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ROZPRAWY I ARTYKUŁY 
Dariusz Pośpiech, Beata Juras, Joachim Raczek 

Sprawność motoryczna uczniów w wieku 10–17 lat z wybranych regionów Japonii i Polski 
 
Cel badań. Celem tego opracowania jest ocena poziomu i struktury sprawności motorycznej młodzieży z 
Górnego Śląska i regionu Nara w Japonii z uwzględnieniem trójczynnikowego modelu rozwoju wg Baltesa. 
Materiał i metody. Materiał zebrano w 2000 roku w ramach międzynarodowego programu badawczego o nazwie 
„Motorische Entwicklung in der Lebensspanne”, koordynowanego przez uniwersytety w Heidelbergu i Nara. 
Badaniami objęto grupę 1873 chłopców i dziewcząt z Górnego Śląska w wieku 10–17 lat oraz ich 1865 
rówieśników z regionu Nara. Materiał empiryczny opracowano posługując się metodami statystyki opisowej. 
Zdefiniowano profile sprawności motorycznej oraz zastosowano analizę wariancji z klasyfikacją dwukrotną 
uzupełnioną analizą post hoc (test RIR Tukeya). 
Wyniki. Profile motoryczne ukazują, iż uczniowie i uczennice z regionu Nara przewyższają rówieśników z regionu 
Górnego Śląska we wszystkich zdolnościach motorycznych. Przynależność kulturowa Japonia–Polska istotnie 
różnicowała dziewczęta i chłopców z Górnego Śląska i Nara we wszystkich próbach motorycznych. Wiek wpływał 
istotnie statystycznie na wyniki szybkości, siły eksplozywnej, wytrzymałości, koordynacji szybkiej oraz gibkości w 
obu badanych populacjach dziewcząt i chłopców. Badani chłopcy japońscy we wszystkich grupach wiekowych 
osiągali lepsze wyniki w szybkości, sile eksplozywnej, wytrzymałości, koordynacji precyzyjnej i szybkiej. 
Dziewczęta z regionu Górnego Śląska osiągały istotnie statystycznie wyższe wyniki od swoich rówieśniczek z 
regionu Nara jedynie w szybkości w wieku 16 i 17 lat oraz gibkości w 17. roku życia. 
 
 

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

 
Wstęp. Opracowanie jest trzecią częścią cyklu poświęconego działaniom ruchowym uwarunkowanym siłą i 
szybkością. Omówiono wpływ różnic międzypłciowych na wyniki. Dla przejrzystego przedstawienia zależności 
między strukturą a funkcją analizę ograniczono do podstawowych cech somatycznych – wysokości i masy ciała. 
Dokonano przeglądu prac, w których na podstawie wymiarów ciała określono możliwości siłowe kobiet i 
mężczyzn oraz cechy anatomiczne wpływające na słabsze osiągnięcia kobiet w biegach, skokach i rzutach. 
Cel pracy. Poznanie zależności prób siłowo-szybkościowych od budowy ciała, głównie w aspekcie różnic 
międzypłciowych z uwzględnieniem pozycji (do rzutów i pchnięć) przed ich wykonywaniem i ciężaru stosowanego 
sprzętu. Ponadto określenie wartości diagnostycznych zastosowanych wskaźników przeznaczonych do oceny 
zdolności siłowo-szybkościowych. 
Materiał i metody. Zbadano 98 studentów i 79 studentek AWF we Wrocławiu (ich dane somatyczne i wyniki 
pomiarów motorycznych przedstawiono w części I i II; gdzie również zamieszczono instrukcje przeprowadzonych 
prób i opisy konstrukcji wskaźników). Opracowane statystycznie dane posłużyły do określenia różnic 
międzypłciowych. Zastosowano trzy metody: Mollisona, Fishera i Penrose’a. Posługując się korelacją Spearmana 
wyeliminowano najmniej wiarygodną metodę Mollisona. Dwie pozostałe uzupełniono o wyniki proporcji (w formie 
odsetek) rezultatów kobiet odniesionych do rezultatów uzyskanych przez mężczyzn. 
Wyniki. Największą różnicę w odległości rzutów odnotowano w rzucie jednorącz piłką o ciężarze 1 kg. Niskie 
osiągnięcia kobiet w rzutach są konsekwencją ich uwarunkowań genetycznych, które wywołały zmiany 
anatomiczne, utrudniające uzyskanie dobrych wyników. Znaczną przewagę mężczyzn zauważono również w 
wynikach pchnięć piłek sprzed klatki piersiowej i z pozycji bocznej. Na podstawie interkorelacji między wynikami 
rzutów i pchnięć, przez obliczenie wartości przeciętnych określono próby najbardziej reprezentatywne dla danej 
płci. Najwyższą ocenę uzyskały próby wykonane najcięższą piłką o ciężarze 3 kg, a następnie rezultaty pchnięcia 
sprzed klatki piersiowej oraz plasujące się na ostatnich miejscach rzuty do przodu. We wszystkich ujęciach 
zauważa się ściślejsze więzi w grupach kobiet, dla których najbardziej „korzystne” są rzuty do tyłu; w przypadku 



