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     OD REDAKCJI  FROM   EDITORS 

O SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I MOTORYCZNEJ 
NARCIARZY ORAZ JEJ UWARUNKOWANIACH – 

PRZEDE WSZYSTKIM!

MOSTLY ABOUT MOTOR AND TECHNICAL ABILITY 
OF SKIERS AND ITS PREDISPOSITION

Zgodnie z zapowiedzią w słowie wstępnym do nu-
meru 42, w materiałach kierowanych do rąk naszych 
czytelników w trzecim kwartale bieżącego roku domi-
nować będzie problematyka sprawności motorycznej 
i technicznej narciarzy. Zagościła ona w 43. numerze 
„Antropomotoryki” z dwóch powodów. Po pierwsze, 
nasza Redakcja znajduje się w stołeczno-królewskim 
mieście Krakowie, położonym u podnóża polskich gór, 
nieopodal stolicy Tatr – Zakopanego. Mamy zatem więk-
sze niż ktokolwiek inny moralne prawo, by w kontekście 
motoryczności oraz jej uwarunkowań wypowiadać się 
o ludziach stosujących w różnych celach określoną for-
mę ruchu, których nazywa się narciarzami. Po drugie, 
Katedrą Sportów Zimowych Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie kieruje prof. Szymon Krasicki, 
znakomity znawca problematyki treningu sportowego 
i zarazem propagator w polskim społeczeństwie spor-
tów zimowych, które nazywa się również synonimicz-
nie sportami śnieżnymi, chętnie stosując (kto wie, czy 
nie za sprawą Profesora) to uważane dziś jeszcze za 
neologizm określenie. 

To dzięki ciągle młodzieńczemu zapałowi oraz chę-
ci służenia nauce i jej ludziom przez tego naukowca 
o rodowodzie sportowca w Krakowie są systematycz-
nie organizowane spotkania katedr jednoimiennych, 
których głównym wątkiem jest problematyka szkolenia 
sportowego zawodników uprawiających wyczynowo 
narciarstwo. Wśród uczestników forum dyskusyjne-
go znajdują się także specjaliści z antropomotoryki. 
W bieżącym roku zorganizowano taką konferencję 
pod nazwą: „Sporty zimowe w badaniach naukowych”. 

Chociaż nasza Redakcja nie była zaproszona do stołu 
obrad, to jednak dzięki życzliwości organizatorów uda-
ło nam się nawiązać kontakt z uczestnikami konferen-
cji, którzy w pracy naukowej podejmują problematykę 
szeroko pojętej motoryczności ludzkiej i zaproponować 
im współpracę z naszym czasopismem. 

Odzew na tę propozycję był duży. Liczba prac 
nadesłanych do redakcji „Antropomotoryki” przerosła 
nasze oczekiwania. Po pozytywnym, obligatoryjnym 
przejściu przez proces recenzyjny, objętość materia-
łów zatwierdzonych do druku znacznie przekroczyła 
możliwości zapełnienia nimi jednego numeru naszego 
kwartalnika. W związku z tym już w poprzednim nume-
rze zamieściliśmy dwie ciekawe rozprawy. 

Ze względów technicznych musieliśmy dokonać 
także selekcji materiałów czekających na druk w bie-
żącym wydaniu krakowskiego periodyku. Pozostałe 
teksty opublikujemy niebawem. W niniejszym numerze 
pomieszczono wybrane prace polskich i słowackich 
naukowców, w których znaleźć można wyniki badań 
nad problematyką rozwoju motorycznego oraz nad 
sposobami skutecznego nabywania umiejętności ru-
chowych przez ludzi w różnym wieku uprawiających 
sporty zimowe. 

W dwóch artykułach uwaga czytelnika została skie-
rowana na bardzo ważne czynniki warunkujące efek-
tywność procesu nauczania specyfi cznych umiejętno-
ści ruchowych zdrowej młodzieży, natomiast w trze-
cim – u osób niewidomych. W pracy pt. Efektywność 
nauki jazdy na nartach zjazdowych u początkujących 
w zależności od długości nart słowaccy badacze do-
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wodzą, iż w nauce techniki zjazdów metodą austriac-
ką osiąga się lepsze rezultaty stosując różną długość 
nart. Natomiast krakowski duet badaczy problematyki 
nauczania umiejętności zjazdów narciarskich w pracy 
pt. Wzajemne relacje pomiędzy równowagą dynamicz-
ną a wynikami slalomu giganta wśród adeptów narciar-
stwa zjazdowego stwierdza, iż po krótkotrwałym kursie 
nauczania czynności ruchowych nie dostrzega wpływu 
poziomu rozwoju zdolności do równowagi dynamicznej 
na efektywność pokonania trasy slalomowej. 

Z Wrocławia nadeszła praca pt. Rola i zadania na-
uczyciela narciarstwa zjazdowego w procesie uspraw-
niania ruchowego i integracji społecznej w opinii inwa-
lidów wzroku, której Autorka dowodzi, że największe 
znaczenie w uczeniu i nauczaniu narciarstwa osób 
niewidomych i niedowidzących – poza informacjami 
akustycznymi, wcześniejszymi doświadczeniami ru-
chowymi oraz informacjami zwrotnymi – ma osobo-
wość nauczyciela-przewodnika, a zwłaszcza takie jego 
cechy, jak: empatia, kultura osobista, przyjemny głos, 
poczucie humoru itp. 

W kolejnej grupie rozpraw można znaleźć wyniki 
badań nad uwarunkowaniami fi zjologicznymi uprawia-
nia narciarstwa. Z pracy pt. Changes of Parameters of 
Physical Capacity of a Female Cross-Country Skier 
within Preparation Period wynika, że już krótkotrwałe 
obciążenie fi zyczne słowackiej biegaczki narciarskiej 
klasy mistrzowskiej wpływało na poprawę parametrów 
fi zjologicznych (np. VO2 max. kg-1, HRANT), biochemicz-
nych (np. LAANT, max), biomechanicznych (Power max, ANT),  
motorycznych (v max, ANT). Wrocławscy badacze w donie-
sieniu pt. Ocena wybranych parametrów równowagi 
kwasowo-zasadowej i elektrolitów u narciarzy zjazdo-
wych i biatlonistów oraz poznańscy naukowcy w do-
niesieniu Analiza zmian poziomu wydolności fi zycznej 
w rocznym cyklu treningowym na przykładzie zawodni-
ka uprawiającego narciarstwo zjazdowe potwierdzili ist-
nienie specyfi cznego typu adaptacji fi zjologicznej i bio-
chemicznej do rodzaju aktywności ruchowej w dwóch 
dyscyplinach sportów zimowych. Jak wynika z artykułu 
Zmiany wskaźnika BMI oraz składu ciała snowboardzi-
stów w efekcie pięciodniowego szkolenia snowboardo-
wego, krótkotrwały efekt obciążenia specyfi cznym wy-
siłkiem fi zycznym może wywołać specyfi czne zmiany 
adiustacyjne w obrazie cech somatycznych u osób po-
siadających różny poziom umiejętności technicznych.

W trzech innych publikacjach krakowscy badacze 
na podstawie wyników pomiaru sprawności motorycz-
nej poddali ocenie efektywność naboru i szkolenia spor-
towego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu 

w Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. 
Z zebranych przez nich danych, zamieszczonych 
w pracach: Różnice w poziomie sprawności moto-
rycznej przedstawicieli dyscyplin zimowych – kandy-
datów do ZSMS w Zakopanem oraz Ocena poziomu 
rozwoju morfofunkcjonalnego kandydatów do ZSMS 
w Zakopanem na tle populacji rówieśniczej – wynika, 
że w doborze młodzieży do wyczynowego uprawiania 
sportów zimowych ujawniło się jej dobre przygotowa-
nie kondycyjne (lepsze u dziewcząt niż u chłopców). 
Następcy Małysza i Łuszczka nie byli jednak zbyt 
rośli. Prawdopodobnie lepsze przygotowanie spraw-
nościowe dziewcząt mogło wpłynąć na zmniejszanie 
się różnic międzypłciowych. Można też hipotetycznie 
założyć, że w zróżnicowaniu rozwoju predyspozycji 
i zdolności motorycznych kandydatów do LO ZSMS 
odzwierciedliło się zjawisko dostosowania motoryki 
dzieci i młodzieży do wymogów określonych dyscyplin 
sportu. Brak odniesienia wyników badań do modelu 
mistrza (fakt, że ciągle dyskutowanego i zmiennego) 
nie pozwala stwierdzić, czy taki osąd jest prawdziwy. 
Na pewno wyniki badań są jakimś punktem odniesienia 
dla przyszłych analiz porównawczych, a także dysku-
sji nad kryteriami selekcji do wyczynowego uprawiania 
sportów zimowych. 

Do napisania artykułu pt. Rozwój zdolności dosto-
sowania motorycznego zawodników sportów zimowych 
w wieku 15–18 lat na tle grupy porównawczej krakow-
scy badacze motoryczności wykorzystali wyniki zbie-
rane systematycznie przez trzy lata w Zespole Szkół 
Mistrzostwa Sportowego. Ich analiza poszerza wiedzę 
na temat zjawiska stabilności i zmienności rozwoju 
pod wpływem niespecyfi cznych obciążeń treningo-
wych ważnej dla uprawiania narciarstwa koordyna-
cyjnej zdolności motorycznej. Wydaje się, że w przy-
padku oceny wytrenowalności oraz dynamiki rozwoju 
cech biologicznych oparcie wnioskowania wyłącznie 
na wynikach analiz statystycznych jest dyskusyjne. 
Można zatem  przypuszczać, że świadomość tego 
stanu rzeczy wpłynęła na ostrożność wnioskowania 
w podsumowaniu wyników matematycznego opisu 
zjawisk auksologicznych, które  zaprezentowali przed-
stawiciele młodego pokolenia środowiska krakowskich 
antropomotoryków. Na pewno opublikowane materiały 
są interesujące. Ich opracowanie wnosi pewien wkład 
do poznania specyfi ki rozwoju koordynacyjnych zdol-
ności motorycznych. Należy równocześnie zaznaczyć, 
że postulowana metoda dochodzenia do uogólnień jest 
tylko propozycją i niekoniecznie musi być zaakcepto-
wana przez przedstawicieli tradycyjnego nurtu badania 
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zjawisk auksologicznych. Można w nich wykorzystać 
inną drogę dochodzenia do prawdy.

Oprócz Rozpraw i Artykułów w 43. numerze 
„Antropomotoryki” nie mogło zabraknąć Polemik i Dys-
kusji oraz Recenzji. W pierwszym z wymienionych tu 
działów pomieszczono epilog badań wrocławskiego 
środowiska antropomotoryków. Wierzymy jednak, że 
jest to tylko życzenie Autorów pracy. Spodziewamy się 
bowiem, że opublikowanie tego tekstu zapoczątkuje na 
łamach naszego czasopisma dyskusję na temat tak 
ważnego elementu struktury motoryczności człowie-
ka, jakim są zdolności szybkościowe. Przedstawione 
w pracy wyniki badań zaprzeczają stwierdzeniom 
o wieloczynnikowej strukturze wymienionych zdolności 
motorycznych lub też – jak chcą inni – ich hybrydowo-
ści czy kompleksowości. Zdaniem Autorów rozprawy: 
„Określenia «kompleksowe» lub «hybrydowe» dotyczą-
ce wszystkich zdolności, nie powinny odnosić się wy-
łącznie do szybkości”. Czy mają rację? Podyskutujmy!

Recenzja monografi i przedstawiciela młodego 
pokolenia poznańskiej szkoły antropomotoryki, której 
zręby stworzył prof. Wiesław Osiński, kieruje uwagę 
czytelnika na problematykę ludzi starszych, po 60. roku 
życia. Jest to nowa gałąź nurtu badawczego nie tylko 
w teorii motoryczności człowieka. Warto więc poznać 

rekomendację redaktora krakowskiego periodyku pra-
cy poznańskiego antropomotoryka. 

W drugim z tekstów zamieszczonych w dziale 
Recenzje przedstawiciele rzeszowskiego środowiska 
uniwersyteckiego nawiązali do analizy niezwykle cie-
kawej książki prof. Włodzimierza Starosty pt. Globalna 
i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fi zycz-
nym i w sporcie, zamieszczonej w „Antropomotoryce” 
przez T. Rynkiewicza1. Należy zaznaczyć, że wymowa 
ich wypowiedzi jest zgodna z zaprezentowaną w nie-
co starszym opracowaniu gorzowskiego badacza 
problematyki zdolności koordynacyjnych. Wskazano 
jednak na nowe interesujące aspekty rozważań Pana 
Prezydenta IASK. Mam nadzieję, że to jeszcze nie ko-
niec podjętych dociekań. Czekamy z ciekawością na 
dalsze. 

Jak z powyższego wynika, artykuły zamieszczo-
ne w 43. numerze „Antropomotoryki” traktują przede 
wszystkim – ale nie tylko! – o motoryczności osób 
uprawiających sporty zimowe. Mamy zatem nadzieję, 
że znajdzie w nim coś dla siebie każdy, kto otworzy 
nasz najnowszy numer kwartalnika. 

Naczelny Redaktor „Antropomotoryki” 

Edward Mleczko 

1 Rynkiewicz T: Recenzja monografi i Włodzimierza Starosty pt. Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fi zycznym i sporcie. 
Antropomotoryka, 2006; 33: 109–112. 
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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 do 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- 

NR 43 2008AN TRO PO MO TO RY KA

 INFORMACJE  DLA  AUTORÓW



Informacje dla autorów

– 12 –

 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) monografi e:
• 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 fotografi e należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra fi cz nym. Na od wro cie fo to gra fi i 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 Offi ce 5, Open Offi ce, 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 fi zjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fi t 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 fi zycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monografi czne, 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” (“Antropomotoryka”) is an offi cial scientifi c 
quarterly of the International Association of Sport Kinetics 
– IASK, pub lished at the University School of Physical Edu-
cation, Cracow, Poland  under the auspices of the Committee 
Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the 
Polish Acad emy of Sciences.

 The magazine presents the results of original re search work 
and experiments in the fi eld 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 tifi c de vel opment of human motoricity.

2. Materials for publication (two copies of computer print outs) 
should be sent together with the fl oppy disk at the following 
address: Redakcja “Antro po mo to ryki”, Aka demia Wychow-
ania 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 qualifi ed 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 
fi gures, tables, etc. which  have al ready been published 
elsewhere, the Author is obliged to obtain a written per-
mission for re printing.

• “Antropomotoryka” accepts demonstrative, origi nal, 
experimental, and historical  papers, in for mation about 
conferences, reports from con gresses and  con ferences 
on human motoricity, short summa ries of works pub lished 
in foreign pe ri odi cals and book re views on human motoric-
ity. Origi nal works are accepted in En glish.

• The works of  particular sci en tifi c value sub mitted and 
accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci en-

tifi c periodical can also be submitted for publication in 
the “Antro po mo to ryka”, however, on condition that the 
Author ob tains a permission from the publisher of the 
pe ri odical.

• All papers should be no longer than 22 pages with 1800 
letters per page (i.e. 30 lines 60 points each). They should 
be in double-spaced or 1,5 spaced typewriting on one side 
of the paper only.

4. Rules of constructing the work:
• The accompanying letter should contain both home and 

offi ce addresses and the information at which address to 
send the correspondence. 

• Empirical works should contain the following in for mation: 
title, name(s) of the author(s), key words in Polish and in 
English,  brief summary in Polish, summary in English 
(as mentioned above), in tro duction, ma terial, methods, 
results and dis cussion, con clusions and bib li og ra phy.

• The number of key words should be from 3 to 15.
• The summary has to contain: the purpose of the work, 

material, methods, results and con clusions.
• The fi rst page should contain the information in the fol-

lowing order: title, name(s) of the author(s), scientifi c 
degree(s) of the author(s) and the pro fessional affi liation, 
including the address, key words, brief summary in Polish 
and in English. The summary should not contain less than 
200 and to more than 250 words.

• The reference materials should be listed on a sepa rate 
sheet of paper. Only the aterials the Author refers to in 
the text may be included. They should be num bered 
using Arabic numerals and placed in the order they 
are quoted in the work (not in the alphabetic order). Each 
item of the reference materials should be written in a new 
verse. The surname(s) of the author(s) of the quoted work 
should be followed by the initials of their fi rst name(s), 
then the original title of the maga zine where the work 
was published should be given. The abbre viation of 
the title of a magazine should be taken from the Index 
Medicus (or In ter na tional Committee of Medical Journal 
Editors: Uni form Re quirements for manu scripts submit-
ted in bio medical jour nals. N Engl J Med 1997; 336, 
309–315).
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Examples:
a) works printed in magazines: 

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu roen do crine 
differentiation lacks prognostics sig nifi  cance in 
prostate core needle biopsies. J Urol, 1998; 160: 
406–410.

b) monographs:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Un der-

standing Medical Statistics, ed 3, re vised. Basel, 
Karger, 1966.

c) chapters in textbooks:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against 

HIV-1 from phage display libraries; Mapping of an 
immune response and progress towards antiviral 
immu no therapy; in Capra JD (ed): An ti body En-
gineering, Chem. Immunol. Basel, Karger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; (w:) Zieliński J, Leń ko 
J (eds): Urologia, War sza wa, PZWL, 1992, 1: 
9–20.

All the illustrations have to be of high quality. Graphic 
material should be submitted on white sheets of pa per. 
Copies of photographs and pho to graphs should be sub-
mitted on glossy paper. The con secutive num ber of the 
photograph should be written with a soft pencil on the back 
side of each photograph as well as an arrow marking its 
top edge. Only black and white pictures are printed. Scales 
and pictures should be placed on separate pages and 
numbered with Arabic numerals. The  headings, descrip-
tions and suscriptions under the pictures and above the 
scales should be written in Polish and English. 

 Example in Polish: Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, 
Chłopcy

  Example in English: Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys
 Please, use round pa ren the ses. Physical or chemical 

for mu lae should be written clearly. This re fers par ticu larly 
to in di ces and ex po nents.

 
 The article can be written using the editor of MS Word 

6.0 to XP or Star Offi ce 5 PL, preferably DOC or RTF 
for mat. Illustrations and tables should be packed in sepa-
rate fi les and, on the printouts, the place where they are 
to be included should be marked in pencil. The graphs 
made in black. It is permissible to use gray tints with 
various shades of intensity and texture. While typing the 
descriptions uniform char ac ter we kindly ask used due to  
esthetic reasons, e.g., arial. Bold print, italics, etc., should 
be limited to the nec essary mini mum. While scanning the 
illus trations, the dis tri bution should be at least 300 dpi. 
Black and white illustrations (line art) should be sent in 
TIFF for mat and pictures (gray) – in TIFF or JPEG format 

(at the low degree of com pression, up to 10%). All the fi les 
should be packed using RAR or ZIP. After copying them 
on a fl oppy disk it is necessary to check if all the fi les are 
copied. It is best to copy the fi les on a freshly for matted 
disk.

 The reference materials should be given in the order of 
quotation.
[1]  Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-by to we 

jako czynniki rozwoju człowieka w Wo lań ski N (red.): 
Czynniki rozwoju człowieka. War sza wa, PWN, 1987, 
68–88.

[2]  Malarecki I: Zarys fi zjologii wysiłku i treningu spor to we-
go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fi t 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 fi zycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monografi czne, Kraków, 
AWF, 1983; 35.

 
 While quoting the reference materials in the text, only squ are 

parentheses with the number of the quoted item in Arabic 
numerals should be given. When qu oting two or more works 
the square parentheses sho uld con ta in the chronological 
or der of their pu bli ca tion.

5. Editors’ remarks
• All the materials are evaluated and anonymously re-

viewed.
• The reviewers’ opinion is passed on to the Author by the 

editor.
• The proof copy of the article will be sent to the Au thor. 

When the necessary corrections are made and the article 
is approved of by the author, it should be sent back, within 
10 days, to the edi torial board of the Antropomotoryka. 
A delay in sending back the article may postpone its print-
ing till the next issue of the maga zine.

• The editors reserve the right to correct ono mas tics and 
abbreviate the text.

• The Author gets one free copy of the Antro po mo to ryka. 
Extra copies of the article or the magazine can be or dered, 
on condition of payment, when the corrected proof copy 
is returned.

