJ (dawnej  Akademii 
Medycznej).

Tabela 2. Średnie arytmetyczne i miary rozproszenia badanych zmiennych obojga płci dla całości zebranego materiału

Table 2. The arithmetic averages and the dispersion measures of the absolute values of the researches features 
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♀ 1088

x– 164,28 57,32 21,22 63,22 44,72 974,53 21,78 28,36 173,58 6,25 7,04

SD 5,72 7,82 2,51 6,89 7,60 164,18 5,83 2,20 20,04 1,25 1,19

V 3,48 13,64 11,82 10,90 16,99 16,85 26,77 7,76 11,54 20,00 16,90

min 148,10 38,00 14,34 35,00 25,30 489,72 10,00 35,55 104,00 2,90 13,79

max 185,40 92,00 33,59 82,00 72,50 1714,79 50,00 22,67 235,00 11,50 4,84

♂ 977

x– 177,75 71,63 22,66 60,27 50,80 1584,88 44,57 25,46 225,77 8,90 6,19

SD 6,40 9,56 2,66 8,63 9,05 253,72 9,75 1,81 22,73 1,81 0,95

V 3,60 13,35 11,74 14,32 17,81 16,64 21,88 7,11 10,07 20,34 15,35

min 160,40 46,00 15,70 35,00 19,20 496,39 12,00 37,73 110,00 4,00 11,38

max 200,00 118,00 36,20 81,00 78,20 2535,10 84,00 21,58 288,00 18,00 3,80

Objaśnienia – patrz tabela 1 / Commentary – see table 1
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Tabela 3. Punktacja w skali T do oceny zmiennych morfofunkcjonalnych studentek

Table 3. The T-scale scoring for the woman’s morph-functional features estimation
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1           12,87
2           12,75
3           12,63
4           12,51
5           12,40
6           12,28
7           12,16
8           12,04
9    35,0       11,92
10    35,7       11,80
11    36,3       11,68
12    37,0       11,56
13    37,7       11,44
14    38,4       11,32
15    39,1     103,4  11,21
16    39,8     105,4  11,09
17    40,5    35,62 107,4  10,97
18    41,2    35,40 109,5  10,85
19    41,9    35,18 111,5  10,73
20    42,6  482,0  34,96 113,5  10,61
21    43,2  498,4  34,74 115,5  10,49
22 148,3  14,19 43,9  514,8  34,52 117,5  10,37
23 148,8  14,44 44,6  531,2  34,30 119,5 2,88 10,25
24 149,4  14,69 45,3 24,96 547,7  34,08 121,5 3,00 10,13
25 150,0 37,77 14,95 46,0 25,72 564,1  33,86 123,5 3,13 10,02
26 150,6 38,55 15,20 46,7 26,48 580,5  33,64 125,5 3,25 9,90
27 151,1 39,33 15,45 47,4 27,24 596,9  33,42 127,5 3,38 9,78
28 151,7 40,12 15,70 48,1 28,00 613,3  33,20 129,5 3,50 9,66
29 152,3 40,90 15,95 48,8 28,76 629,8 9,54 32,98 131,5 3,63 9,54
30 152,8 41,68 16,20 49,4 29,52 646,2 10,12 32,76 133,5 3,75 9,42
31 153,4 42,46 16,45 50,1 30,28 662,6 10,70 32,54 135,5 3,88 9,30
32 154,0 43,24 16,70 50,8 31,04 679,0 11,29 32,32 137,5 4,00 9,18
33 154,6 44,03 16,95 51,5 31,80 695,4 11,87 32,10 139,5 4,13 9,06
34 155,1 44,81 17,20 52,2 32,56 711,8 12,45 31,88 141,5 4,25 8,94
35 155,7 45,59 17,46 52,9 33,32 728,3 13,04 31,66 143,5 4,38 8,83
36 156,3 46,37 17,71 53,6 34,08 744,7 13,62 31,44 145,5 4,50 8,71
37 156,8 47,15 17,96 54,3 34,84 761,1 14,20 31,22 147,5 4,63 8,59
38 157,4 47,94 18,21 55,0 35,60 777,5 14,78 31,00 149,5 4,75 8,47
39 158,0 48,72 18,46 55,6 36,36 793,9 15,37 30,78 151,5 4,88 8,35
40 158,6 49,50 18,71 56,3 37,12 810,4 15,95 30,56 153,5 5,00 8,23
41 159,1 50,28 18,96 57,0 37,88 826,8 16,53 30,34 155,5 5,13 8,11
42 159,7 51,06 19,21 57,7 38,64 843,2 17,12 30,12 157,5 5,25 7,99
43 160,3 51,85 19,46 58,4 39,40 859,6 17,70 29,90 159,6 5,38 7,87
44 160,8 52,63 19,71 59,1 40,16 876,0 18,28 29,68 161,6 5,50 7,75
45 161,4 53,41 19,97 59,8 40,92 892,4 18,87 29,46 163,6 5,63 7,64
46 162,0 54,19 20,22 60,5 41,68 908,9 19,45 29,24 165,6 5,75 7,52
47 162,6 54,97 20,47 61,2 42,44 925,3 20,03 29,02 167,6 5,88 7,40
48 163,1 55,76 20,72 61,8 43,20 941,7 20,61 28,80 169,6 6,00 7,28
49 163,7 56,54 20,97 62,5 43,96 958,1 21,20 28,58 171,6 6,13 7,16
50 164,3 57,32 21,22 63,2 44,72 974,5 21,78 28,36 173,6 6,25 7,04
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51 164,9 58,10 21,47 63,9 45,48 990,9 22,36 28,14 175,6 6,38 6,92
52 165,4 58,88 21,72 64,6 46,24 1007,4 22,95 27,92 177,6 6,50 6,80
53 166,0 59,67 21,97 65,3 47,00 1023,8 23,53 27,70 179,6 6,63 6,68
54 166,6 60,45 22,22 66,0 47,76 1040,2 24,11 27,48 181,6 6,75 6,56
55 167,1 61,23 22,48 66,7 48,52 1056,6 24,70 27,26 183,6 6,88 6,45
56 167,7 62,01 22,73 67,4 49,28 1073,0 25,28 27,04 185,6 7,00 6,33
57 168,3 62,79 22,98 68,0 50,04 1089,5 25,86 26,82 187,6 7,13 6,21
58 168,9 63,58 23,23 68,7 50,80 1105,9 26,44 26,60 189,6 7,25 6,09
59 169,4 64,36 23,48 69,4 51,56 1122,3 27,03 26,38 191,6 7,38 5,97
60 170,0 65,14 23,73 70,1 52,32 1138,7 27,61 26,16 193,6 7,50 5,85
61 170,6 65,92 23,98 70,8 53,08 1155,1 28,19 25,94 195,6 7,63 5,73
62 171,1 66,70 24,23 71,5 53,84 1171,5 28,78 25,72 197,6 7,75 5,61
63 171,7 67,49 24,48 72,2 54,60 1188,0 29,36 25,50 199,6 7,88 5,49
64 172,3 68,27 24,73 72,9 55,36 1204,4 29,94 25,28 201,6 8,00 5,37
65 172,9 69,05 24,99 73,6 56,12 1220,8 30,53 25,06 203,6 8,13 5,26
66 173,4 69,83 25,24 74,2 56,88 1237,2 31,11 24,84 205,6 8,25 5,14
67 174,0 70,61 25,49 74,9 57,64 1253,6 31,69 24,62 207,6 8,38 5,02
68 174,6 71,40 25,74 75,6 58,40 1270,1 32,27 24,40 209,7 8,50 4,90
69 175,1 72,18 25,99 76,3 59,16 1286,5 32,86 24,18 211,7 8,63 4,78
70 175,7 72,96 26,24 77,0 59,92 1302,9 33,44 23,96 213,7 8,75  
71 176,3 73,74 26,49 77,7 60,68 1319,3 34,02 23,74 215,7 8,88  
72 176,9 74,52 26,74 78,4 61,44 1335,7 34,61 23,52 217,7 9,00  
73 177,4 75,31 26,99 79,1 62,20 1352,1 35,19 23,30 219,7 9,13  
74 178,0 76,09 27,24 79,8 62,96 1368,6 35,77 23,08 221,7 9,25  
75 178,6 76,87 27,50 80,4 63,72 1385,0 36,36 22,86 223,7 9,38  
76 179,2 77,65 27,75 81,1 64,48 1401,4 36,94 22,64 225,7 9,50  
77 179,7 78,43 28,00 81,8 65,24 1417,8 37,52  227,7 9,63  
78 180,3 79,22 28,25 82,5 66,00 1434,2 38,10  229,7 9,75  
79 180,9 80,00 28,50  66,76 1450,7 38,69  231,7 9,88  
80 181,4 80,78 28,75  67,52 1467,1 39,27  233,7 10,00  
81 182,0 81,56 29,00  68,28 1483,5 39,85  235,7 10,13  
82 182,6 82,34 29,25  69,04 1499,9 40,44   10,25  
83 183,2 83,13 29,50  69,80 1516,3 41,02   10,38  
84 183,7 83,91 29,75  70,56 1532,7 41,60   10,50  
85 184,3 84,69 30,01  71,32 1549,2 42,18   10,63  
86 184,9 85,47 30,26  72,08 1565,6 42,77   10,75  
87 185,4 86,25 30,51  72,84 1582,0 43,35   10,88  
88  87,04 30,76   1598,4 43,93   11,00  
89  87,82 31,01   1614,8 44,52   11,13  
90  88,60 31,26   1631,3 45,10   11,25  
91  89,38 31,51   1647,7 45,68   11,38  
92  90,16 31,76   1664,1 46,27   11,50  
93  90,95 32,01   1680,5 46,85     
94  91,73 32,26   1696,9 47,43     
95  92,51 32,52   1713,3 48,01     
96  93,29 32,77   1729,8 48,60     
97   33,02    49,18     
98   33,27    49,76     
99   33,52    50,35     
100   33,77    50,93     
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Tabela 4. Punktacja w skali T do oceny zmiennych morfofunkcjonalnych studentów

Table 4. The T-scale scoring for the men’s morph-functional features estimation
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1        34,33 114,4  10,85
2        34,14 116,7  10,75
3        33,96 118,9  10,66
4        33,78 121,2  10,56
5        33,60 123,5  10,47
6        33,42 125,8  10,37
7      493,9  33,24 128,0  10,28
8      519,3  33,06 130,3  10,18
9      544,6  32,88 132,6  10,09
10      570,0  32,70 134,8  9,99
11      595,4  32,52 137,1  9,90
12      620,7  32,33 139,4  9,80
13      646,1  32,15 141,7  9,71
14      671,5  31,97 143,9  9,61
15     19,13 696,9  31,79 146,2  9,52
16     20,03 722,2 11,42 31,61 148,5  9,42
17     20,94 747,6 12,39 31,43 150,8  9,33
18     21,84 773,0 13,37 31,25 153,0  9,23
19     22,75 798,3 14,34 31,07 155,3  9,14
20     23,65 823,7 15,32 30,89 157,6  9,04
21    35,2 24,56 849,1 16,29 30,71 159,9  8,95
22    36,1 25,46 874,5 17,27 30,52 162,1  8,85
23 160,5 45,82  37,0 26,37 899,8 18,24 30,34 164,4 4,01 8,76
24 161,1 46,77 15,74 37,8 27,27 925,2 19,22 30,16 166,7 4,19 8,66
25 161,7 47,73 16,01 38,7 28,18 950,6 20,19 29,98 168,9 4,37 8,57
26 162,4 48,68 16,27 39,6 29,08 976,0 21,17 29,80 171,2 4,55 8,47
27 163,0 49,64 16,54 40,4 29,99 1001,3 22,14 29,62 173,5 4,74 8,38
28 163,7 50,60 16,80 41,3 30,89 1026,7 23,12 29,44 175,8 4,92 8,28
29 164,3 51,55 17,07 42,1 31,80 1052,1 24,09 29,26 178,0 5,10 8,19
30 164,9 52,51 17,34 43,0 32,70 1077,4 25,07 29,08 180,3 5,28 8,09
31 165,6 53,46 17,60 43,9 33,61 1102,8 26,04 28,90 182,6 5,46 8,00
32 166,2 54,42 17,87 44,7 34,51 1128,2 27,02 28,71 184,9 5,64 7,90
33 166,9 55,38 18,13 45,6 35,42 1153,6 27,99 28,53 187,1 5,82 7,81
34 167,5 56,33 18,40 46,5 36,32 1178,9 28,97 28,35 189,4 6,00 7,71
35 168,1 57,29 18,67 47,3 37,23 1204,3 29,94 28,17 191,7 6,18 7,62
36 168,8 58,24 18,93 48,2 38,13 1229,7 30,92 27,99 193,9 6,36 7,52
37 169,4 59,20 19,20 49,0 39,04 1255,0 31,89 27,81 196,2 6,55 7,43
38 170,1 60,16 19,46 49,9 39,94 1280,4 32,87 27,63 198,5 6,73 7,33
39 170,7 61,11 19,73 50,8 40,85 1305,8 33,84 27,45 200,8 6,91 7,24
40 171,3 62,07 20,00 51,6 41,75 1331,2 34,82 27,27 203,0 7,09 7,14
41 172,0 63,02 20,26 52,5 42,66 1356,5 35,79 27,09 205,3 7,27 7,05
42 172,6 63,98 20,53 53,4 43,56 1381,9 36,77 26,90 207,6 7,45 6,95
43 173,3 64,94 20,79 54,2 44,47 1407,3 37,74 26,72 209,9 7,63 6,86
44 173,9 65,89 21,06 55,1 45,37 1432,6 38,72 26,54 212,1 7,81 6,76
45 174,5 66,85 21,33 56,0 46,28 1458,0 39,69 26,36 214,4 7,99 6,67
46 175,2 67,80 21,59 56,8 47,18 1483,4 40,67 26,18 216,7 8,17 6,57
47 175,8 68,76 21,86 57,7 48,09 1508,8 41,64 26,00 218,9 8,36 6,48
48 176,5 69,72 22,12 58,5 48,99 1534,1 42,62 25,82 221,2 8,54 6,38
49 177,1 70,67 22,39 59,4 49,90 1559,5 43,59 25,64 223,5 8,72 6,29
50 177,7 71,63 22,66 60,3 50,80 1584,9 44,57 25,46 225,8 8,90 6,19
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51 178,4 72,58 22,92 61,1 51,71 1610,3 45,54 25,28 228,0 9,08 6,10
52 179,0 73,54 23,19 62,0 52,61 1635,6 46,52 25,09 230,3 9,26 6,00
53 179,7 74,50 23,45 62,9 53,52 1661,0 47,49 24,91 232,6 9,44 5,91
54 180,3 75,45 23,72 63,7 54,42 1686,4 48,47 24,73 234,9 9,62 5,81
55 180,9 76,41 23,99 64,6 55,33 1711,7 49,44 24,55 237,1 9,80 5,72
56 181,6 77,36 24,25 65,4 56,23 1737,1 50,42 24,37 239,4 9,98 5,62
57 182,2 78,32 24,52 66,3 57,14 1762,5 51,39 24,19 241,7 10,17 5,53
58 182,9 79,28 24,78 67,2 58,04 1787,9 52,37 24,01 244,0 10,35 5,43
59 183,5 80,23 25,05 68,0 58,95 1813,2 53,34 23,83 246,2 10,53 5,34
60 184,1 81,19 25,32 68,9 59,85 1838,6 54,32 23,65 248,5 10,71 5,24
61 184,8 82,14 25,58 69,8 60,76 1864,0 55,29 23,47 250,8 10,89 5,15
62 185,4 83,10 25,85 70,6 61,66 1889,3 56,27 23,28 253,0 11,07 5,05
63 186,1 84,06 26,11 71,5 62,57 1914,7 57,24 23,10 255,3 11,25 4,96
64 186,7 85,01 26,38 72,3 63,47 1940,1 58,22 22,92 257,6 11,43 4,86
65 187,3 85,97 26,65 73,2 64,38 1965,5 59,19 22,74 259,9 11,61 4,77
66 188,0 86,92 26,91 74,1 65,28 1990,8 60,17 22,56 262,1 11,79 4,67
67 188,6 87,88 27,18 74,9 66,19 2016,2 61,14 22,38 264,4 11,98 4,58
68 189,3 88,84 27,44 75,8 67,09 2041,6 62,12 22,20 266,7 12,16 4,48
69 189,9 89,79 27,71 76,7 68,00 2066,9 63,09 22,02 269,0 12,34 4,39
70 190,5 90,75 27,98 77,5 68,90 2092,3 64,07 21,84 271,2 12,52 4,29
71 191,2 91,70 28,24 78,4 69,81 2117,7 65,04 21,66 273,5 12,70 4,20
72 191,8 92,66 28,51 79,3 70,71 2143,1 66,02 21,47 275,8 12,88 4,10
73 192,5 93,62 28,77 80,1 71,62 2168,4 66,99  278,0 13,06 4,01
74 193,1 94,57 29,04 81,0 72,52 2193,8 67,97  280,3 13,24 3,91
75 193,7 95,53 29,31  73,43 2219,2 68,94  282,6 13,42 3,82
76 194,4 96,48 29,57  74,33 2244,6 69,92  284,9 13,60  
77 195,0 97,44 29,84  75,24 2269,9 70,89  287,1 13,79  
78 195,7 98,40 30,10  76,14 2295,3 71,87   13,97  
79 196,3 99,35 30,37  77,05 2320,7 72,84   14,15  
80 196,9 100,31 30,64  77,95 2346,0 73,82   14,33  
81 197,6 101,26 30,90  78,86 2371,4 74,79   14,51  
82 198,2 102,22 31,17   2396,8 75,77   14,69  
83 198,9 103,18 31,43   2422,2 76,74   14,87  
84 199,5 104,13 31,70   2447,5 77,72   15,05  
85 200,1 105,09 31,97   2472,9 78,69   15,23  
86  106,04 32,23   2498,3 79,67   15,41  
87  107,00 32,50   2523,6 80,64   15,60  
88  107,96 32,76    81,62   15,78  
89  108,91 33,03    82,59   15,96  
90  109,87 33,30    83,57   16,14  
91  110,82 33,56    84,54   16,32  
92  111,78 33,83       16,50  
93  112,74 34,09       16,68  
94  113,69 34,36       16,86  
95  114,65 34,63       17,04  
96  115,60 34,89       17,22  
97  116,56 35,16       17,41  
98  117,52 35,42       17,59  
99   35,69       17,77  
100   35,96       17,95  
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Aby nie zaciemniać obrazu, na drugiej rycinie umiesz-
czono unormowane wielkości jedenastu zmiennych 
tylko trzech uczelni: najlepszej w rankingu sprawności 
fizycznej studentów, plasującej się w środku stawki oraz 
zamykającej rangę zsumowanych wartości przecięt-
nych, które uwzględniono w tabeli 5. Przebieg krzywych 
omawianej ryciny potwierdza zauważoną dominację 
słuchaczek i słuchaczy AWF, wskazując równocześnie, 
w jakich składowych somatyczno-funkcjonalnych i mo-
torycznych odbiegają oni od średniej arytmetycznej (50 
punktów w skali T) badanej populacji. Wśród studentek 
pomiary dynamometryczne odbiegają od standardów o 
20 punktów (czyli o 2 SD), a rzutu piłką lekarską o 14 
punktów, w odniesieniu do bezmleczanowej zdolności 
wysiłkowej (MPA) i rezultatu biegu „po kopercie” o 13 
punktów oraz skoku w dal z miejsca o 12 punktów, czyli 
powyżej jednego odchylenia standardowego. Studenci 

z AWF nie różnią się natomiast tak wyraźnie od średniej 
jak ich koleżanki. Wyniki pomiarów od gibkości do tap-
pingu włącznie oscylują u nich pomiędzy 0,6 do 1 SD, 
czyli wynoszą 6–10 punktów. Należy również podkre-
ślić, że studiujący we wszystkich uczelniach obojga płci 
nie odbiegają od siebie wysokością i masą ciała oraz 
wskaźnikiem wzrostowo-wagowym BMI. Wymienione 
zmienne nie odstają bowiem od przeciętnych wyrażo-
nych w punktach skali T, mieszcząc się w granicach 
48–55 punktów (kobiety), natomiast u mężczyzn w gra-
nicach 48–54 punktów.

Podsumowanie 

Zgodnie z przyjętym założeniem, podstawą do opra-
cowania punktacji skali T w zaproponowanym teście 
sprawności fizycznej były wyniki prób wchodzących 

Tabela 5. Przeciętny poziom wybranych cech somatycznych i wydolnościowych oraz zdolności motorycznych (wyrażonych w punktach 
skali T) studentek i studentów przyjętych na studia z podziałem na profile kształcenia w ośmiu państwowych uczelniach Krakowa.

Table 5. The average level of chosen somatic, efficiency and motor abilities (in points of the T-scale) for the students of the first year 
(both sexes) of the eight public universities of Krakow,  divided into profiles of education
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AE 106 49 48 48 49 50 47 47 47 48 44 43 47,27

AGH 128 49 49 50 50 50 57 48 57 55 52 55 52,00

AP 127 50 50 50 49 54 47 49 46 46 47 47 48,64

AR 113 49 52 52 48 48 49 42 43 47 46 45 47,36

AWF 62 55 55 52 57 55 63 70 63 62 64 56 61,09

CM UJ 174 49 50 51 51 43 49 47 48 48 52 47 48,64

PK 122 51 50 50 50 47 51 50 58 51 55 51 51,27

UJ 256 50 50 50 49 53 48 47 48 48 54 54 50,09

♂

AE 105 51 48 48 50 53 48 49 49 49 44 48 48,82

AGH 122 48 49 51 57 49 52 49 56 54 52 51 51,64

AP 115 50 51 51 48 50 48 50 50 46 50 47 49,18

AR 112 50 51 51 47 51 49 50 46 48 46 44 48,45

AWF 81 52 54 53 58 58 57 59 59 56 59 60 56,82

CM UJ 100 49 50 51 52 46 49 51 50 48 47 51 49,45

PK 111 50 49 49 52 49 49 51 48 49 50 51 49,73

UJ 231 51 49 49 47 49 48 46 47 49 52 49 48,73

Objaśnienia – patrz tabela 1 / Commentary – see table 1 
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Ryc. 1. Przeciętny poziom wybranych zmiennych morfofunkcjonalnych i sprawnościowych wyrażonych w punktach skali T studentek 
i studentów ośmiu publicznych uczelni krakowskich 

Fig. 1. The average level of chosen morph-functional and physical efficiency variables in points of the T-scale for male and female 
students of the eight public universities of Krakow 
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Ryc. 2. Normowanie w punktach skali T badanych zmiennych morfofunkcjonalnych i motorycznych obydwu płci na tle ogółu badanych 
słuchaczy

Fig. 2. Normalization in points of the T-scale researched morph-functional and motor variables of both sexes against all researched 
students
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w zakres różnych propozycji pomiaru sprawności 
w testach motorycznych. Analizowane wyżej propo-
zycje testowe, wiążące się zarówno ze zdrowiem, jak 
i ze sprawnością, odnosimy zgodnie ze wspomnianą 
w „Metodyce” ideą H-RF [4, 14–31] do następujących 
jej komponentów:
1) sprawność morfologiczna  – wysokość i masa 

ciała oraz BMI;
2) sprawność mięśniowo-szkieletowa – gibkość 

i siła mięśni ręki w ścisku dynamometru;
3) sprawność motoryczna – bieg „po kopercie”, skok 

w dal z miejsca, rzut piłką lekarską w przód, szyb-
kość ruchów ręki – tapping;

4) sprawność krążeniowo-oddechowa i przemian 
metabolicznych – VO2 max · kg-1 oraz MPA.

Przytoczony układ pomiarów i testów korespondu-
je ze stwierdzeniem Baumgartnera i Jacksona, które 
w swym podręczniku cytuje Osiński [33; 36]: 

Zmiana ogólnej koncepcji sprawności fizycznej w orientacji 
sportowej w kierunku health-related fitness sprawia, że musi 
być położony większy nacisk na funkcję krążeniowo-naczy-
niową, skład ciała (szczupłość/otyłość), siłę, wytrzymałość 
oraz gibkość dolnej części grzbietu, a więc na cechy wska-
zywane przez badaczy problemów medycznych i wycho-
wania fizycznego jako najważniejsze dla promocji zdrowia i 
redukcji czynników ryzyka. 

W związku z powyższym nasz zestaw zmiennych 
można zaliczyć do narzędzi oceniających sprawność w 
konwencji zdrowia.

Jak wcześniej zasygnalizowano, próby motorycz-
ne, które zostały do niego wybrane, znajdowały się 
w bateriach polskich testów [6, 7] oraz w Euroficie 
[13]. Przyjęto założenie, że ich wiarygodność została 
wcześniej sprawdzona pod względem takich kryte-
riów poprawności, jak: obiektywność, trafność, rzetel-
ność, standardowość. Uwzględniono także pomiary 
podstawowych cech somatycznych, czyli wskaźnik 
BMI oraz wskaźniki wydolności tlenowej i beztlenowej 
(VO2 max · kg-1 oraz MPA). Ich wybór był z konieczno-
ści arbitralny. Niestety, jak zauważył W. Osiński, postę-
powanie w takim przypadku musi być usprawiedliwione 
tym, że „brak jest dostatecznie licznych, wiarygodnych, 
empirycznych badań tym zakresie” [4; 26]. Dodatkowym 
ograniczeniem możliwości doboru prób były względy 
statystyczne. W opracowywaniu punktacji w skali T bra-
no pod uwagę tylko wyniki o normalnym rozkładzie. 

Jak się okazało, zastosowana metoda opracowa-
nia danych umożliwia badanie zróżnicowania między-

osobniczego i międzypopulacyjnego w łatwy sposób. 
W związku z tym przeliczone na punkty wyniki można 
wprowadzić do badania zmienności w skalach: między-
uczelnianej, środowiskowej, międzypokoleniowej. Nie 
sprawi również kłopotu ćwiczącym wykorzystywanie 
tabeli punktacyjnej do oceny własnego tempa zmian 
poziomu rozwoju poszczególnych komponentów spraw-
ności fizycznej. Dla ułatwienia interpretacji wskaźnika 
BMI w pomiarach czasu „odwrócono” skalę punktową 
(czas krótszy – wynik lepszy!). 

Należy zaznaczyć, że wszystkie próby wchodzące 
w zakres zaproponowanego testu sprawności fizycznej 
zostały przeprowadzone na bardzo dużej zbiorowości 
krakowskich studentów. Ponadto na pewno są moż-
liwe do przeprowadzenia w polskich realiach pracy 
studiów wychowania fizycznego. Na podstawie wy-
niesionego z badań doświadczenia można stwierdzić, 
że wspomniane próby były łatwe do wykonania przez 
młodzież studiującą, a osiągnięte wyniki zachęcały ją 
do poprawy kondycji fizycznej, co potwierdzali również 
opiekunowie badanych. Można zatem żywić nadzieję, 
że zaproponowany zestaw prób będzie w niedługim 
czasie narzędziem powszechnie stosowanym do po-
miaru sprawności fizycznej zgodnie z jego przeznacze-
niem. Jak zakładano, ma służyć przede wszystkim do 
diagnozy i prognozy podjętych edukacyjnych działań 
prozdrowotnych, a nie do rangowania wyników i okre-
ślania miejsca zajętego przez ćwiczących w rozkładzie 
procentowym zmienności wyników. Wymaga to niestety 
zmiany poglądów na sens oceny sprawności fizycznej. 
Niezależnie o tego nadal trudno udzielić odpowiedzi na 
często zadawane pytanie: Ile sprawności wymaga do-
bre zdrowie? [4].

Bardzo często, aby odpowiedzieć na tak zadane 
pytanie, podejmuje się próbę odwołania do interpretacji 
antropologicznej wąskiej i szerokiej normy rozwojowej, 
ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej oraz 
odchylenia standardowego  lub  mediany i rangi  centy-
lowej. W tym przypadku w skład pojęcia normy wchodzi 
układ odniesienia, który najczęściej jest liczbową cha-
rakterystyką populacji w postaci wartości pozycyjnych i 
miar zmienności. Jak twierdzi A. Malinowski [9], w takim 
przypadku granice normy „mimo pozorów obiektyw-
ności zawsze ustanawiane są arbitralnie”. Zazwyczaj 
za jej obszar przyjmuje się dwie trzecie spostrzeżeń 
lub nawet 95% osobników populacji w rozkładzie nor-
malnym danej populacji (średnia ± 2S). Arbitralność 
określenia granicy normy stanowi o słabej rozdziel-
ności zjawisk normalnych i patologicznych. Potrzeby 
biologii i medycyny stawiają wymóg ustawienia wokół 
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tendencji centralnej takiego zakresu, który pozwalałby 
na precyzyjne rozgraniczenie ludzi zdrowych i chorych. 
Omawiana metoda nie daje takich możliwości, o czym 
świadczą liczne dowody. Spotyka się bowiem głosy ne-
gujące potrzebę stosowania norm jako biologicznych 
punktów odniesienia [12]. Przeważa jednak pogląd, że 
statystyczne określenie normy może stanowić jedną 
z podstawowych składowych badań nad normalnym i 
zaburzonym funkcjonowaniem jednostek ludzkich, jed-
nakże nie jedyną. 

Pojęcie normy nie może być stosowane samodziel-
nie, gdyż prowadziłoby to do absurdów. Sądzi się, że 
ocena wyników musi zależeć od kryteriów pozastaty-
stycznych [9, 10, 11, 12].  Statystyka wyznacza tylko 
pewną skalę, która wskazuje na zasięg występowania 
zjawiska w populacji, ale nie może prowadzić do prze-
ciwstawienia normy i patologii. Jak to określił wspo-
mniany już wcześniej antropolog [9]: „w odniesieniu do 
zjawisk rozwoju ontogenetycznego szukanie jednego, 
populacyjnego wzorca rozwoju (normy) jest abiolo-
giczne”. 

Przyznaje on jednak, że wzorzec taki może pełnić 
rolę w badaniach przesiewowych, natomiast dalsze po-
głębione diagnozy powinny opierać się na takich punk-
tach odniesienia, które będą uwzględniać fakt występo-
wania zróżnicowania genetycznego i środowiskowego 
osobników.  

Podzielając powyższy pogląd, a także działając
zgodnie z intencją autorów koncepcji H-RF [14–31], 

należałoby zrezygnować z wykorzystywania punktacji 
zaproponowanej do wyliczeń matematycznych pozio-
mu sprawności fizycznej ćwiczących. Zamiast tego 
powinno się zwrócić im uwagę na konieczność i sens 
poprawy własnej kondycji i ewentualnie na potrzebę 
zmiany zachowań prozdrowotnych. Istotne jest także 
uświadomienie potrzeby systematycznego przeprowa-
dzania diagnozy z wykorzystywaniem zaproponowanej 
tabeli punktowej, aby badać skutki ćwiczeń fizycznych. 
W ten sposób zostanie położony akcent na realizację 
celów praktycznych, a nie tylko na określenie satys-
fakcjonującej (lub niesatysfakcjonującej) normy sta-
tystycznej. Jest to zgodne z postulatami zgłaszanymi 
wiele lat temu przez wymienionych wcześniej pomy-
słodawców badania sprawności fizycznej w koncepcji 
zdrowia [14–32].

Na zakończenie przedstawiamy zainteresowanym 
kilka uwag dotyczących wykonywania prób wysiłkowych. 
Każdy pomiar i test powinien być przeprowadzony zgod-
nie z instrukcją, określoną w opublikowanych pozycjach 
piśmiennictwa, które podano w rozdziale „Materiał i me-
todyka”. Zestaw pomiarów i prób (łącznie z czynnikami) 
proponujemy przeprowadzić po „rozgrzewce” w kolejno-
ści określonej w poniższym zestawie.