mężczyzn – oba pchnięcia. Dogodne dla obu płci jest pchnięcie sprzed klatki piersiowej. Odnotowano 
umiarkowany wpływ cech somatycznych na wyniki prób. Wyższe wartości wysokości ciała sprzyjały kobietom w 
skoku w dal, a mężczyznom – w pchnięciach piłek sprzed klatki piersiowej. Silniejsze umięśnienie idące w parze 
z większą masą ciała wpływało na uzyskane przez mężczyzn odległości w skoku w dal. Nieco starszym 
studentkom większe możliwości stworzyły pchnięcia sprzed klatki piersiowej i rzuty do przodu. Zestawienie 
współczynników korelacji wskaźników oceniających motorykę umożliwiło określenie ich skuteczności. Więcej 
informacji dostarczyły wskaźniki siły zrywowej, osiągające najwyższe związki w grupie kobiet; najwartościowszą 
próbą było pchnięcie sprzed klatki piersiowej najcięższą piłką. 
Wnioski. Z testowanych metod definiowania różnic międzypłciowych najbardziej wiarygodna okazała się metoda 
współczynników dyskryminacji Fishera. Ze względu na uwarunkowania anatomiczne do oceny możliwości siłowo-
szybkościowych kobiet nie powinno się stosować rzutów piłkami jednorącz. Najprzydatniejsze do oceny 
sprawności motorycznej są próby wykonywane piłkami najcięższymi. Do oceny sprawności kobiet dogodne są 
rzuty z obu pozycji, a mężczyzn – pchnięcia. Uniwersalna jest pozycja wyrzutna sprzed klatki piersiowej. 
 

 
Włodzimierz Starosta, Tadeusz Rynkiewicz 

Stronne zróżnicowanie poziomu zdolności zachowania równowagi statycznej w zależności od rozmaitej informacji 
wzrokowej u osób w wieku 16–19 lat 