• Current copies of Antropomotoryka and those from the fi les 
can be ordered on condition of payment from Kra kowska 
Księgarnia Kultury Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 
Kraków, tel/fax (012) 61 36 22.

• Summaries in Polish and in  English can be found at the 
following internet address:

 www.awf.krakow.pl; link: wydawnictwa, czasopisma, 
antropomotoryka
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CHANGES OF PARAMETERS OF PHYSICAL CAPACITY
OF A FEMALE CROSS-COUNTRY SKIER

WITHIN PREPARATION PERIOD

ZMIANY WSKAŹNIKÓW WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ
BIEGACZKI NARCIARSKIEJ 

W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

Božena Paugshová*,   Martin  Pupiš*

* Department of Physical Education and Sport, Faculty of Humanities, Matej Bel University in Banská Bystrica

Key words: anaerobic threshold (ANT), VO2 max, lactate line, sport training
Słowa kluczowe: próg anaerobowy (ANT), VO2 max, krzywa mleczanowa, trening sportowy

In our project, we have observed the structure of strain of a cross-country skier within the preparation 
period and its influence on aerobical performance and capacity. At an observed cross-country skier we have 
recorded an increase of VO2max from 58.15 ml · kg–1 · min.–1 to 63.15 ml · kg–1 · min.–1 (thus by 5 ml · kg–1 · min.–1). 
At the same time, we have recorded shift of lactate line and thus speed increase at ANT (at relatively the same 
value of HR and lactate level).

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). 
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 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Theoretical analysis

At endurance sports there are VO2 max and anaerobical 
threshold considered to be the most objective indica-
tors of training, and in fi nal consequence, racing strain 
as well. Single development of endurance became the 
centre of interest the large number of researchers.  
Among them are such authors as: Hagberg and Coyle 
[9]; Hamar [11, 12]; Choutka and Dovalil [13]; Noakes 
[17]; Kučera and Truksa [15]; Chin at al. [8]; Moc [16]; 
Broďáni [4]; Čillík and Korčok [7]; Baker and Horton [1]; 
Billat et al. [3]; Čillík [6];  Korčok and Pupiš [18]; Soumar, 

Soulek and Kučera [19] etc. Their interpretation has 
a few similar but different features. 

Bunc et al. [5] defi ned ANT as the break point of the 
curved line of lactate dependency on strain. Thus, it is 
the point as long as the curve had a linear character 
and from this point it goes into the other curve mostly 
of exponential character. Bielik et al. [2] consider ANT 
to be one of the most signifi cant variables with refer-
ence to prediction of performance at endurance sorts 
of sport. At endurance sports the parameter of VO2 max 
is equally important as well, thus maximal quantity of 
oxygen which lungs are able to extract form inhaled 
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and that are transported by blood into working muscles 
[10]. Within our grant task VEGA 1/4500/07 (Adaptation 
on strain during a year training cycle at athletics and 
other sports) we have observed VO2 max changes and 
shift of ANT with the top-ranking female member of the 
national cross-country skier team.

Objective of the work

Objective of our work is an observation development of 
endurance abilities at preparation period RTC with the fe-
male member of the national cross-country skier team.

Methodology

Research methods 

• To fi nd out maximum oxygen consumption, which 
is one of the limiting factors of endurance, we have 
used spiroergometer on the ergocycle. 

• To fi nd out endurance abilities of aerobical char-
acter we have used graded and anaerobical rerun 
on roller-skies by skating technique at the distance 
4 × 2 450 m to create so-called lactate curve and 
thus determination of lactate level and heart rate 
(HR) at anaerobical threshold (ANT). 

Characteristics of tested person

The object of observation was a member of the Slovak 
national team of cross-country skiing A.P., who was 
born on 9 August 1984, height of 171 cm, and weight of 

55 kg. She has been the member of the Slovak national 
team of cross-country skiing since 2000, participated 
at Winter Olympic Games in Tutino and in January this 
year she represented the Slovak Republic successfully 
at WWU in Italy in Pragelate, where she won 2 silver 
medals. She became the world champion in discipline 
of classic technique sprint at World championship to 23 
years in Tarvisio, Italy. She has been going in for cross-
country skiing since she was 12 years old; out of these, 
she has been goinig in for cross-county skiing on top 
level for 5 years.

Results

At the beginning of the preparation period the ob-
served competitress got through repeated graded test 
on roller-skies (see picture 1, tab. 1). There, on the 
basis of  tangent lines to the curved line of exponen-
tial lactate, the level of lactate was set at ANT  as 3.8 
mmol · l–1, at speed of  20.36 km · h–1 and  at the HR 
of 178 bpm. 

Before the beginning of the preparation period, 
the observed competitress also got through spiro-
ergometric examination, where we recorded maxi-
mum VO2 max at maximum strain 280W, when the 
observed person achieved maximum performance, 
i.e. 58.15 ml · kg–1 · min.–1.  Similary signifi cant indica-
tor is VO2 max from AT, this value is on the level of 
43.6 ml · kg–1 · min.–1 (t. z. 75% VO2 ANT z VO2 max). Value 
of  HR ANT represents  169 bpm/min. (what is by 9 bpm 
less than at the test on roller skies – that is comprehensible 

Fig. 1. Lactate curve – input measurements  on 22 June 2006

Ryc. 1. Krzywa mleczanowa – dane z 22 czerwca 2006 roku
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considering, relatively static position of bicycle), max HR 
195 bpm, whereby the maximum achieved  LA reached 
level of 13.56 mmol · l–1, 280 W, maximum performance 
at  AT 210 W (see tab. 2). On the basis of achieved values 
we have found out insuffi cient level of endurance abilities 
at the beginning of the preparation period.

Observed competitress got through strain during 
observed period that had 7-day periodicity. Individual 
microcycles had the following structure: 

Monday: In the morning balanced run on roller-
skies in free style, eventually bicycle on the level of 
ANT, length up to 20 km along with sprints 6–8 × 10 
s up to maximum, between sprints 10 min. pause. In 

the afternoon: special coordination and stimulative ex-
ercises of 60 min. 

Tuesday: Training in the morning focused on aero-
bic endurance, long interval roller skies with classical 
technique, 3 × (12 min.) intensity on the level of ANT, 
between repetition pause  2–3 min., loosing for  20 mi-
nutes. In the afternoon: 60-minute trot. 

Wednesday: In the morning roller-skies free tech-
nique or athletic run (immittance jumps) on the level 
of  VO2 max, short intervals 5–6 × 2 min., pause be-
tween repetition  3–4 min. lactate 8–10 mmol · l–1, loos-
ing 20 min. In the afternoon regenerative swimming or 
training time off.

Table 1.  Repeated graded test on roller-skies on 22 June 2006 – input test

Tabela 1. Dane z pierwszego testu stopniowanego na nartorolkach z 22 czerwca 2006 roku 

Stage HR max HRaverage distance time(min)/2452 m La (mmol·l-1)

I 161 148 2452 m 09:31,0 0,85

II 173 161 2452 m 08:32,0 1,23

III 189 178 2452 m 07:34,0 2,63

IV 200 189 2452 m 06:52,0 7,83

Table 2. Input values of spiroergometer on ergocycle on 28 June 2006

Tabela 2. Wartości początkowe ergocyklu uzyskane w trakcie badania wysiłkowego na spiroergometrze w dniu 28 czerwca 2006 roku

 Spiroergometer ergocycle

 Parameter measures

 VO2 max 58,15 ml · kg–1 · min.-1

 VO2 ANT 43,6 ml · kg–1 · min.-1

 ANT (%) z VO2 max 75% %

 HR max. 195 bpm

 HR ANT 169 bpm

 ANT (%) z HR max 87% %

 Power max. 280 watt

 Power ANT: 210 watt

 ANT (%) of  power max 75% %

 lactate max 13,56 mmol · l–1

Zones HR [bpm]

 Extensive endurance AET 141–145 135–145

 Anaerobic threshold ANT 169–172
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Thursday: Training time off.
Friday: Athletic run bicycle or roller-skies 120 min-

utes, in the afternoon strength focused on upper limbs, 
lower limbs and body, gym at submaximum intensity.

Saturday: In the morning athletic run of alternating 
character in terrain (according to terrain profi le) with 
poles, in the afternoon regenerative swimming.

Sunday: In the morning  roller-skies free or classical 
technique, incorporation of 20 minute interval training 
5 × (8 min. at ANT + 3 pulses over, 5 min. at ANT) loos-
ing 20 minutes.

During preparation period observed competitress 
got through second repeated graded test on roller-skies 
(see picture 2, tab. 3), where we again on the basis of 
tangent lines to the curved line of exponential lactate 
determined the level of lactate at ANT as 3.84 mmol·l-1, 
at speed of 20.77 km·h-1 and at HR 176 bpm. 

Similarly as before the beginning of the prepara-
tion period observed competitress got through spiro-

ergometer examinations as well as during (before the 
end of) preparation period, where maximum VO2 max 
was recorded at maximum strain of 300 W, when ob-
served competitress reached maximum performance i.e. 
63.15 ml · kg–1 · min.–1.  Similarly a signifi cant indicator 
is VO2 maximum at ANT, this value is on the level of 
47.88 ml · kg–1·min.–1(t 76% VO2  ANT of  VO2 max). Value 
of HR ANT represents 169 bpm per min. (at this value it 
is necessary to take into consideration the character of 
strain), max HR 198 bpm, whereby maximum reached 
LA is 10.12 mmol · l–1, 300 W, maximum performance at 
ANT 220 W (see tab. 4). On the basis of achieved values 
we have found out a moderate insuffi cient, level of endur-
ance abilities at the beginning of the preparation period.

On the basis of achieved results we suppose that 
the training was run appropriately, when at observed 
competitress maximum growth of VO2 max from 
58.15 ml · kg–1 · min.–1 to 63.15 ml · kg–1 · min.–1 (thus 
by  5 ml · kg–1 · min.–1) has been  recorded. VO2 max at 

Fig. 2. Lactate curve – check measurement on 19 September 2006

Ryc. 2. Krzywa mleczanowa – dane z badań z 19 września 2006 roku

Table  3.  Repeated test on roller-skies on 19 September 2006 – check measurement

Tabela 3. Wyniki kontrolnego testu stopniowanego na nartorolkach przeprowadzonego w dniu 19 września 2006 roku

Stage PF max HR average Distance Time (min.) / 2452 m La (mmol · l–1)

I 164 151 2452 m 08:56,3 1,84

II 171 163 2452 m 07:57,7 2,08

III 181 174 2452 m 07:19,4 3,09

IV 195 187 2452 m 06:37,0 9,03
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Table 4. Input values of spiroergometer – 29 September 2006

Tabela 4. Wartości uzyskane w trakcie badania na spiroergometrze w dniu 29 września 2006 roku

Spiroergometer ergocycle

 parameter measures

 VO2 max: 63,15 ml · kg–1 · min.–1

 VO2 ANT: 47,88 ml · kg–1 · min.–1

 ANT(%) z VO2 max: 76% %

 SF max: 198 bpm

 SF ANT: 169 bpm

 ANT (%) z HR max: 84% %

 Power max: 300 watt

 Power ANT: 220 watt

 ANT (%) z power max: 73% %

 Lactate max: 10,12 mmol · l–1

Zones SF [bpm]

 Extensive endurance AEP 143–145 135–145

 Anaerobic threshold ANT 166–170

ANT from 43.6 ml · kg–1 · min.–1 to 47.88 ml · kg–1 · min.–1 

has also been increased similarly, signifi cant growth of 
maximum performance and performance at ANT (see 
table 2, 4) has been recorded. From the point of achieve-
ment of maximum performance the speed achieved at 
ANT is decisive, that has increased from 20.36 km · h–1 

to 20.77 km · h–1.

Conclusion

On the basis of our fi ndings we recommend competi-
tors at cross-county skiing disciplines to get through the 
similar training strains as observed competitress who 
got through the following system of strain with moder-
ate modifi cations.

Monday: in the morning balanced run on roller-skies 
free technique, eventually bicycle on the level of ANT up 
to 20 km along with sprints 6–8 × 10s up to maximum, 
between sprints   10 min. pause. In the afternoon special 
coordination and stimulative exercises for 60 min.

Tuesday: In the morning training focused on aerobic 
endurance, long interval roller-skies classical technique, 
incorporation 20 minutes, 3 × (12 min.) intensity on the 
level of ANT, 2–3-minute pause, loosing 20 minutes. In 
the afternoon 60-minute trot.

Wednesday: In the morning roller-skies free tech-
nique or athletic run (immittance jumps) on the level 
of  VO2 max, short intervals 5–6 × 2 min., pause be-
tween repetition 3–4 min. lactate 8–10 mmol.l-1, loosing 
20 min. In the afternoon regenerative swimming or 
training time off.

Thursday: Training time off.
Friday: Athletic run bicycle or roller-skies 120 min-

utes, in the afternoon strength focused on upper limbs, 
lower limbs and body, gym at submaximum intensity.

Saturday: In the morning athletic run of alternating 
character in terrain (according to terrain profi le) with 
poles, in the afternoon regenerative swimming.

Sunday: In the morning  roller-skies free or classical 
technique, incorporation of 20 minutes interval training 
5 × (8 min. at ANT + 3 pulses over, 5 min. at ANT) loos-
ing 20 minutes.

This structure of strain has proved that chosen 
system and proportion of intensity and volume was ap-
propriate for observed competitress, when the increase 
of aerobic capacity and performance has arisen, what 
has resulted in the sport performance in the follow-
ing period, when observed competitress triumphed at 
cross-country skiing at the World championship up to 
23 years.
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Resume

In this work, we have followed the structure of change 
of the ski runner in the process of preparation time 
and her infl uence on the aerobic duty and capacity. By 
monitoring this competitress we have recorded an ac-

cumulation of VO2 max from 58,15 ml · kg–1 · min.–1 to    
63,15 ml · kg–1 · min.–1   (now on 5 ml · kg–1 · min.–1).  We 
also have recorded a movement of the lactate curve as 
well as speed enhancement at ANT (by relatively the 
same amount of HR and lactate level). 
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OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW RÓWNOWAGI 
KWASOWO-ZASADOWEJ I ELEKTROLITÓW 

U NARCIARZY ZJAZDOWYCH I BIATLONISTÓW

ESTIMATION OF SELECTED PARAMETERS OF ACID-BASE 
BALANCE AND ELECTROLYTES IN ALPINE SKIERS 

AND BIATHLONISTS
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Słowa kluczowe: narciarstwo zjazdowe, biatlon, równowaga kwasowo-zasadowa, ele-
ktrolity

Key words: alpine skiers, biathlon, acid-base balance, electrolytes

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 nar-
ciarzy 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.

The aim. Physical effort is among the elements that indicate disturbance of acid-base balance in organism. The 
course and grade of these factors intensification depend on the sort of effort and the level of organism adapta-
tion. The aim of the paper is to present the estimation of chosen parameters of acid-base balance in biathlonists 
and alpine skiers and influence of maximum exercise on this changes.

Material and methods. During the experiment, in which took part 15 biathlonists (B), 26 alpine skiers (AS) 
and two control groups, biathlonists performed incremental test, AS and both control groups performed 30 sec. 
Wingate test. During the test selected physiological parameters were measured. Pre- and post-test blood sample 
were collected to determine: concentration of hydrogen’s ions (H+), deficiency of base’s (BE), partial pressure 
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of oxygen (pO2) and dioxide of carbon (pCO2), concentration of lactic acid (LA) and concentration of electrolytes: 
Na+, K+.

Results. It was found, that biathlonists  have greater pool of buffering base (BE 1,28 ± 1,00 mmol/l) in rela-
tion to alpine skiers (BE –0,08 ± 1,52) and control group (BE 0,44 ± 1,18).  They were also characterized by the 
lower level of post-exercise changes in acid-base balance.

Conclusion. Biathlonists were characterized by the universal level of adaptation, however alpine skiers’ level 
of anaerobic adaptation was lower.

Wstęp

Utrzymanie równowagi wewnętrznej organizmu zależy 
od wielu czynników regulujących m.in. stałą objętość 
przestrzeni wodnych organizmu (izowolemii), stałość 
składu jonowego (izojonię) przestrzeni śród- i pozako-
mórkowej, w tym stałość stężenia jonów wodorowych 
(izohydrię). Prawidłowe stężenie jonów wodorowych 
w osoczu mieści się w granicach 37–43 nmol∙1–1, co 
odpowiada wartości pH 7, 36–7,45. Równowaga kwaso-
wo-zasadowa organizmu zależy głównie od prawidłowej 
czynności płuc i nerek oraz od układów buforujących 
krwi i tkanek [1]. Do podstawowych parametrów przydat-
nych w ocenie równowagi kwasowo-zasadowej należy: 
oznaczanie ciśnienia parcjalnego tlenu pO2, ciśnienia 
parcjalnego dwutlenku węgla pCO2, stężenie jonów wo-
dorowych (H+) wyrażone w nmol∙1–1lub w skali logaryt-
micznej jako wartość pH. Parametrem wykorzystywanym 
w ocenie tej równowagi jest także nadmiar zasad (BE). 
Wysiłek fi zyczny jest jednym z czynników wywołującym 
naruszenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. 
Kierunek i stopień nasilenia tych zmian zależy od rodza-
ju wysiłku, a także od adaptacji organizmu.

Narciarstwo zjazdowe jest dyscypliną szybkościo-
wą, w której przemiany metaboliczne produkcji energii 
odbywają się w strefi e beztlenowej – kwasomlekowej 
[2]. Prowadzić to może do wytwarzania kwasu mleko-
wego, wpływającego na przesunięcie równowagi kwa-
sowo-zasadowej w kierunku kwasicy (pH krwi obniża 
się poniżej 7,36). 

Specyfi ka biatlonu polega na złożoności zadania 
sportowego, łączącego bieg na nartach i strzelanie, co 
wymaga odpowiednio wysokiej wydolności psychofi -
zycznej i sprawności motorycznej [3]. W wysiłkach tych 
występują głównie tlenowe przemiany energetyczne, 
jednak do wzrostu zakwaszenia organizmu może przy-
czyniać się również ukształtowanie tras i fi nisz. W obu 
dyscyplinach czynnikiem wpływającym na zaburzenia 
równowagi kwasowo-zasadowej może być także hipok-
sja związana z rozgrywaniem konkurencji na różnych 
wysokościach nad poziomem morza. Zaburzeniom sta-
łości środowiska wewnętrznego może przeciwdziałać 
szeroko pojęta adaptacja, którą można testować także 
w warunkach laboratoryjnych.

Celem pracy było porównanie wpływu wysiłków 
maksymalnych na zmiany wybranych parametrów rów-
nowagi kwasowo-zasadowej biatlonistów i narciarzy 
zjazdowych.

Materiał i metody

Badaniami objęto dwie grupy narciarzy: biatlonistów 
i narciarzy zjazdowych oraz dwie grupy kontrolne 
wykonujące ten sam test wysiłkowy, jaki wykonywały 
grupy badane. Charakterystykę wszystkich grup przed-
stawiono w tabeli 1.

Grupa biatlonistów (n = 15) i grupa kontrolna I 
(n = 19), którą stanowili studenci II roku AWF Wrocław, 
wykonywała  test  progresywny w Pracowni Badań 
Wysiłkowych  AWF we Wrocławiu. Test przeprowa-

Tabela1. Charakterystyka grup badanych (x ± SD)

Table 1. Characteristics of the subjects (mean ± SD)

Grupa Wiek
(lata)

Wysokość ciała  
(cm)

Masa ciała
(kg) BMI

Narciarstwo zjazdowe (n = 26) 15,79 ± 2,18 166,35 ± 8,11 60,20 ± 9,45 21,68 ± 2,41

Kontrolna I (n = 10) 15,94 ± 1,16 170,78 ± 8,56 59,89 ± 11,14 20,49 ± 2,98

Biatlon (n = 15) 19,46 ± 1,56 173,77 ± 7,22 64,69 ± 7,65 21,38 ± 1,49

Kontrolna II (n = 19) 21,11 ± 0,66 180,89 ± 5,13 75,08 ± 7,35 22,91 ± 1,43
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dzono na cykloergometrze Monark E895 Ergomedic 
(Szwecja) zgodnie ze wskazaniami MacDougalla [2] 
z początkowym obciążeniem 50 W, wzrastającym 
co 3 minuty o kolejne 50 W z częstością powyżej 
60 obr./min. Test prowadzono do odmowy wykonania 
pracy przez badanego. Do pomiaru tętna zastosowano 
sport tester S810 fi rmy Polar. Rejestracja parametrów 
oddechowych rozpoczynała się na dwie minuty przed 
wysiłkiem i była przerywana pięć minut po jego zakoń-
czeniu. Pobór tlenu mierzono za pomocą analizatora 
K4b2 fi rmy COSMED (Włochy), rejestrującego parame-
try krążeniowo-oddechowe, częstość skurczów serca 
(HR, cykle/min), częstość oddechów (BF, cykle/min), 
wentylację minutową płuc (VE, dcm3 · min–1), zużycie 
tlenu (VO2, dcm3 · min–1), zużycie tlenu w przeliczeniu 
na kg masy ciała (VO2/kg, cm3 · kg–1 · min–1). 