Ustalenie wartości zmiennych – przy odpowied-
nim oprzyrządowaniu* – nie powinno nastręczać 
żadnych trudności, tym bardziej, że wszystkie pomia-
ry i próby można wykonać w obiektach zamkniętych. 
Ze względu jednak na powszechny brak wyposaże-

Czynnik Pomiar – test Kolejność wykonania

� Pomiary antropometryczne

� Skoczność
� Siła mięśni tułowia
� Koordynacja – zwinność
� Gibkość

Wysokość ciała
Masa ciała
Obliczenie BMI
Skok w dal z miejsca
Rzut piłką lekarską
Bieg „po kopercie”
Skłon tułowia w siadzie

1
2
3
4
5
6
7

Termin
pierwszy

� Siła mięśni ręki
� Częstotliwość ruchu ręki

Zdolność wysiłkowa
� aerobowa
� anaerobowa

Ścisk dynamometru
Stukanie w krążki – tapping

VO2 max · kg–1

Obliczenie MPA ze skoku w dal

8
9

10
11

Termin 
drugi

Zestaw pomiarów i prób 

* Waga lekarska z wysokościomierzem, taśma miernicza, piłki lekarskie 2 i 3-kilogramowe, stopery, stojaki z chorągiewkami, ławka 
gimnastyczna z przytwierdzoną poprzecznie podziałką centymetrową do mierzenia gibkości, dynamometry, dwa krążki oraz Sport-Tester 
PE 3000, materace, kreda, kalkulator, karty badań i długopis.
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nia w niejednym Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, np. w sport-testery, można pominąć w tym 
przypadku ustalenie VO2 max · kg-1 i ograniczyć się do 
oceny zdolności słuchaczy w pozostałych dziesięciu po-
miarach.

Wnioski

1. Próby zaproponowane do oceny sprawności fizycznej 
w konwencji zdrowia odpowiadają warunkom popraw-
ności budowy tego rodzaju testów motorycznych i są 
możliwe do przeprowadzenia w realiach funkcjonowa-
nia studiów wychowania fizycznego w naszym kraju.

2. Własne obserwacje potwierdziły przydatność do 
oceny sprawności fizycznej zaproponowanych prób 

służących do pomiaru sprawności fizycznej w kon-
wencji zdrowia. 

3. Zaproponowana metoda wykorzystania tabel punkto-
wych zakłada rezygnację ze stosowania w ocenie wy-
ników sprawności skal opartych wyłącznie na normie 
statystycznej. Zaleca się, aby wynik testowania wyko-
rzystywać do oceny skutków pracy pedagogicznej, a 
nie tylko do określenia wyłącznie satysfakcjonującej 
(lub niesatysfakcjonującej) normy statystycznej. 

4. 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. 
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ZWIĄZKI MIĘDZY PRÓBAMI 
SIŁOWO-SZYBKOŚCIOWYMI 

O ODMIENNEJ STRUKTURZE RUCHU. CZĘŚĆ I

CONNECTIONS BETWEEN STRENGTH-SPEED TASK 
WITH DIFFERENT STRUCTURE OF MOVEMENT. PART I
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Słowa kluczowe: zdolności siłowo-szybkościowe, skok w dal z miejsca, skok dosiężny, 
pchnięcie piłką lekarską, rzut piłką lekarską, wskaźniki siły zrywowej, wskaźnik Sar-
genta

Key words: strength-speed ability, standing broad jump, vertical jump, medicine ball put, 
medicine ball throw, explosive strength indices, Sargent index

Wstęp. Skoki dosiężne i w dal z miejsca oraz pchnięcia i rzuty piłkami lekarskimi należą do prób motory-
cznych 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 przeprowa-
dzonych 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.
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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 przy-
padków, 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 wy-
rzutna, 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.

Introduction. Vertical jumps and standing broad jumps as well as medicine ball throws or puts belong to 
the motor tasks which are very often included in the sets of motor ability tests. Jumps are particularly preferred, 
e.g. in Polish national publications, the broad jump is included in test sets 86 times, and vertical jump 47. Results 
of the last, along with the basic somatic traits, forms so called Sargent index, which enables an indirect estima-
tion (through the MPA) of the maximum anaerobic power, and – according to some authors – also the general 
physical ability. 

Denisiuk in his studies performed in early sixties (of the last century) had regarded the forward overhead 
medicine 2 kg ball throw as the most representative among 17 considered tasks. The backward overhead medi-
cine ball throw, which is a part of physical ability test by Chromiński, also is characterized by high reliability and 
consistency. 

The purpose of the work. The motor tasks under consideration differ considerably in the movement structure, 
though they all are determined by the same motor abilities, namely power and speed. In literature there are not 
many reports concerning the relationships between these tasks and somatic traits in dependence on the body 
position when task is performed and the weight of used equipment. Moreover it is important to recognize the 
diagnostic value of indices after transformation of component traits in order to ensure the equivalent participation 
of them in the index assessment.

Material and method. The basic body build traits and results of the motor tests of 98 students from University 
of Physical Education in Wrocław (Poland). Measurements were taken in the spring 2007. The height-mass indices 
were then computed  on the basis of the body height and mass. The strength-speed tasks included: vertical and 
standing broad jumps, medicine 3 kg, 2 kg and 1 kg ball throws forward  and backwards with both hands over the 
head, put a ball from in front of chest, sideways puts ball (only 2 kg and 3 kg balls) and one hand kg ball throw. All 
the throws were performed in standing position. From the results of vertical jump and somatic data the Sargent 
index was calculated from the formula: 

(result of jump in cm × body mass in kg) : body height in cm.

In definition of another index the vertical jump was substituted by the broad jump. Additionally the indices 
with eliminating the body mass were computed. The next two indices were calculated by multiplication of the 
vertical jump result by the body mass and the broad jump result by the body mass. Following the ideas of Ważny 
these indices were call explosive strength indices.

Results. In statistical analysis of the obtained data the basic measures and correlations were com-
puted. The correlation coefficients presented in tables illustrate the connections between jumps and 
throws. In majority of cases, except the jumps, the closest bond made the throws of the heaviest ball 
(3 kg). The profitable position by throw the ball which leads to the highest correlation between all the in-
dices and their mutations occurred to be the throw from in front of chest (coefficients from r = .63 to
r = .81). 

Conclusions. In relations between jumps and throws the value of correlation is influenced by the both posi-
tions from which a throw is performed and the weight of used equipment. Therefore the proper tasks have to 
be chosen depending on the aim of research. Since the correction of the participation of component traits in an 
index formed from the jump length enables more precise estimation of phenomena, such conduct may be applied 
in practice, for example in evaluation of the maximum anaerobic work.
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Wstęp

Rzuty i pchnięcia piłkami lekarskimi, skoki z miejsca 
w dal i dosiężne należą do prób motorycznych często 
wykorzystywanych w zestawach testów służących do 
oceny sprawności fizycznej – motorycznej. Świadczy 
o tym wyciąg ze zbiorów testów krajowych i zagranicz-
nych przedstawionych w publikacjach takich autorów, 
jak Barankiewicz [1], Drabik [2], Lubaś i Żak [3], Pilicz 
[4], Talaga [5]. W zestawach testów zebranych przez 
wspomnianych badaczy rzut piłką lekarską do przodu 
pojawił się 29 razy, do tyłu – 11, zaś skok w dal z miej-
sca – aż 86 razy, a skok dosiężny – w 47 przypadkach. 
Jedna z tych prób pod nazwą skoku Sargenta zyska-
ła sobie szczególną popularność. Jej pomysłodawca, 
wskazując na duże znaczenie siły mięśniowej w ocenie 
sprawności fizycznej, opracował w 1873 r. „między-
uczelniany test siły” [6], składający się z wielu prób. Po 
latach, w 1921 r., przedstawił próbę wyskoku z miejsca 
w górę, która miała określać moc badanego. Weszła 
ona wraz z danymi dotyczącymi wieku, wysokości 
i masy ciała, czyli tzw. wskaźnikiem klasyfikacyjnym, 
a także z oceną pojętności ruchowej i zwinności do 
określenia ogólnego potencjału ruchowego człowie-
ka autorstwa McCloya [7]. Istotny związek tej próby 
z maksymalną mocą anaerobową, określoną testem 
Margarii, potwierdził w badaniach dzieci i młodzieży 
w roku 1988 Szopa [8]. Rok później ten sam autor wy-
szedł z założenia, że w badaniach populacyjnych test 
MMA można zastąpić wyrażoną w dżulach (J) oceną 
MPA, obliczaną wg wzoru: 

Januszewskiego i współpracowników [11], zastosował 
ten sam wzór z uwzględnieniem skoku w dal z miejsca. 
Formułę tę można również odczytać jako iloczyn dłu-
gości skoku i wskaźnika Queteleta I.

Do spopularyzowania w Polsce rzutów piłką lekar-
ską przyczynił się Denisiuk [14]. W przeprowadzonych 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na szeroką 
skalę badaniach, spośród 17 prób, na podstawie śred-
nich arytmetycznych współczynników korelacji uznał 
za najbardziej reprezentatywny, zajmujący pierwsze 
miejsce w rankingu, rzut dwukilogramową piłką le-
karską znad głowy. Denisiuk zdawał sobie sprawę, 
iż jest to próba szybkościowo-siłowa, ale ze względu 
na jej związki z pomiarami dynamometrycznymi oraz 
uwagami Larsona [15] o kilkakrotnie większej progno-
styczności siły mierzonej ruchem aniżeli dynamome-
trem, zaliczył ją do oceniających siłę. Ponadto wybór 
tego rzutu do powszechnego stosowania uzasadniał 
dużym znaczeniem na zajęciach z wychowania fizycz-
nego takich ćwiczeń szybkościowo-siłowych, jak rzuty, 
pchnięcia, skoki itd. Podobną rolę w ocenie sprawności 
fizycznej studentów spełnił Pilicz [16], adaptując zestaw 
testów Barrowa [17] w wersji trzech prób i zastępując 
w nim pchnięcie piłką sześciofuntową (2,72 kg, 1 funt ≈
≈ 0,4536 kg) rzutem piłką dwukilogramową znad głowy. 
Również rzut piłką lekarską oburącz w tył ponad głową, 
wchodzący w skład testu sprawności fizycznej dla dzie-
ci i młodzieży autorstwa Chromińskiego [18], uzyskał 
wysokie notowania pod względem rzetelności i trafno-
ści. Według wszystkich autorów zarówno oba skoki, 
jak i pchnięcia oraz rzuty piłkami lekarskimi w pełni 
odpowiadają wymaganiom stawianym pomiarom prób 
motorycznych (oczywiście przy ścisłym przestrzeganiu 
instrukcji podczas ich przeprowadzania).

Cel

Omawiane próby, aczkolwiek uwarunkowane tymi sa-
mymi zdolnościami motorycznymi, tzn. siłą i szybkością, 
znacznie różnią się strukturą ruchu. W terminologii sta-
tystycznej skoki określa się za pomocą pojęcia: czyn-
nik nadawania przyspieszenia własnemu ciału, rzu-
ty – przekazywanie energii na sprzęt [19]. Zdolności 
siłowo-szybkościowe są różnie określane. Część au-
torów nazywa je próbami mocy, niektórzy siłą eksplo-
zywną lub skocznością. Traktujemy te próby ruchowe 
jako siłowo-szybkościowe ze znaczną komponentą 
zdolności koordynacyjnych, przy czym w większej mie-
rze dotyczy to skoków. Pomijamy sprawy nazewnictwa 
stosowanego w teorii motoryczności, gdyż jest to od-

wysokość
skoku × masa

ciała × przyspieszenie
ziemskie [9].

Podobnie w badaniach poświęconych MMA postą-
pił Januszewski [10], włączając do oceny MPA skok 
w dal z miejsca, który okazał się bardziej wartościo-
wym składnikiem wskaźnika oceniającego zdolności 
anaerobowe. Kilkanaście lat wcześniej ten sam ba-
dacz ze współpracownikami [11] ocenił przydatność 
skoku dosiężnego i wskaźnika Sargenta jako miernika 
sprawności ogólnej dziewcząt. Autorzy posłużyli się 
formułą podaną przez Drozdowskiego [12] i wyrażoną 
iloczynem masy ciała i wyskoku dosiężnego odniesio-
nych do wysokości ciała. Uzyskane wyniki świadczyły 
o wysokiej korelacji wskaźnika Sargenta z próbami siły 
wyższej w porównaniu do rezultatów samego skoku 
dosiężnego. Z kolei Drabik [13] przy określaniu MPA 
dzieci, kierując się pracami Drozdowskiego [12] oraz 
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dzielny temat, który wymaga dodatkowych opracowań. 
Lektura piśmiennictwa specjalistycznego uprawnia do 
stwierdzenia, że jak dotąd w ogóle brak lub ukazało 
się niewiele prac omawiających zależności siłowo-
-szybkościowe prób od cech budowy anatomicznej 
w relacji do pozycji ciała w trakcie ich wykonywania 
oraz ciężaru stosowanego sprzętu. Ponadto istotne 
jest poznanie wartości diagnostycznej wskaźników 
iloczynowych oraz ilorazowych po matematycznym 
przekształceniu cech składowych, zapewniających ich 
równorzędny udział w ocenie badanych zjawisk. 

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły pomiary podstawowych 
cech budowy ciała i wyniki prób motorycznych 98 
studentów pierwszego roku Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, które przeprowadzono 
w semestrze letnim 2007 r. Ze względu na posiadane 
doświadczenia ruchowe studenci nie wymagali przy-
gotowania motorycznego do przewidywanych prób. 
Wykorzystując pomiary wysokości i masy ciała okre-
ślono wskaźniki wagowo-wzrostowe. Na próby siłowo-
-szybkościowe składały się wyniki skoków: dosiężnego 
i w dal z miejsca oraz rzuty piłkami lekarskimi o cięża-
rze 3 kg, 2 kg i 1 kg oburącz w przód znad głowy, obu-
rącz w tył ponad głową, pchnięcia piłki sprzed klatki 
piersiowej, pchnięcia piłki z pozycji bocznej (tylko piłki 
2 kg i 3 kg) oraz rzut jednokilogramową piłką jednorącz 
(techniką zbliżoną do rzutu piłką palantową). Wszystkie 
rzuty i pchnięcia były wykonywane z miejsca. Wyniki 
skoku dosiężnego i pomiary cech somatycznych umoż-
liwiły obliczenie wskaźnika Sargenta według wzoru: 

tematycznych przekształceń cech składających się na 
wskaźniki iloczynowe i ilorazowe. Celem tych działań 
jest zapewnienie równorzędnego udziału cech skła-
dowych wskaźników w ocenie badanych przez nie 
zjawisk, w których udział poszczególnych cech nie jest 
jednakowy, lecz zachowuje proporcje współczynników 
zmienności cech składowych [21, 22]. Aby uzyskać 
ten sam wpływ cech tworzących wskaźnik, trzeba je 
podnieść do takiej potęgi, aby wartości ich współczyn-
ników zmienności były jednakowe. Niezależnie od tych 
korekt, w konstrukcji trzeciego wariantu wskaźników 
siły zrywowej zastosowano równania regresji eliminu-
jące wpływ masy ciała na wyniki rzutu wchodzącego 
w skład wskaźników [23].

Wyniki

Zebrany materiał opracowano statystycznie, obliczając 
podstawowe wskaźniki oraz korelacje proste. W tabeli 
1 przedstawiono średnie arytmetyczne i miary zmien-
ności określające budowę ciała i osiągnięcia motorycz-
ne badanych. Kolejna tabela (tab. 2) ilustruje te same 
dane dotyczące utworzonych wskaźników.

Na odległość rzutów wpływają dwa czynniki – cię-
żar sprzętu i pozycja wykonania. W pierwszym przy-
padku uzyskane wyniki zachowują proporcje w stosun-
ku do wagi piłek. Najkorzystniejsze dla uzyskiwanych 
odległości pozycje stwierdzono kolejno w rzutach do 
tyłu, pchnięciach bokiem do kierunku i rzutach do przo-
du. Natomiast najkrótsze długości odnotowano przy 
pchnięciach piłek sprzed klatki piersiowej (tab. 1).

Współczynniki zmienności osiągnęły wartości od-
powiadające uzyskanym odległościom. W skokach 
odsetkowe miary zmienności uzyskanych wysokości 
znacznie przewyższyły rozrzuty osiągnięte w skokach 
długościowych.

Zamieszczone w tabeli 3 współczynniki korelacji 
umożliwiają ocenę stopnia powiązań między poszcze-
gólnymi rzutami. W pozycjach wyrzutnych na ogół naj-
ściślejsze związki obserwuje się przy sprzęcie o cię-
żarze 3 kg, ale w korelacjach obu pchnięć z rzutami do 
tyłu wyższość pod tym względem zachowują działania 
piłką dwukilogramową. Od stwierdzonych prawidłowo-
ści odbiegają korelacje w rzutach i pchnięciach piłkami 
jednokilogramowymi. 

Istotne dla praktyki jest określenie reprezenta-
tywności poszczególnych prób. Oznacza to wybór 
takich, które zawierają najwięcej pozytywnych cech 
charakteryzujących pozostałe próby. Wyodrębnienie 
najbardziej wartościowych umożliwia obliczenie śred-

(wysokość skoku w cm × masa ciała w kg)
. wysokość ciała w cm 

W kolejnym wskaźniku wynik skoku dosiężne-
go zastąpiono rezultatem skoku w dal z miejsca. 
Dodatkowo wskaźniki te obliczono eliminując wysokość 
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 
w jego leksykonie treningu sportowego [20], nazwali-
śmy je wskaźnikami siły zrywowej. 

W opracowaniu wykorzystano doświadczenia 
z analizy materiału naszego autorstwa zamieszczo-
ne w numerze 38 „Antropomotoryki” (Współdziałanie 
i sprzeczność w przejawach zdolności motorycznych. 
Cz. II, Siła i wytrzymałość, s 17–28), dotyczące ma-
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Tabela 1. Charakterystyka liczbowa cech i wskaźników budowy ciała, rzutów oraz pchnięć piłkami lekarskimi i skoków

Table 1.   Numerical characteristics of somatic traits and indices, medicine ball throws and puts and jumps

Lp. Cechy
Traits Min – max x– S V

1 Masa ciała [kg] / Body mass 57,1–120,0 75,56 10,61 14,0
2 Wysokość ciała [cm] / Body height 165,5–206,5 180,82 7,63 4,2
3 Wsk. Queteleta I / Quetelet index 334–581 417,0 47,7 11,4
4 BMI 17,7–32,4 23,06 2,36 10,2
5 Wsk. Rohrera / Rohrer index 0,93–1,81 1,277 0,138 10,9
6

Rzut piłką do przodu [m]
Forward ball throw

3 kg  6,3–15,4 9,88 1,46 14,8
7 2 kg  8,6–17,8 12,37 1,80 14,6
8 1 kg 10,8–24,6 16,92 2,39 14,1
9

Rzut piłką do tyłu [m]
Backward ball throw

3 kg  9,8–20,8 13,59 2,48 18,2
10 2 kg 12,6–26,9 16,94 3,02 17,8
11 1 kg 16,0–31,0 22,16 3,47 15,7
12 Pchnięcie piłką z pozycji bocznej 

[m]
Sideways ball put

3 kg  7,8–18,1 11,33 1,84 16,2

13 2 kg  9,5–23,5 13,93 2,37 17,0

14 Rzut piłką jednorącz [m]
One hand ball throw 1 kg 11,0–29,7 20,34 3,54 17,4

15 Pchnięcie piłką sprzed klatki 
piersiowej [m]
Chest ball put

3 kg  5,9–13,0 8,83 1,13 12,8
16 2 kg  7,5–14,7 10,58 1,38 13,0
17 1 kg  9,1–19,1 13,49 1,85 13,7

18 Skok w dal z miejsca [cm]
Standing broad jump 200–298 246,50 19,70 8,0

19 Skok dosiężny [cm] / Vertical jump 41–77 57,40 7,20 12,6

Tabela 2.  Charakterystyki liczbowe utworzonych wskaźników

Table 2.    Numerical characteristics of defined indices

Lp. Wskaźniki
Indices Min –  max x– S V

1

Wsk. Sargenta

Sargent index

l × m/100 130,1 – 295,2 186,60 32,67 17,5

2 l × m / w  74,0–147,9 102,87 15,02 14,6

3 l’ × m /w’/1000 33,3–74,3 51,17 8,26 16,1

4 h × m/100 24,9–66,3 43,40 8,33 19,2

5 h × m / w 15,1–7,10 23,94 4,14 17,3

6 h’ × m / w’/10 20,5–47,8 29,86 5,23 17,4

7

Wsk. siły zrywowej

Explosive
strength index

l × p/100 20,0–47,0 30,58 5,64 18,4

8 l’ × p/10000 15,1–44,1 26,66 6,26 23,5

9 l’ × p’/10000 19,0–42,7 26,52 4,82 18,2

10 h × p/100  3,7–12,2 7,13 1,54 21,6

11 h’ × p/100  6,9–25,1 14,23 3,33 23,4

12 h’ × p’/100  8,5–20,3 14,13 2,43 17,2

l –  wynik skoku w dal z miejsca / result of standing broad jump;
m –  masa ciała / body mass;
w  –  wysokość ciała / body height; 
h – wynik skoku dosiężnego / result of vertical jump;
p – wynik rzutu piłką 2 kg w przód znad głowy /result of  forward, overhead 2 kg ball throw;
l’, h’ – wartości zmodyfikowane poprzez podniesienie do potęgi / values modified by raising to a power;
p’ – wartość zmodyfikowana przez równanie regresji eliminujące wpływ masy ciała / value modified by regressional elimination of the body mass.
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Tabela 3. Korelacje wewnętrzne rzutów i pchnięć piłkami lekarskimi

Table 3.   Intercorrelation coefficients of  medicine ball throws and puts 

Lp.

Rzuty i pchnięcia
piłkami lekarskimi

Medicine ball throws 
and puts

Do przodu
Forward

Do tyłu
Backward

Boczne i jednorącz
Sideways and one 

hand

Sprzed klatki 
piersiowej

In front of chest

3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg

1
Do przodu
Forward

3 kg 00 93 86 55 57 55 64 64 58 63 60 58
2 2 kg 93 00 91 51 54 51 59 59 54 59 55 56
3 1 kg 86 91 00 43 47 46 49 51 48 49 48 52
4

Do tyłu
Backward

3 kg 55 51 43 00 90 85 75 71 58 75 74 67
5 2 kg 57 54 47 90 00 91 78 72 54 75 75 75
6 1 kg 55 51 46 85 91 00 74 71 50 66 67 67
7 Boczne

Sideways
3 kg 64 59 49 75 78 74 00 93 68 83 79 75

8 2 kg 66 59 51 71 72 71 93 00 66 76 71 69

9 Jednorącz
One hand 1 kg 66 59 51 71 72 50 68 66 00 61 58 50

10
Sprzed klatki 
piersiowej

In front of chest

3 kg 63 59 49 75 75 66 83 76 61 00 92 87

11 2 kg 60 55 48 74 75 67 79 71 58 92 00 91

12 1 kg 58 56 52 67 75 67 75 69 50 87 91 00

13   r– 67,9 65,2 59,2 70,3 72,3 68,6 74,8 72,1 60,4 73,8 72,5 70,6

Wszystkie współczynniki korelacji pomnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05   –  20             r0,01 – 25

Tabela 4. Korelacje poszczególnych rzutów i pchnięć piłkami z iloczynami prób wykonywanych sprzętem o jednakowym ciężarze 

Table 4.  Correlations of the results of considered throws and puts the ball with the products of tasks performed with use equal weight 
balls

Lp. Cechy
Traits

Iloczyn rzutów 
i pchnięć piłkami 

3 kg
Product of 3 kg ball 

throws and puts

Iloczyn rzutów 
i pchnięć piłkami 

2 kg
Product of 2 kg ball 

throws and puts

Iloczyn rzutów
i pchnięć piłkami 

1 kg
Product of 1 kg ball 

throws and puts

  r–

1

Rzut piłką do przodu
Forward ball throw

3 kg 75

72,72 2 kg 71

3 1 kg 72

4

Rzut piłką do tyłu
Backward ball throw

3 kg 83

83,05 2 kg 85

6 1 kg 81

7 Pchnięcia piłką z pozycji 
bocznej

Sideways ball put

3 kg 90

85,7
8 2 kg 90

9 Rzut piłką jednorącz  
One hand ball throw 1 kg 77

10
Pchnięcia piłką sprzed klatki 

piersiowej
Chest ball put 

3 kg 88

84,311 2 kg 83

12 1 kg 82

13   r– 84,0 82,3 78,0
Wszystkie współczynniki korelacji pomnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05  – 20             r0,01 – 25
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nich arytmetycznych współczynników korelacji prób, 
jakie dany rzut lub pchnięcie tworzy z pozostałymi. 
Liczbowy zapis rezultatów tych działań zawiera trzy-
nasty wiersz tabeli 3. Najwszechstronniejsze stały się 
pchnięcia bokiem do kierunku i wykonane sprzed klatki 
piersiowej. Najbardziej reprezentatywną próbą okaza-
ło się pchnięcie piłki o ciężarze 3 kg z pozycji bocznej. 
Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęło pchnięcie piłki 
sprzed klatki piersiowej również o najwyższym cięża-
rze sprzętu, trzecie – wykonane z tej samej pozycji 
piłką dwukilogramową. Najniższe średnie arytmetycz-
ne współczynników korelacji uzyskały rzuty do przodu, 
co można traktować jako częściową ich dyskredyta-

cję. Związki między próbami ze sprzętem o tej samej 
wadze, ujętymi w iloczyny, z poszczególnymi próbami 
przedstawiono w tabeli 4. Zastosowanie w tego typu 
związkach korelacji prostej daje wyniki zbliżone do 
uzyskanych metodą korelacji wielorakiej [24]. Podobnie 
jak w tabeli 3 obliczono przeciętne wartości współczyn-
ników korelacji dla wierszy (pozycje wyrzutne) i kolumn 
(ciężar piłek). Uzyskane średnie w pełni potwierdziły 
wcześniejsze ustalenia o wyższości pod względem 
diagnostycznym obu pchnięć wykonanych najcięższy-
mi piłkami. Godne odnotowania są również próby wy-
konane piłkami dwukilogramowymi – pchnięcie z pozy-
cji bocznej i rzut w tył.

Tabela 5. Korelacje cech i wskaźników budowy ciała z rzutami oraz pchnięciami piłkami lekarskimi i skokami

Table 5.   Correlation coefficients between somatic traits and indices and medicine ball throws and puts and jumps

Lp. Cechy
Traits

Wysokość
ciała
Body 
height

Masa
ciała

Body mass

Wsk.
Queteleta I
Quetelet

index

BMI
Wsk. 

Rohrera
Rohrer 
index

Skok 
w dal 

z miejsca
Standing 

broad jump

Skok 
dosiężny
Vertical 
jump

1 Wysokość ciała
Body height 00 67 44 07 –33 31 11

2 Masa ciała
Body mass 67 00 96 78 48 56 06

3 Wsk. Queteleta I
Quetelet index 44 96 00 93 70 46 04

4 BMI 07 78 93 00 92 28 01

5 Wsk. Rohrera
Rohrer index –330 48 70 92 00 –160 –040

6
Rzut do przodu
Forward throw

3 kg 45 60 55 42 22 31 25

7 2 kg 39 55 52 41 23 26 27

8 1 kg 29 42 41 33 20 28 26

9
Rzut do tyłu
Backward throw

3 kg 49 55 49 34 13 62 53

10 2 kg 42 48 43 30 12 68 59

11 1 kg 34 41 37 26 11 65 62

12 Pchnięcia  
z pozycji bocznej
Sideways put

3 kg 48 59 53 39 18 57 52

13 2 kg 51 58 51 34 12 55 51

14 Rzut jednorącz  
One hand throw 1 kg 42 55 52 40 21 27 30

15 Pchnięcie sprzed 
klatki piersiowej
In front of chest 
put

3 kg 56 67 60 42 18 57 47

16 2 kg 57 62 53 35 11 59 47

17 1 kg 56 56 46 28 04 62 53

Wszystkie współczynniki korelacji pomnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100
r0,05 – 20             r0,01 – 25
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O znaczeniu budowy ciała dla osiągnięć w rzu-
tach i skokach informują współczynniki „r” w tabeli 5. 
Wysokość ciała w umiarkowany sposób oddziałuje na 
wyniki rzutów i pchnięć. Najbardziej uzależnione od tej 
cechy anatomicznej jest pchnięcie sprzed klatki piersio-
wej. Nieco większy wpływ na wyniki wszystkich prób 
wywiera masa ciała, najsilniej jednak oddziałując na 
oba pchnięcia. O korzystnych dla wyników prób pro-
porcjach wysokości i masy ciała informują wskaźniki 
Queteleta I i BMI, które wykazują najwyższy związek 
z pchnięciem piłki o ciężarze 3 kg sprzed klatki piersio-
wej. Niski, na poziomie progu istotności statystycznej, 
związek wskaźnika Rohrera z rzutami do przodu sy-
gnalizuje pozytywny wpływ krępej budowy ciała w tych 
próbach. Zaobserwowano jedynie, że nieco lepsze 
rezultaty w skoku w dal osiągają studenci o większej 
wysokości ciała.

W tabeli 6 przedstawiono korelacje prób motorycz-
nych i cech somatycznych tworzących wskaźniki oraz 
ich powiązania ze wskaźnikami wagowo-wzrostowymi. 

Współczynniki „r” pozwalają prześledzić zmiany udzia-
łu poszczególnych cech składowych, idące w parze 
z ich matematycznymi przekształceniami, które wpły-
wają na jakość oceny wskaźników. Korelacje wskaźni-
ka Sargenta i jego „długościowego bliźniaka” w trzech 
wersjach: 
1) bez udziału wysokości ciała (wersję tę można trak-

tować jako iloczyn skoku masy ciała i przyspiesze-
nia ziemskiego);

2) z odniesieniem iloczynu skoku i masy do wysokości 
ciała, ale bez przekształceń;

3) po przekształceniach z jednakowym udziałem 
wszystkich składników wskaźnika;

stworzyły obraz przemian zachodzących w ich od-
działywaniu. Oprócz wpływu czynnika somatycznego 
szczególnie istotna jest więź wskaźników z obu skoka-
mi. W przypadku wskaźnika ze skokiem w dal zdecydo-
wanie najkorzystniejszy jest wariant trzeci. Natomiast 
przy związkach skoku dosiężnego najcenniejsza jest 

Tabela 6.  Korelacje cech somatycznych, skoków i rzutu w przód piłką 2 kg ze wskaźnikami przez nie utworzonymi

Table 6. Correlations of somatic traits, jumps and forward throw of the 2 kg ball with indices created as the function of them

Lp
Wskaźniki

Indices

Wyso-
kość
ciała
Body
height

Masa
ciała
Body 
mass

Wsk. 
Queteleta               
Quetelet 

index

BMI
Wsk. 

Rohrera
Rohrer 
index

Skok 
w dal

 z miejsca
Standing 

broad 
jump

Skok 
dosiężny
Vertical 
jump

Rzut piłką 
2 kg 

w przód
Forward 
2 kg ball 
throw

1

W
sk

. S
ar

ge
nt

a
Sa

rg
en

t i
nd

ex

l × m/100 69 88 81 60 30 61 36 56

2 l × m/w 52 84 82 69 45 63 41 55

3 l’ × m/w’/1000 01 42 50 56 52 75 56 37

4 h × m /100 54 75 71 56 32 57 71 56

5 h × m/w 36 66 68 61 43 56 76 53

6 h’ × m/ w’10 –160 31 44 56 60 58 74 34

7

W
sk

.s
iły

 zr
yw

ow
ej

Ex
pl

os
iv

e 
st

re
ng

th
 in

de
x l × p/100 45 51 45 31 11 65 50 90

8 l’ × p/10000 44 45 38 23 05 80 59 78

9 l’ × p’ /10000 56 58 50 31 07 89 57 46

10 h × p/100 31 39 36 28 14 58 76 82

11 h’ × p /100 30 37 34 26 13 60 80 78

12 h’ × p’ /100 39 50 47 36 19 67 89 47

l – wynik skoku w dal z miejsca / result of standing broad jump;
m  – masa ciała / body mass;
w  – wysokość ciała / body height; 
h  – wynik skoku dosiężnego / result of vertical jump;
p  –  wynik rzutu piłką 2 kg w przód znad głowy /result of  forward, overhead 2 kg ball throw;
l’, h’  – wartości zmodyfikowane poprzez podniesienie do potęgi / values modified by raising to a power;
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wersja druga ze znikomą różnicą w stosunku do wersji 
trzeciej. Podobnie zachowują się wskaźniki siły zry-
wowej, zwiększające w miarę czynionych korekt moc 
związku ze skokami. Więcej informacji na ten temat 
dostarcza kolejna tabela.