 
Wstęp. Zdolność zachowania równowagi – to jedna z ważniejszych zdolności koordynacyjnych, wpływających na 
jakość czynności ruchowych człowieka we wszystkich okresach jego życia i jako taka jest przedmiotem badań 
licznych autorów. Badacze najrzadziej koncentrują się jednak na śledzeniu jej poziomu w zmiennych warunkach 
oraz jej stronnego zróżnicowania. 
Cel badań. Z tego też względu celem badań było: (1) określenie poziomu zdolności zachowania równowagi 
statycznej w zmiennych warunkach; (2) Poszukiwanie stronnego zróżnicowania poziomu tej zdolności w 
zależności od rozmaitej informacji wzrokowej. 
Materiał i metody. Badaniom poddano 52 osoby płci męskiej w wieku 16–19 lat. Do oceny poziomu zdolności 
zachowania równowagi statycznej stosowano metodę posturograficzną. Badani wykonywali trzy zadania testowe 
na posturografie w pozycji stojącej przy oczach otwartych, zamkniętych i w warunkach sprzężenia zwrotnego. 
Każde zadanie trwało 32 sekundy. 
Wyniki. Największe zmiany w stabilności położenia ciała wywołało wyłączenie kontroli wzrokowej, a w 
konsekwencji – znaczące pogorszenie precyzji funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Uzewnętrzniło 
się to w obniżeniu poziomu orientacji przestrzennej i mniej dokładnym różnicowaniu ruchów, wpływając na 
obniżenie poziomu zdolności zachowania równowagi statycznej. Podobną tendencję obserwowali inni autorzy. 
Badani częściej wychylali OSC w pozycjach: „przód – w lewo” i „tył – w prawo”. Być może, typowe dla człowieka 
jest asymetryczne obciążenie stopy po przekątnej figury, której krawędzie tworzą zewnętrzne części obu stóp. 
Największa asymetria wystąpiła przy wykonaniu zadania z zamkniętymi oczyma. Stosunkowo niewielką 
asymetrię położenia ciała stwierdzono w zadaniu ze „sprzężeniem zwrotnym”. Prawdopodobnie badani, 
obserwując na monitorze przemieszczenie środka ciężkości własnego ciała, mogli większym stopniu korygować 
jego położenie, tj. umieszczać go w centralnej części ekranu. 
Wnioski. (1) Zmiany warunków przeprowadzenia pomiarów poziomu zdolności zachowania równowagi 
statycznej, tj. bez kontroli wzrokowej, i podczas „sprzężenia zwrotnego” znacząco obniżyły wyniki. (2) Mniejsze 
wychwiania OSC odnotowano w płaszczyźnie czołowej niż strzałkowej. (3) Najniższy poziom zdolności 
zachowania równowagi statycznej wystąpił przy wykonaniu zadania z zamkniętymi oczyma. (4) Asymetria 
zdolności zachowania równowagi statycznej przejawiła się w skośnym przemieszczeniu OSC w stosunku do 
podłużnej osi ciała, co wywołało częstsze obciążanie przez badanych przedniej części lewej stopy i tylnej części 
prawej stopy. 
 
 

Wacław Mirek, Edward Mleczko, Jerzy Januszewski 
Aktywność ruchowa krakowskich studentów a ich sprawność fizyczna 

 
Cel badań. W badaniach własnych podjęto próbę określenia związku między poziomem aktywności ruchowej 
krakowskich studentów z pierwszego roku studiów a ich rozwojem somatycznym, funkcjonalnym i motorycznym 



oraz poznania wpływu różnych form zajęć ruchowych na rozwój niektórych komponentów sprawności fizycznej 
badanej w koncepcji health-related fitness (H-RF). 
Materiał i metody badań. Wykorzystano materiał zebrany w badaniach prowadzonych na terenie ośmiu 
państwowych uczelni Krakowa. Ogółem uwzględniono wyniki badań 3453 studentów, w tym 1744 kobiet i 1709 
mężczyzn przyjętych na pierwszy rok studiów. Wyliczono podstawowe charakterystyki statystyczne w grupach 
wyróżnionych ze względu na poziom aktywności ruchowej (wysoki, średni, niski). Przeprowadzono także 
obserwacje ciągłe 152 studentów z AWF i Politechniki Krakowskiej. Różnice między grupami badano z 
wykorzystaniem analizy wariancji. Istotność statystyczną sprawdzono testem post hoc NIR. 
Wyniki. Przeprowadzona analiza zebranych materiałów pochodzących z badań pierwszego rocznika 
studiujących w Krakowie pozwoliła potwierdzić pozytywny wpływ zwiększonej aktywności ruchowej na poziom 
rozwoju funkcjonalnego i motorycznego, szczególnie u mężczyzn. Przyjęto założenie, że efekt pracy 
pedagogicznej był widoczny jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Kierunek i zakres dynamiki rozwoju 
sprawności fizycznej na uczelniach różniących się jakością i liczbą obligatoryjnych zajęć fizycznych w programie 
studiów pozwolił zauważyć odwrotnie proporcjonalną zależność między poziomem cech somatycznych i 
funkcjonalnych oraz zdolności motorycznych w pierwszych badaniach a ich dynamiką rozwoju w kolejnych latach 
studiów. 
Wnioski. Należy uważać aktywność fizyczną za ważny czynnik wpływający na rozwój sprawności fizycznej 
studentów ujętej w koncepcji zdrowia. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego mogą być bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na jej poziom. W związku z tym nie powinno się rezygnować z takiej formy uczestnictwa 
młodzieży akademickiej w kulturze fizycznej. 
 