Badani z grupy narciarzy zjazdowych (n = 26) oraz 
grupy kontrolnej II (n = 10), którą stanowili kandydaci 
do sekcji sportowej, nieuprawiający wcześniej sportu, 
wykonywali 30-sekundowy test Wingate na cykloer-
gometrze [4]. Właściwy test poprzedzała 5-minutowa 
rozgrzewka, a obciążenie dobierano indywidualnie. W 
badaniach została poddana ocenie: W tot – praca cał-
kowita, P max – moc maksymalna, FI – indeks spadku 
mocy, t uz P max – czas uzyskania mocy maksymalnej, 
t ut P max – czas utrzymania mocy maksymalnej.

W obu testach wysiłkowych materiałem badanym 
była krew arterializowana, pobierana z opuszki palca 

przed testem i w trzeciej minucie po zakończeniu wy-
siłku.

We krwi pełnej za pomocą analizatora RapidLab 
248 (fi rmy Bayer) oznaczono: stężenie jonów wodoro-
wych (H+), niedobór zasad (BE), prężność tlenu (pO2), 
dwutlenku węgla (pCO2). Do oznaczenia stężenia 
mleczanu (LA) zastosowano metodę enzymatyczną 
– test dr Lange (Niemcy), wykorzystując do tego celu 
Photometer LP400 Dr Lange. Parametry hematolo-
giczne we krwi oznaczano posługując się aparatem 
ABX Micros OT 16.  Stężenie elektrolitów Na+, K+ oraz 
Cl– oznaczono za pomocą analizatora Bayer 644. 
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej te-
stem t-Studenta.

Wyniki badań

Wyniki wskaźników wydolności beztlenowej mierzone 
testem Wingate, wykonane w grupie narciarzy zjazdo-
wych i grupie kontrolnej I przedstawiono w tabeli 2.

 Na podstawie wybranych parametrów określających 
moc i pojemność fosfagenową oraz moc glikolityczną 
wykazano, że grupa narciarzy zjazdowych charakteryzo-
wała się większą wartością mocy max i pracy całkowitej 
oraz indeksem spadku mocy w stosunku do grupy kon-
trolnej, nie były to jednak różnice istotne statystycznie. 

Wyniki badań wydolnościowych grupy biatlonistów 
i grupy kontrolnej II przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 2. Wybrane wskaźniki mierzone w grupie narciarzy zjazdowych i grupie kontrolnej (test Wingate)

Table 2. Selected parameters measured in group of alpine skiers and control group (Wingate test)

Grupa P max
(W/kg m.c.)

W tot
(J/kg m.c.)

t uz
(s)

t ut
(s)

FI indeks
(%)

Ht (%)           

s w

Narciarstwo
zjazdowe

10,11 ± 1,26 253,85 ± 27,77 6,33 ± 1,94 4,64 ± 1,27 17,50 ± 4,34 42,38* ± 2,52 43,70* ± 2,68

Kontrolna I 9,43 ± 0,69 240,22 ± 20,33 7,44 ± 1,30 4,44 ± 0,92 15,22 ± 3,35 46,78 ± 2,44 48,22 ± 2,17

* p ≤ 0,05 ( grupa badana / grupa kontrolna);  s – przed wysiłkiem;  w – po wysiłku  

Tabela 3. Wybrane parametry mierzone w grupie biatlonistów i grupie kontrolnej (test progresywny)

Table 3. Selected parameters measured in group of biathlonists and control group (incremental test)

Grupa VO2 max
(ml/min/kg 

m.c.)

HR max
(cykl/min) RQ max VE max

l/min
praca

kJ

Ht (%)

s w

Biathlon 56,54 * ± 7,26 194,38 ± 3,50 1,19* ± 0,17 130,38 ± 25,85 203,56* ± 22,64 43,00 ± 3,45 45,46* ± 3,82

Kontrolna II 47,88 ± 4,95 189,47 ± 10,10 1,50 ± 0,12 136,42 ± 25,43 171,15 ± 39,81 44,88 ± 2,94 47,75 ± 2,78

* p ≤ 0,05 ( grupa badana / grupa kontrolna); s – przed wysiłkiem; w – po wysiłku  
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Grupa biatlonistów charakteryzowała się istotnie 
większą statystycznie wartością VO2 max (56,54 ± 7,26 
ml∙min–1∙kg–1) w stosunku do grupy kontrolnej (47,88 ± 
4,95 ml∙min–1∙kg–1 ), wykonała też większą o 20% pracę 
w stosunku do tej grupy. Natomiast w grupie badanej 
wykazano niższe RQ max i VE max.  

Przebieg zmian powysiłkowych parametrów równo-
wagi kwasowo-zasadowej w grupie narciarzy zjazdo-
wych i grupie kontrolnej I był zbliżony (por. tab. 4).

W grupie narciarzy zjazdowych wykazano wzrost 
stężenia kwasu mlekowego z 0,72 ± 0,39 mmol∙1–1 do 
10,53± 2,18 mmol∙1–1; analogiczny wzrost zaobserwo-
wano w grupie kontrolnej I (0,89 ± 0,34 mmol∙1–1 do 
10,28 ± 1,60 mmol∙1–1). Wykazano również istotnie 
statystycznie wyższe stężenie jonów sodu w grupie 
narciarzy zjazdowych niż w grupie kontrolnej, różnice 
te dotyczyły wartości spoczynkowych i powysiłkowych. 
Natomiast stężenie jonów potasu przed- i powysiłkowe 
było wyższe w grupie kontrolnej. 

W tabeli 5 zestawiono wyniki oznaczeń parametrów 
równowagi kwasowo-zasadowej we krwi biatlonistów 
i badanych z grupy kontrolnej II. Grupa biatlonistów cha-
rakteryzowała się także mniejszym wzrostem stężenia 
kwasu mlekowego po teście wysiłkowym. W grupie tej 
stwierdzono również większą spoczynkową pulę nad-
miaru zasad (BE 1,28 ± 1,00 mmol∙1–1) w stosunku do 
grupy kontrolnej (BE 0,44 ± 1,18 mmol∙1–1). Wykazano 
także powysiłkowe zmiany stężenia elektrolitów w su-
rowicy: wzrost stężenia jonów sodu u badanych z obu 
grup wyniósł  o około 3%, natomiast stężenie jonów 
potasu w grupie narciarzy wzrosło o 5%,  a w grupie 
biatlonistów obniżyło się o 7% w stosunku do wartości 
spoczynkowych. 

Dyskusja      

Narciarstwo należy do dyscyplin, w których warun-
kiem osiągania znaczących wyników sportowych 
jest wszechstronny rozwój zdolności wysiłkowych [5]. 
Test Wingate służy do oceny wydolności beztlenowej 
i uwzględnia niekwasomlekową i kwasomlekową skła-
dową wysiłku anaerobowego [4, 6].Test mocy beztle-
nowej ocenianej testem Wingate w grupie narciarzy 
zjazdowych wykazał, że wielkość wyzwalanej mocy 
P max  = 10,11 ± 1,26 W · kg–1 jest porównywalna 
z narciarzami zjazdowymi wysokiej klasy [7]. Niższy 
czas uzyskania mocy maksymalnej oraz zwiększenie 
mocy maksymalnej wskazuje na właściwy kierunek 
adaptacji grupy badanej w stosunku do grupy kontro-
lnej. 

Jednym z głównych czynników warunkujących 
osiąganie wysokich wyników w sportach wytrzymało-
ściowych, do których zaliczany jest także biatlon, jest 
posiadanie wysokiego poboru tlenu (VO2 max). Wynik 
maksymalnego poboru tlenu (56,54 ml · kg–1·min–1 w te-
ście progresywnym) uzyskany przez grupę biatlonistów 
plasuje się pomiędzy wartościami średnimi porównywal-
nymi z wynikami odnotowanymi przez innych autorów 
dla tej grupy wiekowej (55,1–61,2 ml · kg–1

 · min–1) [8]. 
Zmiany pH w następstwie wzrostu stężenia mle-

czanu we krwi, odnotowane  po testach wysiłkowych 
obu grup, wskazują na wystąpienie kwasicy metabo-
licznej, natomiast obniżenie pCO2 we wszystkich gru-
pach badanych dowodzi kompensacji tego zaburzenia. 
Mniejszy wzrost stężenia kwasu mlekowego obserwo-
wany w grupie biatlonistów może wiązać się z więk-
szym wykorzystaniem mleczanu przez mięśnie [9], na 
co wpływa trening wytrzymałościowy [10]. Tolerancja 
kwasicy metabolicznej jest niezbędna do utrzymania 
wysokiej zdolności wysiłkowej. W badaniach Zatonia 
[11] wykazano, że wraz z prędkością zjazdu wzrasta 
stężenie kwasu mlekowego, który może osiągać war-
tość nawet 14 mmol∙1–1, stąd adaptacja w zakresie tej 
tolerancji jest warunkiem wykonywania wysiłku. 

Zmiany stężenia sodu mogą mieć związek z nie-
znacznym zagęszczeniem osocza (wskazuje na to 
wzrost wartości Ht u badanych grup, a zwłaszcza wy-
konujących test progresywny –↑Ht o 5,5%). Według 
różnych autorów niewielkie zmiany lub wręcz brak 
zmian powysiłkowych stężenia sodu w surowicy może 
wiązać się z działaniem mechanizmu przesunięć jo-
nowych między środowiskiem wewnątrzkomórkowym 
a pozakomórkowym w następstwie wzrostu stężenia 
jonów H+. Ten sam mechanizm jest odpowiedzialny 
za większy wzrost jonów potasu w surowicy jako efekt 
wymiany jonów wodorowych, wnikających do komórek, 
na jony potasu, przemieszczające się do płynu pozako-
mórkowego [12, 13]. 

Wnioski

1. Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, że biatloniści charakteryzowali się wszech-
stronnym poziomem adaptacji. Posiadali wysoki 
poziom VO2 max i wysoką tolerancję kwasicy.

2. Narciarze zjazdowi w naszych badaniach nie wy-
kazali żadnych specyfi cznych form adaptacji, a na 
szczególne podkreślenie zasługuje niski poziom 
parametrów kwasicy metabolicznej, co sugeruje 
niski poziom adaptacji beztlenowej.
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NARCIARSTWO ZJAZDOWE

THE INVESTIGATION OF PHYSICAL CAPACITY CHANGES 
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Zawodnicy uprawiający narciarstwo zjazdowe powinni cechować się wysoką wydolnością zarówno tleno-
wą, 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 ro-
cznym cyklu treningowym.

Badaniom poddano zawodnika uprawiającego narciarstwo zjazdowe, posiadającego klasę mistrzowską. 
Testy wysiłkowe przeprowadzono w trzech terminach rocznego cyklu treningowego (okres wstępny, przygo-
towawczy 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 uzy-
skania 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.

The most principal physiological feature of Alpine skier should be high aerobic and anaerobic capacity. Ad-
equate exercise tests allow to determine the current level of the skiers’ physical capacity. An indepth analysis of 
the obtained results enables appropriate methods and training loads selection, which simultaneously should be 
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confronted with the current level of psychological and physical health. Only such comprehensive approach to 
the training control issue can lead to certain results accomplishment.

The purpose of the study was to evaluate the aerobic and anaerobic capacity of an Alpine skier during a yearly 
training cycle. 

An elite Alpine skier participated in the study. Physical capacity tests were performed during the three phases 
of a yearly training cycle (introductory, preparatory and starting phase). Oxygen uptake was estimated during the 
incremental test and the anaerobic physical capacity was evaluated in a 30-second Wingate test. 

The aerobic capacity decreased slightly at the three training phases. This together with lower VO2 max in 
comparison with world class skiers [2] provokes recommendation to put more emphasis on the endurance com-
ponent of the training in the initial phases of the yearly training cycle. 

The analysis of the Wingate test results indicates a correct tendency to increase the value of the maximum 
power as well as times of its achievement and maintenance in subsequent phases. The power decline index was 
decreasing progressively. The obtained results suggest an appropriate training loads selection, but in order to 
increase the peak maximum power more repetitive exercises are recommended.  

Wstęp 

Badania nad określeniem optymalnego profi lu fi zjolo-
gicznego narciarza alpejczyka zapoczątkowali w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia naukowcy skandy-
nawscy [1].  Mimo podejmowania licznych prób, nie usta-
lono dotychczas zestawu najważniejszych parametrów 
fi zjologicznych, które decydowałyby o pełnym sukcesie 
w tym sporcie [2, 3]. Specyfi ka narciarstwa alpejskiego 
wymaga od zawodnika możliwości rozwinięcia znacz-
nej siły mięśniowej z jednoczesnym zachowaniem 
gibkości, zwinności, a także równowagi i koordynacji 
ruchowej [4, 5]. Dotychczasowy stan wiedzy pozwala 
sądzić, że wydolność fi zyczna – zarówno tlenowa, jak 
i beztlenowa – ma dla narciarzy ogromne znaczenie. 
Dowody na współzależność między wynikiem spor-
towym a wysokim poziomem wydolności tlenowej za-
wodników są jednak niejednoznaczne. Sugeruje się, 
że wysoki poziom VO2 max jest w większym stopniu 
wynikiem ogólnego treningu narciarskiego niż bezpo-
średnim wymogiem tego sportu [6, 7, 2]. 

Niewątpliwy jest jednak fakt, że wyższa wydolność 
tlenowa pozwala na lepszą adaptację zawodnika do 
zmian wysokości, a także szybszą odnowę biologiczną 
po zakończeniu intensywnego wysiłku narciarskiego 
[8]. Nie stwierdzono dotąd żadnej specyfi czności skła-
du mięśni narciarzy alpejczyków [4]. Wyniki badań biop-
syjnych wskazują przeciętnie na około 65% zawartości 
włókien typu I, w stosunku do około 35% zawartości 
włókien mięśniowych typu II [9, 10]. Współzależność 
między składem mięśni narciarzy a ich wynikiem spor-
towym nie została dotychczas w pełni potwierdzona. 
Niemniej jednak przeważająca liczba włókien wolnych 
oraz duże znaczenie metabolizmu aerobowego prze-
mawiają za koniecznością kształtowania wydolności 
tlenowej tych zawodników [6, 8, 11].

Koszt energetyczny wysiłku startowego w narciar-
stwie alpejskim różni się w zależności od konkurencji. 
Wynosi on dla slalomu giganta 120–160% VO2 max, 
przekraczając 200% w slalomie. Źródła energetyczne 
niezbędne do pokrycia zapotrzebowania pochodzą 
zatem w zdecydowanej większości z metabolizmu 
beztlenowego. Wyniki badań przeprowadzanych w róż-
nych ośrodkach szkoleniowo-naukowych wskazują na 
pozytywną korelację wyniku sportowego alpejczyka 
z poziomem rozwijanej przez niego mocy maksymal-
nej. Wyniki te potwierdzono zarówno podczas badań 
laboratoryjnych, jak i terenowych [2, 4, 11, 12, 5]. 

Odpowiednio dobrane i przeprowadzone w kluczo-
wych momentach cyklu treningowego badania wydol-
nościowe pozwalają śledzić zmiany poziomu wydolno-
ści zawodnika. Wnikliwa analiza otrzymanych wyników, 
a następnie ich konfrontacja z aktualnym poziomem 
stanu zdrowia zawodnika umożliwia dobranie stosow-
nych metod i obciążeń treningowych. Stała współpraca 
zawodnika, fi zjologów, trenerów i pozostałych członków 
zespołu szkoleniowego umożliwia prawidłowy przebieg 
sterowania treningiem. Wydaje się, że w XXI wieku je-
dynie takie podejście może prowadzić do osiągnięcia 
oczekiwanego wyniku  sportowego. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena wydol-
ności tlenowej i beztlenowej narciarza zjazdowca w rocz-
nym cyklu treningowym. W niniejszej pracy określono 
zmiany poziomu wydolności tlenowej i beztlenowej za-
wodnika w zależności od okresu cyklu treningowego. W 
trakcie realizowania kolejnych cykli treningowych, a więc 
wprowadzania kolejnych metod i obciążeń treningowych, 
zmianom ulega poziom poszczególnych parametrów wy-
dolnościowych. Im bliżej okresu startowego, tym więk-
szy jest udział elementów treningu siłowego i koordyna-
cyjnego, dzięki czemu poziom wydolności beztlenowej 
wzrasta kosztem tlenowej. 
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1. Metody

Badaniom poddano zawodnika uprawiającego narciar-
stwo zjazdowe klasy mistrzowskiej tej dyscypliny. Przed 
przystąpieniem do badań zawodnik przedstawił odpo-
wiednie zaświadczenie lekarza sportowego o dobrym 
ogólnym stanie zdrowia, a projekt badawczy uzyskał 
akceptację terenowej komisji bioetycznej.

W trzech okresach rocznego cyklu treningowego, 
w celu określenia wydolności fi zycznej zawodnika, 
przeprowadzono testy wysiłkowe. Pierwsze badanie 
odbyło się w czerwcu (okres wstępny), drugie na po-
czątku października (okres przygotowawczy), a trzecie  
pod koniec marca (po zakończeniu okresu startowego). 
Analizowane okresy oznaczono odpowiednio jako ter-
min I, II i III.

Pułap tlenowy oznaczono podczas testu o wzrasta-
jącej intensywności, wykonanego na cykloergometrze 
rowerowym (Ergoline, Niemcy). Wyjściowe obciążenie 
5 watów, zwiększano co 15 sekund o kolejne 5 watów, 
aż do osiągnięcia przez badanego maksymalnych 
wartości parametrów krążeniowo-oddechowych. Stały 
pomiar tętna dokonywany był za pomocą sport testera 
fi rmy Polar (Finlandia). Analiza gazów oddechowych 
przeprowadzana była w sposób ciągły za pomocą sta-
cjonarnego zestawu fi rmy MedGraphics (USA). Ilości 
pochłanianego tlenu i wydychanego dwutlenku węgla 
pozwoliły na obliczenie wartości współczynnika odde-
chowego (RER), dzięki któremu możliwe było wyzna-
czenie indywidualnego progu wentylacyjnego (VT). 

Wydolność beztlenowa oceniona została podczas 
30-sekundowego testu Wingate, wykonanego na ergo-
metrze rowerowym (Monark, Szwecja). Każdorazowo 
test poprzedzony był kilkuminutową rozgrzewką, wy-
konaną z obciążeniem 25 watów. Podczas próby te-
stowej obciążenie zostało dobrane automatycznie na 
podstawie wartości parametrów antropometrycznych 
sportowca. W badaniu tym określono cztery parametry 
charakteryzujące wydolność anaerobową: moc maksy-
malną, czas jej uzyskania, czas utrzymania szczytowej 
mocy, a także procentowy wskaźnik spadku mocy mak-
symalnej podczas testu (indeks zmęczenia) [13].

2. Wyniki 

Charakterystykę cech antropometrycznych badanego 
zawodnika przedstawiono w tabeli 1. Podczas kolej-
nych etapów cyklu treningowego zarówno masa ciała 
narciarza, jak i wskaźnik BMI obniżyły się. Wysokość 
ciała zawodnika wynosiła 177 cm i nie uległa zmianie 
w okresie badawczym.   