Zestawienie w tabeli 7 związków wszystkich rzu-
tów z dwunastu zastosowanymi wersjami wskaźników 
umożliwia bardziej wnikliwą ocenę zdolności diagno-
stycznych wskaźników, jak również poszczególnych 
pchnięć i rzutów jako prób określających zdolności 
siłowo-szybkościowe. Oba wskaźniki, tj. wskaźnik 
Sargenta i jego „kopia” ze skokiem w dal, osiągają naj-
wyższe wartości w pierwszej wersji, co wskazuje na 
niecelowość udziału w tych konkretnych przypadkach 
wysokości ciała i dalszych przekształceń. Szczególnie 
wyróżniającą się próbą – która zajmuje drugie miejsce 
w klasyfikacji najbardziej reprezentatywnych – okazu-

je się pchnięcie piłki trzykilogramowej sprzed piersi. 
Konsekwencją poprzednich ustaleń są niskie korela-
cje rzutów do przodu z obu wskaźnikami. Natomiast 
ich wysokie związki ze wskaźnikami siły zrywowej są 
następstwem obecności w składzie wskaźników rzutu 
piłką dwukilogramową do przodu, co w sposób me-
chaniczny podwyższa korelację. Również w tych przy-
padkach najwyższe współczynniki korelacji występują 
w pierwszej lub drugiej wersji wskaźników, a to czę-
ściowo podważa skuteczność przekształceń wyrównu-
jących udział cech tworzących wskaźniki.

Wnioski

W relacjach między skokami a rzutami wpływ na moc 
związków wywiera zarówno pozycja wyrzutna, jak 
i ciężar stosowanego sprzętu. Dlatego też w zależno-

Tabela 7. Związki rzutów i pchnięć piłkami lekarskimi z utworzonymi wskaźnikami

Table 7.   Correlation coefficients between medicine ball throws and puts and defined indices

Lp.
Wskaźniki

Indices

Rzut do przodu
Forward throw

Rzut do tyłu
Backward throw

Pchnięcia boczne 
i rzut jednorącz

Sideways put and one 
hend throw

Pchnięcie sprzed 
klatki piersiowej

In front of chest put

3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3 kg 2 kg 1 kg 3kg 2 kg 1 kg

1

W
sk

. S
ar

ge
nt

a
Sa

rg
en

t i
nd

ex

l × m/100 62 56 47 74 72 64 75 73 57 81 78 75

2 l × m / w 60 55 47 73 72 65 74 71 55 79 75 72

3 l’ × m /w’/1000 39 37 36 60 65 63 59 53 35 58 55 54

4 h × m/100 59 56 48 75 75 70 77 76 60 78 75 75

5 h × m / w 54 53 46 71 72 69 73 70 56 72 69 69

6 h’ × m / w’/10 31 34 33 48 53 55 50 46 36 45 41 42

7

W
sk

. s
iły

 zr
yw

ow
ej

 E
xp

lo
si

ve
 s

tre
ng

th
 in

de
x l × p/100 86 90 83 67 73 69 72 71 53 71 69 71

8 l’ × p /10000 77 78 73 71 78 73 73 72 49 73 72 75

9 l’ × p’/10000 52 46 41 76 79 72 74 71 47 77 77 77

10 h × p/100 76 82 76 64 70 69 69 69 53 65 63 68

11 h’ × p/100 73 78 73 64 71 70 69 69 51 64 63 68

12 h’ × p’/100 49 47 42 71 74 72 72 71 51 70 69 71

l –  wynik skoku w dal z miejsca / result of standing broad jump;
m – masa ciała / body mass;
w – wysokość ciała / body height; 
h – wynik skoku dosiężnego / result of vertical jump;
p – wynik rzutu piłką 2 kg w przód znad głowy /result of  forward, overhead 2 kg ball throw;
l’, h’  – wartości zmodyfikowane poprzez podniesienie do potęgi / values modified by raising to a power;
p’  –  wartość zmodyfikowana przez równanie regresji eliminujące wpływ masy ciała / value modified by regressional elimination of the body mass

Wszystkie współczynniki korelacji pomnożono przez 100 / All correlation coefficients multiplied by 100

r0,05  – 20             r0,01  – 25
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ści od celu badań należy dobierać odpowiednie próby. 
Ponieważ w określonych przypadkach korekty udziału 
cech składowych we wskaźnikach utworzonych przez 
wysokość i długość skoków przyczyniają się do pre-
cyzyjniejszej oceny zjawisk, takie działania mogą być 
w praktyce zastosowane zarówno do oceny sprawno-
ści fizycznej – motorycznej, jak i do określenia maksy-
malnej pracy anaerobowej.

Najkorzystniejsze pozycje wyrzutne – pchnięcia 
bokiem do kierunku oswajające z lekkoatletyczną kon-

kurencją pchnięcia kulą oraz pchnięcia sprzed klatki 
piersiowej – zasługują na szersze wprowadzenie ich do 
oceny zdolności siłowo-szybkościowych. Jednocześnie 
z większą ostrożnością należy propagować rzuty piłka-
mi do przodu. We wskaźnikach iloczynowych i ilora-
zowych, jeśli istnieje możliwość korekty udziału cech 
składowych prowadząca do zwiększenia diagnostycz-
ności wskaźników, należy korzystać z przekształceń 
matematycznych.
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dzieci 8–13-letnie

Key words: test of global movement coordination, “body scheme”, “body feeling”; 
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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 zna-
czenia 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 szko-
le 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 kineste-
tycznych i w których wyobrażenie ciała było najbardziej uogólnione.

Introduction. Man is a psycho-kinetics unity, and the development of the movement sphere is parallel and 
mutually dependent on the psychic sphere. Movement is genetically conditioned, hence inscribed in the life pro-
gram of a man. It is indispensable to gain new experience and that in turn enables the establishment of order in 
the world and an even more rational way of moving within it. The rationality depends on the level of orientation 
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in the „body scheme”. The concept of this scheme is related to the way of feeling one’s own body and to the 
knowledge of it.  The process of developing the “body scheme” in the consciousness of man is closely related 
to the amount of motor experience. This notion, in the science on human movement, may be identified with the 
„body feeling”. Despite the great significance of this notion in the effectiveness of teaching movement not often 
was it the subject of research. 

The aim of the work. In the ample literature dealing with movement coordination there is lack of reports 
concerning the relationship between the level of movement coordination and the „body scheme”. Hence, the aim 
of the research works was to: define the correlation existing between the level of global movement coordination 
and the orientation in the “body scheme”.  

Material and method. The research involved 69 children aged 8–13 (the average age was 10.5) who studied 
in a public school. There were 35 girls and 34 boys. The level of global movement coordination was assessed by 
a test of W. Starosta [1, 2], whereas the orientation in the „body scheme” was evaluated by a test of C. Daurat 
et al. [3]. 

Results. As a result of the analysis of the research material, the occurrence of numerous and strong correla-
tion between global movement coordination and orientation in the „body scheme” was ascertained. 

Conclusion. The results of the global coordination test most often correlated with those tasks of the „body 
scheme test” in which the tested subjects appealed to the knowledge of their body, created basing on kinesthetic 
impressions in which the body image was most generic.

Wstęp

Pojęcie „schematu ciała” wywodzi się z psychologii. 
Związane jest ono ze sposobem odczuwania własne-
go ciała i jego znajomością. Według H. Spionek [4] 
znajomość „schematu ciała” stanowi jeden z ważnych 
problemów psychologicznych związanych z rozwojem 
świadomości człowieka i procesem jego samowyodręb-
nienia się z otaczającego świata. To drugie jest wyni-
kiem przemian rozwojowych, w czasie których dziecko 
opanowuje umiejętność rozróżniania prawej i lewej 
części własnego ciała. W zagadnieniu tym istotne miej-
sce zajmuje uświadomienie sobie, że podział na prawą 
i lewą stronę ciała jest jednym z praktycznych sposo-
bów orientacji w otaczającym świecie. Uzupełniając te 
stwierdzania trzeba dodać, iż znajomość „schematu 
ciała” ma ogromne znaczenie dla aktywności ruchowej 
człowieka.

Wysoki poziom znajomości tego schematu umożliwia 
coraz bardziej świadome wykonywanie skomplikowa-
nych czynności ruchowych, szczególnie tych o charak-
terze globalnym, tj. angażujących całe ciało lub znaczną 
jego część. Rozwój „schematu ciała” zależy od liczby 
i jakości doświadczeń ruchowych zgromadzonych przez 
człowieka od chwili narodzin. Im większe bogactwo ru-
chów, tym większa rozmaitość doznań zmysłowych 
(odbieranych przez receptory) umożliwiających uświa-
domienie sobie struktury całego ciała i poszczegól-
nych jego części, jak też ich możliwości motorycznych. 
„Schemat ciała” nierozerwalnie związany jest z orienta-
cją  przestrzenno-czasową, gdyż człowiek stale sytuuje 
się w odniesieniu do otaczających go obiektów. Sposób 
postrzegania i odczuwania własnego ciała jest punktem 

wyjścia do określenia stosunków przestrzennych w ota-
czającym nas świecie. Orientacja przestrzenno-czaso-
wa jest jedną z ważniejszych zdolności koordynacyjnych 
związanych ze „schematem ciała”. 

W nauce o ruchach człowieka (antropokinezjologii) 
i teorii ich nauczania pojęcie to nazywane jest „czuciem 
ciała” [2, 5]. Wydawało się, że pojęcie „schemat ciała” 
jest dokładniejsze, gdyż niejako „podpowiada” podział 
ciała na strony (jego stronne  zróżnicowanie). Jednak 
analiza treści tego pojęcia doprowadziła do konkluzji, 
iż przy wysokim poziomie „czucia ciała” występuje 
nie tylko stronne zróżnicowanie ciała („schemat cia-
ła”), ale też czucie wszystkich jego części w statyce 
i w dynamice (w ruchu). Natomiast „schemat ciała” 
łączy się silniej ze statyką. Dlatego pojęcie „czucie 
ciała” dokładniej oddaje istotę jego kształtowania, jak 
też cel końcowy. I mimo ich pewnego zróżnicowania, 
w dalszej części pracy oba pojęcia traktowane będą 
jako tożsame. „Czucie ciała” (por. ryc. 1) kształtuje się 
w rozwoju osobniczym dzięki różnorodnym wrażeniom 
zmysłowym [2, 5]:
• proprioceptywnym – pochodzącym z mięśni, ścię-

gien i stawów;
• eksteroceptywnym – z powierzchni skóry; 
• interoceptywnym – z narządów wewnętrznych;
• telereceptywnym – z narządów węchowych, sma-

kowych, wzrokowych i słuchowych. 

Proces tworzenia w świadomości człowieka „sche-
matu ciała” („czucia ciała”) łączy się z wielkością ba-
gażu jego doświadczeń motorycznych. Przebiega on 
szybciej u osobników o wysokim poziomie zdolności 
koordynacyjnych i wyjątkowo aktywnych. 
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„Czucie ciała” tworzą następujące zdolności koordy-
nacyjne: orientacja przestrzenno-czasowa, różnicowa-
nie ruchów i ich symetryzacja, zachowanie równowagi, 
dostosowanie, rozluźnianie mięśni (ryc. 2). Jego znacze-
nie jest ogromne w nauczaniu techniki ruchów, zarówno 
w wychowania fizycznym, jak też w sporcie wyczyno-
wym, a szczególnie w dyscyplinach złożonych koordy-
nacyjnie. Wraz z „czuciem ruchu” stanowi ono szczyt 
czy też ekstrakt mistrzowskiego opanowania techniki 
sportowej. W oparciu o „czucie ciała” i „czucie ruchu” 
kształtują się specyficzne wrażenia kinestetyczne [6]. 
Na przykład „czucie wody” u pływaków i zawodników 
piłki wodnej, „czucie lodu” u uprawiających łyżwiarstwo 
szybkie i figurowe, „czucie płotka” u płotkarzy, „czucie 
poprzeczki” u skoczków wzwyż itp. Mimo dużego zna-
czenia pojęć „czucia ciała” i „czucia ruchu” nieczęsto 
poddawano je badaniom [5, 6]. Ponadto niezwykle 

rzadko łączono je z poziomem zdolności koordynacyj-
nych. Ich wysoki poziom umożliwia pełny rozwój „czucia 
ciała” lub jak to określają psycholodzy „schematu ciała”.  

„Schemat ciała”, albo inaczej „czucie ciała”, ma 
ogromne znaczenie przy wykonywaniu ruchów – tym 
większe, im bardziej są one złożone. W dotychczas 
opublikowanym piśmiennictwie problem ten nie zna-
lazł odzwierciedlenia. Stąd celem naszych badań [7; 
636–642] było określenie współzależności występują-
cej między poziomem globalnej koordynacji ruchowej 
a „schematem ciała”.

Materiał i metody  

Badaniom poddano 69 dzieci w wieku 8–13 lat (śred-
nia wieku – 10,5 lat) uczących się w szkole publicz-
nej. Wśród nich było 35 dziewcząt i 34 chłopców. 

Proprioceptywne 

Receptory uk�adu ruchu 
– kinestetyczne (kostno- 
stawowe, w �ci�gnach 

i mi��niach)

Eksteroreceptywne 

Receptory z powierzchni 
skóry (dotyk, zimno, 

ciep�o, ból) 

Interoceptywne 

Receptory trzewne 
(znajduj�ce si�
w narz�dach 

wewn�trznych) 

Telereceptywne

Receptory narz�du 
powonienia, smaku, 

wzroku i s�uchu 

CZUCIE  CIA�A

Ryc. 1.  Receptory tworzące „czucie ciała” i poszczególnych jego części [Starosta, 2003]

Fig.1. Receptors which created “body feeling” and its particular parts [Starosta, 2003]

Orientacja 
przestrzenno-czasowa

Symetryzacji 
ruchów

Zachowania 
równowagi

Rozlu�niania
mi��ni

CZUCIE 
CIA�A

Rytmizacji 
ruchów

Ró�nicowania 
ruchów

Dostosowania
(kombinowania,
przestawiania)

Ryc. 2.  Podstawowe zdolności koordynacyjne tworzące „czucie ciała” [Starosta, 2003]

Fig.2. Fundamental movement coordination abilities creating „body feeling” [Starosta, 2003] 

-
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W badaniach stosowano dwa testy – „schematu ciała”, 
który opracowali: C. Daurat-Hmeljak, M. Stambak, J. 
Berges [3] i globalnej koordynacji ruchowej autor-
stwa W. Starosty [1, 2, 8]. Oba testy przeprowadzono 
w szkole, gdzie zapoznano się z dokumentacją badań 
psychologicznych i lekarskich.

Za pomocą pierwszego testu zbierano informa-
cje o poziomie orientacji dziecka w „schemacie ciała”. 
Zaletą tego testu był wykonawczy charakter polegający 
na konstruowaniu postaci człowieka z kilku lub kilku-
nastu części gotowej układanki. Dzięki temu wyelimi-
nowano możliwość popełnienia przez dziecko błędów, 
które mogły wynikać z deficytów grafomotorycznych, 
nie zaś z zaburzeń znajomości struktury ciała. Aby nie 
wprowadzać elementów ułatwiających konstruowanie 
układanki, poszczególne części ciała narysowano na 
równych prostokątach. Dzięki temu było to nie tyle skła-
danie puzzli (tj. układanki) odwołujące się do zmysłu 
obserwacji, ile zadanie wymagające wyobrażenia so-
bie ciała jako takiego. Test składał się z dwóch części: 
• en face – przedstawienie ciała i twarzy widzianych 

z przodu;
• z profilu – widzianych z boku. 

Każda część testu składała się z trzech faz: ewoka-
cji, konstrukcji i reprodukcji.

W fazie ewokacji (ewokować, czyli wywoływać 
wspomnienie, wizję czegoś) zadanie dziecka polegało 
na układaniu na planszy prostokącików podawanych po-
jedynczo przez badającego. Dla testu ciała – punktem 
odniesienia, według którego dziecko decydowało o miej-
scu położenia poszczególnych części układanki była 
głowa, dla testu twarzy – zarys włosów, twarzy i szyi. Za 
każdym razem usuwano uprzednio podany prostokącik, 
tak by dziecko miało zawsze przed sobą białą planszę 
z odpowiednim punktem odniesienia. Powodowało to 
konieczność przywoływania w myśli, wyobrażania so-
bie całości, której nie było przed oczami. Na przykład 
na planszy, na której narysowana była głowa, należało 
umieścić prawidłowo nogę lub dłoń. Na planszy z zary-
sem twarzy trzeba było umiejscowić oko, usta lub ucho. 

W fazie konstrukcji dziecko dysponowało wszystki-
mi częściami układanki i jego zadaniem było skonstru-
owanie z nich całej sylwetki człowieka albo kompletnego 
obrazu twarzy en face lub z profilu. Utrudnieniem w tym 
przypadku była duża liczba prostokącików, które trzeba 
było uporządkować i zaplanować sposób ich ułożenia na 
planszy, szczególnie w teście profilu, gdzie oprócz wła-
ściwych znajdowały się także kawałki niepasujące do 
układanki. Faza reprodukcji polegała na tym, że dziecko 

miało przed sobą model sylwetki lub twarzy człowieka 
i odtwarzało je na swojej planszy według wzoru. Jeżeli 
w fazie konstrukcji dziecko nie popełniło żadnego błędu, 
rezygnowano z wykonywania fazy reprodukcji.

Spośród wielu różnorodnych testów służących do 
określania poziomu koordynacji ruchowej wybrano jedno 
zadanie z testu W. Starosty [1978, 2006] – maksymalny 
obrót w wyskoku obunóż – najczęściej stosowane w ba-
daniach. Umożliwiało ono ocenę globalnej koordynacji 
ruchowej, gdyż podczas wykonania zadania testowego 
angażowane było całe ciało. Niewątpliwą zaletą był fakt, 
iż zadanie to miało charakter syntetyczny, tj. umożliwiają-
cy jednoczesną ocenę poziomu kilku zdolności koordy-
nacyjnych. Wykonanie maksymalnego obrotu w wyskoku 
wymagało bowiem zachowania równowagi, orientacji 
przestrzenno-czasowej, szybkości reakcji, rytmizacji ru-
chu i kinestetycznego różnicowania ruchów [8]. Wskaźnik 
rzetelności tego testu wynosił od 0,94 [9] do 0,99 [10].  

Test polegał na wykonaniu maksymalnego obrotu 
w wyskoku obunóż w prawo i w lewo z pomocą rąk [1, 
2]. Pomiary prowadzono na koordynacjomierzu, tj. na 
drewnianej platformie o wymiarach 100 × 100 cm, na 
której narysowano koło o średnicy 80 cm. Na obwo-
dzie tego koła wpisano skalę ze stopniami, odrębną dla 
obrotów w prawo i w lewo. Zadanie rozpoczynano ze 
ściśle ustalonego położenia stóp. Po wykonaniu obrotu 
badany winien „wylądować” w obrębie koła zachowując 
równowagę. Dokonując odpowiednich oznaczeń od-
czytywano wielkość obrotu. Każde zadanie wykonywa-
no trzykrotnie w każdym kierunku (razem 6 pomiarów). 
Kierunek pierwszego obrotu wybierał badany. Pomiary 
prowadzono zawsze w godzinach przedpołudniowych 
i przed wysiłkiem fizycznym.

W opracowaniu statystycznym materiału badań 
uwzględniono wyniki wszystkich sześciu pomiarów po-
ziomu koordynacji ruchowej. W celu ustalenia współ-
zależności między badanymi cechami wyliczono: kore-
lacje R-Pearsona pomiędzy zmiennymi, współczynnik
R-Pearsona i oceniono jego istotność [11; 12]. Ze 
względu na niewielką liczebność badanych oraz brak 
możliwości oceny założeń R-Pearsona, zebrany ma-
teriał oszacowano za pomocą współczynnika Tau-
Kendalla [13]. 

Współzależność wyników stosowanych 
testów

U badanych obserwowano współzależność wyników 
poziomu globalnej  koordynacji ruchowej i orientacji 
w „schemacie ciała” (tab. 1). Najliczniejsze i najsilniej-
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sze korelacje (p ≤ 0,01) wystąpiły między poziomem 
koordynacji a „schematem ciała” – en face w tej części 
testu, w której badani musieli wyobrażać sobie całą syl-
wetkę człowieka, czyli w fazie ewokacji. Równie liczne, 
ale nieco słabsze (p ≤ 0,05) były korelacje globalnej ko-
ordynacji ruchowej ze „schematem ciała” – en face w fa-
zie konstrukcji (część testu, w której dzieci dysponowały 
wszystkimi elementami układanki, ale nie mogły korzy-
stać ze wzoru). Liczne były również korelacje koordyna-
cyjnych ze schematem twarzy en face w fazie ewokacji
(na poziomie p ≤ 0,05).

Zarówno w fazie ewokacji, jak i konstrukcji zaobser-
wowano tylko nieliczne (na poziomie p ≤ 0,05) współ-
zależności wyników globalnej koordynacji ze „schema-
tem ciała” i twarzy z profilu. Sporadycznie wystąpiły 
korelacje między globalną koordynacją a „schematem 
ciała” w fazie reprodukcji (część testu, w której dzieci 
układały sylwetkę ciała korzystając ze wzoru).

Wystąpiło znaczne podobieństwo wielkości współ-
czynnika korelacji przy trzykrotnym wykonaniu zadania 
testowego z obrotem zarówno w prawo (0,217–0,253), 
jak też w lewo (0,188–0,238). To zdaje się świadczyć 
o stabilności występującej tendencji. Obserwowano 
ponadto małe stronne zróżnicowanie wyników, szcze-
gólnie w fazie ewokacji, większe w fazie konstrukcji, 
ale głównie w „schemacie ciała” – en face. Być może 
dlatego, iż wystąpiła w nim zbieżność globalnego (ca-
łościowego) ujęcia ciała.

Dyskusja  
Wyników przeprowadzonych badań nie można było 
porównać z innymi, gdyż w dotychczas opubliko-
wanym piśmiennictwie nie dostrzeżono podobnie 
ukierunkowanych. Stwarzało to dodatkową trudność 
w interpretacji. Szczególny nacisk położono w niej na 
analogie występujące między „schematem ciała” – ina-

Tabela 1. Współczynniki korelacji między wynikami globalnej koordynacji ruchowej a orientacją w „schemacie ciała”  (**p ≤ 0,01; p 
≤ 0,05) [Starosta, Paszkiewicz, 2006]

Table 1. Coefficient correlation between results of global movement coordination and orientation in the „body scheme” [Starosta, 
Paszkiewicz, 2006]

Test „schematu ciała”

Globalna koordynacja ruchowa

Obroty 
w prawo

Obroty 
w lewo

I II III I II III

Ewokacja

En face ciało 0,253** 0,217** 0,237** 0,213** 0,238** 0,188*

En face twarz 0,165* 0,175* 0,166* 0,163*

Profil ciało 0,171* 0,203*

Profil twarz 0,177*

Konstrukcja

En face ciało 0,181* 0,235** 0,166* 0,190* 0,198*

En face twarz 0,177*

Profil ciało 0,183*

Profil twarz

Reprodukcja

En face ciało

En face twarz 0,158*

Profil ciało

Profil twarz 0,173 0,207

I – pierwszy pomiar
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czej „czuciem ciała” – a poziomem globalnej koordy-
nacji ruchowej. Przedstawione wyniki badań świadczą 
o znacznej współzależności „schematu ciała” z pozio-
mem globalnej koordynacji ruchowej. Jest to bardzo 
ważne ustalenie. Oznaczać ono może, iż im wyższy 
jest poziom znajomości „schematu ciała”  („czucia 
ciała”), tym lepsze są wyniki wykonania zadania 
testu koordynacji. Jest to jeden z pierwszych dowo-
dów występowania tak ścisłego związku między wyni-
kami dwóch bardzo zróżnicowanych testów: „schematu 
ciała” i globalnej koordynacji ruchowej. Dowód bardzo 
ważny, świadczący o celowości interdyscyplinarne-
go podejścia do prezentowanego zagadnienia, jak 
też diagnostycznej wartości obu stosowanych testów. 
Niewykluczone, iż istotną rolę w tym ustaleniu odegrało 
stosowanie w badaniach testów o charakterze global-
nym, tj. syntetycznym. Przypuszczalnie testy o cha-
rakterze analitycznym takiej współzależności by nie 
ujawniły. Jeszcze jedno ważne uzupełnienie: zadanie 
stosowane w teście koordynacji ruchowej należało do 
złożonych. Wobec tego można także bez większego 
ryzyka rozszerzyć to ustalenie na wykonanie innych 
złożonych zadań ruchowych.  

Na tle analizowanych wyników badań oraz ich inter-
pretacji powstaje ważne pytanie: Jakie znaczenie dla 
praktyki mają przedstawione wyżej ustalenia? Wydaje 
się, iż bardzo duże. Wysoki poziom znajomości „sche-
matu ciała” – a więc pośrednio i „czucia ciała” – umożli-
wia bowiem skuteczniejsze i efektywniejsze wykonywa-
nie złożonych zadań motorycznych. Wyniki przeprowa-
dzonych badań świadczą, iż pojęcie „schematu cia-
ła” jest uszczegółowieniem „czucia ciała”, a więc 
jego wyraźną konkretyzacją. Dlatego utożsamianie 
tych pojęć jest słuszne jedynie w pewnym zakresie. 
Między „schematem ciała” (zwanym też „czuciem cia-
ła”) występuje sprzężenie zwrotne. Jedno warunkuje 
drugie, a jednocześnie umożliwia dokładne opanowa-
nie techniki złożonych ćwiczeń, a więc osiągnięcie 
mistrzostwa technicznego, bez którego niemożliwe jest 
odnoszenie znaczących sukcesów w sporcie na arenie 
międzynarodowej. Sprzężenie to przypomina mecha-
nizm motorycznego perpetuum mobile. Ustalenia te 
mają szczególną wartość dla nauczania i doskonalenia 
złożonych ćwiczeń o charakterze globalnym, tj. anga-
żującym całe ciało lub znaczną jego część. 

Dziecko rodzi się z określonym bagażem rucho-
wym, opartym na odruchach tonicznych i bez świa-
domości granic i możliwości własnego ciała. Dzięki 
bodźcom płynącym z receptorów przedsionkowych, 
proprioceptorów, receptorów czucia powierzchniowego 

i receptorów wzrokowych tworzy (konstruuje) „schemat 
ciała”, dzięki któremu zaczyna wykonywać ruchy w spo-
sób świadomy i celowy. Niektórzy badacze [14, 15] od-
dzielają pojęcie „schematu ciała”, czyli neuronalnego, 
ruchowego modelu samego siebie, od pojęcia „obrazu  
ciała”, czyli intelektualnego i językowego sposobu okre-
ślania siebie. Według tej teorii [14, 15] w rozwoju dziec-
ka „schemat ciała” powstaje wcześniej niż „obraz ciała”, 
tj. wcześniej wiemy, jak poruszać wszystkimi częściami 
ciała, niż potrafimy je nazwać. 

Wielu badaczy [14, 16, 17] twierdzi też, że ze 
wszystkich wrażeń zmysłowych, jakie wykorzystuje-
my do tworzenia (konstruowania) „schematu ciała”, 
największe znaczenie mają wrażenia przedsionkowe 
i proprioceptywne. To również tłumaczyć może korela-
cje, jakie pojawiły się pomiędzy wynikami stosowanych 
testów, gdyż maksymalny obrót w wyskoku wykonywa-
ny w teście W. Starosty dostarczał bardzo silnych wra-
żeń przedsionkowych.

Przeprowadzonymi badaniami objęto stosunkowo 
liczną (n = 69), ale jednocześnie zróżnicowaną grupę 
dzieci. Zróżnicowanie to dotyczyło zarówno płci, jak 
i wieku. Prawie sześcioletnia rozpiętość wieku mogła 
„spłaszczyć” występujące tendencje w okresie sensy-
tywnym, a szczególnie w krytycznym. Nie wiadomo, czy 
podobna tendencja mogłaby charakteryzować wyniki 
dziewcząt i chłopców. Nie sposób również wykluczyć 
wystąpienia dymorfizmu płciowego. Istotną niewiado-
mą pozostaje zmienność dostrzeżonej tendencji wraz 
z wiekiem. Być może obserwowana współzależność 
wyników dwóch stosowanych testów zwiększyłaby się 
wraz z wiekiem badanych, tj. ze wzrastającym baga-
żem doświadczeń motorycznych. Za pomocą wyników 
jednego badania nie sposób jednak odpowiedzieć na 
wszystkie pytania. Ważne, iż udało się ustalić dość 
istotne dla praktyki wychowania fizycznego i sportu 
prawidłowości. Być może dalsze badania prowadzone 
w tym zakresie umożliwią udzielenie odpowiedzi na 
prezentowane pytania.  

Wnioski

Analiza wyników badań umożliwiła dostrzeżenie wy-
raźnych prawidłowości.
1. Najwięcej i najbardziej silnych współzależności wy-

stąpiło między poziomem globalnej koordynacji ru-
chowej a orientacją w „schemacie ciała” (p < 0,01; 
p < 0,05) ocenianą na podstawie tych części testu, 
w których badani musieli odwołać się do wyobraże-
nia ciała (faza ewokacji i w nieco mniejszym stopniu 
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faza konstrukcji). W nich badani najmniej korzystali 
z informacji wzrokowej i najmniej odwoływali się do 
sfery intelektualnej, a bardziej do wiedzy na temat 
ciała tworzonej w oparciu o wrażenia sensoryczne. 

2. Wyniki globalnej koordynacji ruchowej najsilniej 
korelowały z orientacją w „schemacie ciała” w tych 
częściach testu, w których wyobrażenie ciała było 
najbardziej uogólnione (ciało en face). W fazie ewo-
kacji współczynniki korelacji były wyższe (r = 0,188–

–0,253) niż konstrukcji (r = 0,181–0,235). Ciekawe, 
iż w tej pierwszej fazie wysokie współczynniki ko-
relacji wystąpiły dla wszystkich trzech pomiarów 
koordynacji mierzonej obrotem w prawo i w lewo. 
Świadczyć to może o stabilności obserwowanej 
tendencji. Tendencja ta była mniej wyrazista w fa-
zie konstrukcji. Im więcej szczegółów było w odtwa-
rzanym obrazie – twarz en face, ciało i twarz profil 
– tym współzależności te były mniejsze.
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Key words:  Greco-Roman wrestling, coordination training, technical skills

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 tech-
nicznych 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. Ek-
speryment 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 koordyna-
cyjnego 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. 

Introduction. Coordination training plays an essential role in training wrestlers. Unfortunately, it has not been 
properly examined and elaborated from scientific and methodological points of view, which leads to the fact that 
it is not useful enough in sports practice. In spite of all that, it is one of the most important and indispensable 
components of a training process. 

 STRESZCZENIE • SUMMARY    
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The aim of the work. The aim of the research was to define the influence of coordination training on techni-
cal skills in Greco-Roman wrestlers at various levels of sports advancement. 13–14 and 18–19-year-old wrestlers 
from the student sports club UKS “Dwójka” and from the sports school SMS in Radom took part in the exa-
mination.

Material and method. The basic research method was a pedagogical experiment, which consisted in  in-
troducing larger amounts of means of various coordination complexity into a training process of wrestlers. The 
experiment comprised 84 training sessions during which 7 coordination abilities (kinesthetic differentiation, body 
balance, rhythmization, time-space orientation, motor adjustment and movement combining) were worked on. 
The total exercise volume in the whole experiment was 180 minutes for every examined ability. 

Conclusion. The obtained results indicate that a specially planned coordination training in wrestlers is impor-
tant. The increase in the amount of coordination means was parallel to the improvement in the quality of performing 
technical elements. Younger wrestlers were more susceptible to an oriented coordination training than the older 
ones. The greatest technique improvement was noticed in wrestlers, regardless of their sports advancement, 
in those elements which were mastered to the smallest extent before the experiment. Also, the links between 
coordination abilities and technical skills were more noticeable in the group of younger wrestlers. 