 
Jadwiga Szymura, Magdalena Więcek, Jerzy Cempla, Marcin Maciejczyk, Joanna Gradek, Marek Bawelski 

Poziom wydolności anaerobowej 9–10-letnich dziewcząt o nadmiernym stopniu otłuszczenia ciała 
 
Cel badań. Określenie poziomu wydolności anaerobowej w grupie dziewcząt o ponadprzeciętnym stopniu 
otłuszczenia ciała w porównaniu z ich szczuplejszymi rówieśniczkami. 
Materiał i metody badań. W badaniu uczestniczyło 41 dziewcząt w wieku 9–10 lat (20 dziewcząt o nadmiernym 
stopniu otłuszczenia i 21 o przeciętnym stopniu otłuszczenia). Badane dziewczęta wykonywały Force-velocity 
test, zgodnie z propozycją Vandewalle’a i wsp. (1985). 
Wyniki i wnioski. Wyższe bezwzględne wartości MAP notowano w grupie dziewcząt o nadmiernym stopniu 
otłuszczenia ciała, jednak różnica międzygrupowa nie była istotna statystycznie. Porównywane grupy znamiennie 
różniły się poziomem maksymalnej mocy anaerobowej wyrażonej w relacji do masy ciała. Niższe o blisko 19% 
wielkości tego parametru notowano w grupie badanej. Nie stwierdzono istotnych różnic międzygrupowych w 
poziomie maksymalnej mocy anaerobowej wyrażonej relatywnie do masy ciała szczupłego. Optymalna siła oporu 
w wartościach bezwzględnych nie różnicowała porównywanych grup w sposób istotny. Relatywne odniesione do 
masy ciała wielkości siły hamującej były jednak w grupie badanej znacząco niższe (o 23%). Zgodnie z 
oczekiwaniami nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w wartościach względnych siły oporu, w 
odniesieniu do beztłuszczowej masy ciała. Dziewczęta z obu grup poziom maksymalny mocy anaerobowej 
uzyskały w podobnym czasie (tuz) oraz przy zbliżonym maksymalnym rytmie obrotów. Wyniki badań wskazują na 
niższe u dziewcząt nadmiernie otłuszczonych możliwości wykonywania wysiłków o charakterze beztlenowym. 
Przemawiają za tym słabsze rezultaty w zakresie maksymalnej i średniej mocy anaerobowej, wyrażonej w ujęciu 
relatywnym do masy ciała badanych dziewcząt. 

 
 

Irena Momola 
Rozwój morfologiczny i poziom zdolności motorycznych chłopców uprawiających różne dyscypliny sportowe 

 
Cel pracy. Ukazanie różnic w budowie ciała i poziomie zdolności motorycznych chłopców z okolic Sanoka 
trenujących zespołowe gry sportowe (siatkówkę i piłkę nożną) i sporty zimowe (łyżwiarstwo szybkie i hokej na 
lodzie) oraz określenie wielkości różnic w wartości badanych parametrów motorycznych pomiędzy grupami 
chłopców: z Sanoka, z Krakowa i z próby ogólnopolskiej. Określono również współzależności występujące 
pomiędzy badanymi parametrami. 