W tabeli 2 zebrano wyniki charakteryzujące para-
metry wydolności tlenowej narciarza. Przedstawiono 
w niej wartości tętna progowego i maksymalnego oraz 
pułap tlenowy wyrażony za pomocą wartości względ-
nych i bezwzględnych maksymalnego poboru tlenu. 
Tętno progowe w pierwszym i trzecim terminie badań 
było podobne. Najwyższą wartość tego parametru 
odnotowano w terminie II (okres przygotowawczy).  
Poziom wydolności tlenowej ulegał obniżeniu w trakcie 

Tabela 1. Charakterystyka antropometryczna zawodnika

Table 1. Anthropometric characteristics of an Alpine skier

Parametr I termin II termin III termin

Wiek [lata] 22 22 23

Masa ciała [kg] 80,1 78,8 76

BMI  [kg/m2] 25,6 25,2 24,3

Tabela 2. Wpływ okresu rocznego cyklu treningowego na parametry wydolności tlenowej 

Table 2. The yearly training cycle changes in aerobic physical capacity parameters

Parametr I termin II termin III termin

VO2 max [l/min] 3,99 3,83 3,18

VO2 max [ml/kg/min] 49,8 48,6 41,9

HR max [sk/min] 190 196 192

HR VT [sk/min] 162 179 161
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kolejnych okresów treningowych. Tętno maksymalne 
podlegało niewielkim okresowym wahaniom, wartości 
najwyższe wykazało w okresie przygotowawczym (ter-
min II).  

W tabeli 3 zestawiono parametry charakteryzujące 
wydolność beztlenową alpejczyka. Moc maksymal-
na osiągana przez zawodnika w trakcie trzech termi-
nów badań była najniższa w czasie ostatniego z nich. 
Parametr ten osiągnął najwyższą wartość w okresie 
przygotowawczym rocznego cyklu treningowego. 
Wskaźnik spadku mocy natomiast swą najwyższą war-
tość osiągnął w trakcie ostatniego terminu badań. Czas 
uzyskania mocy maksymalnej podczas testu Wingate 
ulegał sukcesywnemu skracaniu w analizowanym roku 
treningowym. Czas utrzymania mocy maksymalnej był 
najdłuższy w okresie przygotowawczym, najkrótszy na-
tomiast w okresie startowym.

3. Dyskusja i wnioski

Doniesienia literaturowe wskazują na zmieniający się 
w ostatnich latach model antropometryczny narciarzy 
alpejskich. Zawodnicy z czołówki rankingów, ze wzglę-
du na ewoluującą technikę pokonywania trasy, są wy-
żsi i ciężsi od swoich poprzedników [6, 2, 5]. Zarówno 
wzrost,  jak i masa ciała badanego zawodnika odpowia-
dają analogicznym wartościom zmierzonym w grupie 
reprezentantów USA, znajdujących się na międzynaro-
dowym poziomie wyczynu sportowego, którzy zdobyli 
punkty w Pucharze Świata lub Europy [3]. 

Masa ciała oraz wskaźnik BMI badanego zawod-
nika uległy nieznacznemu obniżeniu w trakcie roczne-
go cyklu treningowego, co wiąże się z zastosowaniem 
coraz większych obciążeń treningowych w kolejnych 
etapach szkolenia. Zmieniający się zakres i charakter 
bodźców treningowych jest również główną przyczy-
ną zmian poziomu wydolności tlenowej badanego. Jej 
poziom w kolejnych analizowanych terminach badań 
ulegał obniżeniu, co można tłumaczyć zwiększaniem 

udziału elementów siłowych i szybkościowych zastoso-
wanych w treningu sportowym. Niemniej jednak poziom 
VO2 max u zawodnika w porównaniu do wyników świa-
towej klasy narciarzy  był stanowczo niższy. Według 
piśmiennictwa, wartość VO2 max u niektórych zawod-
ników wynosi ponad 70 ml O2/min/kg, przy czym prze-
ciętnie wartości VO2 max dla mężczyzn odnoszących 
sukcesy narciarskie wahają się w przedziale 60–70 ml 
O2/min/kg [6, 7, 8, 3]. W przypadku badanego zawodni-
ka, w celu zwiększenia wydolności tlenowej, zaleca się 
zatem położenie większego nacisku na komponentę 
wytrzymałościową w początkowych okresach roczne-
go cyklu treningowego.

 Spośród wielu różnych testów oceniających wydol-
ność beztlenową test Wingate wciąż pozostaje najczę-
ściej stosowanym w grupie narciarzy alpejskich [7, 5, 3]. 
Wynik tego testu informuje przede wszystkim o zasobie 
fosfokreatyny w organizmie zawodnika oraz o możliwo-
ściach pozyskiwania energii z procesów glikolizy bez-
tlenowej [8]. Narciarz, którego wyniki są przedmiotem 
analizy, w pierwszych dwóch terminach badań osiągał 
moc maksymalną na poziomie porównywalnym z inny-
mi zawodnikami klasy mistrzowskiej, opisanymi w do-
stępnej literaturze (874 i 894 vs. 896 [2] i 836 ± 26 
W [3]). Znaczne obniżenie wartości szczytowej mocy 
w trzecim terminie badań świadczyć może o kumulacji 
zmian zmęczeniowych w organizmie, spowodowanych 
wyczerpującym okresem startowym. Znaczny poziom 
zmęczenia uwidocznił się również przez zwiększenie 
wskaźnika spadku mocy oraz obniżenie czasu utrzy-
mania mocy maksymalnej w ostatnim terminie badań, 
w stosunku do dwóch pierwszych. Skrócenie czasu 
uzyskania mocy maksymalnej (w ostatnim terminie za-
notowano najniższą wartość) można tłumaczyć specy-
fi ką okresu startowego, w którym zawodnik powinien 
rozwijać największą moc w jak najkrótszym czasie od 
momentu startu. Wyniki testu Wingate wskazują na 
dość poprawny dobór obciążeń treningowych w dwóch 
pierwszych terminach badań. Niemniej jednak z anali-

Tabela 3. Wpływ okresu rocznego cyklu treningowego na parametry wydolności beztlenowej 

Table 3. The yearly training cycle changes in anaerobic physical capacity parameters

Parametr I termin II termin III termin

Moc max [wat] 874 894 617

Wskaźnik spadku mocy [%] 22 21 28

Czas uzyskania mocy max [s] 3,99 3,81 3,15

Czas utrzymania mocy max [s] 3,64 4,27 3,29
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zowanym zawodnikiem należałoby wykonać więcej pra-
cy powtórzeniowej w celu zwiększenia szczytowej mocy 
maksymalnej oraz wydłużenia czasu jej utrzymania. 

Stała kontrola wpływu poszczególnych wysiłków 
fi zycznych na organizm zawodnika jest niezmiernie 

ważna w celu uniknięcia nakładania się zmian zmęcze-
niowych i doprowadzenia zawodnika do stanu przemę-
czenia, który to znacznie obniża jego wydolność fi zycz-
ną, a tym samym możliwości startowe.

[1] Eriksson E, Nygaard E, Saltin B: Physiological Demands 
in Downhill Skiing. The Physician and Sportsmedicine, 
1977; 7: 29–37. 

[2] Bacharach DW: Fizjologiczny profi l narciarza-alpejczyka 
(Physiological profi le of the alpine ski racer). Sport Wy-
czynowy, 2004; 3–4 (471–472): 7–12. 

[3] White AT, Johnson SC: Physiological Comparison of In-
ternational, National and Regional Alpine Skiers: Interna-
tional Journal of Sports Medicine, 1991; 12: 374–378. 

[4] Hintermeister RA, Hagerman GR: Physiology of Alpine 
Skiing; w Garrett WE, Kirkendahl DT (eds): Exercise 
and Sport Science. Philadelphia, Lippencott, Williams & 
Wilkins, 2000; 695–707. 

[5] White AT, Johnson SC: Physiological Aspects and Injury in 
Elite Alpine Skiers. Sports Medicine, 1993; 15: 170–178. 

[6] Andersen RE, Montgomery DL: Physiology of Alpine Ski-
ing. Sports Medicine, 1988; 6: 210–221. 

[7] Audet D: Metabolic Cost of Downhill Ski Ergometry in 
Males. Microform Publications, International Institute for 
Sport and Human Performance, University of Oregon, 
1995. 

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               

[8] Bacharach DW, Von Duvillard SP: Intermediate and 
Long-Term Anaerobic Performance of Elite Alpine Skiers. 
Medicine and Science in Sports and Exercise, 1995; 27: 
305–309.

[9] Tesch PA: Aspects on Muscle Properties and Use in 
Competitive Alpine Skiing. Medicine & Science in Sports 
& Exercise, 1995; 27 (3): 310–314. 

[10] Vogt M, Jordan K, Spring H, Hoppeler H: Muscle Physi-
ology and Determinants of Performance in Elite Alpine 
Skiers. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2003; 
35 (5) (Supplement 1): 93. 

[11] Veicsteinas A et al.: Energy Cost and Energy Sources for 
Alpine Skiing Top Athletes. Journal of Applied Physiology, 
1984; 56: 1187–1190. 

[12] Von Duvillard SP, Stanek F: Performance Assessment of 
Elite Women Alpine Ski Competitors Based on Labora-
tory Tests. Couching & Sport Science Journal, 1997; 2: 
4, 35–39. 

[13] Bar-Or O: The Wingate Anaerobic Test: An Update on 
Methodology, Reliability and Validity. Sports Medicine, 
1987; 4: 381–394. 





– 35 –

OCENA POZIOMU ROZWOJU 
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Cel pracy. Celem opracowania jest określenie poziomu sprawności motorycznej i podstawowych parame-
trów 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 Za-
kopanem, uprawiających sporty zimowe. Materiał porównawczy stanowiły wyniki badań rówieśników z aglo-
meracji 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 ko-
rzystniejszym składzie ciała (zwłaszcza w grupie kobiet). Wyraźną dominację badanych obserwujemy nato miast 
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. 

The aim of the paper is to define the level of motor fitness and basic somatic parameters of 15-year-olds, 
candidates for ZSMS in Zakopane on the background of non-training peers. The completion of the research come 
down to answering the following questions: (1) Do the candidates for ZSMS differ from all-Poland population 
in morphostructural predispositions? (2) Is the level of separate motor abilities demonstrated by the candidates 
higher than that, which is typical for the rest of population? (3) Are the differences between the candidates and 
the all-Poland population nearly the same for both sexes?
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Wstęp

Problematyka selekcji sportowej, prowadzonej za 
pomocą testów motorycznych i na podstawie oceny 
wybranych wskaźników somatycznych, jest obszarem 
wiedzy o fundamentalnym znaczeniu dla przebiegu 
skutecznego szkolenia sportowego. Autorzy zwracają 
uwagę na konieczność wskazania tych cech, których 
wielkość będzie w wybranych dyscyplinach stanowiła 
podstawę oceny przydatności przyszłego zawodnika 
do sportu, co jest powiązane z tak zwanym „modelem 
mistrza” [1]. Mimo że krytykowany, stale prowokuje on 
do zadawania pytań na temat optymalnego dla danej 
dyscypliny poziomu cech i zdolności. Interesująco 
przedstawia się także ustalenie specyfi ki morfofunk-
cjonalnej kandydatów do szkół sportowych o określo-
nym profi lu (w tym wypadku – sporty zimowe) oraz ich 
odmienności na tle populacji porównawczej. Kwestią 
nierozstrzygniętą pozostaje jeszcze, na ile selekcja 
w poszczególnych dyscyplinach zimowych – i w ja-
kich obszarach – różnicuje badaną populację na tle 
nietrenujących rówieśników; to zaś jest również po-
średnio pytaniem o jej skuteczność. 

W trakcie egzaminów, stanowiących element selek-
cji, blisko sto procent poddawanych badaniom kandy-
datów było już czynnymi zawodnikami o różnym pozio-
mie zaawansowania sportowego. Należy zauważyć, że 
mimo pozorów doboru do sportu, kandydaci do ZSMS 
podlegali procesowi selekcji. Zgodnie z regułami tego 
procesu [2] selekcja powinna następować po doborze 
(naborze) i być poprzedzona okresem wnikliwej obser-
wacji. Taki właśnie charakter mają nabory do SMS, 
gdyż rzadko się tu zdarza, by kandydat na ucznia po-
zostawał osobą anonimową, nieznaną trenerom i na-
uczycielom zakopiańskiej placówki dydaktycznej. 

Specyfi czne dla dyscyplin zimowych jest nie tylko 
miejsce, na którym są uprawiane, lecz również powią-
zanie tych sportów z określonymi grupami środowisko-
wymi. Na blisko 300 przebadanych, niemalże wszyscy 
kandydaci wywodzili się bowiem z terenów górskich, 

w większości byli także mieszkańcami okolic wiejskich 
lub małych miasteczek. W tej sytuacji interesujące sta-
je się porównanie badanych z tej grupy do populacji 
wielkomiejskich. Podejmując takie procedury należy 
oczywiście pamiętać, iż zestawia się dane osobników 
trenujących i nietrenujących. Tym niemniej, z racji zna-
czącej liczebności materiału, owe porównania mogą 
jednak przesądzić o generalnym profi lu kandydatów do 
zakopiańskiego liceum, zwłaszcza jeśli się weźmie pod 
uwagę parametry somatyczne.  

Cel pracy

Celem pracy jest ustalenie odpowiedzi na następujące 
pytania: 
1. Czy kandydaci do SMS różnią się pod względem 

predyspozycji morfologiczno-strukturalnych od po-
pulacji ogólnopolskiej?

2. Czy poziom poszczególnych zdolności motorycz-
nych i cech somatycznych zawodników jest wyższy 
niż w populacji nietrenujących?

3. Czy różnice pomiędzy zawodnikami a populacją są 
zbliżone dla obu płci? 

Materiał i metody badawcze

Materiał opracowania stanowią wyniki badań naboro-
wych chłopców i dziewcząt, przyszłych uczniów LO 
ZSMS (Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego) w Zakopanem, uprawiają-
cych sporty zimowe (tj. łyżwiarstwo szybkie, kombi-
nację norweską, narciarstwo zjazdowe i biegowe). 
Badania przeprowadzano rokrocznie w czerwcu. Do 
analizy wykorzystano wyniki badań 105 dziewcząt i 180 
chłopców, którzy w trakcie naborów mieli 15 lat. 

Materiał porównawczy stanowiły wyniki badań 214 
dziewcząt i 264 chłopców, prowadzonych przez zespół 
badaczy pod kierunkiem E. Mleczki [3] oraz centylowe 
siatki sprawności fi zycznej polskiej młodzieży opraco-
wane wg testów Eurofi t [4].

Material and methods. The research was carried out on the group of candidates for LO ZSMS in Zakopane (105 
girls and 180 boys), who practice winter sports. The comparative material formed the results of their non-training 
peers from Krakow conurbation and Eurofit-based centile grids for evaluation abilities.  During the research, basic 
somatic parameters and chosen motor abilities (such as strength ability in local aspect, muscle’s resistance to 
tiredness, endurance, non-acid lactate maximal anaerobic power, balance and flexibility) were analyzed with the 
help of commonly used and verified motor tests. 

Results and conclusions. Judging from the values of basic somatic parameters (body height and body mass), 
training groups are in the middle of population, however, in the field of body components their results are much 
better (especially women) and they have advantage in all motor tests. Such traits as difference between training 
and non-training 15-year-olds and sexual dimorphism are more noticeable in groups of women. 
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W trakcie naborów przeprowadzono wymienione 
poniżej testy i pomiary.
1. Podstawowe parametry somatyczne – przeprowa-

dzono pomiary obejmujące: wysokość ciała, dłu-
gość, masę ciała, elementy otłuszczenia (grubość 
trzech fałdów skórno-tłuszczowych: na ramieniu, 
plecach i brzuchu), LBM [6].

2. Zdolności kondycyjne [5] określono na podstawie 
wyników następujących testów:
– zwis na ramionach ugiętych –  próba siły funk-

cjonalnej; 
– siady z leżenia tyłem – badanie odporności mię-

śni brzucha na zmęczenie pozwalające określić 
tzw. wytrzymałość siłową;

– skok w dal z miejsca – próba siły eksplozyw-
nej i zarazem podstawa od obliczenia wartości 
MPA [7];

– wytrzymałościowy bieg wahadłowy pozwalający 
określić wytrzymałość krążeniowo-oddechową. 

3. Koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM) [6],  tj. 
równowagę, zmierzono za pomocą testu „fl amingo 
balance”.  

4. Gibkość kręgosłupa ustalono za pomocą skłonu 
tułowia w przód w pozycji siedzącej o kolanach pro-
stych [6].

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione w pracy py-
tania badawcze, wyniki pomiarów opracowano za pomo-

cą powszechnie stosowanych metod statystyki opisowej. 
Dla obu grup wyznaczono podstawowe charakterystyki 
liczbowe badanych zmiennych, czyli średnią arytmetycz-
ną (x–), odchylenie standardowe (SD). Obliczono ponadto 
wskaźniki unormowanych różnic. Różnice międzygrupo-
we normowane były na odchylenie standardowe całości 
[3]. Określono wielkość dymorfi zmu płciowego, oblicza-
jąc wskaźniki unormowane według wzoru Szopy [8]. 
Obliczenia wykonano posługując się systemem analizy 
danych STATISTICA 8.0.

Wyniki badań

Celem niniejszej pracy było porównanie poziomu pod-
stawowych wskaźników somatycznych oraz wyników 
wybranych prób sprawności badanej grupy do popu-
lacji ogólnopolskiej i populacji wielkomiejskiej. Z racji 
pewnych odmienności metodologicznych, co widoczne 
jest zwłaszcza w wypadku populacji ogólnopolskiej, 
możliwości takich porównań są ograniczone. Sam spo-
sób prezentacji wyników w postaci siatek centylowych 
ma także większe znaczenie dla praktyki pedagogicz-
nej niż na użytek analiz naukowych. Mimo to przepro-
wadzono również i takie porównania. 

W grupie mężczyzn wskaźniki somatyczne lo-
kują badanych w okolicach 50. centyla. Analogiczne 
spostrzeżenie dotyczy poziomu analizowanych pa-
rametrów w grupie kobiet (por. tab. 1–2). Porównania 

Tabela 1. Charakterystyki  statystyczne wyników poszczególnych testów zdolności motorycznych i wskaźników somatycznych w grupie 
mężczyzn na tle wyników zaczerpniętych z materiałów porównawczych

Table 1. Statistical characteristics of separate motor abilities tests results and somatic indexes – male candidates vs. comparative 
results 

M
Cecha / Test

ZSMS Mleczko i wsp. Eurofit

Me X SD X SD Me

Wysokość ciała (cm) 170 169,3 7,8 172,3 7,1 171

Masa ciała (kg) 57 57,5 8,3 62,1 9,7 56

Suma 3 fałdów 17,2 18,7 5,2 26,91 13,1 –

WS 43,9 43,9 1,3 43,7 1,8 43,6

LBM (kg) 47,8 48,4 7,4 49,7 7,6 –

Równowaga (s) 10 10,2 4,4 5,5 3,9 –

Gibkość (cm) 60 60,0 6,6 58,0 7,3 –

Siła eksplozywna (cm) 220,0 222,0 16,7 201,5 26,4 190

Wytrzymałość siłowa (s) 27,0 26,6 2,8 24,3 3,8 24,3

Siła ciągu 39,4 41,8 16,4 – – 23

Wytrzymałość biegowa 11,0 10,54 1,3 8,9 1,8

MPA 1260,36 1256,2 234,82 1228 253
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na podstawie wielkości wskaźników somatycznych 
w populacji krakowskiej wskazują, że u mężczyzn ob-
serwujemy niższe wartości wysokości, masy, w tym 
również masy ciała szczupłego. Wielkość tej ostatniej, 

zwłaszcza w zestawieniu z korzystniejszą (mniejszą) 
grubością fałdów skórno-tłuszczowych wskazuje, że 
niespójność ta może być pochodną stosowania me-
tody niesprzyjającej estymacji LBM [6] w odniesieniu 

Ryc. 1. Unormowane różnice międzypłciowe w grupie naborowej do ZSMS i w grupach porównawczych

Fig. 1. Normalized intersexual differences – candidates for ZSMS and comparative groups 

Tabela 2. Charakterystyki  statystyczne wyników poszczególnych testów zdolności motorycznych i wskaźników somatycznych w 
grupie kobiet na tle wyników zaczerpniętych z materiałów porównawczych 

Table 2. Statistical characteristics of separate motor abilities tests results and somatic indexes – female candidates vs. comparative 
results  

K
Cecha / Test

ZSMS Mleczko i wsp. Eurofit

Me X SD X SD Me

Wysokość ciała (cm) 163,0 163,1 5,4 162,9 5,9 164

Masa ciała (kg) 52,6 52,8 5,94 55,7 7,9 51

Suma 3 fałdów 26,4 27,5 7,4 42,2 14,9 –

WS 43,5 43,3 2,6 42,8 1,7 43

LBM (kg) 42,2 42,18 5,0 39,7 6,6 –

Równowaga (s) 9,0 9,1 3,8 4,9 3,3 –

Gibkość (cm) 62,0 61,6 6,5 63,3 5,6 –

Siła eksplozywna (cm) 197,0 197,5 16,3 161,3 21,8 164

Wytrzymałość siłowa (s) 25,0 25,7 3,9 19,4 3,5 20,2

Siła ciągu 22,9 26,3 13,8 – – 6,8

Wytrzymałość biegowa 9,0 8,7282 1,28486 6,0 1,4

MPA 1014,7 1026,0 165,34 879 159
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do sportowców. W grupie kobiet relacje kształtują się 
bardziej jednoznacznie na korzyść przyszłych uczennic 
SMS (zwłaszcza w odniesieniu do grubości fałdów i co 
za tym idzie – wielkości LBM). Analizy wskaźników so-
matycznych w aspekcie dymorfi zmu (ryc. 1) wskazują 
na większe różnice pomiędzy kobietami z SMS a po-
pulacją porównawczą jeśli chodzi o komponenty ciała, 
a w wypadku mężczyzn – w odniesieniu do masy ciała 
i jego wysokości.