Wstęp

W ostatnich latach trening koordynacyjny postrzegany 
jest przez wielu badaczy jako jedna z najważniejszych 
składowych procesu treningowego [1, 2, 3 i in.]. Wyniki 
badań wielu autorów wskazują, że wpływa on korzyst-
nie na szybkość nauczania i doskonalenia wykonania 
skomplikowanych elementów technicznych oraz na od-
powiednie zastosowanie ich podczas walki sportowej 
[4, 5, 6, 3 i in.]. Sporty walki, które charakteryzują się 
dużą różnorodnością i złożonością czynności rucho-
wych, wymagają szczególnie wysokiego poziomu roz-
woju zdolności koordynacyjnych [7, 8].

Niestety, analiza literatury przedmiotu  [9, 1, 10, 
11, 12, 3] wykazuje, że poglądy i stanowiska znawców 
zagadnienia na temat treningu koordynacyjnego są 
w znacznym stopniu rozbieżne. Jedni autorzy podkre-
ślają jego wyjątkową rolę jako niezbędnego i niezastą-
pionego środka warunkującego wysoką efektywność 
treningu [2, 6, 12 i in.]. Inni natomiast kwestionują zasad-
ność wyodrębnienia ,,przygotowania koordynacyjnego” 
i twierdzą, że jego zadania mogą być realizowane za 
pośrednictwem treningu technicznego. Negują przede 
wszystkim opinię, że rozwój zdolności koordynacyjnych 
warunkuje skuteczność treningu [9, 10]. 

Dane koncepcje treningu koordynacyjnego w spo-
rcie dotyczą w istocie rzeczy niskiego poziomu mistrzo-
stwa sportowego. Jeśli zaś chodzi o potrzebę kształ-
towania zdolności koordynacyjnych u zawodników 
uczestniczących w szkoleniu na najwyższych szcze-
blach, nadal istnieją rozbieżności [13, 1, 10, 11]. W ich 
świetle podjęto próbę wyjaśnienia kwestii efektywności 
treningu koordynacyjnego u zawodników trenujących 
zapasy na ukierunkowanym i specjalnym etapie szko-
lenia sportowego.

Celem badań była ocena wpływu specjalnego tre-
ningu koordynacyjnego na umiejętności techniczne 
zapaśników stylu klasycznego reprezentujących różny 
poziom zaawansowania sportowego. 

Materiał i metody badań

W badaniach uczestniczyli zapaśnicy stylu klasyczne-
go z Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Dwójka’’ oraz 
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu.  

Badani zostali podzieleni na cztery grupy: dwie 
eksperymentalne i dwie kontrolne. Pierwszą grupę 
eksperymentalną (n = 16) tworzyli zapaśnicy w wie-
ku 13–14 lat, drugą (n = 16) – w wieku 18–19 lat. 
Grupy kontrolne utworzyli trenujący zapasy zawodni-
cy w wieku 13–14 lat (n = 16) oraz 18–19 lat (n = 15). 
Średni staż treningowy w grupie eksperymentalnej 
i kontrolnej badanych w wieku 13–14 lat wynosił 1,5 
roku, a w grupach osiemnasto-, dziewiętnastolatków 
wahał się w przedziale 6–12 lat. Podziału na grupy 
eksperymentalne i kontrolne dokonano w wyniku loso-
wania zawodników o zbliżonym poziomie sportowym. 
Poziom sportowy zawodników ustalono na podstawie 
trzech kryteriów: sumarycznej rangowej oceny ich 
przygotowania koordynacyjnego na podstawie baterii 
testów sportowo-motorycznych, rangowej oceny tech-
niczno-koordynacyjnego przygotowania wystawionej 
przez trenera oraz rangowej oceny na podstawie wy-
niku sportowego. 

Umiejętności techniczne zapaśników określono na 
podstawie dokonywanej przez ekspertów oceny nastę-
pujących elementów:
• w pozycji niskiej (w parterze): wózek uchwytem 

tułowia – prawa strona, wózek uchwytem tułowia 
– lewa strona, rzut wózkiem uchwytem tułowia, rzut 
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wygięciem uchwytem tułowia z tyłu, rzut odwrot-
nym uchwytem tułowia, 

• w pozycji wysokiej (w stójce): wywrotka uchwytem 
tułowia, rzut przez biodro uchwytem ręki i szyi, rzut 
wygięciem uchwytem tułowia z ręką, wejście w pas 
z powaleniem, rzut przez plecy uchwytem ręki.

Oceny jakości wykonania poszczególnych elemen-
tów technicznych dokonało dwukrotnie, przed i po eks-
perymencie, pięciu wysoko kwalifikowanych trenerów 
zapasów. Jako kryterium przyjęto średnią z trzech 
ocen. Dwie skrajne noty – najwyższą i najniższą – od-
rzucano. Ocenę przeprowadzono w skali 1–5 punktów. 
W skali 1–5 oceniano również złożoność koordynacyj-
ną ćwiczeń. 

Szczegółowy opis wybranych elementów technicz-
nych zawiera praca D. Gierczuka [14] na temat treningu 
koordynacyjnego.

Eksperyment pedagogiczny trwał sześć miesięcy 
i polegał na wprowadzeniu do procesu treningowego 
specjalnych ćwiczeń koordynacyjnych. W pierwszym 
trzymiesięcznym etapie eksperymentu zastosowano 
ćwiczenia o małej złożoności koordynacyjnej. Według 
ocen ekspertów złożoność zastosowanych ćwiczeń 
odpowiadała 1–2 punktom w pięciostopniowej skali. 
W drugiej, również trzymiesięcznej części ekspery-
mentu wykorzystano ćwiczenia, których złożoność 
koordynacyjną oceniono na 3–5 punktów w przyjętej 
skali. Eksperyment obejmował 84 jednostki treningowe, 
podzielone na 28 mikrocykli (na każdą część ekspery-
mentu przypadało ich 14).  

Zawodnicy w części wstępnej treningu trzy razy w ty-
godniu wykonywali specjalne ćwiczenia koordynacyjne. 
Ogólna objętość takich ćwiczeń w całym eksperymencie 
wynosiła 180 minut na każdą badaną zdolność. W trakcie 
pierwszego treningu akcentowano rozwój zdolności rów-
nowagi i rytmizacji, na drugim  – szybkiej reakcji i orien-
tacji czasowo-przestrzennej, zaś na trzecim – zdolności 
różnicowania kinestetycznego ruchów, dostosowania 
oraz sprzężenia ruchów. Ponadto raz w tygodniu wpro-
wadzono specjalne ćwiczenia koordynacyjne w formie 
obwodu stacyjnego oraz gry i zabawy zapaśnicze o cha-
rakterze koordynacyjnym. Obwód stacyjny składał się 
z siedmiu etapów. Zastosowano w nim wyłącznie spe-
cjalne środki równomiernie oddziałujące na wszystkie 
badane zdolności koordynacyjne. Na każdy z etapów 
przypadało po sześć stacji przeznaczonych do kształto-
wania poszczególnych zdolności koordynacyjnych. Czas 
trwania serii ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie 
jednej zdolności wynosił 12 minut (po dwie minuty na 

każdą stację). Złożoność koordynacyjna ćwiczeń w ob-
wodzie stacyjnym zwiększała się na kolejnych stacjach. 
Czas trwania gier i zabaw w przewidzianych jednostkach 
treningowych wynosił 30–45 minut.

Objętość pracy treningowej była identyczna w gru-
pach eksperymentalnych i kontrolnych w każdej kate-
gorii wiekowej.

Zgromadzony materiał opracowano za pomocą 
podstawowych metod statystycznych, obliczając śred-
nie arytmetyczne, odchylenie standardowe. Do okre-
ślenia istotności różnic między wynikami prób przed 
i po eksperymencie zastosowano test t-Studenta dla 
grup zależnych i niezależnych.

Wyniki badań 

Zmiany w poziomie umiejętności technicznych zapa-
śników grup eksperymentalnych i kontrolnych po prze-
prowadzeniu eksperymentu przedstawiono w tabeli 1. 

Z otrzymanych danych można wnioskować, że 
w grupach eksperymentalnych nastąpił zróżnicowany, 
choć w większości przypadków istotny statystycznie 
przyrost jakości wykonywania badanych elementów 
technicznych. Zmiany te dotyczą zarówno techniki sto-
sowanej w pozycji wysokiej, jak i w niskiej.

U zapaśników w wieku 13–14 lat, reprezentujących 
pierwszą grupę eksperymentalną, sześciomiesięczny 
trening koordynacyjny wpłynął pozytywnie na realiza-
cję ośmiu z dziesięciu elementów technicznych, w tym 
czterech w pozycji niskiej oraz czterech w pozycji wy-
sokiej. Istotną statystycznie poprawę wyników w sto-
sunku do poziomu sprzed eksperymentu odnotowano 
w następujących elementach technicznych: wózek 
uchwytem tułowia w lewą stronę (17,5%), wywrotka 
uchwytem ręki (28,6%), wejście w pas z powaleniem 
(18,4%), rzut wózkiem uchwytem tułowia (15,9%), rzut 
wygięciem uchwytem tułowia z tyłu (13,6%), rzut od-
wrotnym uchwytem tułowia (11,4%), rzut wygięciem 
uchwytem tułowia z ręką (10,2%) oraz rzut przez plecy 
uchwytem za rękę (7,5%). W dwóch elementach tech-
nicznych, tj. w wózku uchwytem tułowia wykonywanym 
w prawą stronę oraz w rzucie przez biodro uchwytem 
ręki i szyi nie odnotowano znaczącej poprawy.

Badani z grupy eksperymentalnej w wieku 18–19 
lat uzyskali znaczącą poprawę w sześciu elementach 
technicznych: w wózku uchwytem tułowia wykonywa-
nym w lewą stronę (10,5%), w rzucie wózkiem uchwy-
tem tułowia (8%), w rzucie wygięciem uchwytem tuło-
wia z tyłu (11,8%) oraz w rzucie wygięciem uchwytem 
tułowia  z ręką (9,9%) i w wejściu w pas z powaleniem 
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(15%) oraz w rzucie odwrotnym uchwytem tułowia 
(6,5%). W pozostałych elementach otrzymana zmiana 
okazała się nieistotna statystycznie (p > 0,05). 

W obu grupach kontrolnych uczestniczących rów-
nolegle do grup eksperymentalnych w procesie trenin-
gowym, ale nie poddanych ukierunkowanej stymulacji 
koordynacyjnej wystąpiła istotna poprawa wykonania 
dwóch elementów technicznych. W przypadku za-
wodników w wieku 13–14 lat przyrost istotny wystąpił 
w wózku uchwytem tułowia wykonywanym w lewą 
stronę (6,0%) oraz w wywrotce uchwytem ręki (6,4%), 
zaś u zapaśników osiemnasto- do dziewiętnastoletnich 
istotna poprawa nastąpiła w wózku uchwytem tułowia 
wykonywanym w prawą stronę (7,9%) i w rzucie przez 
plecy uchwytem za rękę (4,9%). W pozostałych ele-
mentach techniki przyrost nie przekraczał 4 % i był nie-
istotny statystycznie (p > 0,05). 

W tabeli 2 zamieszczono dane dotyczące różnic 
międzygrupowych u zapaśników w wieku 13–14 oraz 
18–19 lat przed i po przeprowadzonym eksperymencie 
pedagogicznym.  

U młodszych zawodników różnice między grupą 
eksperymentalną a kontrolną przed wprowadzeniem 
dodatkowych ćwiczeń koordynacyjnych były w więk-
szości przypadków nieistotne statystycznie. Wyjątek 
wystąpił w rzucie wózkiem uchwytem tułowia, gdzie 
różnica wyniosła 0,35 punktu (p < 0,05). Natomiast po 
zastosowaniu specjalnego treningu koordynacyjne-
go poziom umiejętności technicznych u zapaśników 
grupy eksperymentalnej wzrósł, co spowodowało wy-
stąpienie znacznych różnic międzygrupowych. Istotne 
statystycznie różnice pojawiły się w pięciu elementach 
technicznych, w tym w czterech na poziomie p < 0,05, 
tj. w wózku uchwytem tułowia wykonywanym w lewą 
stronę (0,35 punktu), w rzucie odwrotnym uchwy-
tem tułowia (0,36 punktu), w wejściu w pas z powa-
leniem (0,40 punktu), w rzucie przez plecy uchwy-
tem za rękę (0,40 punktu) oraz w jednej na poziomie
p < 0,01, tj. w wywrotce uchwytem ręki (0,56 punktu).  

Podobna sytuacja wystąpiła u zapaśników w wie-
ku 18–19 lat, u których większe różnice między grupą 
eksperymentalną a kontrolną pojawiły się również po 

Tabela 2. Różnice w poziomie wykonania wybranych umiejętności technicznych między grupą eksperymentalną a kontrolną u zapaśników 
w wieku 13–14 lat oraz 18–19 lat przed i po eksperymencie pedagogicznym

Table 2. The differences in the performance levels of selected technical skills between the experimental and control groups in wrestlers 
aged 13–14 and 18–19 before and after the pedagogical experiment

Wybrane 
elementy techniczne

Zapaśnicy
w wieku 13–14 lat

Zapaśnicy
w wieku 18–19 lat

przed
eksperymentem

(pkt)

po
eksperymencie

(pkt)

przed
eksperymentem

(pkt)

po
eksperymencie

(pkt)

Po
zy

cj
a 

ni
sk

a

Wózek uchwytem tułowia – prawa 
strona 0,13 0,22 0,44* 0,36*

Wózek uchwytem tułowia – lewa strona 0,12 0,35* 0,47* 0,18

Rzut wózkiem uchwytem tułowia 0,35* 0,06 0,24 0,44*

Rzut wygięciem uchwytem tułowia 
z tyłu 0,05 0,18 0,12 0,41*

Rzut odwrotnym uchwytem tułowia 0,07 0,36* 1,14** 1,34**

Po
zy

cj
a 

w
ys

ok
a

Wywrotka uchwytem ręki 0,06 0,56** 0,96** 0,99**

Rzut przez biodro uchwytem ręki i szyi 0,18 0,10 0,10 0,08

Rzut wygięciem uchwytem tułowia 
z ręką 0,30 0,10 0,10 0,35*

Wejście w pas z powaleniem 0,06 0,40* 0,09 0,47**

Rzut przez plecy uchwytem za rękę 0,20 0,40* 0,26 0,20
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eksperymencie. Przed eksperymentem stwierdzono 
istotne statystycznie międzygrupowe różnice w wyko-
naniu czterech elementów technicznych (p < 0,05), tj. 
w obu rodzajach wózka uchwytem tułowia (0,44 i 0,47 
punktu) oraz dwóch na poziomie p < 0,01, tj. w rzucie 
odwrotnym uchwytem tułowia (1,14 punktu) i w wywrot-
ce uchwytem ręki (0,96 punktu), a po zakończeniu eks-
perymentu w siedmiu, tj. w wózku uchwytem tułowia 
wykonywanym w prawą stronę (0,36 punktu), w rzucie 
wózkiem uchwytem tułowia (0,44 punktu), w rzucie wy-
gięciem uchwytem tułowia z tyłu (0,41 punktu) i w rzu-
cie wygięciem uchwytem tułowia z ręką (0,35 punktu), 
gdzie p < 0,05 oraz w rzucie odwrotnym uchwytem 
tułowia (1,34 punktu) w wywrotce uchwytem ręki (0,99 
punktu) i wejściu w pas z powaleniem (0,47 punktu), 
gdzie p < 0,01 (tab. 2).  

Otrzymane dane wykazują, że po eksperymencie 
u zawodników młodszych i starszych poziom wykona-
nia tych elementów technicznych, który w grupie kon-
trolnej przed eksperymentem był wyższy, wyrównał się 
i był podobny do poziomu umiejętności technicznych 
badanych z grupy eksperymentalnej. Dotyczy to np. 
rzutu wózkiem uchwytem tułowia w grupie młodszej 
zapaśników czy wózka uchwytem tułowia wykonywa-
nego w lewą stronę u zapaśników starszych. 

Średni przyrost poprawności wykonania ocenia-
nych elementów techniki w pozycji niskiej i wysokiej po 
zwiększeniu złożoności ćwiczeń koordynacyjnych u za-
paśników w wieku 13–14 lat wyniósł  12,4% i 13,2%; 
w wieku 18–19 lat – 8,3% i 6%. W grupach kontrolnych 
wybrane aspekty techniki nie uległy znacznej poprawie                
i wynosiły u zapaśników młodszych w tzw. parterze 
2,1%, w stójce 3,1%; a u zapaśników starszych odpo-
wiednio: 2,7% i 1,8% (ryc.1).

Na uwagę zasługuje fakt, że zwiększona objętość 
środków koordynacyjnych o różnej złożoności spowodo-
wała podniesienie poziomu wykonania tych elementów 
techniki, które w ocenie ekspertów przed eksperymen-
tem były najsłabiej opanowane. Największe zmiany 
wystąpiły w młodszej grupie zapaśników. Poziom umie-
jętności technicznych zwiększył się u nich w przypad-
ku elementów słabiej opanowanych średnio o 18,8%,            
a lepiej opanowanych o 6,7%. Podobna sytuacja wy-
stąpiła również w grupie zapaśników starszych, tj. 11% 
wśród elementów technicznych słabiej wykonywanych 
przez zawodników przed eksperymentem oraz 3,3% 
opanowanych lepiej. Generalnie u zapaśników z obu 
grup eksperymentalnych, charakteryzujących się w pię-
ciu elementach technicznych niższym poziomem opano-
wania, średnia poprawa wyniosła 14,9%, a w przypadku 

Rycina 1. Średni przyrost procentowy poziomu umiejętności technicznych wykonywanych w pozycji niskiej i wysokiej przez zapaśników 
grup eksperymentalnych i kontrolnych

Figure 1. An average percentage increase in the level of technical skills performed in a ground and standing position by the wrestlers 
from the experimental and control groups
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elementów najlepiej przez zawodników wykonywanych 
–  5%.

Reasumując należy stwierdzić, że w grupie zapa-
śników stylu klasycznego w wieku 13–14 lat zastoso-
wany trening koordynacyjny spowodował poprawę 
przygotowania technicznego średnio o 12,8 %, a u za-
wodników w wieku 18–19 lat – o 7,2%. Dla porównania 
u zapaśników nie objętych ukierunkowaną stymulacją 
koordynacyjną poprawa po okresie sześciomiesięcz-
nym wyniosła średnio 2,6% w grupie młodszej oraz 
2,2% w grupie starszej.

Dyskusja i wnioski

Wyniki badań potwierdzają istotne znaczenie treningu 
koordynacyjnego w systemie szkolenia sportowego. Są 
one zgodne z danymi uzyskanymi przez innych autorów 
[4, 2, 5, 12, 3 i in.]. Jednocześnie dowodzą, że zwięk-
szenie złożoności koordynacyjnej spełnia dużą rolę 
w nauczaniu i doskonaleniu skomplikowanych elemen-
tów technicznych u zawodników na różnym, w tym rów-
nież na wysokim poziomie mistrzostwa sportowego. To 
także znalazło odbicie w literaturze przedmiotu [15, 16, 
12, 3]. Wprowadzone dodatkowe obciążenie koordy-
nacyjne w różnym stopniu wpływało jednak na zwięk-
szenie poziomu umiejętności technicznych zapaśników 
znajdujących się na różnych etapach zaawansowania 
sportowego. Wyższą ,,wrażliwością” na ukierunkowaną 
stymulację koordynacyjną odznaczają się zawodnicy 
młodsi. Dotyczy to zarówno elementów technicznych 
wykonywanych w pozycji niskiej, jak i wysokiej. 

Trening koordynacyjny u zapaśników stanowi także 
istotną rezerwę w nauczaniu i doskonaleniu techniki 
sportowej. Zwiększenie obciążenia koordynacyjnego 
u zawodników jednej grupy spowodowało wystąpienie 
istotnych różnic na ich korzyść w poziomie wykonania 
poszczególnych elementów technicznych w stosunku 
do zawodników nie objętych treningiem koordynacyj-
nym, pomimo podobnej ogólnej objętości pracy tre-
ningowej. Ponadto poziom umiejętności technicznych 
zapaśników grupy eksperymentalnej po treningu koor-
dynacyjnym zbliżył się w tych elementach, które były 
opanowane przez nich gorzej od zawodników tworzą-
cych grupę kontrolną.  

Trening koordynacyjny prawdopodobnie sprzyjał 
nauczaniu i doskonaleniu tych elementów technicz-
nych, które wcześniej sprawiały zawodnikom większe 
trudności. Świadczy o tym znaczna poprawa jakości 
wykonania tych elementów, które przed eksperymen-
tem były najsłabiej opanowane przez zawodników 
objętych specjalnym programem koordynacyjnym. 
Prawdopodobnie zastosowane ćwiczenia koordynacyj-
ne o różnej złożoności i wprowadzony wariant treningu 
sprzyjał zwiększeniu zasobu czynności ruchowych, 
a przez to  – szybszemu i łatwiejszemu przyswajaniu 
specjalistycznych technik. Dotyczy to zarówno zawod-
ników z krótszym, jak i dłuższym stażem treningowym.  

Wyniki eksperymentu dowodzą, że specjalny tre-
ning koordynacyjny może stanowić integralną część 
procesu treningowego i może być wykorzystany jako je-
den ze sposobów podnoszenia efektywności szkolenia 
w zapasach na każdym etapie zaawansowania sporto-
wego. Dlatego też przygotowanie koordynacyjne, nazy-
wane często treningiem koordynacyjnym, powinno mieć 
swoje autonomiczne cele i zadania podporządkowane 
ogólnym celom szkolenia w wielu dyscyplinach sportu, 
szczególnie w tych o złożonej strukturze ruchu.

 Wyniki badań pozwalają na sprecyzowanie nastę-
pujących wniosków:
1. Zwiększenie złożoności środków koordynacyjnych 

w treningu sprzyjało istotnie poprawie jakości wy-
konania badanych elementów technicznych przez 
zapaśników na różnym poziomie zaawansowania 
sportowego. 

2. Po eksperymencie wystąpiły istotne różnice w ja-
kości wykonania większości elementów technicz-
nych przez zawodników grupy eksperymentalnej 
i kontrolnej. Wyższy poziom prezentowali badani 
w wieku 13–14 i 18–19 lat z grup uczestniczących 
w specjalnym treningu koordynacyjnym.

3. Największe przyrosty odnotowano w tych elemen-
tach techniki, które według oceny ekspertów przed 
eksperymentem były najsłabiej opanowane. 

4. Zawodnicy o krótszym stażu treningowym odzna-
czali się większym transferem efektu treningu koor-
dynacyjnego na umiejętności niż zawodnicy o dłuż-
szym stażu treningowym.



Jerzy Sadowski, Dariusz Gierczuk

– 66 –

 [1] Hirtz P: Koordinationstraining gleich Techniktraining?; w: 
Krug J, Minor JH (eds): Sportliche Leistung und Training. 
S. Augustin, Academia Verl., 1995. 

[2]  Ljach WI: Miejsce ogólnego i specjalnego przygoto-
wania koordynacyjnego w treningu sportowym dzieci 
i młodzieży. Aktualne problemy sportu dzieci młodzieży. 
Materiały naukowe. Warszawa, 1995.

[3] Starosta W: Motoryczne zdolności koordynacyjne. 
Warszawa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki 
Sportowej, Instytut Sportu, 2003.

[4] Szczepanik M: Wpływ treningu koordynacyjnego na 
szybkość uczenia się techniki ruchu u młodych siatkarzy. 
Sport Wyczynowy, 1993; 3: 4.

[5] Ljach WI i wsp.: Przygotowanie koordynacyjne w zespo-
łowych grach sportowych; w Bergier J (ed): Science in 
Sports Team Games. Biała Podlaska, IWFiS, 1995.

[6] Raczek J, Mynarski W, Ljach WI: Teoretyczno-empiryczne 
podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych 
zdolności motorycznych. Studia nad motorycznością 
ludzką. Katowice,  AWF, 1998; 4.

[7] Tumanian GS: Motornyje faktory sportiwnych dostiżenij 
borcow: Mietod. rozrab. dla słuszat WSzT fakultieta pie-
riepodgotowki kadrow, aspirantow i studientow. Moskwa, 
GCOLIFK, 1992. 

[8] Kruszewski A: Zapasy. Warszawa, COS, 2004. 
[9] Daugs R. i wsp.: Sportmotorisches Lernen und Technik-

training zwischen Theorie und Praxis; w Daugs i wsp.: 

Sportmotorisches Lernen und Techniktraining. Hofmann, 
Schorndorf, 1991.

[10] Neumaier A, Mechling H: Allgemeines oder Sportartspe-
zifisches Koordinationstraining?. Leistungssport, 1995; 
5. 

[11] Raczek J.: Funkcje, cele oraz model treningu koordyna-
cyjnego (II). Sport Wyczynowy, 2000; 1–2.

[12] Sadowski E: Osnowy trienirowki koordinacyonnych spo-
sobnostiej w wostocznych jedinoborstwach. Biała Pod-
laska, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizy cznego, 
2003.

 [13] Rostock J, Zimmermann K: Koodinationstraining zwischen 
Generalität und Spezifitat. Leistungssport, 1987.

[14] Gierczuk D: Trening koordynacyjny jako czynnik optymali-
zujący szkolenie zapaśników na etapach ukierunkowanym 
i specjalnym. Praca doktorska, Kraków, AWF, 2004.

[15] Pietrow AM: Centralnoje programmirowanije miecha-
nizmow realizacyi koordinacyonnych sposobnostiej 
sportsmienow i ich piedagogiczeskoje obosnowanije. 
Awtorief.  Dis. (…) kand. pied nauk. Moskwa, 1997.

[16] Sadowski E: Wnutriennaja struktura koordinacyonnych 
sposobnostiej wysokokwalificyrowannych taekwondi-
stow; w Olimpijskij sport i sport dla wsjich. Problemy 
zdorowija, rekreacyi, sportiwnoj medycyny ta reabilita-
cyi. Czetwertyj Miżnarodnyj Naukowyj Kongres.  Kijów, 
Ukraina 2000.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               



– 67 –

MODELE OTŁUSZCZENIA CIAŁA W OCENIE 
DYMORFIZMU PŁCIOWEGO NA PRZYKŁADZIE 

SPORTOWCÓW TRENUJĄCYCH HOKEJ NA TRAWIE1

BODY ADIPOSITY MODELS IN SEXUAL DIMORPHISM 
ASSESSMENT ON THE EXAMPLE 

OF ATHLETES TRAINING FIELD HOCKEY 

Magdalena Krzykała*, Urszula Czerniak*, 
Anna Demuth*, Ewa Ziółkowska-Łajp**

** dr, Katedra Antropologii i Biometrii AWF Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
** dr hab., Katedra Antropologii i Biometrii AWF Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Słowa kluczowe: hokej na trawie, dymorfizm płciowy, modele otłuszczenia
Key words: field hockey, sexual dimorphism, adiposity models 

Cel badań. Jak wynika z badań, sportowcy są przeciętnie mniej otłuszczeni i bardziej umięśnieni w sto-
sunku 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 upra-
wiających hokej na trawie. W obu zespołach wykonano pomiary następujących cech morfologicznych: wyso-
kości 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 pozio-
mie 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.

The aim of the work. The aim of this study was to evaluate sex differences in body fat distribution among 
field hockey players. It is known that athletes have less fat and more muscle mass than the rest of the population 
in the same age and sex. Women have more fatty tissue than men who practise the same discipline.

Material and method. Sixty-two field hockey players (37 women and 25 men) were measured. Following 
anthropometric features were taken: body height, body mass and skinfolds (shoulder blade, chest, biceps, triceps, 

NR 39 2007AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

1 Zawodniczkom, zawodnikom, trenerom – Ewie Wybieralskiej i Jerzemu Wybieralskiemu oraz drowi Janowi Konarskiemu za stworzenie możliwości 
badań dziękują autorki artykułu.
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abdomen, hip, thigh, calf). Two models were used to body fat distribution estimation. The first model included 
body fat at extremities and at trunk. The second one divided adiposity on gynoid type (sum of skinfolds on abdo-
men and thigh) and android type (sum of skinfolds on chest and shoulder blade). 

Results. As we know from our research, field hockey players of both sexes differ significantly at adiposity 
level. They have more fat tissue on extremities but more significant differences were noticed between girls 
than boys. Besides gynoid or female fat pattern with relatively greater fat in the hip and thigh areas appears and 
dominates in both sexes.

Wstęp 

Dymorfizm płciowy przejawia się m.in. w poziomie 
masy tłuszczowej w organizmie. Jak wynika z badań, 
sportowcy są przeciętnie mniej otłuszczeni i bardziej 
umięśnieni w stosunku do populacji w tym samym wie-
ku i tej samej płci [1, 2, 3, 4]. Stwierdzenie to funkcjo-
nuje dla wszystkich dyscyplin sportu.  Ilość tkanki tłusz-
czowej w całkowitej masie ciała jest u kobiet nieaktyw-
nych fizycznie dwukrotnie większa aniżeli u mężczyzn. 
U osób wyczynowo uprawiających sport różnica ta jest 
podobna, przy czym wartości są znacząco niższe [5].

Zarówno wśród aktywnych fizycznie, jak i nieupra-
wiających sportu mężczyzn obserwuje się spadek pozio-
mu otłuszczenia na wszystkich etapach ontogenetycz-
nego rozwoju. Podobne relacje występują u kobiet, przy 
czym różnice pomiędzy typowymi przedstawicielkami 
populacji a uprawiającymi sport są znacznie większe niż 
u mężczyzn. U kobiet stwierdza się na ogół większe za-
soby tkanki tłuszczowej niż u mężczyzn uprawiających 
tę samą dyscyplinę sportu [6]. Różnice występują już 
w okresie dojrzewania płciowego, kiedy u chłopców za-
uważa się wyraźny przyrost masy mięśniowej przy jed-
noczesnym obniżeniu poziomu masy tłuszczu, podczas 
gdy u dziewcząt przyrastają oba komponenty. Dorosłe 
kobiety mają przeciętnie 5–10 % więcej masy tłuszczo-
wej niż mężczyźni. Ilość tłuszczu w ogólnej masie cia-
ła przeciętnej kobiety, która nie podejmuje zwiększonej 
aktywności fizycznej, wynosi około 20–25%. Natomiast 
u zawodniczki zawartość procentowa tłuszczu w ogólnej 
masie ciała może być nawet mniejsza niż 10%. Różnice 
wynikają głównie z odmiennej aktywności metabolicznej 
tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej u obu płci [7].

Celem pracy było oszacowanie różnic dymorficz-
nych w dystrybucji tkanki tłuszczowej w grupie zawod-
ników i zawodniczek uprawiających hokej na trawie.

Materiał i metody

Uczestnicy badań byli członkami kadry młodzieżowej 
Polski w hokeju na trawie. Pomiarami objęto 25 męż-
czyzn w wieku 22–23 lata (średnia: 22,7 lat) oraz 37 

kobiet w wieku 18–25 lat (średnia: 23 lata) uprawiają-
cych hokej na trawie. Badania wykonano wiosną 2005 
r. Staż zawodniczy badanych wynosił przeciętnie 7 lat, 
wahając się w przedziale 4–12 lat.

Do analizy wybrano następujące cechy morfologicz-
ne: wysokość ciała, masę ciała oraz grubość fałdów skór-
no-tłuszczowych. Wykonano pomiary grubości 8 fałdów 
zlokalizowanych w różnych okolicach ciała. W badaniach 
tej cechy wykorzystano metodę cyrklową. Pomiary prze-
prowadzono przy stałej wielkości i powierzchni ucisku po 
lewej stronie ciała oraz zgodnie z zasadami obowiązu-
jącymi w antropometrii [8, 9]. Zmierzono grubość fałdu 
skórno-tłuszczowego pod dolnym kątem łopatki, z przo-
du klatki piersiowej (na fałdzie pachowym), z przodu ra-
mienia (ponad mięśniem dwugłowym ramienia – biceps), 
z tyłu ramienia (ponad mięśniem trójgłowym ramienia 
– triceps), na brzuchu, na boku tułowia (nad górnym 
brzegiem grzebienia kości biodrowej miednicy), na udzie 
(ponad rzepką) i na podudziu (tylna strona łydki poniżej 
wcięcia podkolanowego). 

