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ROZPRAWY I ARTYKUŁY 
Božena Paugshová, Martin Pupiš 

Zmiany wskaźników wydolności fizycznej biegaczki narciarskiej w okresie przygotowawczym 
 
W artykule przedstawiono wyniki badań, w których poddano analizie trening biegaczki narciarskiej klasy 
międzynarodowej w okresie przygotowawczym. Zbadano strukturę obciążenia oraz jego wpływ na wydolność 
fizyczną. W okresie obserwacji odnotowano wzrost VO2 max z 58,15 ml · kg–1 · min–1 do 63,15 ml · kg–1 · min–1 
(tj. o 5 ml · kg–1 · min–1). Równocześnie zaobserwowano zmianę krzywej mleczanowej i prędkości na poziomie 
ANT (adekwatnie do takiego samego poziomu HR i LA). 
 
 

Ewa Bakońska-Pacoń, Marek Zatoń, Agnieszka Jastrzębska, Iwona Wierzbicka-Damska 
Ocena wybranych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów  

u narciarzy zjazdowych i biatlonistów 
 
Cel pracy. Wysiłek fizyczny jest jednym z czynników, które wywołują naruszenie równowagi kwasowo--
zasadowej organizmu. Kierunek i stopień nasilenia tych zmian zależy od rodzaju wysiłku, a także od adaptacji 
organizmu. Celem pracy była ocena wybranych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej biatlonistów i 
narciarzy zjazdowych oraz wpływ wysiłków maksymalnych na zmiany tych parametrów. 
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 15 biatlonistów wykonujących test progresywny oraz 26 narciarzy 
zjazdowych wykonujących 30-sekundowy test Wingate, jak również dwie grupy kontrolne. W obu grupach 
wykonano pomiar wskaźników fizjologicznych. 
We krwi arterializowanej, pobieranej z opuszki palca przed wysiłkiem i w 3 minuty po wysiłku oznaczano: 
stężenie jonów wodorowych (H+), niedobór zasad (BE), prężność tlenu (pO2) i dwutlenku węgla (pCO2), stężenie 
mleczanu (LA) oraz stężenie elektrolitów: Na+, K+. 
Wyniki. Zmiany parametrów równowagi kwasowo-zasadowej po testach wysiłkowych obu grup wskazują na 
wystąpienie kwasicy metabolicznej, natomiast obniżenie pCO2 we wszystkich grupach badanych dowodzi 
kompensacji tego zaburzenia. Wykazano, że biatloniści posiadali większą pulę zasad buforujących (BE 1,28 ± 
1,00 mmol/l) w stosunku do grupy narciarzy zjazdowych (BE –0,08 ± 1,52) i grupy kontrolnej (BE 0,44 ± 1,18). 
Wykazywali się także mniejszymi zmianami powysiłkowymi parametrów równowagi kwasowo-zasadowej. 
Wnioski. Biatloniści charakteryzowali się wszechstronnym poziomem adaptacji, natomiast narciarze zjazdowi 
wykazywali niski poziom adaptacji beztlenowej. 
 

 
Helena Elegańczyk-Kot, Barbara Pospieszna, Katarzyna Domaszewska 
Analiza zmian poziomu wydolności fizycznej w rocznym cyklu treningowym  

na przykładzie zawodnika uprawiającego narciarstwo zjazdowe 
 

Zawodnicy uprawiający narciarstwo zjazdowe powinni cechować się wysoką wydolnością zarówno tlenową, jak i 
beztlenową. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone w kluczowych momentach cyklu treningowego badania 
wydolnościowe pozwalają określić poziom wydolności zawodnika. Wnikliwa analiza otrzymanych wyników 
umożliwia właściwe dobranie metod i obciążeń treningowych, które należy na bieżąco konfrontować z aktualnym 
poziomem stanu zdrowia psychicznego i fizycznego zawodnika. Tylko takie całościowe podejście do kwestii 
sterowania treningiem może prowadzić do osiągnięcia oczekiwanego wyniku sportowego. 
Celem przeprowadzonych badań była ocena wydolności tlenowej i beztlenowej narciarza zjazdowca w rocznym 
cyklu treningowym. 