Analiza dymorfi zmu w obydwu grupach wskazuje 
na silniejsze jego zróżnicowanie w populacji krakow-
skiej (ryc. 2).

Odmienną tendencję zaobserwowano w odniesie-
niu do wyników testów motorycznych badanej grupy, 
zwłaszcza w konfrontacji z populacją ogólnopolską. 
U mężczyzn wyniki większości prób lokują się pomię-
dzy 75. a 90. (siła ciągu, siady z leżenia) czy nawet 
pomiędzy 90. a 97. centylem (skok w dal z miejsca). 
Zarysowana tendencja dotyczy w równym stopniu gru-
py kobiet. 

Analiza wyników testów w aspekcie dymorfi zmu 
wskazuje na większe dysproporcje pomiędzy kobieta-
mi a mężczyznami w populacji krakowskiej, jak również 

Ryc. 2. Wskaźniki unormowanych różnic pomiędzy średnimi w grupie naborowej ZSMS i w grupach porównawczych

Fig. 2. Mean values of normalized differences indexes – candidates for ZSMS and comparative groups 

na większe zróżnicowanie pomiędzy grupami kobiet niż 
mężczyzn (ryc. 1 i 2). Wielkości unormowanych różnic 
przybierają znaczące wartości zwłaszcza w wypadku po-
równań wyników testów motorycznych w grupach kobiet.

Dyskusja

Na przeprowadzone porównania wpływ wywarła 
przede wszystkim specyfi ka selekcji, w mniejszym zaś 
stopniu – poddawany krytyce „model mistrza” [1, 9] czy 
też dane osób o optymalnych parametrach, zwłasz-
cza somatycznych, predestynujących do uprawiania 
sportów zimowych. Nasze badania do pewnego tylko 
stopnia potwierdziły istnienie sugerowanych w wielu 
pracach korzystnych zależności pomiędzy parame-
trami somatycznymi a wynikami prób sprawności. 
Odnotowane średnie wartości wskaźników somatycz-
nych potwierdzają opisywaną w literaturze przedmiotu 
korzystną relację między wielkościami średnimi dla da-
nej cechy w populacji a wynikami testów, czy też sze-
rzej – poziomem sprawności [8, 10, 11]. Zbliżenie się do 
owego „optimum” w naszym wypadku wynika po trosze 
ze specyfi ki uprawianych w SMS dyscyplin, jak również 
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(a może przede wszystkim) z typowej zwłaszcza dla 
Polski „rejonizacji” sportów zimowych, w wyniku której 
łatwiej trafi ają do tych dyscyplin osoby z terenów gó-
rzystych i wiejskich niż mieszkańcy dużych aglomera-
cji. Można zatem przypuszczać, że w odniesieniu do 
wskaźników somatycznych mamy do czynienia z pewną 
negatywną selekcją (napływem osób mniej rosłych). 

Źródeł tego stanu rzeczy należy upatrywać w wie-
lokrotnie potwierdzanych – nawet w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XX w. – ujemnych kore-
lacjach pomiędzy stopniem urbanizacji a parametrami 
somatycznymi [10, 12]. Trudno zatem jednoznacznie 
przesądzać o tym, czy stwierdzone w badaniach śred-
nie wartości wskaźników somatycznych są rzeczywi-
ście optymalne dla osiągania sukcesów w sportach 
zimowych, czy też jest to efekt oddziaływania – być 
może nawet niekorzystnego – czynników demografi cz-
nych i społecznych. 

Opisany obraz morfologiczny badanej popula-
cji w przełożeniu na wyniki testów sprawności staje 
w opozycji do wielokrotnie opisywanych korzystnych 
relacji somatyki z motoryką. Obserwacje wielu autorów, 
wskazujące na silne związki (nawet wręcz prostolinio-
we) pomiędzy wyższymi parametrami somatycznymi 
a wynikami testów, z naszego punktu widzenia nie znaj-
dują potwierdzenia [3, 10, 11, 13]. Może to wskazywać 
na mniejsze niż się powszechnie wydaje znaczenie 
wyższych parametrów somatycznych dla osiągniętego 
wyniku w sportach zimowych [9].  

Mniejsze zróżnicowanie parametrów somatycznych 
w grupie kobiet niż mężczyzn można wyjaśnić mniejszą 
ekosensytywnością cech somatycznych u tej właśnie 
płci. Większe w tej grupie zróżnicowanie poziomu wyni-
ków testów potwierdza natomiast obserwacje wielu auto-
rów [3, 10, 11] o wcześniejszym regresie niestymulowa-

nej sprawności u kobiet niż to ma miejsce u mężczyzn, 
zwłaszcza w wypadku tych zdolności, które wcześniej 
osiągają apogeum i zarazem wcześniej podlegają inwo-
lucji (skok w dal i wyliczana na jego podstawie MPA) [10]. 
Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt większego udziału 
masy tłuszczu w globalnej masie ciała u kobiet nietre-
nujących, co – jak wielokrotnie podkreślano – jest nega-
tywnie skorelowane z wynikami większości testów mo-
torycznych (zwłaszcza bazujących na MMA i VO2 max) 
[7, 10]. Analiza wyników testów oparta na wartościach 
unormowanych wskazuje jednocześnie, że u obydwu 
płci ujawnia się znacząca (większa niż w sprawdzia-
nach, które oceniają zdolności szybkościowe czy koor-
dynację) przewaga osób trenujących nad nietrenującymi 
w próbach badających różne aspekty wytrzymałości 
(odporność mięśnia na zmęczenie i VO2 max). Może to 
świadczyć o istnieniu pewnej hierarchii zdolności moto-
rycznych w sportach zimowych. 

Wnioski

Analiza uzyskanych wyników pozwala na sformułowa-
nie następujących wniosków:
1. Parametry somatyczne kandydatów do ZSMS 

w Zakopanem zbliżone są do średniej populacji 
ogólnopolskiej, a jednocześnie niższe niż w aglo-
meracjach wielkomiejskich.

2. We wszystkich testach motorycznych stwierdzono 
przewagę kandydatów do zakopiańskiej szkoły nad 
ich rówieśnikami. 

3. Wielkość dymorfi zmu, zwłaszcza w obszarze 
sprawności, jest mniejsza wśród sportowców niż 
ich nietrenujących rówieśników. 

4. Większe zróżnicowanie wskaźników sprawności 
zaobserwowano u kobiet niż u mężczyzn.
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EFEKTYWNOŚĆ NAUKI JAZDY NA NARTACH 
ZJAZDOWYCH U POCZĄTKUJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI 

OD DŁUGOŚCI NART
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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 prze-
dłużanych nartach (grupy A1, A2). 

Contemporary teaching of skiing offers up-to-date carving technique by using new methodical approach.
The aim of the research is to compare the effectiveness of downhill training on short ski (up to 100 cm) to 

beginners; on gradually protracting ski (groups A1, A2), and on ski 10–15 cm shorter than the stature (groups 
B1, B2). We compare the effectiveness of downhill training on the basis of differences in the length of time of 
instruction necessary to manage the basic stage of ski training; in the quality of technical accomplishment of 
curves in carving fun park and in the results of final championship in slalom.

The research took place in ski school and during ski training of secondary school students. In ski school the 
group A1 consisted of 19 participants and group B of 20 participants. The secondary school students who took 
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part in the ski training were divided in two groups A2 (9 participants) and B2 (9 participants). During teaching 
there were used the methodical techniques according to Austrian ski school.

Participants of groups A1 and A2 mastered the basic stage of ski teaching in 325 minutes (5 hours 25 min) 
in average. Participants of groups B1 and B2 mastered the basic stage of ski teaching in 16 hours by using the 
methodology of teaching skiing on ski 10–15 cm shorter than a stature with the use of snow plow turn. 

The students – group A2, who were training on short ski, arrived at better average final time: they were 0,92 
seconds faster than the students of group B2.

The results confirmed higher effectiveness of teaching skiing to beginners on short ski, on gradually protract-
ing ski (groups A1, A2). 

Wstęp

Jak wykazuje historia narciarstwa, narty krótkie zapro-
jektowano i wprowadzono do użytku w dwu istniejących 
niezależnie od siebie centrach. I tak w USA krótkich 
nart zaczął używać w 1938 roku amerykański łyżwiarz 
fi gurowy Jimmy Maden, który po doznanej kontuzji 
zaczął jeździć na nartach dla dzieci. W późniejszym 
czasie zaprojektował on narty z zagiętymi piętkami 
(double-ended ski) i wprowadził je do narciarstwa akro-
batycznego oraz  nauki jazdy dzieci [1] . Nieco wcze-
śniej, bo w 1930 roku, pojawiły się na terenie Alp tzw. 
fi rngleitery, czyli narty do jazdy po fi rnie przeznaczone 
dla alpinistów; były to wykonane domowym sposobem 
narty o długości 50–90 cm [2].

W 1940 roku krótkie narty weszły do użycia w śro-
dowisku szkół narciarskich, a konkretnie w Kitzbühlskiej 
Szkole Narciarstwa. W pełni wykorzystano je do nauki 
jazdy w 1951 roku, kiedy to dyrektor Karl Koller stworzył 
klasę nauki jazdy na krótkich nartach, a w 1952 roku 
opracował odpowiedni system nauki. Przy tej okazji 
szkoleniowiec ten wymienił zalety używania tego typu 
nart zarówno przez początkujących, jak i bardziej za-
awansowanych narciarzy. Koller podkreślił również, 
iż stosowanie krótkich nart pozwala zwalczyć strach, 
który w trakcie nauki jazdy stanowi jeden z najwięk-
szych problemów u początkujących narciarzy. W latach 
1954–1959 w Kitzbühlskiej Szkole Narciarstwa rozwi-
jała się metoda nauki jazdy na nartach o rosnącej dłu-
gości [1] . 

Krótkie narty i narty o rosnącej długości stały się 
przedmiotem zainteresowania uczestników kongresu 
INTERSKI w Aspen w 1968 roku. Wielkim propaga-
torem ich stosowania był prof. George Twardokens 
z Uniwersytetu w Nevadzie, który zajmował się me-
todą GLM (graduated length method), czyli metodą 
stopniowego zwiększania długości nart podczas nauki 
jazdy. Po kongresie metodę tę przyjęto także w DVS 
Schilehrplan – planie nauki Niemieckiego Związku 
Narciarstwa [3].

Współcześnie z metodyką nauki jazdy na krót-
kich nartach spotykamy się najczęściej w szkołach 
narciarskich w USA. Jej gwarantem jest PSIA – 
Stowarzyszenie Profesjonalnych Nauczycieli Jazdy na 
Nartach w Ameryce, które posługuje się w tym przy-
padku nazwą: short ski teaching approach [4] .

W ostatnich latach w narciarstwie odnotowano wy-
raźny postęp jeśli chodzi o jakość sprzętu. Używane 
współcześnie narty carvingowe – znacznie krótsze 
i o wiele bardziej taliowane niż to było wcześniej – wy-
magają przystosowania techniki oraz metodyki jazdy 
na nartach. 

Obecnie nauka jazdy na nartach, uwzględniając ten 
postęp, oferuje technikę carvingową z zastosowaniem 
nowych taktyk metodycznych. 

W 2001 roku mgr Wallner i prof. Wörndle opracowa-
li metodykę austriackiej szkoły narciarskiej [5 ] .

Austriacka szkoła narciarska oferuje atrakcyjne pro-
gramy nauczania dla wszystkich kategorii wiekowych 
w zależności od stopnia zaawansowania. Nauka jazdy dla 
początkujących pozwala szybko i bezpiecznie opanować 
łuki carvingowe i krótkie łuki przez naukę jazdy na nartach 
krótszych od wzrostu danej osoby (allround carvingowych) 
lub dzięki nauce jazdy na krótkich nartach [5]. Jedna z pod-
stawowych różnic między tymi dwiema metodami polega 
na stosowaniu techniki pługu podczas nauki jazdy u osób 
początkujących – na krótkich nartach kursanci robią po-
stępy bez stosowania techniki pługu (ryc. 1). 

Celem niniejszego artykułu jest porównanie efek-
tywności nauki jazdy na nartach u osób początku-
jących: na krótkich nartach (poniżej 100 cm), jak i na  
o stopniowo rosnącej długości (narty K) w grupach A1 
– uczniowie szkoły narciarskiej i A2 – uczestnicy kursu 
narciarstwa w szkole średniej oraz na nartach o 10–15 
cm krótszych od wzrostu danej osoby (narty D) w gru-
pach B1 – uczniowie szkoły narciarskiej i B2 – uczest-
nicy kursu narciarstwa w szkole średniej. Efektywność 
nauki jazdy porównamy na podstawie:
• różnicy długości czasu nauki pozwalającej na opa-

nowanie podstawowego etapu, 
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Ryc. 1. Metodyka austriackiej szkoły narciarskiej [5] 

Fig. 1. Austrian Ski School – the methodology [5]

• wyników zawodów w slalomie gigancie zorgani-
zowanych na zakończenie kursu (tylko grupy A2 
i B2), 

• technicznej jakości wykonania łuków carving fun 
parku (tylko grupy A2 i B2).

Artykuł powstał w ramach projektu GÚ VEGA 
1/4500/07.

Metodyka

Nauka jazdy na nartach zjazdowych przebiegała na 
dwóch niezależnych kursach: 
1. 39 uczniów szkoły narciarskiej S/B Šport podzielono 

na 2 grupy: 19 uczniów (grupa A1) uczyło się jazdy 
na krótkich nartach poniżej 100 cm o stopniowo ro-
snącej długości (narty K), a 20 uczniów (grupa A2) 
uczyło się jazdy na nartach carvingowych typu al-
lround, krótszych o 10–15 cm od wzrostu danej osoby, 
ze średnicą skrętu 15–17 m (narty D). Czas nauki wy-
nosił 3–6 dni (jeden dzień = 2 × 20 min, tzn. 120 min 

przed południem i 120 min po południu). Nauka prze-
biegała w bardzo dobrych warunkach śniegowych na 
przygotowanej trasie o wymaganym nachyleniu. Na 
zakończenie kursu nie zorganizowano zawodów.

2. 18 uczestników kursu narciarskiego ze szkoły śred-
niej podzielono na 2 grupy: 9 osób (grupa A2) uczy-
ło się jazdy na nartach poniżej 100 cm o stopniowo 
rosnącej długości (narty K), a 9 osób (grupa B2) 
uczyło się jazdy na nartach krótszych o 10–15 cm 
od wzrostu danej osoby i promieniu skrętu 15–17 
m (narty D). Nauka trwała pięć dni (jeden dzień = 
2 × 120 min, tzn. 120 min przed południem i 120 min 
po południu). 
Na zakończenie kursu (w szóstym dniu) zorganizo-

wano zawody w slalomie gigancie na przygotowanej 
trasie o długości 300 metrów i umiarkowanym nachyle-
niu, z 13 otwartymi bramkami o równomiernym rozsta-
wie, bez trudnych części technicznych. Zawody odby-
wały się w dwóch rundach, trasa była twarda, warunki 
śnieżne pozostały niezmienione. Numery startowe 
przydzielono następująco:
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• numery nieparzyste: osoby, które uczyły się jazdy 
na nartach krótszych od wzrostu danej osoby (D);

• numery parzyste: osoby, które uczyły się jazdy na 
krótkich nartach o stopniowo rosnącej długości 
(K);

Przydzielono numery startowe od 1 do 18, przy 
czym pierwsza runda zawodów zaczynała się od 
pierwszego, a druga runda od osiemnastego numeru. 
Czas mierzono stoperem elektronicznym.

Po południu na tym samym stoku odbyły się zawody 
w przygotowanym do tego celu mechanicznie carving 
fun parku. Na trasie znajdowało się 14 boi (bananów) 
w sześciu łukach, a za ich ominięcie zawodnicy mogli 
otrzymać maksymalnie 14 punktów. Na pokonanie trasy 
zawodnicy otrzymali limit 20 sekund. Za każdą rozpo-
czętą sekundę przekraczającą określony limit zawodni-
kom odejmowano jeden punkt karny. Wyniki końcowe 
zawodów obliczono jako sumę uzyskanych punktów po 
odjęciu ewentualnych punktów karnych. Na podstawie 
uzyskanych wyników podzielono uczestników w zależ-
ności od stopnia zaawansowania. Najlepsza kategoria 
to 0, a najsłabsza 10. Trasa wynosiła około 200 me-
trów. 

W odróżnieniu od zawodów w slalomie gigancie, 
gdzie trasa była otwarta i nie miała trudnych odcinków, 
w carving fun parku zawodnicy otrzymywali punkty za 
umiejętność utrzymania prędkości przy zamykaniu łuków. 
Każdy uczestnik mógł sam wybrać swoją drogę [6]. 

Z braku miejsca zawody nie odbywały się równo-
cześnie, zjazd przeprowadzono tylko na jednej trasie. 
Czas mierzono w jednej rundzie zawodów na trasie 
stoperem elektronicznym. 

We wszystkich grupach zastosowano metodykę au-
striackiej szkoły narciarskiej.

Nauka narciarstwa zjazdowego na nartach K obej-
muje pięć elementów, tj. przygotowanie, ześlizg, jazdę 
w skos stoku, skręt cięty, łuk carvingowy. Po opanowa-
niu techniki jazdy na nartach poniżej 100 cm, kontynu-
owano naukę na nartach o długości 130–140 cm, a po 
opanowaniu techniki jazdy na tych nartach – stosowa-
no narty o długości 160–170 cm.

Nauka jazdy na nartach D obejmuje 8 elementów: 
przygotowanie, zjazd w linii spadku stoku, zjazd płu-
giem, łuk płużny, skręt cięty – ześlizg, łuk carvingowy 
z pługu, łuk przy złączonych nogach, łuk carvingowy.

Aby uzyskać więcej danych, przeprowadzono rów-
nież ankietę, w której wzięli udział nauczyciele prowa-
dzący kursy. Z wypełnionych przez nich kwestionariu-
szy dowiedzieliśmy się:

• jaki czas jest potrzebny do opanowania poszcze-
gólnych elementów,

• jaki jest całkowity czas potrzebny do opanowania 
całej techniki od przygotowania po łuk carvingowy,

• która z punktu widzenia nauczyciela metoda jest 
łatwiejsza/trudniejsza dla kursantów,

• jaki jest poziom techniczny wykonania poszczegól-
nych elementów, zalety/wady zastosowanej metody 
i sprzętu. 