Materiał i metody. Badaniami objęto 118 jedenastoletnich chłopców uprawiających różne dyscypliny sportowe z 
terenu Sanoka i okolic. Badani trenowali co najmniej rok w następujących klubach: Sanoczanka Sanok, Górnik 
Sanok, Gimmball Tarnawa Dolna, Młodzieżowy Klub Hokejowy Sanok, Stal Sanok oraz Komunalni Sanok. 
Badania przeprowadzono w latach 2006–2007, wykorzystując do tego celu Europejski Test Sprawności Fizycznej 
Eurofit. Przeprowadzono pomiary antropometryczne (mierzono grubość fałdów skórno-tłuszczowych, wysokość i 
masę ciała) oraz próby sprawności fizycznej. Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 
metod: jednoczynnikowej analizy wariancyjnej, analizy korelacji prostoliniowej, analizy głównych składowych. 
Wyniki i wnioski. Wysokość i masa ciała łyżwiarzy szybkich, hokeistów, siatkarzy i piłkarzy nożnych pozostaje w 
normie rozwojowej. Sprawność fizyczna łyżwiarzy, hokeistów, siatkarzy i piłkarzy nożnych była zróżnicowana. W 
równowadze ogólnej jedynie łyżwiarze szybcy osiągnęli poziom niski zaś gibkość hokeistów i siatkarzy oceniono 
jako wysoką. Badani osiągali nieco wyższe wyniki w większości prób sprawności fizycznej w porównaniu do 
rówieśników krakowskich i chłopców z próby ogólnopolskiej. 
 

PRACE PRZEGLĄDOWE 
Wacław Petryński 

O istocie automatyzacji 
 
W pracy wskazano na dwie podstawy sprawności wszelkich czynności czuciowo-ruchowych: wydolność fizyczną i 
sposób przetwarzania informacji, który decyduje o sprawności sterowania przepływami mocy w ustroju żywym. 
Skupiono się na drugim z wymienionych aspektów. Podjęto zagadnienie podwyższania sprawności wykonywania 
wszelkich czynności czuciowo-ruchowych wskutek automatyzacji. Przyczyną podwyższenia sprawności jest 
zmniejszenie konieczności świadomego, wymagającego wykorzystania sprzężenia zwrotnego przetwarzania 
informacji. W ten sposób osiąga się zwolnienie pozostających do dyspozycji człowieka, który wykonuje daną 
czynność czuciowo-ruchową, ograniczonych z natury zasobów pamięci krótkotrwałej, pamięci operacyjnej (Autor 
jest zwolennikiem poglądu, że oba te układy należy traktować jako osobne podsystemy pamięci) i uwagi. Dzięki 
temu skraca się czas niezbędny do wykonania danej czynności. Problem przedstawiono uwzględniając budowę 
pamięci, zasady ogólnej teorii systemów i modelu budowy ruchów Bernsztejna. 
Przedstawiono rozszerzony wzorzec przetwarzania informacji w trakcie wykonywania czynności czuciowo-
ruchowej przez człowieka. Wykazano, że mogą one stanowić podstawę spójnego wzorca sterowania ruchami, 
wyjaśniającego podwyższenie sprawności wskutek automatyzacji. Powiązano również problemy porcjowania, 
kodowania, torowania i automatyzacji. Przedstawiono ogólny schemat procesu automatyzacji oraz wskazano na 
istotną różnicę między pojęciami „wyćwiczalność” i „wytrenowalność”. Powiązano też sterowanie ruchami z 
wykorzystaniem procesów zautomatyzowanych ze zjawiskami psychologicznymi, wynikającymi z prawa Yerkesa- 
Dodsona. Wykazano, że pięciopoziomowy wzorzec budowy ruchów nadal stanowi solidną podstawę dla spójnego 
wzorca sterowania ruchami, w który można harmonijnie wpisać dokonania innych uczonych, również takich, 
którzy w swoich badaniach i analizach nie korzystali z osiągnięć Bernsztejna. 
 