Badaniom poddano zawodnika uprawiającego narciarstwo zjazdowe, posiadającego klasę mistrzowską. 
Testy wysiłkowe przeprowadzono w trzech terminach rocznego cyklu treningowego (okres wstępny, 
przygotowawczy i startowy). Maksymalny minutowy pobór tlenu oznaczono podczas testu na bieżni 
mechanicznej, a wydolność beztlenowa oceniona została podczas 30-sekundowego testu Wingate. 
Poziom wydolności tlenowej w trzech terminach badań uległ nieznacznemu obniżeniu, co można tłumaczyć 
zwiększaniem udziału elementów siłowych i szybkościowych zastosowanych w treningu sportowym. Niemniej 
jednak poziom VO2 max u analizowanego zawodnika, w porównaniu z wynikami światowej klasy narciarzy [2], 
jest stanowczo niższy. Zaleca się zatem położenie większego nacisku na komponentę wytrzymałościową w 
początkowych okresach rocznego cyklu treningowego. Analiza wyników testu Wingate obrazuje prawidłową 
tendencję do zwiększania w czasie kolejnych terminów badań wartości mocy maksymalnej oraz czasów jej 
uzyskania i utrzymania. Z kolei wskaźnik spadku mocy progresywnie ulegał zmniejszeniu. Uzyskane wyniki 
sugerują poprawny dobór obciążeń treningowych, niemniej jednak należałoby wykonać więcej pracy 
powtórzeniowej w celu zwiększenia szczytowej mocy maksymalnej. 
 
 

Przemysław Bujas, Dariusz Tchórzewski, Leszek Gargula 
Ocena poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego kandydatów do ZSMS w Zakopanem  

na tle populacji rówieśniczej 
 
Cel pracy. Celem opracowania jest określenie poziomu sprawności motorycznej i podstawowych parametrów 
somatycznych u młodzieży piętnastoletniej kandydującej do ZSMS w Zakopanem na tle nietrenujących 
rówieśników. Realizacja tego celu sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania: (1) Czy zawodnicy 
różnią się pod względem predyspozycji morfologiczno-strukturalnych od populacji ogólnopolskiej? (2) Czy poziom 
poszczególnych zdolności motorycznych zawodników jest wyższy w odniesieniu do populacji? (3) Czy różnice 
pomiędzy zawodnikami a populacją są zbliżone dla obu płci? 
Materiał i metody. Badaniu poddano grupę 105 dziewcząt i 180 chłopców, kandydatów do LO ZSMS w 
Zakopanem, uprawiających sporty zimowe. Materiał porównawczy stanowiły wyniki badań rówieśników z 
aglomeracji krakowskiej oraz siatki centylowe sprawności wg baterii testów Eurofit. Analizie poddano 
podstawowe parametry somatyczne i zdolności motoryczne, w tym: zdolności siłowe w aspekcie lokalnym, 
odporność mięśnia na zmęczenie, wytrzymałość, maksymalną moc anaerobową niekwasomlekową, równowagę i 
gibkość. Wykorzystano w tym celu powszechnie stosowane i pozytywnie zweryfikowane testy motoryczne. 
Wyniki i wnioski. Wyniki badań grup sportowych pod względem podstawowych cech somatycznych (wysokości i 
masy ciała) lokują się wokół wartości średnich dla populacji. Ich przewagę można dostrzec w korzystniejszym 
składzie ciała (zwłaszcza w grupie kobiet). Wyraźną dominację badanych obserwujemy natomiast we wszystkich 
testach motorycznych. W grupach kobiet odnotowujemy większe zróżnicowanie pomiędzy trenującymi i 
nietrenującymi, równocześnie dymorfizm płciowy cech somatycznych, jak i sprawności przybiera większe 
wartości u nietrenujących. 
 