Czasy odmierzone podczas zawodów opracowano 
z zastosowaniem metod matematyczno-statystycz-
nych, a różnicę średnich stwierdzono na podstawie 
testu T. 

Kolejną zastosowaną metodą była analiza i porów-
nanie opracowanych danych. Porównaliśmy dane uzy-
skane na podstawie kwestionariuszy i rozmów z wyni-
kami zawodów.

Formułując wyniki i wnioski opieraliśmy się na me-
todach analizy i syntezy, z wykorzystaniem metod in-
dukcji i dedukcji.

Wyniki i dyskusja

Ważnym kryterium porównawczym w przypadku obu 
uwzględnianych metodyk jest czas potrzebny do nauki 
jazdy na podstawowym etapie, przy zastosowaniu wła-
ściwej metodyki. Porównywany jest czas od przygoto-
wania do opanowania łuku carvingowego na nartach 
K i D. 

W tabeli 1 zestawiono wyniki osiągnięte przez 28 
kursantów (grupa A1 i B1) przy zastosowaniu metodyki 
jazdy na nartach K.

Technikę od przygotowania do łuku carvingowego 
na nartach K  kursanci z grup A1 i B1 opanowali średnio 
w ciągu 325 minut (5 h i 25 min). W nauce jazdy zgodnie 
z metodyką nart K długość nart zwiększała się stopnio-
wo o 30 cm. Takie zwiększanie zaleca Stowarzyszenie 
Profesjonalnych Nauczycieli Jazdy na Nartach w USA 
(PSIA). Kursanci przechodzili na dłuższe narty dopie-
ro po opanowaniu wyżej wymienionych elementów na 
krótszych nartach, co oznacza, że dwukrotnie powta-
rzano ćwiczenia i elementy, które kursanci opanowali 
na krótkich nartach.

Członkowie grup A1 i B1 opanowali technikę od 
przygotowania do łuku carvingowego zgodnie z meto-
dyką nart K, a więc bez stosowania techniki pługu, śred-
nio w ciągu 10 godzin, czyli w ciągu dwóch i pół dnia 
nauki. Obecnie metodyka nauki na krótkich nartach jest 
najczęściej stosowana w szkołach narciarskich w USA 
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i towarzyszy jej slogan: ski in a day, gdzie średni czas 
nauki wynosi jeden do dwu dni [4] .

W tabeli 2 zestawiono wyniki uzyskane przez grupę 
29 osób (A2, B2) przy zastosowaniu metodyki jazdy na 
nartach D. 

Grupy A2 i B2 opanowały technikę od przygotowa-
nia do łuku carvingowego zgodnie z metodyką nart D, 
czyli z zastosowaniem techniki pługu średnio w ciągu 
16 godzin. Minimalny czas wynosił 12 godzin (trzy dni 
nauki), a maksymalny – 19 godzin, czyli cztery dni i trzy 
godziny. Mimo to możemy jednoznacznie stwierdzić, 

że uczestnicy zajęć opartych na założeniach metodyki 
nart K w krótszym czasie opanowali technikę od przy-
gotowania do łuku carvingowego.

Potwierdzają to wyniki zawodów, w których uczest-
niczyli badani z grup A2 i B2; osoby z grupy A2, uczące 
się zgodnie z metodyką nart K,  uzyskały czas lepszy 
średnio o 0,41 sekundy. Najlepszy czas obu grup był 
o 0,86 s, a najsłabszy o 0,73 s lepszy w grupie A2 (ta-
bela 3). 

Znaczenie statystyczne różnic obu grup sprawdzo-
no posługując się testem T. Znaczenie statystyczne 

Tabela 1. Czas potrzebny na opanowanie poszczególnych elementów i ogólny czas na opanowanie całej techniki od przygotowania 
do łuku carvingowego na nartach K (min.)

Table 1. Time needed to become familiar with particular elements and to master the technique as a whole on gradually protracting 
ski (min.)

Element x min. maks.

Przygotowanie 65 50 80

Ześlizg 45 40 50

Jazda w skos stoku 45 40 50

Skręt cięty 70 60 80

Łuki carvingowe 100 80 120

Razem 325 270 380

Narty o dł. 130–140 cm 140 110 170

Narty o dł. 160–170 cm 135 100 170

Razem (h) 10 8 12

Tabela 2. Czas potrzebny na opanowanie poszczególnych elementów i ogólny czas na opanowanie całej techniki od przygotowania 
do łuku carvingowego na nartach D (min.)

Table 2. Time needed to become familiar with particular elements and to master the technique as a whole on short ski (min.)

Element x min. maks.

Przygotowanie 70 55 85

Zjazd w linii spadku stoku 85 70 100

Zjazd pługiem 125 105 145

Łuk płużny 140 90 190

Skręt cięty – ześlizg 85 70 100

Łuk carvingowy z pługu 155 120 190

Łuk podstawowy przy złączonych nogach 125 80 170

Łuk carvingowy 175 160 190

Razem (h) 16 12,5 19,5
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różnicy średnich obu grup nie potwierdziło się na po-
ziomie 0,05 %. 

Opierając się na niniejszym porównaniu możemy 
stwierdzić, że kursanci, którzy uczyli się zgodnie z me-
todyką nart K, osiągnęli lepsze wyniki poszczególnych 
wskaźników, jednak różnica ta nie jest znacząca pod 
względem statystycznym. 

W zawodach w przygotowanym specjalnie carving 
fun parku zdecydowanie lepsze były wyniki kursantów 
z grupy A2, którzy uczyli się zgodnie z metodyką nart K. 
Oznacza to, że zostali przydzieleni do niższych katego-
rii podczas klasyfi kacji stopnia zaawansowania (tabela 
4). Najwyższe kategorie (0 i 1) przypadły kursantom, 
którzy odbyli naukę zgodnie z metodyką nart K. Osoby, 
które uczyły się na długich nartach, miały kategorie do-
piero od 2. pozycji. Obu grupom przyznano kategorie 
od 0 do 7. Kursantom z grupy A2 przyznano katego-

Tabela 3. Wyniki zawodów w slalomie gigancie

Table 3. The results of competition – giant slalom

Grupa x (s) min. (s) maks. (s) S test T

A2 34,86 31,59 37,95 2,37

B2 35,27 32,32 38,81 2,22 0,34

Oznaczenia: s – odchylenie miarodajne

 Wartość krytyczna dla P = 0,05 wynosi 2,12 

Tabela 4. Wyniki zawodów w carving fun parku

Table 4. The results of competition – carving fun park 

Grupa A2 Grupa B2

Kategoria 0 (liczba) 2 0

Kategoria 1 (liczba) 2 0

Kategoria 2 (liczba) 2 2

Kategoria 3 (liczba) 1 1

Kategoria 4 (liczba) 1 1

Kategoria 5 (liczba) 1 2

Kategoria 6 (liczba) 0 2

Kategoria 7 (liczba) 0 1

Kategoria – średnia 2 4,44

Punkty karne – średnia 0,11 0,78

Wynik punktowy – średnia 12 9,56

Wynik czasowy (s) – średnia 19,07 19,99

rie od 0 do 5, a średnia wartość kategorii wyniosła 2. 
Kursantom z grupy B2 przyznano kategorie od 2 do 
7, a średnia wartość kategorii wyniosła 4,44. Ogółem 
kursantom grupy z A2 przypadła o 2,44 lepsza kate-
goria. Ogólna średnia wartość kategorii, którą uzyskali 
kursanci z obu grup, wynosi 3,22. Kursanci grupy A2 
uzyskali średnio o 0,67 mniej punktu karnego, osiągnęli 
też lepszy o 2,44 punktu średni wynik punktowy oraz 
lepszy średnio o 0,92 s wynik czasowy (tabela 4). 

Przedstawione wyżej wyniki dowodzą wyższej 
efektywności nauki prowadzonej zgodnie z metodyką 
nart K, bez stosowania techniki pługu. Oznacza to, że 
przy stosowaniu nart o wyraźnej geometrii pług jest 
przeżytkiem i niepotrzebnym elementem ruchowym. 
Oczywiście jest on potrzebny w niektórych sytuacjach 
do korekcji prędkości, ale nie jako mechanizm niezbęd-
ny do opanowania łuków. 
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Wnioski

Metodykę nauki jazdy na nartach K można z powo-
dzeniem stosować także w środowisku i w warunkach 
naszych szkół narciarskich oraz kursów narciarskich 
w szkołach. 

Na nartach K kursanci opanowali pełną technikę od 
przygotowania do łuku carvingowego średnio w ciągu 
10 godzin, a kursanci na nartach D średnio w ciągu 16 
godzin. 

Kursanci na nartach K uzyskali generalnie lepsze 
wyniki w zawodach w slalomie gigancie we wszystkich 
wskaźnikach – średni czas był lepszy o 0,41 s, najlep-
szy czas – lepszy o 0,86 s; lepszy o 0,73 s okazał się 
też najsłabszy czas. Wyniki te nie są jednak znaczące 
pod względem statystycznym.

W zawodach w przygotowanym carving fun par-
ku przy zastosowaniu metodyki nart K kursanci osią-
gnęli lepsze wyniki średnie niż kursanci na nartach D 
we wszystkich wskaźnikach: lepsza kategoria o 2,44, 
mniej punktów karnych za nieprzestrzeganie limitu cza-
sowego o 0,67 punktu, wyższy wynik punktowy o 2,44 
i lepszy wynik czasowy o 0,92 sekundy. 

Nauczyciele uczestniczący w kursach ocenili naukę 
prowadzoną zgodnie z metodyką nart K jako najszyb-
szą, najłatwiejszą dla kursanta, zabawniejszą, a więc 
generalnie bardziej efektywną, mimo większych trud-
ności organizacyjnych. Wadą tej metodyki jest koniecz-
ność stosowania nart o trzech różnych długościach. 
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ZMIANY WSKAŹNIKA BMI ORAZ SKŁADU CIAŁA 
SNOWBOARDZISTÓW W EFEKCIE PIĘCIODNIOWEGO 

SZKOLENIA SNOWBOARDOWEGO

CHANGES OF BODY MASS INDEX AND BODY 
COMPOSITION OF SNOWBOARDERS DUE TO THEIR 
PARTICIPATION IN 5-DAY SNOWBOARD TRAINING

Piotr Kunysz*, Beata Blachura*

* dr, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, ul. I.J. Paderewskiego
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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 snowboardowe 
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 zaawanso-
wania, a jedynie w grupie osób początkujących okazały się one istotne statystycznie. W obu grupach zanoto-
wano 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.

This research was to establish how body composition and body mass index of the snowboarders changed 
depending on the advancement of these sportsmen as a result of their participation in a 5-day training. 

The studies were conducted with the use of an electronic scale, the TBF-300P model by Tanita, during a winter 
camp of the students of Wrocław University School of Physical Education, which lasted 6 days (5 days of the 
training) in Zieleniec (900–950 m above sea level). 

The results of the conducted studies and the analysis revealed that the snowboard training during a 5-day 
camp caused changes to the BMI (increase) and particular elements of body composition in the analysed groups. 
The changes in the BMI had the same direction (increase) in the groups of a different level of advancement. 
Only in the group of the beginners these changes occurred to be statistically significant. In both groups the body 
mass increase was recorded along with the loss of the fat mass and the increase of the water volume in the 
body. Only the fat-free body mass increased in the group of the beginners, whereas in the snowboarding group 
this mass decreased.
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Wstęp

W krajach alpejskich (takich jak Francja, Niemcy, 
Włochy, Szwajcaria, Austria) ogromną popularnością 
wśród młodzieży i dorosłych cieszą się sporty zimo-
we. Ze względu na bliskość do gór wakacje zimowe są 
tam równie częste jak letnie, a popularność narciarstwa 
i dyscyplin zbliżonych rośnie [1].

Publikacje naukowe rzadko dotyczą skutków 
zdrowotnych rekreacyjnego uprawiania sportów zi-
mowych. Znane są skutki aktywności fi zycznej mło-
dzieży w różnych wersjach działań ruchowych, roz-
poznane są reakcje organizmu ludzkiego na wysiłek 
fi zyczny podejmowany w wysokich górach. Dotyczy 
to jednak sportu wyczynowego, natomiast w wymia-
rze rekreacyjnym ten obszar wiedzy jest nadal mało 
zagospodarowany.

Dość dokładnie rozpoznano reakcje organizmu na 
wykonywane w laboratorium wysiłki w różnym czasie 
trwania, mimo to wyniki badań Zatonia i innych zdają 
się utwierdzać nas w przekonaniu, że poza wspólnymi 
cechami reakcji układu krążenia lub mięśniowego na 
wysiłki, najbardziej różni je środowisko, w którym ruch 
się odbywa (temperatura, wilgotność, ruch powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne) [2]. 

Według sugestii Zatonia, zjazd na nartach, poprzez 
silne emocjonalnie zaangażowanie w pokonywanie tra-
sy, kontakt z prędkością i naturą, odwraca uwagę od 
wykonywanej w tym czasie pracy [3]. Autor ten twierdzi, 
że w zależności od posiadanej wprawy (umiejętności), 
rodzaju śniegu i ukształtowania terenu pobudzenie 
wysiłkiem podczas zjazdu może być krytycznie duże 
i małe. Wskazuje, że narciarze o sporym zasobie umie-
jętności są w stanie doprowadzić czynności oddycha-
nia i krążenia do poziomu maksymalnego, co wiąże się 
też z granicznym stężeniem mleczanu, już po wysiłku 
czterdziesto- do pięćdziesięciosekundowym [3, 4]. 
Osoby o niskich umiejętnościach czerpią energię do 
pracy mięśni głównie z przemian tlenowych. Daje to 
jednak 60-70% pobudzenia organizmu. 

Z punktu widzenia obiektywnych korzyści moż-
na uznać, że zmiana klimatu z nizinnego na górski 
(z czym zwykle kojarzy się narciarstwo czy snowboar-
ding) wpływa na organizm człowieka bodźcowo – roz-
wijająco. Ostry górski klimat, podawany jako wzorzec, 
stanowi czynnik stymulujący procesy odpornościowe. 
Wprawdzie dotyczą one profesjonalnego narciarstwa, 
ale osoby pozostające w długim czasie (kilku, kilkuna-
stu dni) pod wpływem niskiego zmiennego ciśnienia 
rozwijają – szczególnie podczas wykonywanych w tych 

warunkach wysiłków – szerokie zdolności adaptacyjne, 
podobnie jak trenujący zawodnicy. Badania na ten te-
mat prowadził w Polsce Zatoń [4]. Wynika z nich, że 
wysiłki towarzyszące zjazdom narciarskim stanowią 
silny bodziec adaptacyjny, tym silniejszy, im bardziej 
zaawansowany jest narciarz. W światowej literaturze 
nie ma jednak danych o wpływie uprawiania snowbo-
ardingu na organizm. 

Celem pracy było ustalenie, jak zmienia się w efek-
cie pięciodniowego szkolenia skład ciała oraz wskaźnik 
BMI snowboardzistów w zależności od poziomu za-
awansowania.

Postawione pytania badawcze były następujące:
1. Czy następują zmiany wskaźnika BMI oraz po-

szczególnych elementów składu ciała w ciągu pię-
ciodniowego szkolenia snowboardowego?

2. Czy zmiany wskaźnika BMI oraz składu ciała są 
różne w zależności od poziomu zawansowania gru-
py?

Materiał i metody

W badaniach wzięło udział 64 studentów II roku stu-
diów stacjonarnych AWF Wrocław. Spośród wszystkich 
badanych osób 41 to studenci kierunku wychowanie 
fi zyczne, 23 osoby – kierunku turystyka i rekreacja. 
Badani podzieleni zostali na 2 grupy – snowboardzi-
stów początkujących (rozpoczynali dopiero naukę) oraz 
snowboardzistów jeżdżących (jeździli na snowboardzie 
przed obozem). W grupie osób początkujących znala-
zło się 15 kobiet i 19 mężczyzn, w grupie osób jeżdżą-
cych – 15 kobiet i 15 mężczyzn.

Obie grupy realizowały ten sam program zajęć, który 
obejmował naukę i doskonalenie ewolucji I stopnia systema-
tyki PZS. Zajęcia prowadzone były na tych samych stokach 
przez instruktorów oraz wykładowców PZS. Szczegółową 
charakterystykę badanych zawarto w tabeli 1.

Badania przeprowadzono wykorzystując wagę elek-
troniczną, model TBF-300P fi rmy Tanita. Dokładność 
pomiaru masy ciała, masy tkanki tłuszczowei, beztłusz-
czowej masy ciała oraz ogólnej objętości wody w or-
ganizmie wynosi 0,1 kg. Dokładność pomiaru tkanki 
tłuszczowej jest na poziomie 0,1%. Za pomocą urzą-
dzenia TBF-300P dokonano następujących pomiarów: 
BMI (Body Mass Index), FAT% (procent tłuszczu 
w organizmie [%]), FAT MASS  (masa tkanki tłusz-
czowej [kg]), FFM (masa tanki beztłuszczowej [kg]), 
TBW (objętość wody w organizmie [kg]) [5,6]. Pomiar 
za pomocą urządzenia TBF-300P wykonywany był 
w pierwszym dniu obozu, po przyjeździe badanych 
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osób, o godz. 21:00 oraz w piątym dniu obozu (po pię-
ciu pełnych dobach pobytu w górach oraz pięciu dniach 
zajęć), również o godz. 21:00.

Każdorazowo badania przeprowadzała ta sama 
osoba, w tym samym pomieszczeniu przy zachowaniu 
tych samych warunków pomiaru.

Zebrane dane poddane zostały analizie statystycz-
nej za pomocą programu STATISTICA w Centrum 
Informatycznym AWF Wrocław. Dokonana została 
analiza liczebności badanych grup, wyliczone zostały 
średnie oraz odchylenia standardowe badanych cech, 
a także przeprowadzono porównanie pomiarów w gru-
pach testem t-Studenta.

Wyniki badań

Wartości średnie masy ciała w badanych grupach 
wskazują, iż w obu przypadkach (grupa początkująca 
i jeżdżąca) nastąpił wzrost masy ciała w trakcie pięcio-
dniowego szkolenia snowboardowgo (sześciodniowe-

go pobytu w górach). Większy wzrost nastąpił w grupie 
osób początkujących (ryc. 1). Ze średniej wartości po-
czątkowej 67,03 kg nastąpił wzrost do wartości 67,52 
kg, a dokonane obliczenia statystyczne potwierdziły 
istotność statystyczną tych zmian (tab. 2).

W grupie osób jeżdżących zanotowano również 
wzrost masy ciała, jednak zmiany te były bardzo małe 
i okazały się nieistotne statystycznie (ryc. 1, tab. 3).

Analogicznie do zmian wartości masy ciała w ba-
danych grupach zmieniły się wartości wskaźnika BMI. 
W obu grupach (początkująca i jeżdżąca) nastąpił 
wzrost wskaźnika BMI w trakcie pięciodniowego szko-
lenia snowboardowgo. Większy wzrost był w grupie 
osób początkujących (ryc. 2). Ze średniej wartości po-
czątkowej 21,94 kg nastąpił wzrost do wartości 22,11 
kg, a dokonane obliczenia statystyczne potwierdziły 
istotność statystyczną tych zmian (tab. 2).

W grupie osób jeżdżących również zanotowano wzrost 
wskaźnika BMI, jednakże zmiany te były bardzo małe 
i okazały się nieistotne statystycznie (ryc. 2, tab. 3).

Tabela 1. Charakterystyka badanych osób

Table 1. Characteristics of participants

Grupa badanych Liczebność Wiek
x ± sd

Wysokość ciała
x ± sd
[cm]

Masa ciała
x ± sd

[kg]

Początkujący 34 20,50 ± 0,82 174,20 ± 9,33 66,55 ± 11,16

Jeżdżący 30 20,86 ± 1,30 175,06 ± 9,63 68,95 ± 11,24

Ogółem 64 20,67 ± 1,08 174,60 ± 9,41 67,67 ± 11,17

Ryc. 1. Masa ciała badanych grup przed i po szkoleniu

Fig. 1. Groups of participants – body mass before and after the training
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Zmiany procentowego udziału tłuszczu w organizmie 
uczestników z obu badanych grup wykazały przeciw-
ne kierunki. W grupie osób początkujących z wartości 
13,88%, udział tłuszczu w organizmie po szkoleniu snow-
boardowym wzrósł do wartości 14,41%. Zmiany te nie 
okazały się jednak istotne statystycznie (rys. 3, tab. 1).