Dystrybucja tkanki tłuszczowej została wyrażo-
na dwoma modelami, szacującymi tkankę tłuszczową 
mierzoną przez pomiar grubości fałdów skórno-tłusz-
czowych [10,11]. Model pierwszy obejmował tkankę 
tłuszczową zlokalizowaną na kończynach (poprzez 
zsumowanie fałdów skórno-tłuszczowych uchwyco-
nych z przodu i z tyłu ramienia, na udzie i na podudziu) 
oraz w obrębie tułowia (poprzez zsumowanie fałdów 
skórno-tłuszczowych uchwyconych pod dolnym kątem 
łopatki, nad talerzem biodrowym oraz na brzuchu). 
Model drugi zakładał podział otłuszczenia na gyno-
idalne (suma fałdów skórno-tłuszczowych uchwyco-
nych na brzuchu i na udzie) oraz androidalne (suma 
fałdów skórno-tłuszczowych uchwyconych na klatce 
piersiowej oraz pod dolnym kątem łopatki). Uzyskane 
wyniki badań zostały poddane ocenie statystycz-
nej. Obliczono miary centralne (x–) i miary zmienności 
(SD, V). Różnice w wielkościach średnich arytmetycz-
nych analizowanych cech między kobietami i męż-
czyznami określono testem „u” Manna – Whitneya. 
Zakładając, że badane charakterystyki morfologicz-
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ne mają rozkład normalny, za statystycznie istotne 
uznano te, dla których poziom p był mniejszy od war-
tości 0,01. 

Wyniki badań i dyskusja

Podstawowe charakterystyki morfologiczne zebrano 
w tabeli 1. Średnia arytmetyczna wysokości ciała męż-

czyzn wynosiła 177,0 cm, a kobiet – 165,9 cm, przy róż-
nicy istotnej statystycznie. Znacząca różnica dotyczyła 
także masy ciała, która wyniosła odpowiednio 70,5 kg 
dla mężczyzn oraz 59,7 kg dla kobiet. 

Grubości fałdów skórno-tłuszczowych wykazały 
znaczące różnice dymorficzne w analizowanych gru-
pach. Przeciętne wszystkich zmierzonych fałdów skór-
no-tłuszczowych (ryc. 1) były większe w przypadku 

Tabela 1. Wysokość, masa ciała oraz suma fałdów skórno-tłuszczowych u zawodników i zawodniczek uprawiających hokej na 
trawie

Table 1.  Body height, body mass and sum of 8 skinfolds of field hockey players  of  both sexes

Cecha
Characteristic

Mężczyźni
Men

Kobiety
Women „u”

x– SD min-max V % x– SD min-max V %

Wysokość ciała (cm)
Body height in cm

177,0 6,59 163,0–
–191,2

3,72 165,9 5,13 154,5–
–175,0

3,09 7,09*

Masa ciała (kg)
Body mass in kg

70,5 8,30 59,0–88,4 11,77 59,7 9,06 43,4–94,8 15,18 4,84*

Suma 8 fałdów 
skórno-tłuszczowych 
(mm)
Sum of 8 skinfolds

76,4 22,76 45–132 29,79 125,1 40,57 63–238 32,93 6,03*

* przyjęty poziom istotności  0,01
* adopted level of significance 0,01

* przyjęty poziom istotności  0,01
* adopted level of significance 0,01

Ryc. 1. Średnie grubości fałdów skórno-tłuszczowych analizowanych zawodników i zawodniczek uprawiających hokej na trawie. Fałdy 
mierzone na: 1 – łopatce (subscapular fold); 2 – klatce piersowej (chest fold); 3 – bicepsie (biceps fold); 4 – tricepsie (triceps fold); 
5 – brzuchu (abdomen fold); 6 – biodrze (suprailiac fold); 7 – udzie (tight fold); 8 – podudziu (calf fold)

Fig. 1.  Skinfolds of field hockey players of both sexes
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kobiet, co odzwierciedla różnicę w ogólnym otłuszcze-
niu ciała obu płci (x– = 76,4 ± 22,76 mm dla mężczyzn 
i x– = 25,1 ± 40,57 mm dla kobiet). Różnica wynosiła 
48,7 mm i była istotna statystycznie.

Zwraca również uwagę duża wielkość odchylenia 
standardowego i współczynnika zmienności w przy-
padku obu płci. Świadczy to o znacznym zróżnicowaniu 
otłuszczenia wśród hokeistów i hokeistek, przy czym 
są to różnice szczególnie ostro zarysowane u kobiet. 
Wydaje się, że jest to związane z pozycją zajmowaną 
przez zawodników w czasie gry. Ta kwestia jednak nie 
była przedmiotem analizy w tym doniesieniu.

W obu grupach płci najcieńszym fałdem tłuszczo-
wym był fałd uchwycony na przedniej części ramie-
nia (biceps), natomiast u mężczyzn największy wkład 
w otłuszczenie ciała miał fałd na brzuchu, a u kobiet 
fałd uda (ryc. 1).  We wszystkich przypadkach różnice 
były istotne statystycznie.

Kolejnym etapem prac było określenie dystrybucji 
tkanki tłuszczowej za pomocą dwóch modeli. Wyniki 
zestawiono w tabeli 2. Wcześniejsze badania innych 
autorów [12] wykazały, że różnice pomiędzy płciami są 
większe dla fałdów skórno-tłuszczowych na kończy-
nach niż na tułowiu, zwłaszcza w okresie dojrzewania, 
ale także w fazie ontogenezy stabilnej. Potwierdziło 
się to częściowo w przypadku naszego materiału. Na 
kończynach grubość fałdów skórno-tłuszczowych była 
jednocześnie większa i statystycznie istotna w gru-
pie hokeistek na trawie i wynosiła średnio 61,43 mm, 
u hokeistów natomiast 35,04 mm. Podobna sytuacja 
dotyczyła fałdów zlokalizowanych w obrębie tułowia. 
Badane kobiety charakteryzowały się silniejszym niż 
mężczyźni otłuszczeniem tej części ciała (52,27 mm 
w stosunku do 33,72 mm). Tłuszcz podskórny zlokali-

zowany na tułowiu u mężczyzn stanowił 44,14% całego 
tłuszczu podskórnego natomiast u kobiet 41,18%. 

Niektórzy autorzy sugerują, że do porównań mię-
dzygrupowych bardziej nadają się wskaźniki proporcji, 
pozwalające dokładniej rozróżnić otłuszczenia ciała 
charakterystyczne dla obu płci, podczas gdy suma 
fałdów skórno-tłuszczowych ujęta jako pojedynczy 
wskaźnik stanowi lepszy wyznacznik otłuszczenia 
w analizie poziomu sportowego i pozycji zajmowanej 
przez zawodnika na boisku w czasie gry [13].

Biorąc pod uwagę powyższe sugestie, a także wy-
korzystując uzyskane dane obliczono wskaźnik ujmujący 
stosunek fałdów uchwyconych na kończynach do fałdów 
tułowia (tab. 2). Wśród kobiet uzyskana wielkość wskaź-
nika była większa (x– = 1,18 w porównaniu z mężczyznami 
(x– = 1,04), a różnica – nieistotna statystycznie. Podobne 
rezultaty badań uzyskali także inni badacze [14, 15]. 

Jak wynika z badań, tkanka tłuszczowa najczęściej 
kumuluje się u mężczyzn w górnej części ciała (głównie 
w okolicy brzucha), podczas gdy dla kobiet typowe jest 
rozmieszczenie tej komponenty poniżej pasa (biodra, uda, 
pośladki). Zagadnienie to nie zostało ostatecznie rozstrzy-
gnięte, wiadomo jednak, że dużą rolę odgrywają tu hormo-
ny, receptory hormonów i enzymy [16]. U kobiet w okolicy 
bioder i ud zlokalizowana jest większa liczba alfa recepto-
rów, co sprzyja odkładaniu się tłuszczu w tej okolicy [17]. 
W dodatku jest on bardziej oporny na spalanie.

Aby zanalizować dystrybucję tkanki tłuszczowej 
u badanych hokeistów i hokeistek, dokonano charak-
terystyki drugiego modelu, opisującego dwa typy roz-
kładu tkanki tłuszczowej, tj. gynoidalny i androidalny. 
Zamieszczone w tabeli 2 wyniki badań pozwalają wysu-
nąć wniosek, że otłuszczenie gynoidalne  przeważało 
u obu płci, czego wyrazem była większa wartość liczbo-

Tabela 2. Charakterystyki modeli oceniających dystrybucję tkanki tłuszczowej

Table 2. Characteristic of two models estimating body fat distribution    

Grupy
Groups

Model 1 Model 2

kończyny [mm]
extremities (E)

tułów 
[mm]

trunk  (T)

wskaźnik
E/T

E/T index

otłuszczenie
gynoidalne [mm]

gynoid fat 

otłuszczenie an-
droidalne [mm]

android fat

Mężczyźni / Men
(n = 25)

35,04 ± 10,13
19–58

33,72 ± 10,96
21–62

1,04 ± 0,92
0,61–1,68

24,20
± 7,17

17,52
± 3,81

Kobiety / Women
(n = 37)

61,43 ± 17,69
34–113

52,27 ± 18,08
26–102

1,18 ± 0,98
0,86–1,69

37,43
± 10,78

26,97
± 10,22

Test „u” / „u” test 7,45* 5,03* 0,57 5,80* 5,12*

* przyjęty poziom istotności  0,01
* adopted level of significance 0,01
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wa sumy wielkości dwóch fałdów skórno-tłuszczowych 
(brzuch i udo). Oznacza to, iż u mężczyzn zaznaczyła 
się tendencja do bardziej „kobiecego” typu otłuszczenia 
ciała, przejawiającego się silniejszym rozwojem tłusz-
czu podskórnego zlokalizowanego na brzuchu i udzie. 
Androidalne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, typowe 
dla płci męskiej i niekorzystne ze zdrowotnego punktu 
widzenia, okazało się w przypadku naszych badań zja-
wiskiem rzadszym. Z pewnością w dużej mierze było 
to konsekwencją treningu sportowego, aktywnego stylu 
życia obu grup. Uzyskane wyniki potwierdziły badania 
innych autorów, którzy podkreślali znaczenie aktywności 
fizycznej w zmniejszeniu otłuszczenia brzusznego [18]. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 
opinie badaczy na temat wpływu aktywności fizycznej 
na poziom masy tłuszczowej zawodników i zawodni-
czek uprawiających różne dyscypliny sportu są podzie-
lone. Jak wynika z badań Gajewskiego [19], różnice 
między mężczyznami i kobietami występują najczę-
ściej u młodzieży rozpoczynającej karierę sportową, po 
czym zmniejszają się z wiekiem i stażem sportowym 
zawodnika. W schyłkowym okresie kariery sportowej 
można odnaleźć więcej podobieństw niż wyraźnych 
różnic między przedstawicielami obu grup [20]. Inni au-
torzy są natomiast przeświadczeni, że znaczne różnice 
dymorficzne w cechach morfologicznych występują 
u osób uprawiających sport niezależnie od etapu za-
awansowania [21, 22, 23] ich kariery sportowej. Wyniki 
prowadzonych przez tych naukowców badań wskazują 
na występowanie grubszych fałdów skórno-tłuszczo-
wych u kobiet niż u mężczyzn. 

Można także spotkać się z opinią, że podejmo-
wanie aktywności fizycznej nie sprzyja redukcji tkanki 
tłuszczowej, a wręcz może spowodować wzrost jej po-
ziomu, co dotyczy głównie kobiet [24, 25, 26]. 

Analiza wyników naszych badań wykazała istotne 
statystycznie różnice w obrębie wszystkich parametrów 
morfologicznych. Poziom masy tłuszczu uzyskany w wy-
niku zsumowania ośmiu fałdów skórno-tłuszczowych był 

znacznie wyższy w grupie badanych hokeistek. Większe 
były także wielkości wszystkich kolejnych pojedynczych 
fałdów. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek, 
że systematyczna, ukierunkowana aktywność fizyczna 
osobników trenujących hokej na trawie nie przyczyniła 
się do zbliżenia wielkości analizowanych parametrów 
morfologicznych u obu płci, jak wynikałoby to z obser-
wacji Gajewskiego [19]. Być może badani osobnicy cha-
rakteryzowali się zbyt krótkim stażem zawodniczym, aby 
mogły się dokonać widoczne i związane z tą dyscypliną 
sportu zmiany w poziomie otłuszczenia. Może jednak 
w hokeju na trawie wyraźne różnice płciowe w zakresie 
komponenty tłuszczowej po prostu nie są niwelowane, 
a wręcz pogłębiane? W interpretacji wyników pomóc 
mogą dalsze obserwacje tego zespołu o charakterze 
longitudinalnym, a także badania zespołów zawodników 
i zawodniczek trenujących inne dyscypliny sportu. 

Wnioski

1. Zaobserwowane różnice płciowe mają podobny cha-
rakter w obu analizowanych modelach otłuszczenia. 
Choć ogólna wielkość masy tłuszczowej w znaczący 
sposób różnicuje obie płcie, to jednak upodabniają się 
one do siebie pod względem jej dystrybucji. Badani 
mężczyźni i kobiety są relatywnie bardziej otłuszcze-
ni na kończynach w stosunku do okolic tułowia, przy 
czym różnice te są wyraźniejsze u kobiet. 

2. Uwarunkowana odmiennością hormonalną dys-
trybucja tkanki tłuszczowej powoduje wyraźne 
zaznaczenie się dymorfizmu płciowego w okresie 
dorosłości: otyłość górnej części ciała częściej ob-
serwuje się u mężczyzn, podczas gdy otyłość gy-
noidalna charakteryzuje kobiety. Spostrzeżenia te 
dotyczą jednak osobników z populacji. W przypadku 
naszych badań, wykonanych na zawodnikach i za-
wodniczkach czynnie uprawiających sport, zaob-
serwowano przewagę gynoidalnego rozmieszcze-
nia komponenty tłuszczowej u obu płci.
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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.

The aim of the research was to establish a hierarchy of motifs directing the recreational activeness of girls 
during the period of adolescence as well as the changes within this hierarchy achieved together with age. It was 
assumed that through recreational activeness there is achieved a form of compensation for negative emotional 
stress. 

Material and method. A 30-individual strong group of girls from large towns was examined (12, 15, 18 year 
olds). The evaluations of the level of negative emotional states were carried out by means of: C.D. Spielberger’s 
STAI test (a scale of x-2, fear-feature) and the test of Mood and Humour by A.H. Bussá and A. Durkee (the general 
level and occurring forms of aggression). An author-devised questionnaire on Motivational Dispositions served 
to establish the motifs of recreational activeness amongst those examined. This was worked on in conjunction 
with the concept of recreational activeness expounded by R. Winiarski (1991). 

Results and conclusions. The effect of the research was the establishment of the levels of negative emo-
tional stress as well as the hierarchy of motifs for recreational activeness and their changes amongst the age 
groups examined. 
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Wprowadzenie

Aktywność rekreacyjna, a zwłaszcza rekreacja fizycz-
na, spełnia między innymi funkcje psychohigieniczne 
i psychoprofilaktyczne [1, 2, 3, 4, 5]. Podejmowanie 
społecznie akceptowanych form rekreacji przez mło-
dzież w okresie dorastania może jej pomóc w prze-
zwyciężeniu problemów o charakterze emocjonalnym, 
związanych z przeżywaniem kryzysu rozwojowego, 
który jest efektem tworzenia własnej tożsamości „ja” 
[6]. Oprócz tego w kręgu kultury amerykańskiej swo-
istą cechą przełomu wieków stało się – w stosun-
kach interpersonalnych – nasilenie przemocy i agresji 
z jednej strony, z drugiej zaś – poczucie lęku [7, 8, 9]. 
Zjawisko to, co szczególnie akcentuje się w publicysty-
ce, dotyczy w znacznym stopniu młodzieży. W Polsce 
na kondycję psychiczną społeczeństwa wpływają rów-
nież takie negatywne skutki transformacji społeczno-
-polityczno-ekonomicznej, jak np. zaburzenie poczucia 
bezpieczeństwa grup społecznych, upadek dotychcza-
sowych autorytetów i wartości.

Szybkie tempo życia, współzawodnictwo i rywaliza-
cja, kult pieniądza, bezideowość, natłok informacji (nad-
miar rozmaitych bodźców), wreszcie konieczność sta-
łego dokonywania wyborów – przeciwstawione licznym 
frustracjom, niepewności siebie, swego losu, poczuciu 
zagubienia i beznadziei, przeciążeniu, ograniczeniu 
[10] – stanowią podstawowe przyczyny pojawiania się 
u młodzieży negatywnych stanów psychicznych, głów-
nie takich jak agresja i lęk.

Zachowania agresywne są częstsze i bardziej spek-
takularne wśród chłopców i młodych mężczyzn [7, 8, 9] 
niż wśród dziewcząt. W literaturze przedmiotu [8, 11, 9] 
podkreśla się, iż agresja występuje wprawdzie u dziew-
cząt i kobiet, lecz w porównaniu do mężczyzn poja-
wia się rzadziej i przyjmuje odmienne formy. Również 
w opracowaniach naukowych mniej miejsca poświęca 
się problematyce agresji u dziewcząt. W konsekwencji 
zjawisko to jest generalnie słabiej poznane niż agresja 
u chłopców. Z kolei badacze podkreślają, że lękliwość 
(rozumiana jako cecha osobowości) czy też postawy 
lękowe dotyczą w większym stopniu dziewcząt niż 
chłopców [12, 14, 13, 15]. 

Dla młodzieży w okresie adolescencji charaktery-
styczny jest brak umiejętności rozładowywania w spo-
sób społecznie akceptowany przeżywanych negatyw-
nych stanów emocjonalnych. Prowadzi to często do po-
wstawania konfliktów interpersonalnych. Konflikty owe 
młodzież stara się rozwiązywać zazwyczaj poprzez 
agresję wobec partnera, bądź też – gdy dominującym 

stanem emocjonalnym jest u osobnika lęk – przez wy-
cofanie. Należy podkreślić, iż rozwiązania siłowe oraz 
jednostronne ustępstwa, jako sposoby radzenia sobie 
w sytuacjach konfliktowych, nie służą zachowaniu 
przez partnerów interakcji optimum przystosowania 
i zdrowia psychicznego.

Pewne możliwości częściowej neutralizacji oraz 
minimalizacji agresji i lęku stwarza aktywność rekre-
acyjna. Pogląd ten jest rozpowszechniony np. w USA, 
gdzie szczególnie w szkolnictwie średnim i wyższym 
propaguje się uczestnictwo młodzieży w zajęciach 
sportowych. W założeniu aktywny udział w takich za-
jęciach ma służyć rozładowaniu nadmiaru energii, pro-
pagować uczciwe współzawodnictwo w grupie, uczyć 
zasad fair play, pobudzać ambicje. W ten sposób zago-
spodarowuje się również młodym ludziom część czasu 
wolnego i obejmuje ich kontrolą społeczną (realizowa-
ną np. przez trenerów czy nauczycieli). 

Znajomość spontanicznej motywacji zachowań 
rekreacyjnych oraz jej zmian na poszczególnych eta-
pach adolescencji może ułatwić dobór metod i środków 
oddziaływań wychowawczych, które pozwalają dora-
stającym odreagować negatywne stany emocjonalne 
w społecznie akceptowany sposób.

Materiał i metoda

Badana grupa

Badaniom poddano trzy 30-osobowe grupy dziewcząt, 
uczennic krakowskich gimnazjów i liceów, utworzone 
ze względu na ich wiek, odpowiadający preadolescen-
cji (12 lat), wczesnej (15 lat) i późnej (18 lat) adolescen-
cji.

Zastosowane metody

W badaniach posłużono się następującymi metodami:
• Kwestionariuszem Samooceny STAI C.D. 

Spielbergera jako narzędziem pomiaru stanu i ce-
chy lęku. Przedmiotem analizy stały się rezultaty 
skali X-2 (lęk-cecha). Za zastosowaniem tej metody 
wobec badanych w wieku 12 lat przemawiały do-
świadczenia T. Schislera i in. [17].

• Kwestionariuszem Nastroje i Humory A.H. Bussá 
i A. Durkee służącym do oceny ogólnego poziomu 
oraz nasilenia różnych form agresji badanych.

• Oryginalnym Kwestionariuszem Dyspozycji Mo-
tywacyjnych, który został opracowany na podstawie 
stworzonej przez R.W. Winiarskiego [2] koncepcji 
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aktywności rekreacyjnej człowieka. Kwestionariusz 
składał się z 14 twierdzeń. 

Zadaniem badanych było udzielenie odpowiedzi, 
czy w ich mniemaniu dane twierdzenie ich dotyczy 
(„tak” – „nie”). Twierdzenia odpowiadały stanowi bra-
ku lub nadmiaru zaspokojenia potrzeb: aktywnościo-
wej, katartycznej, zdrowotnej, emocjonalnej, społecz-
nej, ambicjonalnej i poznawczej leżących, zdaniem 
R. Winiarskiego, u podstaw motywacji zachowań re-
kreacyjnych.

Wyniki badań

W tabeli 1 przedstawiono wartości średnich arytme-
tycznych poziomu lęku-cechy oraz poszczególnych 
form agresji w rozpatrywanych grupach wieku.

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, iż średni poziom 
lęku-cechy rośnie wraz z wiekiem (pomiędzy średnimi 
grup I i III test To Studenta wykazuje różnicę statystycz-
nie istotną na poziomie p = 0,05). 

Średnie arytmetyczne obliczone dla poszczegól-
nych form agresji mierzonych testem Nastroje i Humo-
ry dowodzą, że wraz z wiekiem wzrasta częstość wy-
stępowania agresji pośredniej, negatywizmu i agresji 
słownej. Tendencję malejącą obserwujemy w odniesie-
niu do ataku i podejrzliwości.

U dziewcząt w wieku 15 lat w stosunku do grup I i III 
zaznacza się wyraźny wzrost agresji w formie irytacji. 

Porównanie testem To Studenta średnich dla po-
szczególnych form agresji dowiodło, iż:
• pomiędzy grupami I i II oraz I i III wystąpiły różnice 

statystycznie istotne (p = 0,05) w odniesieniu do re-
akcji: atak (najwyższe średnie w grupie I),

• grupy I i III różnią się (p = 0,001) w zakresie po-
dejrzliwości (wyższa średnia w grupie I).

Za pomocą testu statystycznego ANOVA 2 porów-
nano średni poziom agresji z wiekiem oraz rodzajem 
agresji przejawianym przez badane. Wnioski płynące 
z tej analizy można uogólnić następująco:
• podobieństwo średnich wartości ogólnego poziomu 

agresji nie zależy od wieku badanych,
• we wszystkich grupach wiekowych najwyżej punk-

towaną formą agresji jest narastający z wiekiem 
negatywizm,

• najrzadziej obserwowaną formą agresji jest atak, 
który wraz z wiekiem wykazuje tendencję spadko-
wą.
W tabeli 2 przedstawiono procentowy rozkład czę-

stości wskazywania przez badane poszczególnych 
dyspozycji motywacyjnych oraz odpowiadające tym 
dyspozycjom rangi.

Dane z tabeli 2 wskazują, że najmniejsze różnice 
procentowe między grupami wieku obserwuje się w od-
niesieniu do zdrowotnej i emocjonalnej dyspozycji mo-
tywacyjnej. Najczęściej wybieraną przez grupę I była 
dyspozycja aktywnościowa (65%), najrzadziej zaś 

Tabela 1. Wartości średnich arytmetycznych poziomu lęku-cechy (X-2) oraz poszczególnych form agresji w rozpatrywanych grupach 
wieku 

Table 1. The values of the arithmetic averages of the level of fear-features (X-2) as well as of particular forms of aggression in the 
examined age groups

Parametr / Parameter
Grupy / Groups

I II III

X-2 41,00 45,07 46,17

Atak / Attack 4,56 3,60 3,23

Agresja pośrednia / Indirect aggression 5,77 6,10 6,23

Irytacja / Irritation 6,60 6,80 6,63

Negatywizm / Negativism 6,77 6,87 7,00

Uraza / Resentment 3,47 4,27 4,27

Podejrzliwość / Suspicion 5,67 4,63 3,73

Agresja słowna / Verbal aggression 5,30 5,80 6,30

Poczucie winy / Sense of guilt 4,57 4,23 3,50
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społeczna (33%). Natomiast zarówno w grupie II, jak 
i III najczęściej wybierana była dyspozycja katartyczna 
(w grupie II 68%, a w III aż 78%), najrzadziej zaś – po-
znawcza (odpowiednio 28% i 40%).

W tabeli 3 zawarto rezultaty międzygrupowego po-
równania testem U danych procentowych dla poszcze-
gólnych dyspozycji motywacyjnych.

W efekcie tego porównania okazało się, że dla dys-
pozycji zdrowotnej, emocjonalnej, społecznej i ambi-
cjonalnej różnice częstości wyboru nie są statystycznie 
istotne, a zatem nie zależą od wieku.

Różnice statystycznie istotnie zaobserwowano:
• porównując częstość wyborów dyspozycji aktywno-

ściowej grup I i II (p = 0,01); w grupie najmłodszej 
dyspozycję tę wskazywano częściej niż w średniej; 
wartość testu U dla porównania grup II i III (p = 
0,05) dowodzi, iż badane z grupy średniej rzadziej 
niż najstarsze dziewczęta kierują się w swych za-
chowaniach rekreacyjnych dyspozycją aktywno-
ściową;

• analizując częstość wskazywania udziału dyspozy-
cji katartycznych w motywacji zachowań rekreacyj-

Tabela 2. Oryginalny Kwestionariusz Dyspozycje Motywacyjne – procentowy rozkład częstości wskazywania przez badane z rozpatry-
wanych grup wieku poszczególnych dyspozycji motywacyjnych oraz odpowiadające tym wartościom rangi 

Table 2. An author-devised questionnaire of Motivational Dispositions. The percentile distribution of the frequency, indicated by those 
examined from the age groups observed, of particular motivational dispositions as well as the range corresponding to these values

Dyspozycja motywacyjna
Motivation

Grupa I Grupa II Grupa III

% ranga % ranga % ranga

Aktywnościowa / Active 65 II 37 VI 55 II

Katartyczna / Cathartic 52 IV 68 I 78 I

Zdrowotna / Health 57 II 50 III 52 III

Emocjonalna / Emotional 42 V 42 V 50 IV

Społeczna / Social 33 VI 48 IV 45 VI

Ambicjonalna / Ambitions 52 IV 60 II 47 V

Poznawcza / Cognitive 53 III 28 VII 40 VII

Tabela 3. Wartości testu U obliczone dla ilości odpowiedzi „tak” w poszczególnych kategoriach dyspozycji motywacyjnych dla 
porównań grup wieku 

Table 3. The values of the U test calculated for the number of ‘yes’ answers in the particular categories of motivational disposition for 
the comparison of age groups.

Dyspozycja motywacyjna
Motivation

Porównane grupy (wartość testu U)
Comparison groups

I / II I / III II / III

Aktywnościowa / Active 3,11** 1,11 –2,01*

Katartyczna / Cathartic –1,86 –3,06** –1,23

Zdrowotna / Health 0,74 0,55 –0,18

Emocjonalna / Emotional 0,00 –0,91 –0,91

Społeczna / Social –1,68 –1,36 0,36

Ambicjonalna / Ambitions –0,91 0,54 1,47

Poznawcza / Cognitive 2,78** 1,46 –1,35

** – różnica statystycznie istotna na poziomie istotności 0,05
** – różnica statystycznie istotna na poziomie istotności 0,01
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nych; w grupie III jest ona istotnie wyższa (p = 0,01) 
niż w grupie I;

• podsumowując dane dotyczące motywacji poznaw-
czej; jest ona deklarowana zdecydowanie częściej 
(p = 0,01) przez badane z grupy I w stosunku do 
dziewcząt z grupy II.

Dyskusja wyników

Średnie wartości lęku-cechy stwierdzone u naszych 
badanych nie odbiegają zasadniczo od rezultatów ba-
dań M. Gacek [13], dotyczących studentek krakowskich 
wyższych uczelni. Są one jednak znacząco wyższe od 
danych z analogicznych badań dziewcząt w wieku 12–
–18 lat z terenu Małopolski [18]. Trudno jednoznacznie 
określić przyczynę obserwowanej różnicy. Nie można 
wykluczyć, iż była ona spowodowana równoliczno-
ścią grup lub faktem, iż w badaniach, których wyniki 
są przedmiotem dyskusji, uczestniczyły wyłącznie 
dziewczęta ze środowiska wielkomiejskiego. Średnie 
wyniki podgrup wieku w skali X-2 wskazują na istotny 
wzrost nasilenia lęku-cechy wraz z wiekiem. Zjawisko 
to jest zgodne z twierdzeniem R.B. Cattella i C.D. 
Spielbergera, iż lęk-cecha ma charakter wyuczony [19, 
20].

Średni ogólny poziom agresji badanych dziewcząt 
plasuje się na granicy wyników przeciętnych i pod-
wyższonych; w poszczególnych grupach praktycznie 
się nie różni. Zróżnicowaniem wraz z wiekiem cechują 
się natomiast wskaźniki ilościowe częstości występo-
wania poszczególnych form agresji. Obserwowany w 
zebranym w trakcie badań materiale spadek agresji 
bezpośredniej z wiekiem (atak) na rzecz wzrostu agre-
sji pośredniej, a szczególnie negatywizmu, urazy, jest 
zjawiskiem znanym [21, 9]. Różnica ta może być uwa-
runkowana kulturowo.

Rezultaty rangowe dyspozycji motywacyjnych, 
kryjących się za podejmowaniem zachowań rekreacyj-
nych, różnią się w rozpatrywanych grupach wiekowych. 
Tendencja ta pozostaje w zgodzie ze znanymi prawi-
dłowościami rozwoju młodzieży [6, 22, 23].

Wraz z wiekiem wyraźnie nabiera znaczenia moty-
wacja katartyczna. Na istotną rolę tego rodzaju motywa-
cji wskazywali także – na podstawie podobnych badań 
– K. Lubański [24], R. Winiarski [25], A. Łukasik [4].

Bardzo istotnemu obniżeniu (diametralnie różna 
niż w przypadku badań Winiarskiego [25]) jest w gru-

pach średniej i starszej rola motywacji poznawczej, 
która plasuje się na ostatnim miejscu w hierarchii. 
Analogiczne rezultaty osiągnął w swych badaniach K. 
Lubański [24].

Aktywnościowa dyspozycja motywacyjna zajmuje 
wysokie miejsce w rankingu w grupach 12- i 18-letnich 
badanych, podczas gdy w grupie średniej lokuje się na 
przedostatnim miejscu w hierarchii. Ten stan rzeczy by-
libyśmy skłonni wiązać z dokonującymi się u badanych 
zmianami biologicznymi, w tym głównie neurohormo-
nalnymi.

Badane piętnastolatki dużą rolę przypisują motywa-
cji ambicjonalnej, odmiennie niż najmłodsze i najstar-
sze dziewczęta. Zjawisko to jest zgodne ze znanymi 
prawidłowościami rozwoju psychicznego młodzieży 
[22, 26]. 

Motywy zdrowotne, emocjonalne i społeczne we 
wszystkich rozpatrywanych grupach zajmują śred-
nie pozycje w rankingu, podobnie jak w badaniach 
K. Lubańskiego [24]. Rezultat ten jest zaskakujący; 
w opracowaniach z zakresu psychologii rozwojowej 
mocno akcentuje się nasilenie potrzeb o charakterze 
społecznym i emocjonalnym u dorastającej młodzieży 
[6, 22, 26]. Być może dokonujące się współcześnie 
przemiany społeczno-kulturowe spowodowały spadek 
znaczenia tego rodzaju motywacji. 

Warto podkreślić, iż u dziewcząt w wieku 15 lat na-
stępuje wyraźna zmiana hierarchii motywacji rekreacyj-
nej. Z innych badań [14] wynika, iż dla okresu wczesnej 
adolescencji [27] charakterystyczne są okresowe zmia-
ny pewnych potrzeb, cech i postaw jednostki.

Podsumowując należy stwierdzić, iż:
• Okres adolescencji nie jest monolitem, szczególnie 

w odniesieniu do niektórych potrzeb i motywów ste-
rujących aktywnością rekreacyjną dziewcząt. Fakt 
ten należy uwzględniać organizując im czas wolny.

• Stosunkowo wysokie miejsce w hierarchii zajmują  
zdrowotne dyspozycje motywacyjne.

• Wbrew pozorom potrzeby emocjonalne i społeczne 
dziewcząt plasują się pośrodku hierarchii motywacji 
zachowań rekreacyjnych i w okresie dorastania są 
względnie stabilne.