 

Ivan Čillík, Ľubomír Král 
Efektywność nauki jazdy na nartach zjazdowych u początkujących w zależności od długości nart 

 
Biorąc pod uwagę postęp, jaki dokonał się w narciarstwie w ostatnich latach, do nauczania jazdy na nartach 
wykorzystuje się aktualną technikę carvingową z zastosowaniem nowych taktyk metodycznych. 
Celem badania, którym objęto początkujących narciarzy, było porównanie efektywności nauki jazdy na krótkich 
nartach (poniżej 100 cm) – o stopniowo rosnącej długości (grupy A1, A2) i na nartach o 10–15 cm krótszych od 
wzrostu danej osoby (grupy B1, B2). Do porównania efektywności nauki posłużono się danymi na temat różnic 
czasu poświęcanego na opanowanie etapu podstawowego, technicznej jakości wykonania skrętów w carving fun 
parku oraz wynikami zawodów w slalomie gigancie, zorganizowanych na zakończenie kursu. 
Badania prowadzono w szkole narciarskiej i na kursie narciarskim w szkole średniej. W szkole narciarskiej grupa 
A1 składała się 19 kursantów, a grupa B1 – z 20 kursantów. Uczestników kursu w szkole średniej podzielono 
natomiast na dwie grupy: A2 i B2. W trakcie nauki jazdy stosowano metody austriackiej szkoły narciarskiej. 
Kursanci z grup A1 i A2 opanowali podstawy etap nauki jazdy na nartach średnio w ciągu 325 minut (5 godzin 25 
min). Kursanci z grup B1 i B2 opanowali podstawowy etap nauki jazdy na nartach o 10–15 cm krótszych od 



wzrostu danej osoby, w którym wykorzystuje się także łuki płużne, średnio w ciągu 16 godzin. Kursanci z grupy 
A2, którzy uczyli się jazdy na krótkich nartach, osiągnęli w zawodach średni wynik czasowy o 0,92 s lepszy niż 
kursanci z grupy B2. Kursanci z grupy A2, którzy uczyli się jazdy na krótkich nartach, osiągnęli w zawodach w 
carving fun parku lepsze wyniki niż kursanci z grupy B2. 
Wyniki potwierdziły większą efektywność nauki jazdy u osób początkujących na krótkich, stopniowo 
przedłużanych nartach (grupy A1, A2). 
 
 

Piotr Kunysz, Beata Blachura 
Zmiany wskaźnika BMI oraz składu ciała snowboardzistów  

w efekcie pięciodniowego szkolenia snowboardowego 
 

Celem pracy było ustalenie, jak zmienia się w efekcie pięciodniowego szkolenia skład ciała oraz wskaźnik BMI 
snowboardzistów w zależności od poziomu zaawansowania. 
Badania przeprowadzono wykorzystując wagę elektroniczną, model TBF-300P firmy Tanita podczas obozów 
zimowych studentów AWF Wrocław, które trwały 6 dni (5 dni szkolenia) i odbywały się w Zieleńcu (900–950 m 
n.p.m). 
Wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analiza pozwoliły na stwierdzenie, iż szkolenie snowboardowi w formie 
pięciodniowego obozu spowodowało zmiany wskaźnika BMI (wzrost) oraz poszczególnych elementów składu 
ciała. Zmiany wskaźnika BMI miały ten sam kierunek (wzrost) w grupach o różnym poziomie zaawansowania, a 
jedynie w grupie osób początkujących okazały się one istotne statystycznie. W obu grupach zanotowano wzrost 
masy ciała przy jednoczesnym spadku masy tłuszczu oraz wzroście objętości wody w organizmie. Jedynie 
beztłuszczowa masa ciała wzrosła w grupie początkujących, a spadła w grupie jeżdżących. 
 