POLEMIKI I DYSKUSJE 
Wacław Petryński 

It’s a Long Way to Philadelphia! czyli piechotą do Filadelfii 
 
W artykule, pomyślanym jako prezentacja ciemnych stron jednego z najbardziej znanych rankingów publikacji 
naukowych, autor polemizuje z opartymi na stereotypach myślowych kompleksami polskich środowisk 
opiniotwórczych. 
Dostrzegając zagrożenie, jakie dla kondycji rodzimych nauk o kulturze fizycznej stanowi uleganie obcym 
(amerykańskim) wzorom, przypomina chlubne tradycje polskie. Zwraca również uwagę na konieczność wzięcia w 
karby spójnej refleksji teoretycznej hałd informacji, które grożą zastojem nauki. 
 
 

Józef Drabik 
Na tropach bredni i banałów w naukach o kulturze fizycznej na poziomie habilitacji 

 
W przedłożonym niżej materiale cytuje się fragmenty z prac habilitacyjnych autorów wywodzących się z różnych 
środowisk w Polsce. Cytaty te przygotowano w nadziei zwrócenia uwagi na symptomy zagrożeń dla nauk o 



kulturze fizycznej. W tym kontekście tekst ten nawiązuje do Stanowiska Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i 
Integracji Społecznej PAN z dnia 28 kwietnia 2005 roku. 
 

INFORMACJE 
Anatol Gierasiewicz, Edward Mleczko, Ałła Danilenko, Włodzimierz Starosta 

IV Sympozjum Międzynarodowe „Wschód – Białoruś – Zachód. Współpraca w Dziedzinie Kształtowania 
i Wzmocnienia Zdrowia”, Brześć, 24–28 paźdzernika 2007 

 
W dniach 24–28 października br. odbyło się IV Sympozjum Międzynarodowe WSCHÓD – BIAŁORUŚ – 
ZACHÓD. Współpraca w dziedzinie kształtowania i wzmocnienia zdrowia pod skróconym tytułem Zdrowie – 
2007. Wysłuchano dziewięciu referatów na czterech posiedzeniach plenarnych, około stu doniesień w trakcie 
sześciu posiedzeń sekcji zgrupowanych w dwu kierunkach: edukacyjnym i profilaktyczno-rehabilitacyjnym. 
Referaty wygłosiło ponad stu badaczy z sześciu obwodów Białorusi, ośmiu obwodów Rosji, dziesięciu 
województw Polski, sześciu obwodów Ukrainy, Litwy oraz Łotwy. Organizacji tego prestiżowego przedsięwzięcia 
podjął się zespół pracowników Katedry Lecznictwa i Rehabilitacji Kutury Fizycznej Państwowego Uniwersytetu 
Brzeskiego, we współpracy z partnerami z Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Aerokosmicznego im. 
Akademika M.F. Reszetniewa, Krasnojarskiej Państwowej Akademii Medycznej oraz Państwowego Uniwersytetu 
Grodnieńskiego. 
 

Włodzimierz Starosta, Jan Konarski 
Nowe idee w zakresie podstaw nauki o ruchu człowieka i nauki o sporcie – stan obecny i perspektywy. 

(Sprawozdanie z 10. Międzynarodowej Konferencji Sport Kinetics 2007, Belgrad) 
 

W dniach 24–26 sierpnia 2007 r. odbyła się w Belgradzie (Serbia) międzynarodowa konferencja naukowa 10. 
Sport Kinetics 2007. Była ona podwójnie jubileuszowa, bo dziesiąta z kolei i związana z piętnastą rocznicą 
powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej – International Association of Sport Kinetics 
(IASK). 
 

Ogłoszenie 
 

Konkurs Publikacji Naukowych z Zakresu Dydaktyka Wychowania Fizycznego 
o Nagrodę im. prof. dr hab. Bogdana Czabańskiego 