Udział procentowy tłuszczu w organizmie w grupie 
osób jeżdżących (zaawansowanych) zmalał z wartości 

15,81% na początku szkolenia do 15,08% po obozie. 
Zmiany, które nastąpiły w tej grupie badanych, okazały 
się istotne statystycznie (rys. 3, tab. 2).

Odmiennie przedstawiają się wyniki pomiarów 
masy tłuszczu (wyrażonej w kg) w badanych grupach 
na początku i na końcu szkolenia. Nie są one kompaty-
bilne z wynikami udziału procentowego. W grupie osób 
początkujących wartość masy tłuszczu obniżyła się 

Tabela 2. Wyniki pomiarów uzyskane w grupie początkujących snowboardzistów

Table 2. The results of measurements – beginners 

x sd N Różnica sd Różnica t df p

Masa ciała – początek 67,03 10,97

Masa ciała – koniec 67,52 10,63 33 –0,4879 0,9649 –2,9045 32 0,0066

BMI – początek 21,94 2,25

BMI – koniec 22,11 2,11 33 –0,1697 0,3441 –2,8327 32 0,0079

FAT % – początek 13,88 7,57

FAT % – koniec 14,41 10,71 33 –0,5333 9,6188 –0,3185 32 0,7522

FAT mass – początek 9,04 4,72

FAT mass – koniec 8,43 4,46 33 0,6121 1,0594 3,3192 32 0,0023

FFM – początek 57,97 12,11

FFM – koniec 59,09 11,43 33 –1,1212 1,2191 –5,2835 32 0,0000

TBW – początek 42,45 8,87

TBW – koniec 43,27 8,36 33 –0,8242 0,8916 –5,3104 32 0,0000

Rys. 2. Wskaźnik BMI w badanych grupach przed i po  szkoleniu

Fig. 2. BMI index – groups of participants before and after the training
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z wartości 9,04 kg do wartości 8,43 kg na zakończenie 
obozu.

Podobne zmiany nastąpiły w grupie osób jeżdżących. 
Z wartości początkowej, wynoszącej 10,62 kg, średnia 
masa tłuszczu obniżyła się do wartości 10,18 kg. W obu 
badanych grupach zmiany wartości (w tym przypadku ob-
niżenie) okazały się istotne statystycznie (rys. 4, tab. 2 i 3). 

Różnice w wielkości oraz kierunku zmian wartości 
zanotowano w obu badanych grupach w beztłuszczowej 

Ryc. 3. Udział  procentowy tłuszczu w organizmie w badanych grupach przed i po  szkoleniu [%]

Fig. 3. The fat level in per cents – groups of participants before and after the training

Tabela 3. Wyniki pomiarów uzyskane w grupie jeżdżących snowboardzistów

Table 3. The results of measurements – group of advanced snowboarders

x sd N Różnica sd Różnica t df p

Masa ciała – początek 68,89 11,43

Masa ciała – koniec 68,95 11,27 29 –0,0586 0,8462 –0,3731 28 0,7119

BMI – początek 22,28 1,84

BMI – koniec 22,31 1,81 29 –0,0310 0,2647 –0,6313 28 0,5329

FAT % – początek 15,81 7,81

FAT % – koniec 15,08 7,47 29 0,7310 1,2442 3,1642 28 0,0037

FAT mass – początek 10,62 5,00

FAT mass – koniec 10,18 4,88 29 0,4414 0,8109 2,9313 28 0,0067

FFM – początek 58,27 12,48

FFM – koniec 57,73 14,39 29 0,5345 5,6387 0,5105 28 0,6137

TBW – początek 42,65 9,14

TBW – koniec 43,03 8,83 29 –0,3793 0,9451 –2,1614 28 0,0394

masie ciała (wyrażonej w kg). W grupie początkujących 
snowboardzistów wartość ta wzrosła z 57,97 kg do warto-
ści 59,09 kg na końcu obozu. W grupie zaawansowanych 
snowboardzistów wartość ta uległa obniżeniu – z wartości 
początkowej 58,27 kg do wartości 57,73 kg na końcu szko-
lenia. Zmiany te jedynie w grupie początkujących okazały 
się istotne statystycznie (rys. 5, tab. 2 i 3).

Badana objętość wody w organizmie uczestników 
szkolenia snowboardowego zmieniła się istotnie staty-
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Rys. 4. Masa tłuszczu w organizmie w badanych grupach przed i po szkoleniu [kg]

Fig. 4. Fat mass in the body – groups of participants before and after the training

Rys. 6. Objętość wody w organizmie w badanych grupach przed i po szkoleniu [kg]

Fig. 6.  Water volume in the body – groups of participants before and after the training

Rys. 5. Beztłuszczowa masa ciała w badanych grupach przed i po szkoleniu [kg]

Fig. 5. Fatless body mass – groups of participants before and after the training
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stycznie obu grupach. Uległa ona wzrostowi z wartości 
42,45 kg do 43,27 kg w grupie początkujących oraz 
z wartości 42,65 kg do wartości 43,03 kg w grupie za-
awansowanej (rys. 6, tab. 2 i 3).

Zestawienie zbiorcze zmian masy ciała oraz po-
szczególnych zmierzonych komponentów składu ciała 
wykazuje niewielkie rozbieżności między badanymi 
grupami. W obu grupach zanotowano wzrost masy 
ciała przy jednoczesnym spadku masy tłuszczu oraz 
wzroście objętości wody w organizmie. Jedynie bez-
tłuszczowa masa ciała uległa wzrostowi w grupie po-
czątkujących, a spadkowi w grupie jeżdżących.

Dyskusja

Śledząc zmiany, jakim podlega organizm człowieka 
w górach, rozróżnić należy wpływy dwojakiego rodzaju: 
oddziaływanie czynników klimatu górskiego i następ-
stwa wzmożonej pracy fi zycznej w trakcie wznoszenia 
się do danej wysokości.

Jedne z tych zmian dają się odczuć szybko i wyraź-
nie, inne nie docierają do świadomości dzięki zapobie-
gawczym reakcjom organizmu, a ujawniają się dopiero 
przez wyczerpanie organizmu. Wpływ pobytu w górach 
odbija się szczególnie widocznie na czynnościach od-

Rys. 7. Zmiany masy ciała oraz poszczególnych wartości składu ciała podczas pięciodniowego szkolenia

Fig. 7. Changes of body mass and particular elements of body composition in participants during the training

dychania i na układzie krwionośnym, przy czym wyso-
kość wzniesienia, na której zmiany te występują, jest 
indywidualnie różna. Przy wysiłku na wysokości np. 
2000 m częstość oddechów bywa dwukrotnie większa, 
aniżeli przy tym samym wysiłku na równinie. To pobu-
dzenie czynności oddychania spowodowane jest roz-
rzedzeniem powietrza, a co za tym idzie – zmniejszoną 
ilością tlenu dostarczonego do płuc.

Równolegle z przyspieszonym oddechem następu-
je przyspieszenie akcji serca. Zmianę tę najlepiej za-
uważyć po znacznych różnicach tętna. Częstotliwość 
tętna, wynosząca w zwykłych warunkach około 70 ude-
rzeń na minutę, ulega w mniejszym lub większym stop-
niu przyspieszeniu od 80 do 120, a niekiedy i więcej 
uderzeń, zależnie od wzniesienia i to bez współudziału 
jakiegokolwiek wysiłku.

Wpływ klimatu górskiego na układ krwionośny nie 
ogranicza się wyłącznie do zmiany pracy serca, ale po-
woduje również zmiany w składzie chemicznym krwi. 
Stwierdzono, że po pewnym okresie pobytu w górach 
ilość czerwonych ciałek we krwi oraz zawartość barw-
nika krwi, hemoglobiny, powiększa się, co jest następ-
stwem wzmożonej aktywności narządów krwiotwór-
czych, w szczególności szpiku kostnego. Czynnikiem 
powodującym tę zmianę jest również rozrzedzone po-
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wietrze, a zatem zmniejszona ilość tlenu dostarczone-
go do płuc.

Otrzymane wyniki wskazują na brak większych 
różnic pomiędzy badanymi grupami, które mogłyby 
wynikać z różnego poziomu zaawansowania, a co za 
tym idzie – z różnego wysiłku fi zycznego wykonywa-
nego w czasie zajęć. Taki stan rzeczy prawdopodobnie 
można tłumaczyć wysoką, podobną w obu badanych 
grupach sprawnością fi zyczną, która charakteryzuje 
studentów Akademii Wychowania Fizycznego.

Różnice w zmianach masy ciała, a także w zmia-
nach masy tłuszczu, masy tkanki beztłuszczowej oraz 
objętości wody w organizmie, mimo iż wykazały podob-
ne tendencje, wynikać mogą jak chociażby sugeruje 
literatura, z faktu, że grupa początkujących snowboar-
dzistów była liczniejsza (34 do 30 osób) a dodatkowo 
przewagę tę stanowili mężczyźni. Zgodnie z danymi 
literaturowymi mężczyźni posiadają większą masę 
mięśniową, co wiąże się z większą zawartością wody 
w organiźmie w stosunku do kobiet, które statystycznie 
mają przewagę tłuszczu w składzie ciała  (w stosunku 
do mężczyzn). Sugerując się taką zależnością, zmniej-
szenie się masy ciała przy jednoczesnym większym 

spadku masy tłuszczu i wzroście masy tkanki bez-
tłuszczowej (mięśni) oraz wody w grupie z przewagą 
mężczyzn nie powinno dziwić i stanowić argumentu do 
wyciągania zbyt daleko idących wniosków.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań, ich analizy 
oraz konfrontacji z danymi literaturowymi wyciągnięto 
następujące wnioski:
1. Efektem szkolenia snowboardowego w formie pię-

ciodniowego obozu były zmiany wskaźnika BMI 
(wzrost) oraz poszczególnych elementów składu 
ciała. 

2. Zmiany wskaźnika BMI miały ten sam kierunek 
(wzrost) w grupach o różnym poziomie zaawan-
sowania, a jedynie w grupie osób początkujących 
okazały się istotne statystycznie.

3. W obu grupach zanotowano wzrost masy ciała przy 
jednoczesnym spadku masy tłuszczu oraz wzroście 
objętości wody w organizmie. Jedynie beztłuszczo-
wa masa ciała uległa wzrostowi w grupie początku-
jących a spadkowi w grupie jeżdżących.
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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 uspraw-
nienie, ale i odbudowywanie zaburzonego poczucia własnej wartości. Narciarstwo zjazdowe – ze względu na 
niestandardowe warunki środowiskowe i zespół czynności składających się na technikę narciarską – komplek-
sowo 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 nar-
ciarstwa oraz na bariery, które ograniczają ich aktywność, nie tylko narciarską.           

The fear of moving is one of most significant barriers, which limit visually disabled people aspirations. It is 
the well-known fact, that efficient and appropriate physical activity influences general physical fitness and the 
high self-esteem developing. The downhill skiing develops the disabled person’s body as a whole, because of 
non-standard environmental condition and activities necessary to develop skiing technique. The basic condition 
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to make progress is to overcome psychological barriers, which appear in new, different environment. The trainer 
is the person, who is responsible for compensation capabilities’ development and who is the guide also. These 
capabilities reflect and allow learning to ski. 

The aim of the study is to draw attention to the trainer qualifications, which have decisive impact on the safe 
and efficient training process organisation and the learning to ski process in the opinion of visually disabled people, 
who have taken part in the skiing trainings. The research has been carried out in 1999–2007 in Zieleniec. The 
diagnostic survey method with questionnaire forms has been applied. The group of 41 visually disabled people, 
who took part in the intensive, seven-day skiing training, answered questions (open and closed). The questions 
were the source of information on communication, better understanding of reality and effective moving in new 
environment. According to respondents, blind and visually impaired people expect their trainer-guide to create 
suitable training climate, which would allow overcoming their capabilities’ barriers. They point out good weather 
and snow conditions, good organisation of trainings and learning conditions and barriers, which have limited 
their activities, not only as the skiers. 

Wstęp

Analiza biografi i osób niewidomych deklarujących wy-
soką jakość życia wskazuje, że źródłem ich życiowej 
satysfakcji, bliskości z widzącymi była świadomość 
własnych atutów mimo braku wzroku oraz akceptacja 
nieuniknionych ograniczeń [1].

Osoby niewidome i niedowidzące podobnie jak lu-
dzie zdrowi odczuwają potrzebę aktywności ruchowej. 
Zadowolenie płynące z uprawiania aktywności fi zycz-
nej jest podstawowym czynnikiem rozwoju inwalidów 
wzroku. Uważa się, że celem rewalidacji osób niewi-
domych i niedowidzących jest osiągnięcie największej 
samodzielności oraz podtrzymanie potencjalnej aktyw-
ności poznawczej sprawnych analizatorów. Proces ten 
polega na stymulowaniu ośrodkowego układu nerwo-
wego w zakresie słuchu, rozwoju mowy, powonienia, 
ruchu, kształtowania pojęć, uwagi dowolnej, kojarzenia 
i pamięci.  

 Istota fenomenu kompensacji opiera się na zasa-
dzie strukturalnego połączenia dotyku i zmysłu kineste-
tycznego ze słuchem i węchem. Te nowe zespoły doty-
kowo-kinestetyczno-słuchowo-węchowe pełnią istotną 
rolę w odbiorze informacji i późniejszym jej wykorzy-
staniu. Stanowią jednocześnie fundament tzw. zmysłu 
przeszkód, będącego m.in. podstawą nauki orientacji 
przestrzennej i poruszania się [1].

Narciarstwo zjazdowe jest jedną z niewielu dys-
cyplin, która tak wszechstronnie i kompleksowo łączy 
w sobie cele i cechy aktywnej rehabilitacji. Atrakcyjność 
tej formy ruchu wynika głównie z naturalnego dąże-
nia ludzi do swobodnego, nieograniczonego kontaktu 
z przyrodą i prędkością zjazdu. Celem zajęć na śniegu 
osób niewidomych i niedowidzących – obok nauczania 
narciarstwa – jest kształtowanie umiejętności spraw-
nego poruszania się w nowych, zmieniających się 

warunkach. Podstawowym warunkiem robienia postę-
pów jest pokonanie bariery psychicznej [2]. Uprawianiu 
narciarstwa towarzyszy występowanie sytuacji trudnej, 
związanej z zagrożeniem, które ze względu na lęk sy-
tuacyjny może uniemożliwiać uczenie się [3]. Dlatego 
tak ważną rolę odgrywa zapewnienie osobom z dys-
funkcją narządu wzroku poczucia bezpieczeństwa, 
za które odpowiedzialny jest nauczyciel narciarstwa 
(instruktor), pełniący jednocześnie funkcję przewodni-
ka, organizatora zajęć ruchowych. Dobrej atmosferze 
sprzyja również tworzenie nieformalnej więzi. Pozwala 
ono niewidomym przełamywać bariery własnych moż-
liwości, odbudowywać poczucie  wartości oraz łatwiej 
i trwalej zapamiętywać czynności ruchowe (elementy 
techniki narciarskiej). 

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zakres kom-
petencji nauczyciela, które decydują o bezpiecznej 
i skutecznej organizacji procesu uczenia się i naucza-
nia narciarstwa zjazdowego w opinii inwalidów wzroku, 
uczestniczących w zajęciach narciarskich.

Materiał i metody badań

Badaniom poddano grupę 41 osób niewidomych (B1) 
i niedowidzących (B2), które w latach 1999–2007 
przebywały na siedmiodniowym obozie narciarskim 
w Zieleńcu.

Badania przeprowadzono w ostatnim, siódmym 
dniu zajęć narciarskich. Zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. Kwestionariusz składał się z dwóch części: 
metrykalnej (11 pytań), w której odpowiadano na pyta-
nia dotyczące wieku, płci, wykształcenia, rodzaju dys-
funkcji i posiadanych doświadczeń narciarskich (tab. 
1), oraz części właściwej (16 pytań), będącej źródłem 
informacji na temat warunków  uczenia się i nauczania 
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narciarstwa zjazdowego. W tej części większość pytań 
miała charakter półotwarty i można było udzielić na nie 
maksymalnie trzech odpowiedzi (tab. 2). W każdym ba-
daniu ankieterem była osoba prowadząca zajęcia, któ-
ra czytając pytania tłumaczyła niezrozumiałe terminy 
i zaznaczała wybrane, wskazane przez respondenta 
odpowiedzi. Zgodnie z klasyfi kacją Międzynarodowej 
Federacji Sportu Inwalidów – ISOD badanych  podzie-
lono na dwie grupy: grupa B1 – 10 osób niewidomych 
(24%); grupa B2 – 31 osób niedowidzących (76%). 
Wiek wszystkich osób był zróżnicowany i zawierał się 
w przedziale od 14 do 27 lat. 

Ankietowani deklarowali różne doświadczenia 
narciarskie. Największą grupę stanowiły osoby, któ-
re nie jeździły wcześniej na nartach (83%). Dla 10% 
respondentów był to drugi rok nauki jazdy na nartach, 
a trzyletnie doświadczenie deklarowało 7% (tab. 1). 
Ćwiczenia narciarskie odbywały się codziennie przez 
4 godziny zegarowe (2,5 godz. do południa i 1,5 godz. 
po południu). Każdym z uczestników opiekował się je-
den instruktor-przewodnik, który przez cały czas trwa-
nia obozu związany był tylko ze swoim podopiecznym. 
Należy dodać, że w sytuacjach wyjątkowych, tj. w mo-

mencie podwyższenia poziomu lęku spowodowanego 
np. wyraźną zmianą nachylenia stoku, odmiennymi wa-
runkami śniegowymi, wybranym osobom (na ich proś-
bę) przydzielano drugiego instruktora.  

Wyniki badań

Nauczanie narciarstwa (tab. 2) kojarzyło się inwalidom 
wzroku z sytuacją trudną (98% – pyt. 4), stresującą. 
Znacząca część grupy (68%) odczuwała lęk związa-
ny z nauką jazdy na nartach  (pyt. 3). Inwalidzi wzroku 
wskazali na wiele obaw towarzyszących uprawianiu 
narciarstwa. np. pogorszenia wady wzroku (13%). Duża 
grupa (18%) obawiała się niepowodzenia. 12% jako 
przyczyny obaw sugerowało brak kontaktu z instruk-
torem, jego zdenerwowanie (9%). Inną przyczyną był 
brak kontroli prędkości (8%) i związane z tym  nieopa-
nowanie  nart (8% – pyt. 5). Poważną barierę w czynie-
niu postępów był zdaniem ankietowanych duży ruch na 
stoku (64%). Niewidomi i niedowidzący narciarze mają 
problem w odbiorze informacji, gdy nauczanie prowa-
dzi więcej niż jeden nauczyciel. Na sytuację tę wskazy-
wało 10% badanej grupy (pyt. 12).