 

Beata Blachura 
Rola i zadania nauczyciela narciarstwa zjazdowego w procesie usprawniania ruchowego i integracji społecznej  

w opinii inwalidów wzroku 
 
Lęk przed poruszaniem się jest jedną ze znaczących barier ograniczających aspiracje życiowe inwalidów wzroku. 
Powszechnie wiadomo, że racjonalna i celowa aktywność ruchowa wpływa nie tylko na ogólne usprawnienie, ale 
i odbudowywanie zaburzonego poczucia własnej wartości. Narciarstwo zjazdowe – ze względu na 
niestandardowe warunki środowiskowe i zespół czynności składających się na technikę narciarską – 
kompleksowo rozwija niepełnosprawny organizm. Podstawowym warunkiem robienia postępów jest pokonanie 
bariery psychicznej, pojawiającej się w nowym, odmiennym środowisku. Za kształtowanie możliwości 
kompensacyjnych, odzwierciedlających i przystosowujących do nauki jazdy na nartach, odpowiedzialny jest 
nauczyciel – pełniący również funkcję przewodnika. 
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zakres kompetencji nauczyciela, które decydują o bezpiecznej i skutecznej 
organizacji procesu uczenia się i nauczania narciarstwa zjazdowego w opinii inwalidów wzroku, uczestniczących 
w zajęciach narciarskich. 
Badania przeprowadzono w latach 1999–2007 w Zieleńcu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z 
wykorzystaniem kwestionariuszy ankietowych. Grupa 41 inwalidów wzroku, uczestnicząca w intensywnych, 
siedmiodniowych zajęciach narciarskich, odpowiadała na pytania (kafeteria zamknięta i otwarta), będące źródłem 
informacji decydujących o komunikacji, lepszym rozumieniu rzeczywistości i skutecznym poruszaniu się w 
nowych warunkach. Zdaniem ankietowanych, niewidomi i niedowidzący narciarze oczekują od swego 
nauczyciela-opiekuna odpowiedniej atmosfery zajęć, pozwalającej przekraczać bariery własnych możliwości. 
Wskazują również na dogodne warunki atmosferyczne, śniegowe i organizacyjne uczenia się i nauczania 
narciarstwa oraz na bariery, które ograniczają ich aktywność, nie tylko narciarską. 
 
 

Dariusz Tchórzewski, Andrzej Szczygieł 
Wzajemne relacje pomiędzy równowagą dynamiczną a wynikami slalomu giganta  

wśród adeptów narciarstwa zjazdowego 
 



Cel pracy. Celem opracowania jest określenie związków pomiędzy poziomem równowagi dynamicznej a 
stopniem opanowania techniki narciarstwa zjazdowego (określonym na podstawie wyników slalomu giganta) u 
osób dorosłych, poddanych podstawowemu szkoleniu narciarskiemu. 
Sformułowano następujące pytania badawcze: (1) Czy istnieją istotne relacje pomiędzy wynikami slalomu giganta 
a poszczególnymi parametrami równowagi dynamicznej? (2) Czy płeć badanych ma wpływ na te relacje? 
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 30 kobiet i 8 mężczyzn, studentów kierunku fizjoterapia AWF. 
Założeniem zakwalifikowania do grupy był brak wcześniejszych kontaktów z narciarstwem zjazdowym. Badania 
równowagi dynamicznej przeprowadzono na platformie balansowej Libra firmy EasyTech. Obejmowały one trzy 
próby, wykonywane osobno dla płaszczyzny czołowej i strzałkowej (łącznie sześć pomiarów): (1) pozycja stojąca; 
stopy równoległe; linia prosta; bez sprzężenia zwrotnego, (2) pozycja stojąca; stopy równoległe; linia prosta; ze 
sprzężeniem zwrotnym, (3) pozycja stojąca; stopy równoległe; sinusoida; ze sprzężeniem zwrotnym. Poziom 
opanowania techniki narciarstwa zjazdowego określono na podstawie wyników slalomu giganta. 
Wyniki. Nie uzyskano wyników, które potwierdzałyby istnienie zależności pomiędzy poziomem równowagi 
dynamicznej a wynikiem przejazdu slalomowego. Przeprowadzone obliczenia nie wskazują na różnice tych 
zależności w obrębie płci badanych. 
Wnioski. (1) Nie stwierdzono u adeptów narciarstwa zjazdowego zależności pomiędzy poziomem równowagi 
dynamicznej a wynikami slalomu giganta. (2) Nie wykazano różnic płciowych w odniesieniu do wzajemnych 
relacji pomiędzy równowagą dynamiczną a wynikami slalomu giganta. 
 