• Dyspozycje: aktywnościowa, katartyczna, ambicjo-
nalna i poznawcza są najbardziej podatne na zwią-
zane z wiekiem zmiany miejsca w obrębie  hierar-
chii ważności.
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TRZY SPOSOBY PRZETWARZANIA INFORMACJI 
W STEROWANIU RUCHAMI – 

INSTYNKT, INTELIGENCJA I INTUICJA

THREE MODES OF INFORMATION PROCESSING 
IN MOTOR CONTROL – 

INSTINCT, INTELLIGENCE AND INTUITION

Wacław Petryński*
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rzanie informacji, instynkt, inteligencja, intuicja

Keywords: kinesiology, motor control, movement learning, information processing, 
instinct, intelligence, intuition

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 na-
zewnictwo. 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 przetwa-
rzania 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. 

Author points to the fact that there do not exist any unambiguous definitions of the notions like “instinct”, 
“intelligence” or “intuition”. It is rarely possible to formulate a fully versatile definition which would be applicable 
in each branch of science without adaptation. So it is natural that each branch tends to create its own termino logy. 
However, the definition of a given notion in a given branch of science should be consistent with its common mean-
ing as far as possible. It must not be discordant with the meaning of the same notion used in other branches of 
science and has to match the coherent system of terminology applied in the given branch. From the perspective 
of kinesiology the most important traits of “instinct”, “intuition” and “intelligence”, which have to be determined 
in definitions, are: Is it a species’ or an individual’s trait? What kind of activity is to be controlled? What is the way 
of information processing during such control? Activities may be divided into typical not demanding information 
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processing, typical demanding information processing and untypical demanding information processing. The 
modes of information processing are: open loop control (feedforward control) and closed loop control (feedback 
control). Basing upon these premises, the author suggests specific definitions of the notions “instinct”, “intuition” 
and “intelligence” with special regard to the needs of kinesiology. From the definitions presented there results 
a special usefulness of “intuition”, which is commonly underestimated in science, motor control and learning. 
In this context, the precise regulations concerning the construction of articles printed in respectable scientific 
journals may simply inhibit the development of science.

Wstęp

Nazwę naszego gatunku, homo sapiens, tłumaczy się 
często jako „człowiek rozumny”. Rozum zaś – to „wła-
dza poznawcza umysłu ludzkiego, zdolność myślenia, 
poznawania, wykrywania związków zależności między 
postrzeganymi rzeczami, zjawiskami i formułowania 
sądów, orzekania o tych zjawiskach i zależnościach; 
umysł, inteligencja” [1]. Rozum decyduje więc o jakości 
i sprawności przetwarzania informacji w pamięci czło-
wieka. Również tej związanej z zachowaniami rucho-
wymi.

Człowiek jest jedyną istotą na Ziemi zdolną do my-
ślenia abstrakcyjnego. Dwa główne filary tej zdolności 
to:
1. Umiejętność symbolicznego odwzorowywania rze-

czywistości.
2. Postrzeganie czasu jako uniwersalnego czynnika 

porządkującego kolejność zdarzeń [2].

Pierwszy z wymienionych filarów wymaga stoso-
wania słów. Ich trafność i dokładność określa jakość 
owego odwzorowania. Nazewnictwo specjalistyczne 
powinno w jak największym stopniu spełniać trzy na-
stępujące warunki:
1. Tworzyć spójny system. 
2. Być zgodne z nazewnictwem stosowanym w innych 

dziedzinach nauki.
3. Na tyle, na ile to możliwe, być tożsame ze słownic-

twem potocznym. 

Symboliczne odwzorowanie rzeczywistości umoż-
liwia analizowanie jej w oderwaniu od niej samej, czyli 
wyjście poza zakres bezpośrednich doznań zmysło-
wych i przezwyciężenie wynikających stąd ograniczeń. 
Swoiste postrzeganie czasu umożliwia zaś porząd-
kowanie zdarzeń w przeszłości i przyszłości; w tym 
drugim przypadku możemy mówić o planowaniu. Po 
połączeniu obu wymienionych zdolności można stwier-
dzić, że myślenie abstrakcyjne jest swoistą zdolnością 
człowieka do postrzegania świata w spójnej, czterowy-
miarowej czasoprzestrzeni. Natomiast tożsamość ze 

słownictwem potocznym umożliwia realizację komuni-
kacyjnej funkcji języka, czyli szerokie rozpowszechnie-
nie informacji opracowanej w danej dziedzinie nauki. 
Tym samym zapobiega tworzeniu swoistych nauko-
wych „czarnych dziur”, do których jakaś wiedza trafia, 
ale się z nich nie wydostaje, tonąc w pseudonaukowym 
bełkocie.

Myślenie abstrakcyjne umożliwiło człowiekowi od-
krycie związków i praw rządzących zjawiskami i proce-
sami w otaczającym go świecie. Myślenie abstrakcyjne 
i wykorzystanie nabytej w ten sposób wiedzy stało się 
podstawą inteligencji. Po średniowiecznym okresie do-
minacji wiary jako metody postrzegania świata nastąpił 
okres Odrodzenia i Oświecenia, w którym niemal wy-
buchła świadomość potęgi rozumu człowieka. Mikołaj 
Kopernik, Galileo Galilei, Otto von Guericke, Blaise 
Pascal, Evangelista Torricelli, a przede wszystkim 
René Descartes (Kartezjusz) i Izaak Newton stworzyli 
podwaliny współczesnej nauki, czyli rozumowego po-
strzegania świata. Uwierzono, że wsparta matematyką 
inteligencja umożliwi pełne zrozumienie wszelkich zja-
wisk i procesów. 

Próby praktycznej realizacji tej wiary ciągle na-
potykały jednak przeszkody nie do przebycia, które 
przypisywano niedoskonałościom w pracy badaczy. 
Jednakże w 1931 roku Kurt Gödel sformułował twier-
dzenie o niezupełności systemów logicznych, z którego 
wynika, że logika nie jest w pełni niezawodnym narzę-
dziem analizy rzeczywistości. Okazało się zatem, że to 
nie muzyk się myli, lecz że instrument jest niedostro-
jony. Już w końcu XIX wieku, zrazu nieśmiało, potem 
coraz śmielej, uczeni zaczęli więc uciekać się do intu-
icji. Bez niej nie byłby możliwy gwałtowny rozwój fizyki 
w początkach XX wieku. Dziś jest już oczywiste, że 
intuicja jako zasada badania świata i metoda sterowa-
nia zachowaniami (również ruchowymi) człowieka jest 
bardzo potężnym narzędziem, które można stosować 
tam, gdzie inteligencja okazuje się bezsilna. 

Niestety, można odnieść wrażenie, że uczeni nie-
chętnie uciekają się do intuicji, a jej wykorzystywanie 
w nauce jest rzeczą wręcz wstydliwą. Tylko najwięk-
si geniusze – Albert Einstein, Erwin Schröder, Kurt 
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Gödel, Richard Feynman, by wymienić tylko te nazwi-
ska, otwarcie przyznawali się do jej wykorzystywania. 
Wydaje się zatem celowe porównanie instynktu, inteli-
gencji oraz intuicji i możliwości ich wykorzystania w an-
tropomotoryce.

Instynkt

Najprostszym i najbardziej pierwotnym procesem ste-
rowania ruchami jest instynkt, który w „Słowniku języ-
ka polskiego” [1] zdefiniowano następująco:

Instynkt – „wrodzona zdolność dziedziczna żywych or-
ganizmów do określonych celowych działań, swoistych dla 
danego gatunku i ważnych dla przetrwania w środowisku 
zarówno osobnika, jak i całego gatunku”.

Z kolei Philip G. Zimbardo [3, s. 726] stwierdził, iż:

Instynkt – to „nie wyuczony wzorzec zachowania, który 
pojawia się w tej samej formie u wszystkich przedstawicieli 
danego gatunku w pewnym momencie jego rozwoju”. 

W definicji zamieszczonej w Słowniku Webstera [4] 
zawarto objaśnienie:

Instynkt – „wrodzony wzorzec działania lub skłonności 
do działania wspólny dla danego gatunku biologicznego”.

W niemieckim Słowniku Dudena [5] natrafiamy 
z kolei na definicję:

Instynkt – „nieświadomie sterowana, naturalna skłon-
ność do określonego sposobu zachowania; odziedziczona 
zdolność, zwłaszcza zwierząt, do reagowania w określo-
nych sytuacjach w określony, nie sterowany świadomie 
sposób; [przymus, aby] wykazywać określone zachowanie, 
zwłaszcza w celu zachowania życia jednostki lub podtrzy-
mania gatunku”.

Ruchowe zachowania instynktowne człowieka – to 
przede wszystkim (choć nie tylko) odruchy. Dzięki nim 
w sytuacji typowej dla naszego gatunku człowiek jest 
zdolny do bardzo szybkiej odpowiedzi ruchowej, bez 
konieczności jakiegokolwiek czasochłonnego przetwa-
rzania informacji niesionej przez fizyczny bodziec pły-
nący ze środowiska. Niekiedy właśnie owa szybkość 
może zadecydować o uniknięciu urazów, ocaleniu ży-
cia jednostki lub obronie jakiejś społeczności czy nawet 
gatunku istot żywych.

W żadnej z cytowanych powyżej definicji nie ma 
niezmiernie ważnej dla badaczy sterowania ruchami 
informacji: Na jakim poziomie jest postrzegany bodziec 
uruchamiający działanie instynktowne? Jeśli instynkt 

jest procesem „zwierzęcym”, to nie mamy tu do czy-
nienia z postrzeganiem na poziomie pojęciowym (słow-
nym). A zatem w przypadku instynktu wszystkie proce-
sy przetwarzania informacji muszą przebiegać poniżej 
progu świadomości pojęciowej. Podnieta czuciowa, 
swoista dla określonego bodźca, musi jednak zostać 
odpowiednio rozpoznana, gdyż działanie instynktow-
ne nierzadko bywa bardzo złożone i nie zawsze da 
się sprowadzić do pojedynczego odruchu. Oznacza to 
jednak, że również na poziomie niższym niż pojęciowy, 
czyli czuciowym, możliwe jest złożone przetwarzanie 
informacji.

Inteligencja

Za swoiste przeciwieństwo instynktu powszechnie 
uważana jest inteligencja. W różnych źródłach termin 
ten wyjaśniają następujące definicje, według których 
inteligencja to:
• „Zdolność rozumienia otaczających sytuacji i znaj-

dowania na nie właściwych, celowych reakcji; zdol-
ność rozumienia w ogóle, bystrość, pojętność” [1].

• „Ogólna zdolność korzystania z doświadczeń i wy-
kraczania poza dostarczone informacje o środowi-
sku” [3].

• „Zdolność uczenia się, wnioskowania i rozumienia; 
uzdolnienie do ogarniania prawd, powiązań, faktów, 
znaczeń itp.” [4].

• „Zdolność [człowieka] do myślenia abstrakcyjnego 
i rozsądnego, na podstawie którego może podej-
mować działania celowe” [5].

Definicje te trudno uznać za szczytowe osiągnięcie 
leksykografów. Na przykład: Co oznacza stwierdzenie 
„reakcja na sytuację?” Co to znaczy „wykraczać poza 
informacje”? W stwierdzeniu tym pobrzmiewa wpraw-
dzie konstruktywistyczna myśl Jerome’a S. Brunera, 
ale skok myślowy jest na tyle odległy, że może być 
mało czytelny. Co to znaczy „ogarniać prawdy”? Czy 
aby na pewno jest to zjawisko z dziedziny inteligencji? 
Co to znaczy „myślenie rozsądne”? Z grubsza wiado-
mo, o co chodzi, ale definicja ma trafiać w sedno, a nie 
być wieloznacznym „mniej więcej”. Psychologowie 
mają zresztą świadomość tego stanu rzeczy. Arthur S. 
Reber w „Słowniku psychologii” pisze [6], iż „tylko kilku 
pojęciom w psychologii poświęcono równie wiele uwa-
gi i tylko niewielu udało się oprzeć wyjaśnieniu równie 
skutecznie, co inteligencji”.

Porzućmy więc bezowocne poszukiwania w słowni-
kach i spróbujmy uporządkować pojęciowo problem in-
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teligencji z perspektywy antropomotoryki. Zacznijmy od 
tego, że inteligencja wymaga przetwarzania informacji 
w sposób właściwy danemu człowiekowi, a nie całemu 
gatunkowi, choć – dzięki temu, że poprzednie poko-
lenia1 stworzyły kulturę i naukę – człowiek ów może 
korzystać z całego dorobku ludzkości. Wspomniane 
przetwarzanie zaczyna się od odebrania bodźca, któ-
ry musi zostać jednoznacznie rozpoznany jako nośnik 
informacji i przekodowany do postaci, w jakiej może 
być przetwarzany w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Następnie trzeba zastosować ścisłe reguły przetwa-
rzania informacji zawartej w tym nośniku. Niekiedy 
trzeba je wyprowadzić z jakichś innych reguł, powiązać 
ze sobą lub połączyć prawidłowości z jakichś odległych 
dziedzin nauki. Wymaga to wiedzy, ale przede wszyst-
kim zdolności do sprawnego korzystania z owej wiedzy, 
zwłaszcza kojarzenia. Nie bez przyczyny około 80% 
kory mózgowej człowieka – to kora kojarzeniowa [7, s. 
85]. Żaden inny ssak nie ma jej tak wiele! Podkreślmy: 
znamienne dla inteligencji sprawne przetwarzanie 
informacji wymaga korzystania z ustalonych reguł. 
Informacja z jednoznacznie rozpoznanego bodźca 
stanowi dla rozumowania „twardy grunt”, ścisłe reguły 
zaś – intelektualne szyny dla logicznego wnioskowania, 
czyli budowania długich, jednoznacznie powiązanych 
łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Umożliwiają one 
trafne przewidywanie zdarzeń nawet w odległej przy-
szłości. Umożliwiają, ale nie gwarantują. Znamienne 
dla inteligencji logiczne wnioskowanie można bowiem 
matematycznie opisać za pomocą arytmetyki, a zatem 
podlega ono ograniczeniom wynikającym z twierdzenia 
o niezupełności systemów logicznych. Sformułował 
je w 1931 roku Kurt Gödel [8]. Głosi ono, że jeżeli na 
zestawie określonych przesłanek zbudujemy system, 
który można opisać prostą arytmetyką, to prędzej czy 
później musi się w nim natrafić na zdanie, którego w ra-
mach tego systemu nie da się ani potwierdzić, ani oba-
lić. Dodajmy, że zwykle trzeba wtedy wprowadzić do 
owego systemu nową przesłankę. Powstaje wówczas 
jednak nowy system, który zresztą również podlega 
twierdzeniu Gödla.

Prześledźmy szlak informacji przetwarzanej przez 
człowieka. Najpierw ze środowiska dociera do odbiorcy 
bodziec, czyli czynnik fizyczny: oddziaływanie siły, fala 
świetlna, fala dźwiękowa itp. W narządach zmysłów zo-

staje on przetworzony w podnietę czuciową, czyli okre-
ślony ciąg biopotencjałów będący nośnikiem informacji 
wewnątrz ustroju. By tę informację odszyfrować, trzeba 
podnietę rozpoznać. Potem następuje analiza informa-
cji. Może to być informacja czuciowa: albo pojedyncza 
podnieta czuciowa, albo grupa takich podniet, pocho-
dzących od różnych narządów zmysłów, ale tworzących 
spójny system, czyli synteza czuciowa. U człowieka 
może to jednak być również informacja symboliczna, 
wyrażona słowami. Nośniki te różnią się pojemnością: 
najmniej informacji zawiera pojedyncza podnieta, wię-
cej – synteza czuciowa, najwięcej zaś – słowo.

Od jakości nośnika zależy sprawność i szybkość 
przetwarzania informacji. Można to porównać do sło-
wa komputerowego. W maszynach typu „Sinclair” czy 
„Atari” słowo – czyli ilość informacji przetwarzanej „na 
raz” – miało długość 8 bitów; porcję taką określono 
mianem „byte”, co nawiązuje – z typowo amerykań-
ską pogardą dla ortografii brytyjskiej – do słowa „bite”, 
czyli „kęs”. Później pojawiły się komputery, w których 
słowo miało długość dwóch „kęsów” (było to słowo 
szesnastobitowe), a dziś mamy komputery sześćdzie-
sięcioczterobitowe. Wydłużenie słowa zwiększyło ilość 
informacji przetwarzanej za jednym zamachem, co – 
wraz ze zwiększeniem sprawności innych części kom-
putera – wręcz niewyobrażalnie poprawiło prędkość 
współczesnych komputerów w porównaniu ze starym 
„Sinclairem” czy „Atari”. Pojedynczy bodziec można 
porównać do komputerowego „kęsa” ośmiobitowego, 
syntezę czuciową – do „kęsa” szesnastobitowego, 
a słowo – do „kęsa” 32- lub 64-bitowego. Już same tyl-
ko właściwości nośnika informacji w ogromnym stopniu 
decydują o skuteczności i szybkości jej przetwarzania.

Zauważmy, że określenie najbardziej pojemnego 
nośnika informacji – „słowo” – bynajmniej nie jest jed-
noznaczne. Może ono mieć albo charakter znaku, czyli 
jednoznacznego przypisania określonego słowa do jego 
desygnatu, albo charakter symbolu [9]. W tym drugim 
przypadku możemy mieć do czynienia z dwoma sytu-
acjami. Słowo-symbol może być powszechnikiem (uni-
wersalium), czyli oznaczać szeroką klasę przedmiotów, 
zjawisk lub procesów [10]. Na przykład słowo „pies” 
może oznaczać ratlerka, teriera, bernardyna, doga, 
wyżła itp. Takie powszechne znaczenie jest „własno-
ścią” całej grupy ludzi posługujących się danym języ-

1 Warstwy społeczne, które w głównej mierze były twórcami kultury, nauki i sztuki, w polskiej nauce określa się powszechnie mia-
nem... „klasy próżniaczej”! Tytuł podstawowego dzieła na ten temat, ”The Theory of the Leisure Class” Thorsteina Vebleina, na początku 
lat siedemdziesiątych XX wieku przetłumaczono na polski jako „Teoria klasy próżniaczej” – być może ze względów ideologicznych, gdyż 
„klasę próżniaczą” tworzyły przede wszystkim arystokracja i kler. Owo błędne tłumaczenie, wyraźnie negatywnie zabarwione uczuciowo, 
w znacznym stopniu kształtuje powszechne w Polsce rozumienie, czy raczej nierozumienie pojęcia ”the leisure class”.
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kiem. Słowo-symbol może jednak mieć znaczenie, któ-
re nadaje mu konkretny, pojedynczy odbiorca. Wynika 
ono z uprzednich doświadczeń lub wiedzy owego od-
biorcy i jest właściwe tylko jemu samemu. Osoby ce-
chujące się szczególną zdolnością do tworzenia takich 
właśnie nowych, oryginalnych słów-symboli – to ucze-
ni i poeci. Wracając jednak do zagadnień sterowania 
ruchami można stwierdzić, że w przypadku czynności 
czuciowo-ruchowej słowo-znak jest odpowiednim no-
śnikiem informacji na Bernsztejnowskim poziomie D, 
gdzie powstają konkretne programy czuciowo-rucho-
we, zaś słowo-symbol – na poziomie E, będącym „sie-
dzibą” uogólnionych programów ruchowych [11].

Z rodzajem bodźca (i kodem przetwarzania infor-
macji) wiąże się też zasięg czasowy programu działa-
nia. Jedynie myślenie abstrakcyjne, wymagające uży-
wania słów i postrzegania czasu jako uniwersalnego 
czynnika porządkującego kolejność zdarzeń, umożliwia 
dokonywanie dalekosiężnych przewidywań. Natomiast 
postrzeganie rzeczywistości jedynie za pośrednictwem 
bodźców i syntez czuciowych ogranicza ów zasięg do 
timingu, czyli zgrania miejsca, czasu i zdarzenia w za-
kresie dostępnym bezpośredniemu postrzeganiu zmy-
słowemu.

Skutkiem przetwarzania informacji jest określo-
na odpowiedź odbiorcy na dany bodziec lub bodźce. 
W naszych rozważaniach ograniczymy się do odpo-
wiedzi w postaci ruchu, wywierającego jakiś wpływ 
na środowisko. Jeżeli przetwarzana jest jedynie infor-
macja czuciowa, wskutek czego powstaje odpowiedź 
ruchowa będąca rozwiązaniem jakiegoś zadania, które 
pojawiło się w środowisku – możemy mówić o inteli-
gencji ruchowej. Można ją łączyć z przetwarzaniem 
informacji na poziomach B i C. Jeżeli przetwarzane są 
słowa – mówimy o inteligencji pojęciowej, wymaga-
jącej „uruchomienia” poziomów D i E. Zauważmy, że 
zgodnie z teorią Bernsztejna rozwój wyższych pozio-
mów budowy ruchów zwiększa możliwości poziomów 
niższych. Inteligencja pojęciowa rozszerza więc zakres 
inteligencji ruchowej2.

Podział inteligencji na ruchową i pojęciową ma 
charakter jedynie strukturalny, a nie funkcjonalny. 
U człowieka ośrodkowy układ nerwowy tworzy bowiem 
zwarty system przetwarzania informacji, zarówno czu-
ciowo-ruchowej, jak i pojęciowej. Weźmy jako przykład 
zaradność (pomysłowość) ruchową. Gdy ze środo-
wiska docierają do człowieka bodźce, w narządach 
zmysłów zostają przekształcone w podniety czuciowe. 

Następnie zostają postrzeżone – dostrzeżone, rozpo-
znane i zrozumiane – czyli przełożone na kod pojęcio-
wy. W sferze pojęciowej informacja zostaje przetwo-
rzona tak, by znaleźć rozwiązanie zadania ruchowego, 
które pojawiło się w środowisku. Powstaje jakieś sym-
boliczne odwzorowanie rzeczywistości, ale oderwane 
od niej samej. Dzięki owemu oderwaniu można owo 
odwzorowanie przetwarzać bardzo głęboko i swobod-
nie tworzyć abstrakcyjne wyobrażenia planowanych 
działań, czyli program ruchowy. Kiedy już powstanie, 
zostaje przesłany na niższe piętra układu nerwowego, 
ukonkretniony na poziomie D, przekodowany do ciągu 
podniet ruchowych na poziomie pola przestrzennego C 
i wykonany na poziomie synergii mięśniowych B [11]. 
Dopiero wtedy może zostać wykorzystany do praktycz-
nego oddziaływania na środowisko.

U człowieka w rozwiązywanie takiego zadania 
ruchowego silnie zaangażowane jest więc również 
przetwarzanie pojęciowe. Z punktu widzenia antro-
pomotoryki zbyt szczegółowe rozdzielanie aspektów 
ruchowych i pojęciowych nie jest zresztą koniecz-
ne. To tak, jakbyśmy użytkując komputer koniecznie 
chcieli się dowiedzieć, co mianowicie w danym za-
daniu zawdzięczamy wykorzystaniu pamięci cache, 
co pamięci RAM, a co pamięci ROM. Podkreślmy 
zatem z naciskiem jeszcze raz: w sterowaniu ruchami 
u człowieka układy przetwarzania informacji czucio-
wo-ruchowej („czucie w rękach” z poziomu B i „miara 
w oku” z poziomu C) oraz pojęciowej („jak to zagrać 
na tym fortepianie?” z poziomu D i „jak skomponować 
nowy utwór?” z poziomu E) stanowią jeden zwarty 
system, wobec tego w analizie wspólnego działania 
ich rozdzielanie nie ma sensu. Znakomicie ujął to nie-
gdyś Alvin Toffler w stwierdzeniu: „Współczesna na-
uka tak dobrze radzi sobie z rozkładaniem problemów 
na części, że często później zapominamy złożyć je 
w całość”.

Na proces przetwarzania informacji wpływa jeszcze 
jeden czynnik, i to niekiedy bardzo potężny – uczucia. 
Nie są one nośnikami informacji, więc nie sterują owym 
procesem, lecz jedynie regulują natężenie podniet 
czuciowych: wzmacniają je lub tłumią. Ściślej mówiąc, 
wzmacniając jedne, tłumią inne i w ten sposób wpływa-
ją na odpowiedź ruchową. Umiejętność panowania nad 
uczuciami – co bynajmniej nie jest łatwe – określa się 
mianem inteligencji uczuciowej [12]. Należy jednak 
pamiętać, że nie jest to określenie ścisłe. Współczesna 
psychologia nie zdołała wprawdzie nawet zdefiniować 

2 Trudno sobie na przykład wyobrazić, aby nawet najbardziej rozwinięta małpa wymyśliła technikę flop w skoku wzwyż.
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ściśle pojęcia „uczucie” czy „emocja”, ale z całą pewno-
ścią nie są one nośnikami informacji. Niemniej uczucia 
są powiązane z pobudzeniem3, które – zgodnie z pra-
wem Yerkesa-Dodsona [13, 14] – w znacznej mierze 
decyduje o sprawnym wykonaniu złożonych działań 
w sytuacji wysokiego ryzyka czy zdania trudnego eg-
zaminu.

Podkreślić należy, że bodziec zapoczątkowujący 
inteligentne przetwarzanie informacji powinien być 
w pełni rozpoznany. Musi bowiem stanowić „twardą” 
przesłankę, na której zostanie zbudowane jakieś lo-
giczne wnioskowanie. W takiej sytuacji jest naturalne, 
że już w chwili odbierania bodźca tłumione są wszelkie 
„szumy”, czyli te składniki informacji, które nie pasują 
do następującego później rozumowania. Intelektualne 
pojmowanie świata przez człowieka trwa wprawdzie – 
licząc od starożytnego Egiptu – około 6 tysięcy lat, ale 
za prekursorów jego naukowego opisu we współcze-
snym znaczeniu tego słowa można uważać licznych 
uczonych tworzących po okresie średniowiecza, od 
Mikołaja Kopernika poczynając na Izaaku Newtonie 
kończąc. Właśnie ten ostatni zbudował matematyczne 
podwaliny fizyki i wydawało się, że pełne zrozumienie 
zasad działania świata jest już tylko kwestią czasu. 
Tak narodził się determinizm, według którego znając 
stan początkowy systemu i wszelkie reguły jego prze-
kształceń można przewidzieć jego stan w dowolnym 
momencie w przyszłości. Innymi słowy, określenie 
„deterministyczny” utożsamiano z określeniem „prze-
widywalny”. Niestety, na deterministycznym obrazie 
świata brzydkie rysy zaczęły się pojawiać już w pod 
koniec XVIII wieku, a w XIX było już wiadomo, że 
otaczającego nas świata logicznie opisać się nie da. 
Uczeni próbowali więc zachować zupełny porządek 
choćby w matematyce. Nadzieje na to rozwiał jednak 
w 1931 roku Kurt Gödel, ogłaszając wspomniane już 
twierdzenie o niezupełności systemów logicznych. 
Nieco później padł fundament determinizmu, na któ-
rym od XVI wieku wznoszono zręby nauki nowożyt-
nej. Okazało się mianowicie, że określenia „determi-
nistyczny” i „przewidywalny” bynajmniej nie są syno-
nimami! [15, 16] Powstała w drugiej połowie XX wieku 
teoria chaosu dowiodła, że mogą istnieć procesy de-
terministyczne, czyli podlegające ściśle określonym 
i znanym prawom, ale mimo to nieprzewidywalne. Na 
marginesie: nie mogę się oprzeć wrażeniu, że bardziej 
powszechna świadomość o dokonaniach Kurta Gödla 

i osiągnięciach teorii chaosu uchroniłaby wielu bada-
czy szeroko pojętej kultury fizycznej przed mozolnymi 
wędrówkami po intelektualnych manowcach.

Intuicja

Choć Sokrates stwierdził „wiem, że nic nie wiem” już 
w V w. p.n.e., to jednak do dziś zmieniło się niewiele. 
W 25 stuleci po Sokratesie Czesław Miłosz mógł za-
tem napisać w „Piesku przydrożnym”: „Wiedza moja 
nieduża, rozum krótki. Starałem się jak mogłem...”. 
Inteligencja jest bowiem silnie spętana więzami logiki, 
która – co wykazał Gödel – nie jest bynajmniej nieza-
wodna. Co zatem pozostaje pracownikowi nauki, gdy 
dociera do miejsca, gdzie kończą się wygodne szyny 
naukowej metodyki i rozpoczynają naukowe wertepy?

Otóż ma trzy drogi do wyboru. Pierwszą wybierają 
naukowcy. Cofają się do rejonu dobrze poznanego, po 
którym mogą poruszać się z pewną swobodą. Do ich 
działalności niezbędna jest inteligencja odtwórcza, 
wymagająca stosowania jedynie znanych zasad i ich 
typowych kombinacji.

Na drugą ścieżkę wyruszają badacze. Podwijają 
rękawy i zaczynają pracowicie układać naukowe szy-
ny w obszarze dziewiczej wiedzy, którą pragną prze-
kształcić w uporządkowaną naukę. Do tego jest im po-
trzebna inteligencja twórcza, wymagająca tworzenia 
nowych kombinacji już istniejących zasad. Wprawdzie 
na ogół mają dość mgliste pojęcie o celu, do którego 
mają wieść owe szyny, ale z czasem ich mrówcza pra-
ca może przynieść pożądane skutki.

Trzecia – to szlak uczonych. Cel dostrzegają jasno 
i wyruszają doń na przełaj. Po drodze muszą tworzyć 
nowe zasady, a jako kompas służy im intuicja.

Zauważmy pewną osobliwość językową. W okre-
śleniu „uczony” pobrzmiewa tryb niedokonany, wraz 
z nieodłączną niepewnością, ale zarazem z perspek-
tywą niezmierzonych przestrzeni wiedzy i nigdy nie-
kończącej się opowieści o jej odkrywaniu. Natomiast 
na określenie „nauczony” – w trybie dokonanym – za-
sługują naukowcy. W ich przypadku proces uczenia się 
– nauczania dobiegł końca. Swoje wiedzą i poruszają 
się swobodnie – ale tylko w takim świata kole, jakie na-
uczonemi zakreślają oczy.

W trakcie „czynienia sobie ziemi poddaną” trzeba 
zatem niekiedy zdjąć naukową pychę z serca i przy-
znać wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie badać świata 

3 Sposób powiązania uczuć z pobudzeniem określa typ temperamentu; uczucia o tym samym natężeniu – co wiemy od Hipokratesa 
– wywołają inne pobudzenie u choleryka, sangwinika, flegmatyka i melancholika.
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w pełni rozumowo, czyli wykorzystując jedynie inteli-
gencję. Jest to trudne, gdyż – jak stwierdził Thomas 
S. Kuhn – głównym filarem „nauki normalnej” jest prze-
świadczenie uczonych, że wiedzą oni, jak zbudowany 
jest świat [17]. Kiedy jednak przeświadczenie takie nie 
wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością, nie pozostaje 
nic, jak tylko poszukać innego niż rozum narzędzia po-
znawania świata.

Owym „innym narzędziem” może być intuicja. 
Jeżeli jakiś bodziec postrzegamy niewyraźnie, braki 
informacji sami uzupełniamy przewidywaniem z jakimś 
prawdopodobieństwem [18], co zwykle nazywamy 
„przeczuciem”. Już w tym miejscu intelektualny grunt 
robi się nieco grząski. W odróżnieniu od inteligentnego 
przetwarzania informacji, w przypadku wykorzystania 
intuicji nie wyróżniamy w sytuacji jakiejś jednej, wy-
raźnej przesłanki odrzucając inne, ale świadomie do-
puszczamy jakąś niepewność. Ponadto w trakcie intu-
icyjnego rozwiązywania danego zadania w niektórych 
miejscach brakuje „twardych”, logicznych zasad prze-
twarzania informacji, a behawiorystycznie inteligentny 
uczony wręcz panicznie boi się wyjścia poza twardy 
szlak wyznaczany przez jednoznaczne powiązanie 
skutku i przyczyny, średnie arytmetyczne i odchylenia 
standardowe. Niemniej w sytuacji, gdy stanie się to 
konieczne, do procesu przetwarzania informacji trze-
ba oprócz rozumu włączyć również uczucia i fantazję, 
czyli intuicję. Kłopot w tym, że nie mieszczą się one 
w arsenale „prawdziwego” uczonego.