 

Dariusz Tchórzewski, Przemysław Bujas, Leszek Gargula 
Rozwój zdolności dostosowania motorycznego zawodników sportów zimowych w wieku 15–18 lat 

na tle grupy porównawczej 
 
Cel pracy. Celem opracowania jest określenie zmian poziomu zdolności dostosowania motorycznego u 
młodzieży (15–18 lat) poddanej procesowi treningowemu na tle nietrenujących rówieśników poprzez odpowiedź 
na postawione pytania: (1) Czy w trakcie trzyletniego okresu badań nastąpiła poprawa poziomu dostosowania 
motorycznego w wyniku działalności sportowej? (2) Czy zmiany w poziomie dostosowania motorycznego były 
jednakowe u obu płci? 
Materiał i metody. Materiał opracowania stanowią wyniki trzyletnich badań ciągłych uczniów i uczennic LO 
ZSMS w Zakopanem uprawiających sporty zimowe. Materiał porównawczy stanowiły wyniki prowadzonych 
równolegle badań rówieśników. Pomiarów dokonano wykorzystując miernik wyborów alternatywnych (MWA), 
emitujący dwie serie bodźców świetlnych i akustycznych odpowiednio o interwałach 1,2 oraz 0,8 s. 
Wyniki. We wszystkich badanych grupach stwierdzono statystycznie istotną poprawę wyników dostosowania 
motorycznego. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskiwały zawodniczki na tle rówieśniczek. Nie stwierdzono tak 
jednoznacznych rezultatów u mężczyzn. W grupach zawodniczych nie stwierdzono różnic w obrębie płci. 
Wnioski. (1) Zdolność dostosowania motorycznego systematycznie poprawia się w analizowanym przedziale 
wieku (15–18 lat). (2) Nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi o szybszym jej rozwoju u osób trenujących.  
(3)  Nie stwierdzono różnic płciowych w poziomie dostosowania motorycznego badanych zawodników. 
 
 

Leszek Gargula, Przemysław Bujas, Dariusz Tchórzewski 
Różnice w poziomie sprawności motorycznej przedstawicieli dyscyplin zimowych – kandydatów do ZSMS 

w Zakopanem 
 
Cel pracy. Celem pracy było określenie różnic w poziomie sprawności motorycznej przedstawicieli różnych 
dyscyplin zimowych na przykładzie 15-letnich kandydatów do LO Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w 
Zakopanem. 
Materiał i metody. Materiał opracowania stanowią wyniki badań 162 chłopców i 88 dziewcząt z różnych 
regionów Polski uprawiających dyscypliny zimowe. Do oceny poziomu sprawności motorycznej (obejmującej 
wytrzymałość, szybkość, siłę, koordynację, sprawność ukierunkowaną) zastosowano szereg powszechnie 
stosowanych testów populacyjnych, m.in. Eurofit. 
Wyniki i wnioski. U przedstawicieli dyscyplin zimowych sprawność motoryczna jest w większym stopniu 
zróżnicowana u mężczyzn niż u kobiet. Szczególnie dotyczy to poziomu zdolności szybkościowych, 



wytrzymałościowych i sprawności ukierunkowanej. Najlepsze rezultaty w poziomie zdolności wytrzymałościowych 
osiągali przedstawiciele narciarstwa biegowego, natomiast szybkościowych – skoczkowie. W badanych 
dyscyplinach nie stwierdzono podobieństw w poziomie zróżnicowania parametrów u kobiet i mężczyzn. 
 

POLEMIKI I DYSKUSJE 
Adam Haleczko, Leszek Korzewa, Ewa Misiołek, Urszula Włodarczyk 

Związki między próbami siłowo-szybkościowymi o odmiennej strukturze ruchu. Epilog 
 
Wstęp. Praca stanowi uzupełnienie publikacji, której trzy dotychczas wydane części poświęcono analizie 
związków podstawowych prób siłowo-szybkościowych. Do uzupełnienia badanych związków poprzez szersze 
omówienie znaczenia szybkości w rzutach skłoniły autorów zbyt małe dysproporcje w ciężarze piłek 
zastosowanych w pomiarach wyjściowych. Uwagi Farfela i innych autorów, zalecających do oceny zdolności 
szybkościowych stosowanie rzutów lekkimi przedmiotami, stanowiły zachętę do przeprowadzenia tego typu 
pomiarów. Jako teoretyczną przesłankę do tego rodzaju badań przyjęto odwrotnie proporcjonalną zależność 
między siłą a prędkością. Większe odległości uzyskane w rzutach lekkimi przedmiotami świadczą o 
predyspozycjach szybkościowych osoby badanej. Cennych informacji ostrzegających przed przeprowadzeniem 
rzutów zbyt lekkim sprzętem dostarczyły przekazy Matwiejewa i Zaciorskiego oraz szczególnie istotne dla 
praktyki zalecenia Mulaka. 
Cel. Uzupełnienie treści poprzednich części opracowania informacjami dotyczącymi znaczenia szybkości 
(prędkości ruchu) w próbach siłowo-szybkościowych oraz wyrażenie opinii na temat słuszności określania 
szybkości jako motorycznej zdolności „kompleksowej” lub „hybrydowej”. 
Materiał i metody. W maju 2008 r. przebadano 58 studentek i 47 studentów II roku Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Dokonano pomiarów podstawowych cech somatycznych oraz wykonano rzuty piłką 
lekarską 3 kg do tyłu i 1 kg jednorącz sposobem zbliżonym do rzutu piłką palantową. Podobną techniką 
wykonano rzuty piłkami gumowymi o ciężarze 304 g i 104 g. Próby te uzupełniono przeskokami przez listwę. 
Dodatkowo możliwości szybkościowe badanych określono wskaźnikiem utworzonym z wyników uzyskanych 
piłkami lekkimi, które odniesiono do odległości osiągniętych piłkami ciężkimi. Drugą grupę badawczą stanowiły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłoszycach, 34 uczennice i 34 uczniów klas IV–VII. Podobnie jak w zespołach 
studenckich, u dzieci określono budowę ciała, natomiast rzuty piłkami lekarskimi 2 kg i 1 kg wykonywano w przód 
znad głowy, zaś pięcioma piłkami gumowymi różniącymi się ciężarem – sposobem takim jak studenci. Obliczono 
również wskaźniki szybkościowo-siłowe, odnosząc wyniki rzutu piłką najlżejszą 32 g do odległości uzyskanych 
piłkami ciężkimi. Ponadto spośród wielu przeprowadzonych prób motorycznych pod uwagę wzięto bieg na 20 m 
ze startu lotnego z jego pochodnymi, skok w dal z miejsca, bieg w miejscu z klaskaniem 20 kroków i 
dynamometryczny pomiar mięśni dłoni. W drugim rozpatrywanym zagadnieniu odmienność stanowisk części 
autorów, odnosząca się do podstawowych pojęć używanych w dziedzinie motoryczności, skłania do przeglądu 
najważniejszych publikacji i sformułowania ewentualnych uwag. 
Wyniki. W obu grupach studenckich w miarę stosowania lżejszego sprzętu zmniejszały się związki rzutów z 
cechami budowy ciała. W grupie studentek czasy przeskoków okazały się niezależne zarówno od cech 
somatycznych, jak i rzutów piłkami, co praktycznie wyłączyło tę grupę z dalszej analizy. Natomiast w grupie 
męskiej znaczący współczynnik korelacji rzutu piłką 304 g z czasem przeskoków pozwolił na utworzenie 
wskaźnika szybkościowo-siłowego. Najbardziej diagnostyczny okazał się wskaźnik określający stosunek 
odległości uzyskanej piłką 304 g do wyniku rzutu piłką 1 kg. Zestawienie czasów przeskoków studentów o 
ekstremalnych wielkościach wskaźnika uwidoczniło jego wartość dyskryminacyjną. 
Obliczenia korelacyjne w grupie dzieci wykazały u chłopców pewną analogię powstałych związków do tych, które 
zaobserwowano u studentów mimo odmienności rodzajów prób i sposobów ich przeprowadzenia. Stosunkowo 
niewielką diagnostyczność wskaźników szybkościowo-siłowych można tłumaczyć innym sposobem wykonywania 
rzutów piłkami ciężkimi i ujęciem w liczniku wskaźników najlżejszej piłki o ciężarze 32 g, podczas gdy korelacje 
piłek nieco cięższych uwidoczniły możliwość trafniejszej oceny. 
Drugim z postawionych zadań były rozważania na temat sensowności użycia w przypadku szybkości terminu: 
motoryczna zdolność „kompleksowa” („hybrydowa”). Na podstawie publikacji, głównie Szopy, Mynarskiego i 
Raczka oraz innych autorów, przede wszystkim Matwiejewa i Zaciorskiego, uznano, że wszystkie cztery 
zdolności motoryczne powinny być określane jednakową nazwą. Równocześnie stwierdzono, że za najbardziej 
prosty i logiczny model ich współzależności można przyjąć opracowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku ostrosłup foremny Ważnego. 