W „Słowniku języka polskiego” [1] w haśle „intuicja” 
ujęto trzy znaczenia tego terminu:

1. Intuicja to – po pierwsze – „przeczucie, zdolność prze-
widywania, twórcza wyobraźnia”.

2. Po drugie – z filozoficznego punktu widzenia – autor 
hasła definiuje intuicję jako „rodzaj irracjonalnego poznania 
polegający na uchwyceniu prawdy dzięki wewnętrznemu 
przekonaniu, bez pomocy rozumowania lub doświadczenia”. 
Stwierdza również, iż pod terminem „intuicja intelektualna” kry-
je się „umysłowy ogląd istoty bądź całości danego zjawiska”.

3. Psychologia proponuje z kolei, aby intuicję uznać za 
„narzucające się przekonanie, którego nie można w pełni 
uzasadnić, powstające w wyniku nieświadomego przenie-
sienia postaw wytworzonych w stosunku do podobnych sy-
tuacji lub w wyniku działania bardzo słabych bodźców”. 

W Słowniku Webstera [4] odpowiednie hasło infor-
muje, iż:

Intuicja – to „bezpośrednie postrzeganie prawdy, faktów 
itp., niezależne od jakiegokolwiek procesu rozumowania; 
bezpośrednie zrozumienie”.

Słownik Dudena [5] zawiera jeszcze inne wyjaśnie-
nie terminu, według którego:

Intuicja – to „bezpośrednie, nie wyprowadzone logicz-
nie, nie oparte na refleksji poznanie, ogarnięcie istoty rzeczy 
lub złożonego procesu”.

Definicje te wprowadzają spory bałagan pojęcio-
wy. Spróbujmy zatem z perspektywy antropomotoryki 
prześledzić zjawiska intuicyjnego przetwarzania infor-
macji, zapoczątkowane pojawieniem się bodźca w śro-
dowisku. Oddziałuje on, silniej lub słabiej, na narządy 
zmysłów, które przetwarzają go na podnietę czuciową. 
Zostaje ona mniej lub bardziej dokładnie rozpoznana 
w ośrodkowym układzie nerwowym, a ponadto wybiór-
czo wzmocniona lub przytłumiona przez poprzednie 
doświadczenia lub uczucia. Końcowym wynikiem tego 
etapu jest jakaś informacja, która niekiedy nie stanowi 
dostatecznej podstawy do wyboru jakiegoś określone-
go działania. Niezbędną jej część ustrój dorabia sobie 
sam – czyli odgaduje – na podstawie przeszłych do-
świadczeń i przewidywania (z jakimś prawdopodobień-
stwem) rozwoju wypadków w przyszłości, po czym na 
podstawie tak uzupełnionej informacji buduje program 
i podejmuje działanie ruchowe.

Do odgadywania przydatna jest wprawdzie inteli-
gencja, ale nie jest ona niezbędna. Odgadywanie może 
przebiegać bowiem według procedury „prób i błędów”. 
Jeśli jednak stosuje się ją w jej najprymitywniejszej po-
staci, to wówczas zachowanie człowieka przypomina 
poczynania spłoszonej kury. 

Zauważmy pewną niezgodność powyższego opisu 
z trzecią definicją ze „Słownika języka polskiego”. Otóż 
działanie intuicyjne jest wynikiem działania bodźców 
nie tyle słabych, ile niezawierających pełnej informacji, 
która jest niezbędna do podjęcia określonej decyzji. 
Zauważmy, że „nieświadome przeniesienie postaw 
wytworzonych w stosunku do podobnych sytuacji” za-
chodzi wtedy, gdy nośnikiem informacji jest już nie bo-
dziec, lecz podnieta czuciowa, której „moc informacyj-
na”, decydująca o jej „wadze” w procesie przetwarzania 
informacji, zostaje wzmocniona lub osłabiona zarówno 
wskutek uprzedniego doświadczenia, jak i wskutek 
działania uczuć. A zatem ten sam bodziec może być 
„silny” dla kogoś doświadczonego, „słaby” zaś – dla 
nowicjusza. Na przykład szybko poruszająca się ciem-
na plama drobnych fal na wodzie jest dla doświadczo-
nego żeglarza oznaką silniejszego podmuchu wiatru, 
nowicjuszowi nie dostarcza zaś żadnej informacji. Co 
więcej, jeżeli ów doświadczony żeglarz z jakichkolwiek 
powodów obawia się przechyłu, wówczas informacja ta 
w znacznym stopniu będzie kształtowała jego zacho-
wanie. Jeżeli nie – stanie się czynnikiem mało istotnym. 
W tym przypadku czynnikiem wzmacniającym lub osła-
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Ryc. 1. Schemat inteligentnego (systematycznego) i intuicyjnego („na skróty”) dochodzenia do celu
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biającym „moc informacyjną” podniety czuciowej jest 
uczucie obawy przed przechyłem.

Zwróćmy uwagę na myśl wyrażoną w poprzednim 
akapicie: „niezbędną część informacji ustrój dorabia 
sobie sam”. Jądrem intuicji jest właśnie proces dorabia-
nia brakującej informacji, owo wymagające korzystania 
z fantazji odgadywanie. Ponadto, gdy brakuje twardych 
zasad przetwarzania informacji, nieuchronnie poja-
wia się słabsze lub silniejsze zabarwienie uczuciowe. 
Szczególny niepokój behawiorystycznie inteligentnych 
uczonych budzi to, że w przypadku intuicyjnej pracy 
umysłowej wzajemne proporcje logiki, fantazji i uczuć 
mogą być dowolne. W skrajnym przypadku logiki może 
w ogóle nie być, co jest nie do przyjęcia w „nauce nor-
malnej”.

Zauważmy pewną osobliwość intuicyjnego prze-
twarzania informacji. Konieczność odgadywania bra-
kującej części informacji sprawia, że nie może ona 
stanowić „tworzywa” dla ścisłego, arytmetycznego jej 
przetwarzania, które jest właściwe inteligencji. Z jednej 
strony utrudnia to jednoznaczne przetwarzanie infor-
macji, z drugiej jednak – umożliwia pominięcie mozol-
nego przechodzenia przez misterny łańcuszek powią-
zań przyczyna-skutek – co jest absolutnie niezbędne 
w przypadku inteligencji – i dojście do właściwego roz-
wiązania „na skróty”. W psychologii zjawisko takiego 
nagłego odkrycia właściwego rozwiązania nosi nazwę 
„wgląd” (insight) lub „efekt aha” [19], w języku potocz-
nym – „olśnienie”4. W przypadku intuicyjnego przetwa-
rzania informacji ładunek niepewności wynikający z od-
gadywania części informacji potęguje się w kolejnych 
ogniwach rozumowania i sprawia, że jest mało praw-
dopodobne, by intuicja zapewniła ścisłe przewidywanie 
w odległej przyszłości. Nie oznacza to bynajmniej, iż 
jest to całkowicie niemożliwe. Właściwym matematycz-
nym narzędziem analizy takiego procesu jest bez wąt-
pienia teoria chaosu [15,16, 20]. Warto tu przytoczyć 
słowa noblisty Ilii Prigogine’a [21, s. 51]: „Uczony jest 
zdziwiony, że chaos wytwarza mimo wszystko struktu-
ry uporządkowane”. 

Należy też podkreślić, że pojęcie „intuicja” nie da się 
pogodzić z behawiorystycznymi zasadami postrzegania 
świata. Zdolności tej nie można bowiem zmierzyć, zwa-
żyć czy policzyć. Z drugiej zaś strony największe umy-
sły współczesnej nauki – na przykład Albert Einstein, 

Kurt Gödel, Richard Feynman, Stephen Hawking, 
Nikołaj Bernsztejn, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, 
Wacław Sierpiński czy Aleksander Wolszczan – nie-
wiele zdziałałyby bez intuicji. Przytoczmy słowa bodaj 
najwybitniejszego logika XX wieku, Kurta Gödla [8, s. 
189]:

Ludzki duch nie jest zdolny do sformalizowania (zme-
chanizowania) wszystkich swoich intuicji matematycznych. 
Gdy z powodzeniem formalizuje jakąś ich część, właśnie ten 
fakt wymaga nowej wiedzy intuicyjnej [podkr. moje – W.P.], 
na przykład przekonania o niesprzeczności formalizmu.

Badaniem opisywanych procesów przetwarza-
nia informacji – choć ani ich tak nie nazywał, ani nie 
odnosił bezpośrednio do czynności ruchowych – był 
twórca intuicjonizmu, francuski noblista Henri Bergson 
[22]. Twierdził on, że instynkt i intelekt są przeciwień-
stwami: instynkt działa nieświadomie i czerpie swą siłę 
z organizmu, zaś intelekt działa świadomie i jest od or-
ganizmu względnie niezależny. Należy domniemywać, 
że terminem „świadomość” Bergson określał jedynie 
poziom pojęciowy przetwarzania informacji. Natomiast 
intuicję określił jako „uświadomiony instynkt”, będący 
wytworem i organizmu, i przyrody. W takim ujęciu inte-
lekt ujmuje rzeczy od zewnątrz i pośrednio, przez ich 
odwzorowania symboliczne – słowa – czego skutkiem 
jest swoiste naginanie pojmowania rzeczywistości do 
struktury przekazu językowego, który ową rzeczy-
wistość opisuje5. Natomiast intuicja przenosi nas do 
wnętrza rzeczy, ujmuje je bezpośrednio, wprost i w ca-
łości.

Porównanie dochodzenia do rozwiązania zadania 
(również ruchowego) za pomocą inteligencji i intuicji 
przedstawia rycina 1.

Podsumowanie

Schemat przetwarzania informacji przy użyciu inteli-
gencji, intuicji i instynktu przedstawia rycina 2.

Instynkt obejmuje wrodzone wzorce zachowań, 
swoiste automatyzmy wspólne dla danego gatunku 
w sytuacjach typowych. Działania instynktowne są 
niezmienne, a związana z nimi informacja nie podlega 
świadomemu przetwarzaniu. Inteligencja – to sprawna, 
spójna, elegancka mechanika myślenia. Człowiek pa-

4 Do tego zjawiska nawiązuje cytowana w niniejszej pracy druga definicja pojęcia „intuicja” ze „Słownika języka polskiego” oraz opis 
hasła „intuition” ze słownika Webstera.

5 Zjawisko to stanowi podstawę opracowanej przez Edwarda Sapira i Benjamina Whorfa psycholingwistycznej teorii determinizmu języ-
kowego, głoszącej że język określa sposób postrzegania świata przez człowieka. 
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Ryc. 2. Uproszczony schemat przetwarzania informacji z wykorzystaniem inteligencji, intuicji i instynktu. Uczucia nie są nośnikami 
informacji, lecz jedynie regulatorami wpływu oddziaływania podniet czuciowych na ogólny przebieg czynności
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nuje nad nią w pełni, więc wydaje się dlań bezpiecznym 
narzędziem poznawania rzeczywistości. Daje – przy-
najmniej pozornie – to, co uczeni cenią nade wszystko: 
przewidywalność. Niestety, w wielu przypadkach – co 
wynika z twierdzenia Gödla – okazuje się narzędziem 
zbyt słabym, w innych wyprowadza na manowce. 
Intuicja zaś – to swoboda intelektualna, niezbędna 
tam, gdzie inteligencja przestaje być motorem, a staje 
się kotwicą w procesach tworzenia obrazu świata.

Zauważmy pewną prawidłowość, zgodną z opisaną 
przez Bernsztejna zasadą, że rozwój wyższego po-
ziomu budowy ruchów rozszerza możliwości poziomu 
niższego. Ten sposób myślenia zaowocował wykreśle-
niem na rycinie 2 linii przerywanych. Intuicja umożliwia 
wykorzystanie w działaniach instynktownych również 
postrzegania czuciowego, inteligencja – wykorzystanie 
w działaniach intuicyjnych postrzegania pojęciowego.

We współczesnej nauce sama inteligencja wystar-
cza do tego, by stać się wybitnym uczonym. Aby jednak 
zostać geniuszem, niezbędna jest intuicja. Na przykład 
gdyby twórca słynnego, intuicyjnego równania opi-
sującego zachowanie cząstek elementarnych, Erwin 
Schrödinger, oprócz intuicji nie miał głębokiej wiedzy 
i błyskotliwej inteligencji, nie mógłby idąc „na skróty” 
wyprowadzić fizyki z pułapki, w którą wpędziła ją inteli-
gentna, newtonowska mechanika klasyczna i dokonać 
odkrycia, które przyniosło mu nagrodę Nobla [23].

Na podstawie przedstawionych analiz należało-
by dokonać w nauce pewnych przewartościowań. 
W towarzystwie niezawodnego, ale prymitywnego in-
stynktu i dokładnej, ale kostycznej inteligencji szczegól-
nie korzystnie przedstawia się bowiem swobodna, choć 
niezbyt dokładna intuicja. Nie jest wprawdzie równie 
oczywista i spójna jak inteligencja, ale otwiera nieskrę-
powane żelazną logiką ścieżki rozumowania, prowa-
dzące do rozwiązania określonego zadania. Niekiedy 
tylko taka ścieżka pozwala wydobyć się z pułapki, w ja-
ką nierzadko – zgodnie z twierdzeniem Gödla – wpę-
dza nas żelazna logika. W takim ujęciu inteligencję 
można porównać do algorytmicznej, intuicję zaś – do 
heurystycznej metody rozwiązywania zadań. Pierwsza 
polega na wykorzystaniu odpowiedniego, istniejącego 
już „przepisu” i zapewnia stuprocentową skuteczność 
rozwiązywania zadań, ale tylko należących do ściśle 
określonej, wąskiej klasy. Druga polega na odgadywa-
niu rozwiązania i daje umiarkowaną skuteczność, ale 
można ją stosować do szerszej, nie zawsze nawet ści-
śle określonej klasy zadań. Niekiedy takie odgadywa-

nie bywa trafne i prowadzi do naukowego celu szybciej 
niż inteligencja. Innym, być może nieco zaskakującym 
wnioskiem wypływającym z takiego opisu inteligencji 
i intuicji jest to, że na poziomie stosowania zasad in-
tuicja jest aktem twórczym, inteligencja zaś – odtwór-
czym. Nawet jeżeli inteligencja tworzy nowe jakości, to 
ewentualne nowatorstwo może wynikać jedynie z in-
nego powiązania już znanych zasad. Podstawą intuicji 
jest zaś oderwanie się od istniejących reguł, wskutek 
czego niezbędne staje się zwykle stworzenie, choćby 
prowizorycznie, jakichś nowych zasad. Inteligencja jest 
więc niezbędna inżynierowi6, intuicja – uczonemu. Jeśli 
bogactwo umysłowe bierze się z różnorodności źródeł, 
to korzystająca wyłącznie z rozumu inteligencja jest 
jedynie ubogą krewną intuicji, wykorzystującej rozum, 
fantazję i uczucia. Porównując je obie do wzorca bu-
dowy ruchów Bernsztejna można by zatem stwierdzić, 
zadaniem nauki jest intuicyjne przetwarzanie impresjo-
nistycznego obrazu świata – fascynującego, ale dość 
niewyraźnego – postrzeganego na „symbolicznym” 
poziomie E, by przekuć go w inteligentny rysunek tech-
niczny rzeczywistości – nudny, ale doskonale praktycz-
ny – na „znakowym” poziomie D. Uczony powinien wo-
bec tego intuicyjnie wsłuchiwać się w tajemniczy głos 
Stwórcy i inteligentnie tworzyć jednoznaczny komuni-
kat dla inżyniera.

Uwzględniając szczególne zadania antropomotory-
ki można zatem określić następujące główne kryteria 
podziału poszczególnych sposobów sterowania rucha-
mi:
1. Czy dana zdolność jest właściwa gatunkowi, czy 

jednostce?
2. W jakich sytuacjach stosuje się określony sposób 

sterowania?
3. W jaki sposób są przetwarzane informacje w trak-

cie sterowania daną czynnością?

Wychodząc z takich przesłanek można sformuło-
wać następujące definicje:

Instynkt – „właściwa danemu gatunkowi wrodzona 
zdolność do skutecznej odpowiedzi na bodźce istoty żywej 
w sytuacjach typowych dla danego gatunku; wykorzystuje 
wrodzone wzorce zachowań i nie wymaga jakiegokolwiek 
przetwarzania informacji, dzięki czemu działanie owo jest 
szybkie, celowe i przewidywalne”.

Inteligencja – „właściwa danemu człowiekowi zdolność 
do skutecznej odpowiedzi na bodźce i tworzenia nowych od-
powiedzi w sytuacjach wymagających logicznego przetwa-
rzania dokładnie rozpoznanej informacji według wcześniej 

6 Jeśli potrafi on stosować znane zasady w sposób nowatorski, to staje się wynalazcą.
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znanych zasad, co można opisać przy użyciu arytmetyki; 
dzięki budowaniu ściśle określonych łańcuchów przyczyno-
wo-skutkowych umożliwia dokładne przewidywanie rozwoju 
wydarzeń w odległej przyszłości, ale podlega ogranicze-
niom wynikającym z twierdzenia o niezupełności systemów 
logicznych”.

Intuicja – „właściwa danemu człowiekowi zdolność do 
skutecznej odpowiedzi na bodźce i tworzenia nowych od-
powiedzi w sytuacjach nietypowych, wymagających prze-
twarzania niejednoznacznej informacji przy braku ściśle 
określonych reguł, co można opisać z zastosowaniem teorii 
chaosu; wymaga odgadywania rozwiązania bieżącego za-
dania z wykorzystaniem przewidywania prawdopodobnego; 
dzięki możliwości pominięcia procedur logicznego prze-
twarzania informacji, obejmującego tworzenie łańcuchów 
przyczynowo-skutkowych, umożliwia szybkie opracowanie 
pożądanego rozwiązania, ale nie gwarantuje trafnego prze-
widywania w odległej przyszłości z powodu niejednoznacz-
ności powiązań przyczynowo-skutkowych, wzrastającej 
w miarę oddalania się od początku procesu przetwarzania 
informacji”.

Harmonijne połączenie inteligencji i intuicji (cze-
go naturalnym skutkiem jest zwykle łatwość uczenia 
się) określa się mianem talent. Ponieważ wspólnym 
mianownikiem wszystkich powyższych definicji jest 
proces przetwarzania informacji; tworzą one więc 
spójny system. Nie obejmuje on jednak tzw. inteligencji 
uczuciowej, gdyż uczucia nie są nośnikami informacji, 
a jedynie regulatorami natężenia ich oddziaływania. 
Używając obrazowej przenośni można stwierdzić, że 
instynkt, inteligencja i intuicja są odpowiedzialne za 
topologię danej czynności czuciowo-ruchowej, uczucia 
zaś – za jej metrykę. I to nie w trójwymiarowej prze-
strzeni Euklidesowej, ale w czterowymiarowej czaso-
przestrzeni!

Do sterowania ruchami człowiek może wykorzysty-
wać wszystkie trzy wymienione zdolności. Kartezjańska 
wiara w potęgę umysłu sprawiła jednak, że uczeni 
szczególnie upodobali sobie inteligencję. Niestety, jest 
ona bardzo wrażliwa na wszelkie zaburzenia, a ponad-
to w czasach Kartezjusza nie znano twierdzenia Gödla. 
Od instynktu homo sapiens oddalił się tak bardzo, że 
w antropomotoryce jego rola jest znikoma. Natomiast 
intuicja może okazać się skuteczniejszym narzędziem, 
niż to się wydaje uczonym ufnym w potęgę rozumu, 
nierzadko jedynie pozorną. Niestety, oczywiste przy-
kłady użyteczności intuicji często bywają ignorowane 
przez oficjalną naukę. Dlatego liczni uczeni od lat bez-
skutecznie usiłują oprzeć rozwój antropomotoryki – i to 
na całym świecie! – na ścisłych i metodycznych, ale 
niemal bezpłodnych „wynikach oryginalnych badań do-
świadczalnych”. Wprawdzie w większości poszerzają 
one jedynie bezużyteczne „cmentarzysko faktów”, które 
nie poddają się żadnej syntezie (nierzadko nikt zresztą 
nawet nie próbuje dokonywać jakichkolwiek uogólnień), 
więc nie mogą wzbogacać nauki, ale wbrew oczywi-
stym dowodom właśnie takich – wysoce inteligent-
nych, a jakże! – wyników oczekują od uczonych prawie 
wszystkie znaczące czasopisma naukowe na świecie, 
„filadelfijskich” nie wyłączając7!

Zauważmy, że przedstawione w niniejszym arty-
kule  rozumowanie opiera się głównie na porządnym 
zdefiniowaniu na potrzeby antropomotoryki pojęć 
„instynkt”, „inteligencja” i „intuicja” w taki sposób, aby 
uwypuklały te cechy owych pojęć, które są szczególnie 
istotne w naszej dziedzinie, ale zarazem były zgodne 
z potocznym rozumieniem tych słów. 
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CHARAKTERYSTYKA RÓWNOWAGI 
NA PRZYKŁADZIE PARAMETRÓW 

STABILOGRAFICZNYCH SPOX I SPOY 
U DZIECI W WIEKU 12-15 LAT

THE CHARACTERISTIC OF BALANCE BASED 
ON THE STABILIGRAPHIC PARAMETERS SPOX 

AND SPOY MEASURED AMONG CHILDREN 
AGED 12 TO 15 YEARS OLD

Jacek Wilczyński*

*dr, Instytut Fizjoterapii, Akademia Świętokrzyska, Kielce, ul. Dziewięciu Wieków Kielc 15

Słowa kluczowe: równowaga, platforma stabilograficzna, test Romberga, środek nacisku 
stóp (COP), średni punkt obciążenia X (SPOX), średni punkt obciążenia Y (SPOY)

Key words: balance, stabiligraphic platform, Romberg’s test, the center of feet pressure 
(COP), an average load point X (SPOX), an average load point Y (SPOY)

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 dydak-
tycznych: 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 ba-
danie 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 kompenso-
wany 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 kom pensowany strategią stawu skoko wego. 
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The aim of the work. Keeping balance is a process connected with a continuous change of parameters and 
protective mechanisms in the time function. The aim of the research was to make the characteristic of balance 
based on the stabiligraphic parameters SPOX and SPOY among children 12–15 years old. 

Material and methods. 503 children chosen from the Primary School number 13 and the Gymnasium number 
4 in Starachowice took part in the research. Balance was examined on the stabiligraphic platform. The average 
load point X (SPOX) and the average load point Y (SPOY) were used to describe balance. 

Results. SPOX value for the whole group fluctuated from – 0.86 with open eyes to – 2.49 with closed eyes. 
In the group of girls SPOX value fluctuated from – 0.94 with open eyes to – 2.51 with closed eyes and in the 
group of boys it was from – 0.78 with open eyes to – 2.48 with closed eyes.  SPOY value for the whole group 
fluctuated from 39.72 with open eyes to 40.16 with closed eyes. In the group of girls SPOY value fluctuated from 
39.94 with open eyes to 42.27 with closed eyes and in the group of boys it was from 39.72 with open eyes to 
40.16 with closed eyes.

Conclusion. A variation analysis for SPOX showed only an essential effect of the examined options which 
makes an important difference for the research with open and closed eyes (p < 0,001). Closing eyes makes 
that SPOX value increases with its moving on the left side (heavier loading of the left leg). Transfers COP in 
the frontal plane are much fewer and the increase of instability in this plane is usually compensated effectively 
by a strategy of the hip joint. A variation analysis for SPOY showed an essential diversity regarding gender
(p < 0.008), age (p < 0.001), an essential gender interaction and an examined option (p < 0.001) and an essential 
age interaction and an examined option (p < 0.001). Closing eyes is connected with the increase of SPOY value 
by moving body forward. The decline of balance is usually compensated by a strategy of the tarsal joint. 

Wstęp

Utrzymywanie równowagi jest procesem, w którym wy-
stępują ciągłe zmiany parametrów oraz mechanizmów 
zabezpieczających w funkcji czasu. Nowoczesna me-
toda stabilografii komputerowej stwarza możliwość po-
średniej oceny funkcji układu nerwowego przez pomiar 
tzw. wychwiań ciała charakteryzujących utrzymanie 
równowagi w pozycji stojącej. Podstawowa zasada 
badań stabilograficznych z zastosowaniem platformy 
dynamometrycznej polega na ciągłym pomiarze punk-
tu przyłożenia wypadkowej siły reakcji podłoża okre-
ślonym środkiem nacisku stóp (COP). Sygnał ten jest 
losowym wolnozmiennym procesem wraz z wyższą 
częstotliwością niejako „owijającym” się wokół sygnału 
reprezentującego środek masy ciała (COM). Różnica 
tych dwóch sygnałów (COP-COM) – to główny sygnał 
sterujący odpowiedzialny za utrzymanie stabilnej po-
stawy [1, 3, 5]. Celem badań była analiza parametrów 
stabilograficznych SPOX i SPOY w badaniach przepro-
wadzonych z oczami otwartymi i zamkniętymi u dzieci 
w wieku 12–15 lat

Materiał i metoda badań

Badaniami objęto 503 dzieci w wieku 12–15 lat z wy-
losowanych uprzednio dwu placówek dydaktycznych: 
Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Sta-
rachowicach. W tym 247 (49,11%) dziewcząt i 256 
(50,89%) chłopców. Dziewcząt 12-letnich było 60 
(24,29%), 13-letnich – także 60 (24,29%), 14-letnich 

Ryc. 1. Platforma stabilometryczna Cosmogamma by Emildue 
R50300 

Fig. 1. Cosmogamma’s stabilometric platform by Emildue 
R50300



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

– 99 –

– 65 (26,32%) i 15-letnich –62 (25,10%). Chłopców 
12-letnich było 65 (25,39), 13-letnich – 61 (23,83%), 
14-letnich – 60 (23,44%) i 15-letnich – 70 (27,34%). 
Rozkłady liczebności w grupach wieku i płci nie różniły 
się istotnie. Badania wykonano w listopadzie i grudniu 
2005 roku. 

W badaniach równowagi zastosowano platformę 
Cosmogamma by Emildue (ryc. 1). Wykonywano test 
standardowej oceny stabilności w staniu swobodnym 
(test Romberga), na który składały się z dwie nastę-
pujące po sobie próby po 30 sekund każda: pierwsza 
z oczami otwartymi (OE – opened eyes), druga z ocza-
mi zamkniętymi (CE –  closed eyes) [6]. Badania rów-
nowagi przeprowadzono w godzinach przedpołudnio-
wych. Rzetelność urządzenia pomiarowego utrzymano 
stosując procedurę kalibracji przed badaniem. Każda 
badana osoba była dokładnie poinstruowana o prze-
biegu testu. Badanym zapewniano ciszę, ponieważ 
bodźce słuchowe działające na człowieka w warun-
kach skupienia uwagi mogą w znaczący sposób zabu-
rzyć odruchy posturalne. 

Podczas testu badający cały czas stał za pacjentem, 
nie przekazując mu żadnych wiadomości. W czasie ba-
dania z otwartymi oczami proszono badanego o skon-
centrowanie wzroku na punkcie odniesienia znajdują-
cym się na ekranie komputera. Środek widzenia plam-
kowego znajdował się w odległości 1 m od badanego. 
Przed rozpoczęciem testu z zamkniętymi oczami bada-
jący upewniał się, że badany potrafi zachować wypro-
stowaną postawę bez kontroli wzrokowej. Badany stał 
na platformie boso, gdyż buty mogły zaburzać jego po-
stawę. Stopy były ustawione ze staranną dokładnością: 
pięty 2 cm od siebie, stopy rozstawione pod kątem 30° 
w taki sposób, że środek ciężkości wieloboku podsta-
wy (O) leżał w osi strzałkowej platformy w odległości 
4 cm od jej środka (C). Punkt przecięcia osi pionowej 
i poziomej, odpowiadający pozycji kostek, pokrywał 
się ze środkiem platformy (C), oznaczonym na ekranie 
jako środek statyczno-dynamicznego diagramu. Dla 
ułatwienia prawidłowego ustawienia badanego platfor-
ma została wyposażona we wzorzec rozstawienia stóp. 
Badany przyjmował i utrzymał pozycję z ramionami 
opuszczonymi wzdłuż tułowia i wyprostowaną głową. 
Badający najpierw sprawdzał współrzędne COP na 
monitorze, a następnie po ich stabilizacji ustalał najod-
powiedniejszą skalę czułości [2]. W momencie przyję-
cia przez badanego postawy stabilnej rozpoczynano 
test, a na ekranie wyświetlana była droga wychylenia 
środka nacisku stóp. Najnowsze sposoby oceny rów-
nowagi opierają się na modelu lepko-sprężystym, który 

jest uproszczonym przypadkiem modelu ruchu polime-
ru. Model ten oparty jest na analizie różnicy sygnałów 
COP i COM [1, 5, 7, 8].

Na podstawie statokinezygramów i stabilogramów 
poddano analizie statystycznej wybrane parametry 
rejestrujące wychylenia środka nacisku stóp: średni 
punkt obciążenia X (SPOX) i średni punkt obciążenia 
Y (SPOY). SPOX (mean loading point X) podaje bocz-
ne współrzędne X (mm). SPOY (mean loading point 
Y) podaje przednio-tylne współrzędne. Im niższa war-
tość parametrów, tym proces kontroli posturalnej jest 
dokładniejszy. Do analizy statystycznej zastosowano 
średnią arytmetyczną (x), odchylenie standardowe (s), 
analizę wariancji Kruskala – Wallisa, test Kołmogorowa 
– Smirnowa, analizę post hoc – test Bonferoniego [4].

Wyniki 

Średnia wysokość ciała dziewcząt wynosiła 161,45 cm, 
średnia masa ciała – to 50,84 kg, średnie BMI było 
rzędu 19,43. Średnia wysokość ciała chłopców wy-
nosiła 165,41 cm, masa ciała – 52,74 kg, a BMI  19,08. 
Rozkłady liczebności w grupach wieku nie różniły się 
istotnie. Analiza wariancji wykazała, że w badanej gru-
pie wystąpiło istotne zróżnicowanie wzrostu względem 
płci (p < 0,001), istotne zróżnicowanie względem wieku 
(p < 0,001) oraz istotna interakcja wieku i płci na wzrost 
badanych (p < 0,001). W badanej grupie wystąpiło istot-
ne zróżnicowanie masy ciała względem płci (p < 0,03), 
istotne zróżnicowanie względem wieku (p < 0,001) oraz 
istotna interakcja płci i wieku na masę ciała badanych 
(p < 0,001). Wystąpiło ponadto istotne zróżnicowanie 
BMI względem wieku (p < 0,004). Nie zaobserwowano 
istotnego zróżnicowania względem płci. Nie wystąpiła 
istotna interakcja płci i wieku na wskaźnik BMI.

Wartość SPOX dla całej grupy 503 badanych oscy-
lowała 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. U dziewcząt w teście prze-
prowadzonym z oczami otwartymi wartość SPOX była 
najniższa u trzynastolatek, następnie u dziewcząt 14-, 
15- i 12-letnich. W grupach dziewcząt w teście oczami 
zamkniętymi wartość SPOX była najniższa u 13-let-
nich następnie 15-, 12- i 14-letnich. U chłopców w te-
ście z oczami otwartymi wartość SPOX była najniższa 
u 13-letnich następnie 14-, 15- i 12-letnich. U chłopców 
w teście z oczami zamkniętymi wartość SPOX była 
najniższa u 13-letnich następnie 15-, 14- i 12-letnich. 
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Wartość SPOX była nieco wyższa u dziewcząt zarówno 
w teście przy oczach zamkniętych, jak i otwartych. Nie 
wykazano jednak istotnego zróżnicowania względem 
płci, wieku, interakcji płci i opcji badania oraz interakcji 

wieku i opcji badania. Analiza wariancji wykazała, że 
w przypadku SPOX zarówno u dziewcząt, jak i u chłop-
ców wystąpił jedynie istotny efekt opcji badania, co wy-
raźnie różnicuje badanie przy oczach otwartych i przy 

Tabela 1. Średni punkt obciążenia X (SPOX) 

Table 1. An average load point X (SPOX)

Płeć

Wiek

SPOX O SPOX Z
Różnica O–Z

x N s x N s

Dziewczęta –0,94 247 2,42 –2,51 247 6,37 1,56

12 –1,26 60 3,24 –2,71 60 6,11 1,45

13 –0,48 60 2,17 –1,92 60 6,63 1,44

14 –0,90 65 2,01 –3,06 65 6,36 2,16

15 –1,13 62 2,10 –2,30 62 6,46 1,17

Chłopcy –0,78 256 2,16 –2,48 256 6,67 1,70

12 –1,30 65 1,98 –3,56 65 5,81 2,26

13 –0,44 61 2,20 –1,71 61 6,23 1,27

14 –0,67 60 1,90 –2,52 60 7,73 1,85

15 –0,69 70 2,45 –2,11 70 6,83 1,41

Razem –0,86 503 2,29 –2,49 503 6,52 1,63

Ryc. 2. Średni punkt obciążenia X (SPO X)

Fig. 2. An average load point X (SPO X)
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oczach zamkniętych (p < 0,001). Zamknięcie oczu pod-
czas badania powoduje wzrost wartości SPOX przez 
większe obciążenie lewej nogi (tabela 1–2, ryc. 2).