Wnioski. Zastosowany sposób oceny zdolności szybkościowych z wykorzystaniem rzutów wymaga dalszych 
badań, niemniej w przyszłości może być przydatny w praktyce przy odpowiednim doborze piłek o ciężarze 
adekwatnym do wielkości udziału siły i szybkości w danym działaniu ruchowym. Narzędziem oceny szybkości 
mogą być zarówno same rzuty piłkami lekkimi, jak i wskaźniki szybkościowo-siłowe powstałe przy udziale piłek 
ciężkich. Niezbyt trafne pod względem merytorycznym wydają się oceny zdolności szybkościowych 
wykorzystujące biegi sprinterskie i skoki – typowe próby szybkościowo-siłowe, jak również częstotliwość ruchów 
poprzez punktowanie, pomiar również niepewny pod względem trafności oceny. Określenia „kompleksowe” lub 
„hybrydowe”, dotyczące wszystkich zdolności, nie powinny odnosić się wyłącznie do szybkości. Za najbardziej 
prosty, logiczny model współdziałania wszystkich zdolności motorycznych można z powodzeniem uznać 
ostrosłup foremny Ważnego. 
 

RECENZJE 
Edward Mleczko 

Słów kilka o habitualnej aktywności ruchowej mężczyzn po 60. roku życia w książce Roberta Szeklickiego 
 

Tytuł pracy bardzo dobrze odzwierciedla podjętą w niej problematykę badawczą. Najogólniej jej istotę można 
sprowadzić do kwestii poszukiwania skutecznych sposobów stymulacji rozwoju motorycznego człowieka w wieku 
starzenia się organizmu. Jeszcze bardziej uszczegóławia ją Słowo wstępne. Po dokładnej analizie jego treści 
można nabrać przekonania, że oprócz szeroko pojętej problematyki auksologicznej młody naukowiec w swojej 
penetracji badawczej podejmie wysiłek w celu znalezienia obiektywnych narzędzi pomiarowych życiowej 
(habitualnej) aktywności ruchowej mężczyzn w starszym wieku.  
Pytania badawcze zapowiadają dedukcyjne postępowanie badawcze i rekapitulują indukcyjną znajomość 
rzeczywistości, czego dowodem może być zawartość treściowa wstępnych rozdziałów. Nie budzi zastrzeżeń 
dobór technik, narzędzi i metod badawczych zmiennych niezależnych, pośredniczących i zależnych. Zwraca 
uwagę dbałość o właściwy dobór technik i metod w zależności od rodzaju rozkładu wyników badań (w celu 
zbadania normalności rozkładu zastosowano test W Shapiro-Wilka), a także ze względu na właściwość i rodzaj 
nie tylko zmiennej niezależnej (poziom aktywności habitualnej mężczyzn po 60. roku życia) czy pośredniczących, 
ale przede wszystkim ilościowych zmiennych zależnych. 
Materiał badawczy  jest unikatowy. Ogółem obserwacjom poddano 137 mężczyzn powyżej 60. roku życia ( = 72,6 
± 5,8), dla których miejscem stałego pobytu był Poznań. 
W celu oceny habitualnej aktywności osób starszych wykorzystano akcelometr typu „Caltrac” (Muscle Dynamics 
Fitness Network). Pozwoliło to badaczowi na dokładne określenie, w codziennych „obsługowych zajęciach”,  
wielkości tygodniowego wydatku energetycznego człowieka mieszkającego w dużym polskim mieście. Poza tym 
należy podkreślić autorski pomysł stosowania relatywnego wskaźnika aktywności ruchowej. Nowość polegała na 
tym, że globalny wydatek energetyczny (obrazujący poziom habitualnej aktywności ruchowej) odnoszono do 
wielkości masy ciała badanego. 
Dyskusja wyników badań dra Roberta Szeklickiego to prawdziwy popis erudycji, dojrzałości i solidności naukowej 
badacza.  Wieloaspektowość dyskutowanych problemów wiąże główna myśl przewodnia, jaką jest obiektywna 
ocena wpływu habitualnej aktywności ruchowej na wybrane wskaźniki sprawności fizycznej starszych mężczyzn 
mieszkających w dużym mieście.  
Wnioski poznawcze potwierdziły zjawisko pozytywnego wpływu zwiększonej, habitualnej aktywności ruchowej na 
biologiczne wskaźniki dobrostanu człowieka, takie jak: dystrybucja tkanki tłuszczowej, proporcje ciała itp. 
Wykazano również braku związków między wielkością obciążenia fizycznego człowieka w starszym wieku a 
optymalizacją masy i składu ciała, gęstością mineralną kości czy też profilu lipidowego surowicy krwi. Wynika z 
tego, że wysiłek fizyczny nie może być lekarstwem na wszystkie niedomagania organizmu człowieka w 
późniejszych okresach ontogenezy, lub jak można by było powiedzieć językiem genetyków, na zużycie się 
polimeru w komórkach organizmu człowieka. 
W badanej grupie okazało się, że większe znaczenie ma poziom habitualnej aktywności ruchowej na kondycję 
psychiczną przejawiającą się w poczuciu niezależności funkcjonalnej i optymalizacji jakości życia. 

 
 
 
 
 



Magdalena Kunysz, Wojciech J. Cynarski 
Koordynacja ruchowa w badaniach profesora Włodzimierza Starosty 

 
Dzieło prof. W. Starosty jest imponujące (746 stronic), tezy świetnie udokumentowane, całość pięknie 
zilustrowana. Jest to monografia syntetyzująca i podsumowująca bogaty dorobek Autora, który – koncentrując się 
na problemie koordynacji ruchowej, a więc na jej strukturze, uwarunkowaniach i ocenie poziomu – ukazuje, jak 
ważne miejsce zajmuje to zagadnienie w życiu nie tylko sportowców, ale także zwykłych ludzi, niezwiązanych 
zbyt silnie ze sportem. 
Już w przedmowie do swego dzieła profesor Starosta zaznacza, że stanowi ono kontynuację wcześniej 
poruszanego problemu, czyli stawia w centrum tematykę sterowania przebiegiem ruchu, a zatem i koordynacji 
ruchowej. Książka ta nawiązuje do wcześniejszej pracy Profesora pt. Motoryczne zdolności koordynacyjne, 
wydanej w 2003, a uzupełnionej w 2004 roku, tym razem jednak Autor skupił się głównie na globalnej i lokalnej 
koordynacji ruchowej człowieka. 
 

INFORMACJE 
Konkurs publikacji naukowych z zakresu „Dydaktyka wychowania fizycznego” 

 