Wartość SPOY dla całej grupy 503 badanych oscy-
lowała od 39,72 w teście przeprowadzonym z oczami 
otwartymi do 40,16 z oczami zamkniętymi. U dziewcząt 
od 39,94 z oczami otwartymi do 42,27 z oczami za-
mkniętymi, u chłopców od 39,72 z oczami otwartymi 
do 40,16 z oczami zamkniętymi. U dziewcząt w teście 
przeprowadzonym z oczami otwartymi wartość SPOY 

Tabela 2. Analiza wariancji

Table 2. The variation analysis

Zmienne niezależne
DF MS DF MS

F Poziom p
Efekt Efekt Błąd Błąd

Płeć (1) 1 2,277 495 31,053 0,073 0,786

Wiek (2) 3 49,076 495 31,053 1,580 0,193

Opcja: badania (3) 1 664,404 495 16,928 39,247 0,001

Interakcja: płeć – wiek (12) 3 9,049 495 31,053 0,291 0,831

Interakcja: płeć – opcja B (13) 1 1,302 495 16,928 0,076 0,781

Interakcja: wiek – opcja badania (23) 3 8,008 495 16,928 0,473 0,701

Interakcja: płeć – wiek – opcja B (123) 3 3,972 495 16,928 0,234 0,872

Tabela 3. Średni punkt obciążenia Y (SPOY) 

Table 3. An average load point Y (SPOY)

Płeć 

Wiek

SPOY O SPOY Z
Różnica O-Z

x N s x N s

Dziewczęta 39,94 247 6,48 42,27 247 16,38 –2,33

12 37,44 60 9,58 36,55 60 18,46 0,88

13 39,85 60 4,50 40,71 60 16,06 –0,86

14 41,07 65 5,11 46,29 65 15,01 –5,23

15 41,28 62 4,93 45,09 62 14,39 –3,81

Chłopcy 39,50 256 5,07 38,13 256 14,68 1,37

12 38,48 65 4,96 35,18 65 11,03 3,30

13 37,97 61 5,84 35,88 61 16,07 2,10

14 40,50 60 3,97 39,03 60 15,66 1,48

15 40,93 70 4,79 42,07 70 14,84 –1,14

Razem 39,72 503 5,80 40,16 503 15,66 –0,44

rosła z wiekiem, w teście z oczami zamkniętymi naj-
niższa była u 12-letnich następnie 13-, 15- i 14-letnich. 
U chłopców w teście z oczami otwartymi wartość 
SPOY była najniższa u 13-letnich następnie 12-, 14-, 
15-letnich, w teście z oczami zamkniętymi SPOY rosła 
z wiekiem. Wartość SPOY była wyższa u dziewcząt za-
równo w teście z oczami zamkniętymi,  jak i otwartymi 
(por. tabela 3, ryc. 3). Analiza wariancji wykazała istot-
ne zróżnicowanie SPOY względem płci (p < 0 ,008), 
istotny efekt wieku (p < 0,001), istotną interakcję płci 
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Ryc. 3. Średni punkt obciążenia Y  (SPOY)

Fig. 3. An average load point Y (SPOY)
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Tabela 4. Analiza wariancji

Table 4. The variation analysis

Zmienne niezależne
DF MS DF MS

F Poziom p
Efekt Efekt Błąd Błąd

Płeć (1) 1 1304,821 495 188,152 6,934 0,009

Wiek (2) 3 1678,917 495 188,152 8,923 0,001

Opcja badania (3) 1 42,129 495 76,925 0,547 0,459

Interakcja: płeć – wiek (12) 3 179,378 495 188,152 0,953 0,414

Interakcja: płeć – opcja badania (13) 1 852,894 495 76,925 11,087 0,001

Interakcja: wiek – opcja badania (23) 3 289,382 495 76,925 3,761 0,010

Interakcja: płeć – wiek – opcja badania (123) 3 64,027 495 76,925 0,832 0,476

i opcji badania (p < 0,001) oraz istotną interakcję wieku 
i opcji badania (p < 0,001 – tabela 4, ryc. 4). Ze wzglę-
du na istotny efekt płci i wieku oraz istotne interakcje 
płci oraz wieku z opcją badania przeprowadzono anali-
zę wariancji z klasyfikacją dwukrotną dla powtarzanych 
pomiarów dla zmiennej zależnej SPOY i zmiennych 
niezależnych: płeć i opcja badania oraz zmiennych 
niezależnych: wiek i opcja badania. Analiza wariancji 

z klasyfikacją dwukrotną wykazała istotne zróżnico-
wanie SPOY względem płci (p<0,009) oraz istotną 
interakcję płci i opcji badania (p < 0,001 – por. tabe-
la 5, ryc. 5). Analiza post hoc wykazała u dziewcząt 
istotny efekt opcji badania (p < 0,009) istotny efekt płci 
(p < 0,006) – tabela 6. Wystąpiło istotne zróżnicowanie 
SPOY względem wieku (p < 0,001) oraz istotna interak-
cja wieku i opcji badania (p < 0,01) (tabela 7, ryc. 5).

chłopcy
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Ryc. 4. Średni punkt obciążenia Y  (SPOY) a płeć

Fig. 4. An average load point Y (SPOY) and gender

Tabela 5. Analiza wariancji 

Table 5. The variation analysis

Zmienne niezależne
DF MS DF MS

F Poziom p
Efekt Efekt Błąd Błąd

Płeć (1) 1 1317,581 501 197,030 6,687 0,009

Opcja badania (2) 1 57,193 501 78,145 0,731 0,392

Interakcja: płeć – opcja badania (12) 1 860,155 501 78,145 11,007 0,001

Tabela 6. Analiza post hoc  – test Bonferoniego

Table 6. The post hoc analysis – Bonferoni’s test

Zmienne niezależne Płeć Badanie
{1} {2} {3} {4}

39,943 42,269 39,503 38,13

1 Dziewczęta SPOY O 0,022 1,000 0,501

2 Dziewczęta SPOY Z 0,022 0,050 0,006

3 Chłopcy SPOY O 1,000 0,050 0,477

4 Chłopcy SPOY Z 0,501 0,006 0,477

Płeć
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Tabela 7. Analiza wariancji

Table 7. The variation analysis

Zmienne niezależne
DF MS DF MS

F Poziom p
Efekt Efekt Błąd Błąd

Wiek (1) 3 1689,608 499 190,301 8,878 0,001

Opcja badania (2) 1 41,81543 499 78,3969 0,533 0,465

Interakcja: wiek – opcja badania (12) 3 296,942 499 78,396 3,787 0,010
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Ryc. 5. Średni punkt obciążenia Y (SPOY) a wiek 

Fig. 5. An average load point Y (SPOY) and age

Omówienie wyników i wioski

1. Wartość SPOX dla całej grupy badanych oscy-
lowała od – 0,86 przy oczach otwartych do
– 2,49 przy oczach zamkniętych. SPOX była nie-
co wyższa u dziewcząt zarówno w teście przy 
oczach zamkniętych, jak i otwartych. Nie wykaza-
no jednak istotnego zróżnicowania względem płci, 
wieku,  interakcji płci i opcji badania oraz interakcji 
wieku i opcji badania. Analiza wariancji wykazała, 
że w przypadku SPOX zarówno u dziewcząt, jak 
i u chłopców wystąpił jedynie istotny efekt opcji ba-
dania, co wyraźnie różnicuje badanie prowadzone 

przy oczach otwartych i przy oczach zamkniętych 
(p < 0,001). Zamknięcie oczu powoduje wzrost 
wartości SPOX ze względu na większe obciążenie 
lewej nogi.

2. Prze mieszczenia COP w płaszczyźnie czołowej 
są znacznie mniejsze, a wzrost niestabilności w tej 
płaszczyźnie jest zazwyczaj skutecznie kompen-
sowany przez strategię stawu biodrowego. Jest to 
strategia przywracania równowagi, która pojawia 
się u osób stojących na wąskim podłożu. W tej sy-
tuacji działanie takiego samego bodźca wywołują-
cego utratę równowagi kompensowane jest za po-
mocą se kwencji aktywności mięśniowej, rozpoczy-

Wiek
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nającej się w mięśniach ud i tułowia i przenoszącej 
się w dół na dalsze mięśnie kończyn dolnych.

3. Wartość SPOY była wyższa u dziewcząt zarówno 
w teście z oczami zamkniętymi, jak i otwartymi. 
Wartość SPOY dla całej grupy badanych oscylowa-
ła od 39,72 przy oczach otwartych do 40,16 przy 
oczach zamkniętych. Przy oczach zamkniętych na-
stąpił wzrost SPOY u dziewcząt 13-, 14- i 15-letnich 
i u wszystkich chłopców, spadek nastąpił jedynie 
w grupie dziewcząt 12-letnich. 

4. Analiza wariancji dla SPOY wykazała istotne zróż-
nicowanie względem płci (p < 0,008), istotny efekt 
wieku (p < 0,001), istotną interakcję płci i opcji 
badania (p < 0,001) oraz istotną interakcja wieku 
i opcji badania (p < 0,001).

5. Ubytek równowagi jest zazwyczaj kom pensowany 
pochyleniem ciała do przodu. Takie działanie kom-
pensacyjne obserwujemy zarówno u osób stoją-

cych na niestabilnym podłożu, jak i u dzieci oraz 
pacjentów w starszym wieku. Przez pochylenie 
cała do przodu zwiększa się prawdopodobieństwo 
utraty równowagi w tym kierunku, a tym samym 
możemy skorzystać z ustalonej, szybko dostępnej 
strategii odzyskiwania równowagi. Określa się je 
jako specyficzne interakcje między czuciowymi i ru-
chowymi elementami systemu posturalnego. W tym 
przypadku w czasie odzyskiwania równowagi wystę-
puje charakterystyczna sekwencja rozpoczynająca 
się skurczem mię śni stawu skokowego. Główne 
mięśnie stabilizujące staw skokowy to płaszczko-
waty i piszcze lowy przedni. Sekwencję tę nazwano 
strategią stawu skoko wego. Obserwowany wzrost 
średniego punktu obciążenia Y (SPOY) w teście 
przy oczach zamkniętych przebiega w oparciu o tę 
strategię.
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W oficynie wydawniczej Wszechnicy Świętokrzy-
skiej ukazała się książka Grażyny Nowak-Starz, któ-
ra może stać się nie tylko bardzo ważnym wkładem 
do dorobku jednej z najlepszych szkół niepublicznych 
w Polsce, ale również ciekawą lekturą dla każdego, kto 
interesuje się zdrowiem i jego promocją. Takie stwier-
dzenie jest wynikiem refleksji i zadumy, które towa-
rzyszyły mi po pobieżnym przeglądnięciu monografii, 
a i potem już w czasie dokładnej analizy jej treści. Jak 
z powyższego wynika, wartościowe prace naukowe 
można znaleźć teraz poza dużymi ośrodkami akade-
mickimi. Przykładem tego są publikacje wspomnianej 
już Wszechnicy Świętokrzyskiej, lokowanej w rankingu 
tego typu uczelni na najwyższych pozycjach w naszym 
kraju. Jej założycielem i długoletnim rektorem jest zna-
ny humanista i świetny organizator działalności nauko-
wo-badawczej Profesor Mieczysław Adamczyk. Praca 
dedykowana jest drugiemu jej współzałożycielowi, 
prof. dr hab. Waldemarowi Dutkiewiczowi, którego zbyt 
szybko utraciła na zawsze Ziemia Kielecka. Jednak 
nie ze względów sentymentalnych i emocjonalnych 
wystawiam wysoką ocenę kolejnej książce, ukazują-
cej się  na Kielecczyźnie w jej pierwszej Niepublicznej  
Wszechnicy. 

Z pozycji recenzenta muszę stwierdzić, że zarów-
no do strony formalnej, jak i warsztatu pracy naukowej 
nie można zgłosić wielu uwag. Nie budzi zastrzeżeń 
strona merytoryczna rozprawy. Jest to bardzo ciekawa 
przeglądowa praca. W sposób nowatorski i bardzo doj-
rzały połączono w niej zarówno przegląd bogatej lite-
ratury podsumowującej badania z zakresu auksologii, 
jak i szeroko pojętą problematykę edukacji zdrowotnej, 
promocji i ochrony zdrowia. Wśród 410 zacytowanych 
pozycji, głównie w języku polskim, znaleźć można kla-
syczne już prace z przełomu XX i XXI w., które ugrun-
towały w naszym kraju pogląd na temat przedmiotu 
zainteresowań auksologii, promocji zdrowia, a także 
antropomotoryki, jak i szereg ważnych przyczynowych 
publikacji poszerzających i aktualizujących wiedzę na 
temat zdrowia i jego rozwoju oraz uwarunkowań w róż-
nych okresach ontogenezy. 

Konstrukcja pracy jest klarowana. Po krótkim wstępie 
czytelnik zostaje wprowadzony w kolejnych rozdziałach 
w problematykę dwóch konkurujących ze sobą kierun-
ków interpretacyjnych zdrowia-choroby: patogeniczną 
i salutogeniczną. Jak wiadomo, pierwsza orientacja jest 
oparta na koncepcji homeostazy. Choroba w takim uję-
ciu jest traktowana jako skutek zakłóceń w sprawczym 
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działaniu jej mechanizmów. Postępowanie praktyczne 
koncentruje się na zapobieganiu chorobom poprzez 
ich identyfikowanie i eliminowanie czynników uznanych 
za patogenne. W drugim przypadku podejście inter-
pretacyjne zdrowia-choroby opiera się na poglądzie, 
że normalnym stanem ludzkiego organizmu jest entro-
pia, nieporządek i zaburzenia homeostazy. W związku 
z tym przedstawiciele tego kierunku nie skupiają się już 
na eliminowaniu czynników patogennych, ale na rozpo-
znawaniu i aktywizowaniu tych właściwości jednostki, 
które sprzyjają dobremu zdrowiu. Taki osąd może czy-
telnik wydać już po przestudiowaniu dwóch pierwszych 
rozdziałów. Poza tym jego uwaga powoli zostaje skie-
rowana, z apogeum ulokowanym w trzecim rozdziale, 
na własną autorską koncepcję wykazania komplemen-
tarności wobec siebie obu orientacji definiowania zdro-
wia i choroby. Autorka nie mówi tego wprost, ale licznie 
przytoczone dowody świadczą o tym, że aby zachować 
czy przywrócić dobrostan psychofizyczny, a także spo-
łeczny, w myśl definicji WHO konieczne jest wskazanie 
i wyeliminowanie czynników zakłócających go, jak rów-
nież określenie czynników sprzyjających aktywnemu 
radzeniu sobie z bodźcami, których wyeliminować się 
przecież zupełnie nie da. Całość pracy kończy Aneks, 
w którym znalazły się dokumenty stanowiące podsta-
wę pracy pedagoga zajmującego się problematyką 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także lekarzy 
odpowiedzialnych za ochronę zdrowia dzieci i młodzie-
ży w okresie ich nauki w szkole. 

W mojej opinii jest to dojrzały podręcznik akade-
micki, którym powinna zainteresować się młodzież 
akademicka studiująca na różnych kierunkach nauk 
o kulturze fizycznej oraz zgłębiająca wiedzę na bar-
dziej wyraźnie określonych profilach pedagogicznych 
czy też medycznych. Na pewno znajdą w niej dużo 
wartościowych informacji: lekarze, pedagodzy szkol-
ni, pielęgniarki pracujące w różnym zakresie na rzecz 
ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, a także nauczy-
ciele wychowania fizycznego. Należy także żywić na-
dzieję, że przekazana w recenzowanej rozprawie wie-
dza na temat kontroli rozwoju biologicznego, edukacji 
zdrowotnej oraz promocji i ochrony zdrowia może być 
ciekawa dla rodziców dzieci i młodzieży, uczęszczają-
cych do różnych typów szkół, a także uprawiających 
dyscypliny sportowe lub też zamierzających uprawiać 
je wyczynowo. Wierzę w to, że treść publikacji zainte-
resuje czytelników „Antropomotoryki”, a także badaczy 
motoryczności człowieka, zwłaszcza tych, którym bli-
skie są problemy sprawności fizycznej w ujęciu zdro-
wia. Wiele poruszonych i przedyskutowanych przez 

dr Nowak-Starz kwestii przemawia za tym, że ciekawą 
amerykańską koncepcję Health Related Fitness można 
znacznie poszerzyć. Warto dodać, że świadczą o tym 
także prace zamieszczone na łamach naszego czaso-
pisma naukowego. 

Należy zaznaczyć, że nie jest to książka łatwa 
w odbiorze. W tym tkwi jej wartość i zarazem punkt za-
palny krytyki. Krytykować czytelnik będzie tylko wów-
czas, gdy nie zada sobie trudu przestudiowania w ca-
łości rozważań Pani dr Grażyny Nowak-Starz. Trzeba 
również zaznaczyć, że w książce brak definitywnych 
rozstrzygnięć. Według mnie ich wprowadzenie byłoby 
wyrazem słabości lub niedojrzałości podręcznika aka-
demickiego. Prawidłowo dokonano w nim tylko przeglą-
du problemów odnoszących do istoty podjętych do dys-
kusji zagadnień. Jak zaznaczono wcześniej, dotyczyły 
one: istoty zdrowia, rozwoju nauki o zdrowiu, jego defi-
nicji i społecznych implikacji przyjęcia określonych kon-
cepcji interpretacyjnych. Na takiej podstawie starano 
się dopiero uzasadniać istotę postulowanego sposobu 
postępowania w praktyce szkolnej, pediatrycznej, czy 
medycznej. Wskazano także na perspektywy rozwoju 
nauki o zdrowiu i jego promocji w świetle założeń WHO 
i Europejskiej strategii na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci 
i młodzieży (rozdz. IV). Ten akcent zbliża recenzowaną 
rozprawę do pewnych założeń uniwersalnych, szcze-
gólnie akcentowanych w krajach Unii Europejskiej. 

W recenzowanej pracy interesujące wydaje się to, 
że nie wszystkie dotychczasowe koncepcje interpreta-
cyjne i postulaty pod adresem zdrowia znalazły uzna-
nie jej Autorki. Jako przykład można przytoczyć bardzo 
popularną definicję Światowej Organizacji Zdrowia, we-
dług której „zdrowie to stan pełnej fizycznej, duchowej 
i społecznej pomyślności, stan dobrego samopoczucia 
– dobrostan a nie brak tylko choroby, defektów fizycz-
nych, czy niedomagań”. Autorka wyraża dezaproba-
tę wobec  nadmiernego  relatywizmu pojęciowego. 
Wskazuje, że w niektórych pracach przytacza się nie-
raz kilkadziesiąt różnych definicji zdrowia. Przykładem 
mogą  być tu poglądy Bulicza i Murawowa wyłożone 
w ich publikacjach. Poza tym na polskim gruncie znany 
antropolog A. Malinowski w swoich bardzo ciekawych 
rozważaniach starał się uporządkować chaos poję-
ciowy oraz interpretacyjny zdrowia, nagromadzony 
w naukach: humanistycznych, przyrodniczych, w wy-
chowaniu zdrowotnym, antropologii, ekologii, promocji 
zdrowia, medycynie, waleologii itp. Krytykując definicję 
WHO stwierdził on, że za takimi pojęciami nie kryją się 
żadne konkretne treści i czynniki sprawcze. Zdrowie 
w tym kontekście może mieć tyle samo znaczeń, ile ży-
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czeń, pragnień, doświadczeń. Definicja zdrowia WHO 
nie jest określona co do zakresu, nie jest zdefiniowa-
na co do warunkujących ją standardów i pozostaje 
koncepcją otwartą na ciągłe dowolne redefiniowanie. 
Jak się wydaje, pewnym alternatywnym rozwiązaniem 
omawianej kwestii jest przytoczona w pracy biologicz-
nie zorientowana koncepcja zdrowia: „(...) dynamiczny 
stan rozwoju struktur i funkcji organizmu, stan zgodny 
z naturą – biotypem jednostki, w którym czynności ży-
ciowe przebiegają optymalnie, a środowisko zaspokaja 
potrzeby organizmu. Krótko mówiąc, zdrowie, podob-
nie jak norma biologiczna człowieka (biotypu), jest jego 
funkcjonalnym optimum”. 

Takie ujęcie zagadnienia zmusza do dyskusji. 
Z biologicznego punktu widzenia można uznać zdrowie 
jako stabilny stan organizmu, w którym układy anato-
miczne i narządy posiadają normalną strukturę i funk-
cję, a procesy fizjologiczne przebiegają prawidłowo 
w ścisłej zależności od środowiska. Daje to możliwość 
charakterystyki metodami statystycznymi stanu prawi-
dłowego organizmu (zdrowia). Należy jednak mieć na 
uwadze, że statystyka modelując zjawiska przyrodni-
cze, medyczne i biologiczne pozwala poprzez aproksy-
mację odzwierciedlić tylko określony stan zdrowia. Jak 
już zaznaczono wcześniej, wnioskowania statystyczne-
go nie można traktować jako bezwzględnego dowodu 
stanu zjawisk biologicznych, głównie w odniesieniu do 
granicy norm medycznych. Na podstawie postępowa-
nia, którego celem jest określenie zdrowia i choroby, 
można jedynie zasugerować zależności zachodzące 
między właściwościami. Zdrowie i choroba są tylko 
skrajnymi wariantami przejawów życia.

Chociaż Autorka recenzowanej pracy nie całkiem 
zgadza  się z takim poglądem, to również nie przekreśla 
znaczenia definicji WHO, szczególnie wielu cennych i in-
spirujących założeń teoretycznych sięgających podstaw 
ontologicznych, a więc i zjawiska, które dotyczy przecież 
człowieka, istoty biopsychospołecznej. W takim postępo-
waniu interpretacyjnym uwidacznia się jej przynależność 
– jak już zaznaczono wcześniej – do bardziej holistycznej 
salutogenicznej koncepcji zdrowia.

Wydaje się, że poszukując jej wskaźników warto 
zwrócić uwagę na czynnik motywacyjny. Systematyczne 
i konsekwentnie realizowane dążenie jednostki do pod-
niesienia swego zdrowia można określić jako jeden 
z jej celów dystalnych. Wyrażają one osobiste dąże-
nia człowieka. Są związane z wiedzą o sobie samym, 
a w szczególności z „ja” idealnym. Z tej racji wynika ich 
funkcja motywująca jednostkę do wytrwałości w dąże-
niu do realizacji postanowień. W tym przypadku można 

powiedzieć, że jeżeli jednostka nie zniechęca się prze-
szkodami na drodze do celu i wykazuje się umiejętno-
ścią podporządkowania swych działań owemu celowi, 
mówi się wówczas o integracji jej dążeń. Oznacza to, 
że dany osobnik mimo rozlicznych obowiązków potrafi 
wygospodarować czas na uprawianie sportu, nie znie-
chęca się niepogodą lub innymi czynnikami. Dążenia 
owej jednostki można określić jako wysoce autono-
miczne, czyli niezależne od wpływów środowiskowych. 
Ten wysoki poziom autonomii nazywa się w psychologii  
kongruencją. Uznać ją należy za wyraz silnej motywa-
cji wewnętrznej, będącej warunkiem i motorem efektów 
działań prozdrowotnych.

Zbieżnośc przemyśleń  Autorki ze wspomnianą wy-
żej koncepcją zdrowia potwierdzają też inne fragmenty 
książki. W jej ujęciu brak choroby wyraża się najczę-
ściej w relacjach między człowiekiem a środowiskiem 
w procesie równowagi dynamicznej. O poziomie zdro-
wia współdecydują stresory – czynniki patogenne (bio-
logiczne, psychiczne, społeczne i fizyczne) i zasoby 
odpornościowymi jednostki. Ważne są także jej cechy 
biologiczne i psychiczne, a także kontekst środowiska 
przyrodniczego i społeczno-kulturowego. W tym przy-
padku istotne miejsce zajmuje świadoma aktywność 
człowieka decydująca o wyborze aktywnego trybu 
życia, poczucie odpowiedzialności za zdrowie, czy 
w razie choroby za proces leczenia. Zaprezentowany 
powyżej pogląd zbliża też Autorkę recenzowanej roz-
prawy do przedstawicieli ujmujących zdrowie w kon-
cepcji ekologii człowieka, medycyny behawioralnej czy 
też psychologii zdrowia. 

Z treści książki wynika też, iż zdrowie należy ujmo-
wać funkcjonalnie, z akcentem położonym na odpowie-
dzialność człowieka za jego poziom, który jest dany 
i zadany. Ma ono wymiar nie tylko jednostkowy (fizycz-
ny, psychiczny), ale także społeczny. Jego skala wy-
nika ze wzajemnych wpływów zachowania, procesów 
poznawczych, kontekstu życia, jednym słowem z opty-
malnego wykorzystania potencjału genetycznego, bez 
zakłócania równowagi dynamicznej w konkretnych sy-
tuacjach życiowych. Spośród wielu czynników sprzy-
jających osiąganiu zdrowia należy wymienić przede 
wszystkim takie, które warunkują skuteczne radzenie 
sobie z czynnikami zakłócającymi proces pożądanego 
stanu homeostazy. Obejmują one szeroki zakres wy-
posażenia genetycznego oraz wpływów środowiska 
naturalnego, społeczno-kulturowego, jak również  trybu 
życia i aktywności ruchowej.

Warto podkreślić i to, że takie ujęcie zdrowia, jako 
swoistego zespolenia stopienia biologicznego, psycho-
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logicznego i społecznego przystosowywania, które 
może osiągnąć jednostka (lub populacja) w najbardziej 
dla niej sprzyjających warunkach, jest bliskie przyto-
czonej koncepcji A. Malinowskiego. Jak można wyczy-
tać z treści książki, podobnie jak norma biologiczna 
człowieka (biotypu), jest ono funkcjonalnym optimum 
w przedziałach normalnej zmienności biologicznej, 
wyznaczonych przez zakres labilnej normy reakcji or-
ganizmu. 

Pozwoliło to Autorce książki przeciwstawić się 
absolutyzowaniu zdrowia i określaniu jego granic po-
nad określone przedziały zmienności. Być może takie 
„zdrowie absolutne” jest potrzebne w sporcie? W opinii 
recenzenta wymowa rozważań Pani dr Grażyny 
Nowak-Starz jest taka: w zmiennych warunkach życia 
człowieka można mówić tylko o istnieniu „faktyczno-
-praktycznego zdrowia”, osiąganego w procesach ad-
iustacyjnych i to w konkretnych warunkach środowisko-
wych, a więc w granicach adaptacji fizjologicznej.

Podsumowując bardziej ogólnie podjętą dyskusję 
z poglądami zamieszczonymi w rozprawie godzi się 
stwierdzić, że jej treść mówi nie tylko skąd przychodzi-
my do Europy, ale i dokąd powinniśmy zmierzać w edu-

kacji zdrowotnej, promowaniu oraz ochronie zdrowia, 
kiedy jesteśmy bogaci o dorobek wiedzy oraz akty 
prawne zgodne ze standardami społeczności, do której 
od tysiącleci należymy. Sądzę, że wydanie pracy może 
przyczynić się do urzeczywistnienia znanych i postu-
lowanych od lat idei. Będzie też świadectwem tego, 
że nie byliśmy i nie jesteśmy w miejscu jej powstania 
opłotkami naszego kraju i ... Europy. 

I jeszcze na koniec jedna ogólna uwaga. Otóż, jak 
zaznaczono wcześniej, praca jest poświęcona zmarłe-
mu niedawno Mistrzowi. W bieżącym roku ukazało się 
w „Antropomotoryce” (nr 38/2007, s. 163–166) o Nim 
wspomnienie, pióra dr Grażyny Nowak-Starz i dr Boże-
ny Zawadzkiej. Niech mi wolno będzie na zakończenie 
penetracji po zagadnieniach poruszonych w recenzo-
wanej pracy przytoczyć piękne i prorocze słowa, będą-
ce chyba największą zapłatą za trud prof. Waldemara 
Dutkiewicza poniesiony w budowie kieleckiej szkoły 
auksologii i atropomotoryki: 

„Czy odszedłeś całkiem od nas Profesorze? Została 
przecież po Tobie praca, ziarno, które zasiałeś. Wydało 
ono już plony i zapewne nie było to ostatnie żniwo”. 
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POLSKIE              

TOWARZYSTWO   

NAUKOWE              

KULTURY              

FIZYCZNEJ
SEKCJA TEORII SPORTU

ORGANIZUJĄ

XVI Międzynarodową Konferencję Naukową 

KIERUNKI  DOSKONALENIA  
TRENINGU  I  WALKI  SPORTOWEJ

COS Spała, 26–28 listopada 2007 r. 

Cel konferencji: Prezentacja wyników badań naukowych i wdrożeń metodycznych dotyczących 
doskonalenia procesu treningu i rywalizacji w sporcie wyczynowym dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży, w sporcie dla wszystkich oraz w sporcie niepełnosprawnych. 

Tematyka prac: Prezentowane prace powinny odzwierciedlać nowoczesne tendencje w zakre-
sie:
• metodyki treningu (ze szczególnym uwzględnieniem relacji trening – odnowa psychobiolo-

giczna – współzawodnictwo),
• selekcji kwalifikowanych zawodników do kadry i SMS,
• programowania i organizacji treningu,
• technologii sterowania treningiem i przygotowaniem do zawodów,
• kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów,
• wdrożeń wyników badań naukowych do praktyki sportowej.

Seminarium PTNKF: Tradycyjnie, jak co roku, odbędzie się wieczorne Seminarium PTNKF 
współorganizowane z programem EIMAPS nt. Zarządzanie w sporcie.

Adres organizatora: Komitet Organizacyjny Konferencji

   Akademia Wychowania Fizycznego

   Zakład Teorii Sportu

   ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45, skrytka 55 

   tel. (22) 834-76-63, tel./fax (22) 834-41-54, 834-66-74

   e-mail: anna.kuder@awf.edu.pl   
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KONFERENCJA METODYCZNO-SZKOLENIOWA

Czas i miejsce: • 29 września 2007 r. w godzinach 9:30–19:00 
• Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina”, Kraków-Piekary 2 

Organizatorzy: • Katedra Teorii i Metodyki Sportu, Zakład Teorii i Metodyki 
Sportów Wodnych AWF w Krakowie

• Fundacja im. ks. Siemaszki, Zespół Sportowo-Rekreacyjny 
w Piekarach

• Firma Handlowo-Usługowa Bema – Marek Kosiba w Krakowie

• Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Krakowie, 
Kuratorium Oświaty w Krakowie

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

Komitet Organizacyjny 

Przewodnicząca:  prof. Ewa Dybińska
Członkowie: prof. Edward Mleczko
                         prof. Stanisław Sterkowicz
                         dr Grażyna Kosiba
Sekretarze: mgr Jacek Major
                    mgr Marek Kosiba

Patronat honorowy: • Marszałek Województwa Małopolskiego
• Małopolski Kurator Oświaty
• Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
• Prezes Fundacji im. ks. Siemaszki

Patronat medialny: • TVP 3 Kraków
• „Dziennik Polski”

Informacje: Wszelkich informacji udziela mgr Marek Kosiba, 
tel./fax 012 429 91 37, tel. kom. 0 602 21 31 83, 
e-mail: bema@bema.krakow.pl 
lub znajdziecie je na stronach: www.bema.krakow.pl, 
www.kuratorium.krakow.pl/aktualnosci