Tabela. 1. Charakterystyka badanej grupy (n = 41)

Table 1. The profile of the studied group (n = 41)  

Lp. Pytanie Warianty odpowiedzi Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

1. Wiek 14–27 lat

2. Płeć kobiety
mężczyźni

15
26

37
63

3. Wykształcenie podstawowe
zawodowe

średnie
wyższe

10
5

18
8

23
12
44
20

4. Miejsce zamieszkania miasto
wieś

40
1

98
2

5. Grupa dysfunkcji niewidomi
niedowidzący

10
31

24
76

6. Pochodzenie dysfunkcji wrodzona
nabyta

13
28

32
68

7. Wiek wystąpienia wady wzroku [rok 
życia]

od urodzenia
do 5 r. życia
5–7 r. życia
po 7 r. życia  

10
28
2
1

25
68
5
2

8. Poziom zaawansowania w narciarstwie 
zjazdowym 

0
drugi rok nauki
trzeci rok nauki

34
4
3

83
10
7
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Tabela 2. Odpowiedzi respondentów na pytania zamieszczone w ankiecie – część właściwa (n = 41)

Table 2. The answers of the respondents put in the questionnaire – proper part (n = 41)

Lp. Pytanie Warianty odpowiedzi n
odpowiedzi

% 
odpowiedzi

1. Czy uważasz się za osobę aktywną fizycznie? Tak
Nie

35
6

85
15

2. Czy preferujesz zimowe formy aktywności 
ruchowej? 

Tak
Nie

20
21

49
51

3. Czy odczuwasz lęk związany z nauką jazdy na 
nartach? 

Tak
Nie

26
15

63
37

4. Czy uważasz, że  narciarstwo zjazdowe jest 
dla osób z dysfunkcją wzroku dyscypliną 
trudną i niebezpieczną? 

Tak
 Nie 

40
1

98
2

5. Czego obawiasz się podczas nauki jazdy na 
nartach? (maks. 3 odpowiedzi)

Kontuzji
Pogorszenia wady wzroku
Braku kontroli prędkości
Mogę na kogoś wpaść

Jazda na nartach przekracza moje 
możliwości fizyczne
Nieopanowania nart
Kontaktu ze śniegiem 

Zmęczenia  
Zdenerwowania instruktora

Braku kontaktu z instruktorem
Niepowodzenia 

 Ktoś na stoku może we mnie wjechać
Jazda wyciągiem narciarskim

Nie boję się

11
36
21
18

5
20
11
8

23
32
30
23
5
0

5
13
9
8

2
8
5
3
9

12
18
9
2
0

6. Jakie są Twoje oczekiwania w związku 
z nauką jazdy na nartach? (maks. 3 
odpowiedzi)

Przyjemność i zabawa
Bezpieczna jazda na nartach

Samodzielna jazda na nartach
Aktywny wypoczynek

Doskonalenie techniki narciarskiej
Doskonalenie własnej sprawności 
Możliwość nawiązania kontaktów

Skuteczna jazda na nartach 
Poznanie interesujących ludzi

Mała liczba upadków
Udział w zawodach narciarskich

Inne: przekraczanie barier własnych 
możliwości  

6
10
3
0

12
21
15
4
4
6
7

12

6
10
3
0

12
21
15
4
4
6
7

12

7. Jakiego rodzaju informacje mają dla Ciebie 
największe znaczenie? 

Dotyk
Słuch

Działanie praktyczne

10
21
10

24
52
24

8

8.

Jakich cech oczekujesz od swojego 
instruktora-przewodnika? (pytanie otwarte)

Kultury osobistej 
Przyjemnego głosu 

Cierpliwości 
Wyrozumiałości
Poczucia humoru

Bezpiecznego prowadzenia zajęć
Zainteresowania moją osobą 

Wyraźnego sposobu mówienia 
Okazywania pomocy

Kompetencji zawodowych
Inne:  Kontrastowy ubiór

Czystość, zapach

17
22
5
8

20
32
5

23
11
10
8
2

10
16
3
5

12
20
3

14
7
6
5
1
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9. Jakie informacje słowne (dotyczące 
nauki jazdy na nartach) wydają się Tobie 
najważniejsze? (maks. 3 odpowiedzi)

Nachylenie i obszar stoku narciarskiego
Warunki śniegowe

Ruch narciarski
Widoczność na stoku

Prędkość jazdy 
Ukształtowanie terenu

Rytm skrętów
Zatrzymanie się 

Wskazanie kierunku jazdy
Inne: 

Świadomość techniki zjazdu
Korekta błędów

21
2
2
2
0
4

18
34
12
6
5

20

19
2
2
2
0
4

17
31
11

5
18

10 Jak powinna Twoim zdaniem być 
sformułowana informacja słowna? 
(maks. 3 odpowiedzi)

Spokojny ton głosu
Zdecydowany ton głosu

Krótka informacja
Dokładna, ukierunkowana 

informacja
Wyraźna wymowa
Zrozumiały przekaz

15
4
7

12
37
13

17
4
8

14
42
15

11. Wskaż inne informacje pomagające 
w nauczaniu narciarstwa.  

Dobrze dobrany sprzęt narciarski
Sprzyjające warunki atmosferyczne

Porównania z innych znanych form ruchu 
Informacje kinestetyczne

6
4

15
23

13
8

31
48

12. Wskaż inne informacje przeszkadzające 
w uczeniu się i nauczaniu narciarstwa. (maks. 
3 odpowiedzi)

Duży ruch na stoku
Odgłosy gry krawędzi  

Muzyka na stoku
Więcej niż jeden nauczyciel  

35
6
4

10

64
11
7

18

13. Jak oceniasz poznawanie przez dotyk (dłoni, 
stóp, ciała)? (maks. 3 odpowiedzi)

Pomaga tworzyć wyobrażenie 
Ograniczona możliwość zapamiętania
Przypomina znane wzorce ruchowe

Łatwiejsze zapamiętywanie 
Nie mam  zdania

20
2

21
4
0

43
4

45
8
0

14. Jakie warunki narciarskie są Twoim zdaniem 
odpowiednie do nauki jazdy na nartach? 
(maks. 3 odpowiedzi) 

Oddzielny stok  narciarski
 Świeży, miękki śnieg

Słoneczna pogoda 
Bezwietrzna pogoda

Przygotowany stok narciarski
Mały ruch narciarski

Mglista pogoda

 6
15
 2
 9
29
14

   9

7
18
2

11
35
16
11

15. Jakie metody nauczania narciarstwa wydały 
się Tobie szczególnie istotne? (maks. 
3 odpowiedzi)

Dokładna informacja słowna
Metoda body

Samodzielna jazda 
Jazda z tyczkami za instruktorem

Jazda z prowadzeniem za rękę inst.  

40
 7
 3
10
 1

66
11
5

16
2

16 Jakie elementy metody działań praktycznych 
pomagają w zrozumieniu i wykonaniu nowej 
techniki zjazdu (max. 3 odpowiedzi) 

Mała prędkość jazdy 
Znajomość opisu danej techniki 
Odliczanie tempa, rytmu skrętu 

Duża prędkość jazdy
Powtarzanie ćwiczeń 
Informacja zwrotna     

Stały kontakt z nauczycielem

 5
15
14
 5
 7
18
26

5
17
16
 5
 8
20
29

Wśród wielu cech nauczyciela decydujących o „kli-
macie” zajęć niepełnosprawni narciarze wskazali na 
bezpieczne prowadzenie zajęć (20%). Istotne było dla 
nich brzmienie głosu (16%), kultura osobista (10%) 

i poczucie humoru (12%) prowadzącego. Kompetencje 
zawodowe doceniało tylko 8% ankietowanych (pyt. 8). 
Jakość podawanej informacji zależy zdaniem ankieto-
wanych od dykcji i artykulacji wyrazów (42%). Istotny 
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okazał się  również spokojny ton wypowiedzi (17%) 
oraz dokładność (14%) przekazywanej informacji. 
Najważniejszym źródłem wiadomości (pyt. 7) są dla 
niewidomych i niedowidzących narciarzy informacje 
akustyczne (52%), podobnie ważne okazały się in-
formacje otrzymane za pomocą zmysłu dotyku oraz 
powstałe na skutek własnych doświadczeń (po 24%). 
Pod względem jakościowym informacja słowna (pyt. 
9) powinna zdaniem ankietowanych dotyczyć przede 
wszystkim elementów bezpieczeństwa, czyli oceny 
sytuacji na stoku, np. momentu zatrzymania się (31%), 
zawierać opisy terenu narciarskiego (obszar, nachyle-
nie – 19%) oraz orientacji  w przestrzeni – określenia 
kierunku zjazdu (11%). Istotne są również informacje 
dotyczące korekty błędów (18%). Dużą jednomyślno-
ścią wykazali się niewidomi i niedowidzący podczas 
oceny poznawania rzeczywistości przez dotyk (13%). 
W ich opinii metoda „dotykowego obejrzenia” pomaga 
wizualizować (43%), poszukiwać skojarzeń z wcze-
śniejszymi doświadczeniami (45%) i łatwiej zapamię-
tywać (8%) przebieg ruchu. Możliwość wykonania ćwi-
czenia jest kolejnym źródłem informacji decydujących 
o pełnym wyobrażeniu ruchu (pyt. 16). W trakcie zjazdu 
na nartach najważniejszy jest stały kontakt z nauczy-
cielem-przewodnikiem (29%), możliwość korzystania 
z informacji zwrotnej (20%), istotna jest również kon-
trola – porównanie wykonania ruchu z informacjami 
decydującymi o energetycznych elementach ruchu, 
takimi jak tempo, rytm skrętów (16%). Sama możliwość 
uczestniczenia w procesie uczenia się i nauczania jaz-
dy na nartach jest dla niewidomych i niedowidzących 
próbą doskonalenia sprawności ruchowej (21%), spo-
sobnością nawiązania kontaktów towarzyskich (15%). 
Doskonalenie techniki narciarskiej jest dla ankietowa-
nych narciarzy podobnie ważne jak przekraczanie ba-
rier własnych możliwości (po 12%). 

Dyskusja

Podstawowym sposobem komunikacji – wymiany 
informacji z niewidomym są informacje werbalne 
i informacje niewerbalne. Kanałem werbalnym prze-
kazywane są określone fakty, natomiast kanałem 
niewerbalnym cały kontekst wiadomości. W procesie 
uczenia się i nauczania narciarstwa mowa jest tym 
środkiem, który pozwala dotrzeć do świadomości 
uczącego się, tak by jego uwaga została skierowana 
na odbiór tych danych, które w konkretnej informacji 
są niezbędne [4]. Komunikacja werbalna traktowana 
jest jako możliwość efektywnego wpływania na sku-

teczne zachowanie na nartach. Problem ten dotyczy 
odpowiedniego formułowania (pod względem jako-
ściowym i ilościowym) oraz  takiego przekazywania 
wiadomości, by zmieniać sposób myślenia, postępo-
wanie i zachowanie ucznia (pyt. 9 – technika zjazdu, 
rytm skrętów). Narciarz z dysfunkcją wzroku równo-
cześnie odbiera od opiekuna  informacje dotyczące 
czynności ruchowej oraz informacje składające się 
na „czucie śniegu czy poszukiwanie oporu narty na 
śniegu”. Odpowiednie wykorzystanie tej sytuacji daje 
możliwość łatwiejszego i pełniejszego zapamiętania 
zdarzenia, a także świadome rozwiązanie zadania 
ruchowego  (pyt. 10 – np. samodzielny zjazd); kieruje 
również uwagę ucznia na pochodzące z aparatu ru-
chu wrażenia kinestetyczne (48% – pyt. 11).

W przypadku nauczania narciarstwa podstawowych 
informacji dostarczają receptory dotyku i ucisku znaj-
dujące się na skórze. Reakcja ucznia uzależniona jest 
od analizy „czucia głębokiego” oraz stałego kontaktu 
z uczniem w celu przekazywania wyjaśnień nauczy-
ciela dotyczących charakteru, intensywności, zakresu, 
tempa, obszerności bodźca będącego źródłem infor-
macji (29% – pyt. 16). Informacje te  zaliczane są do 
tzw. elementów  energetycznych ruchu. Stosowanie ich 
pozwala na wprowadzenie natychmiastowych zmian 
w realizacji ruchu – informacji zwrotnej (20% – pyt. 
16) [5]. Brak wyjaśnień może być przyczyną zakłóceń 
w procesie sterowania ruchami [6], a w przypadku osób 
z dysfunkcją wzroku – gorszej orientacji przestrzennej 
np. co do kierunku jazdy na nartach (11% – pyt. 9). 

Innym ważnym źródłem informacji w nauczaniu 
narciarstwa osób niewidomych i niedowidzących jest 
odwoływanie się do wcześniejszych doświadczeń (31% 
– pyt. 11). Stanowi to bazę do kształtowania nowych 
umiejętności, czyli w przypadku inwalidów wzroku – sa-
modzielnego, skutecznego i sprawnego poruszania się 
np. zimą po śliskiej i nierównej nawierzchni.

W komunikacji niewerbalnej niewidomych proble-
mem jest zarówno odbiór informacji, jak i stosowanie 
ekspresji niewerbalnej. Nie widząc twarzy rozmówcy, 
jego ruchów, niewidomi nie mają możliwości konfronta-
cji przekazu werbalnego z niewerbalnym. Brakujące in-
formacje kompensuje tzw. prajęzyk. Obejmuje on cechy 
głosu (siłę, wysokość, barwę), modulację głosu, tempo 
płynność i wyrazistość mówienia. Wszystkie niewerbal-
ne towarzyszące rozmowie ekspresje ujawniają emocje 
osoby mówiącej i jej stosunek do rozmówcy, wpływając 
tym samym na atmosferę zajęć [7]. Ankietowani doce-
nili u swoich przewodników przede wszystkim spokojny 
(17%) ton wypowiedzi (pyt. 10). 
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W procesie nauczania narciarstwa nie może uczest-
niczyć wielu (więcej niż jeden) nauczycieli, ponieważ 
niewidomy narciarz może mieć trudności z rozpozna-
niem głosu opiekuna oraz odebraniem i zrozumieniem 
komunikatu (18% – pyt. 12). 

Przekazywanie informacji związanej z uczeniem 
się i nauczaniem techniki narciarskiej  należy rozpo-
cząć od aktywizowania zmysłu dotyku. Poprzez me-
todę dotykowego obejrzenia uczeń próbuje wyobrazić 
sobie np. pozycję narciarską (43% – pyt. 13). Działanie 
to ma sprawdzać między innymi konkretyzację celu 
lekcji i budowę odpowiedniego nastawienia. Natomiast 
po wyjściu na stok istotne jest przedstawienie orientacji 
w terenie – tj. ustawienia względem linii spadku stoku 
(11%), jego długości i szerokości (19%), ukształtowania 
terenu  – na którym odbywają się zajęcia narciarskie, 
a także jakie są w jego najbliższym otoczeniu urządze-
nia, sprzęty, ukształtowanie terenu (4%), rodzaj i gru-
bość pokrywy śnieżnej i jakie aktualnie zdarzania mają 
tam miejsce (pyt. 9). Przekazując informację należy 
używać bardzo precyzyjnych, jednoznacznych termi-
nów (14%, pyt. 10), które pozwolą w pełni zrozumieć 
przekazywane treści oraz wyobrazić je sobie (wizuali-
zacja), zapamiętać i wykonać.

Istotne jest również, by zawsze spytać, czy wia-
domość, informacja została przez niepełnosprawne-
go zrozumiana, ewentualnie poprosić o pokaz ruchu 
lub jego opis (20%, pyt. 16). Ważne jest również, aby 
poinformować niewidomą osobę o zakończeniu roz-
mowy. 

Podsumowując można przyjąć, że proces komu-
nikacji z niewidomym i niedowidzącym narciarzem 
wymaga odpowiedniego, starannego przygotowania 
oraz zaangażowania. Umiejętność wczuwania się 
i rozumienia problemów tej grupy niepełnosprawnych 
sprawia, że uczenie się i nauczanie narciarstwa prze-

biega w dobrej atmosferze i dzięki temu przynosi spo-
dziewane efekty.

Poznanie możliwości intelektualnych, fi zycznych 
i sprawnościowych oraz tzw. „bazy doświadczeń ru-
chowych” jest nieodzownym elementem efektywnej 
komunikacji i stanowi podstawę do tworzenia swo-
istego kodu semantycznego, charakterystycznego dla  
narciarstwa zjazdowego. Całokształt doświadczeń 
związanych z większą sprawnością ruchową, bogat-
szym słownictwem, przenoszeniem informacji na inne 
sfery życia sprawia, że świadomy udział w zajęciach 
narciarskich istotnie wszechstronnie rozwija organizm 
inwalidów wzroku.

Wnioski

1. Podstawowe znaczenie w uczeniu się i nauczaniu 
narciarstwa mają dla osób niewidomych i niedowi-
dzących informacje akustyczne.  

2. Informacja słowna powinna dotyczyć wielu aspek-
tów techniki ruchu i łączyć w sobie różne pod 
względem pochodzenia informacje.

3. Odwoływanie się do wcześniejszych doświadczeń 
w informacji słownej pomaga w szybszym i efek-
tywniejszym zrozumieniu nowego ruchu.

4. Na efektywność uczenia się i nauczania narciar-
stwa ma wpływ stosowanie informacji zwrotnej, 
pozwalającej na natychmiastowe wprowadzenie 
zmian w realizacji ruchu.  

5. Istotnym warunkiem robienia postępów w narciar-
stwie jest podawanie informacji dotyczących loka-
lizacji narciarza względem charakterystyki stoku 
i sytuacji narciarskiej.   

6. Podstawowym warunkiem tworzenia klimatu zaufa-
nia przez nauczyciela-przewodnika jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa uczniom, wysoka kultura oso-
bista, przyjemny głos i poczucie humoru.    
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WZAJEMNE RELACJE POMIĘDZY RÓWNOWAGĄ 
DYNAMICZNĄ A WYNIKAMI SLALOMU GIGANTA 
WŚRÓD ADEPTÓW NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

MUTUAL RELATIONS BETWEEN DYNAMIC BALANCE 
AND GIANT SLALOM RESULTS IN THE GROUP 

OF ADULT ADEPTS IN ALPINE SKIING

Dariusz Tchórzewski*, Andrzej Szczygieł**

** dr, Katedra Teorii i Metodyki Sportów Zimowych, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78
** dr, Katedra Fizjoterapii, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78 

Słowa kluczowe: koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM), równowaga dynamiczna, 
narciarstwo zjazdowe 

Key words: coordination motor ability (CMA), dynamic balance, alpine skiing

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 po-
miarów): (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.

Problem. The aim of this thesis is qualification of relations between dynamic balance and level of advance in 
alpine skiing technique (based on the results of giant slalom) in the group of adult adepts in skiing.

The following questions were formulated: (1) Are there any significant relations between results of slalom 
giant and individual dynamic balance parameters? (2) Has sex any influence on the above-mentioned reports?

Methods. The subjects of the research were 30 women and 8 men – students of physiotherapy at the Uni-
versity School of Physical Education. They had had no previous contact with alpine skiing.
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Wstęp

Narciarstwo zjazdowe ze względu na środowisko, 
w którym jest uprawiane, stawia przed zawodnikiem 
szczególne wymagania odnoszące się do stabiliza-
cji postawy ciała. Wymusza na nim podejmowanie 
szybkich i trafnych reakcji korygujących. Oprócz do-
stosowania wzorców ruchowych do śliskiego podłoża, 
mamy tu do czynienia ze świadomym wytrącaniem ze 
stanu równowagi, a następnie powrotem do niego [1]. 
Możemy zaryzykować tezę, iż uprawianie narciarstwa 
zjazdowego jest ciągłym, intensywnym treningiem rów-
nowagi dynamicznej. 

W narciarstwie zjazdowym możemy mówić 
o szczególnej roli, jaką odgrywa doskonała koordyna-
cja nerwowo-mięśniowa i właściwy poziom zdolności 
motorycznych [2]. Podczas przejazdu slalomu zawod-
nik wielokrotnie musi przemieszczać swój środek cięż-
kości w płaszczyźnie czołowej. Jest to spowodowane 
techniką skrętu (bardzo mocne „odsyłanie” nart w bok 
w celu mocnego zakrawędziowania i utrzymania opty-
malnego toru jazdy) [3]. Tylko mocna jazda na krawę-
dziach i pozostawienie środka ciężkości jak najbliżej 
idealnej linii przejazdu daje najlepszy rezultat. Z du-
żymi problemami radzić sobie musi zawodnik w trak-
cie przemieszczania środka ciężkości w płaszczyźnie 
strzałkowej. O ile minimalne błędy, jakie może on po-
pełnić w ruchach w płaszczyźnie czołowej, mogą być 
„naprawione” i nie powodują znacznego wydłużenia 
czasu przejazdu, o tyle nawet niewielkie przemiesz-
czenie rzutu środka ciężkości w płaszczyźnie strzał-
kowej skutkuje najczęściej upadkiem lub co najmniej 
dużą stratą czasową.

Sterowanie postawą ciała jest procesem dynamicz-
nym, polegającym na ciągłym przystosowywaniu orga-
nizmu do aktualnych zadań. Odchylenia od założonego 
stanu stają się impulsem do pobudzeń, których celem 
jest wprowadzenie odpowiedniej korekty mięśniowej [4]. 

Dzięki skurczom mięśni wytwarzane są siły niezbędne 
do skompensowania wszelkich czynników zakłócają-
cych. Istnieje określony wzorzec, który oznacza sytu-
ację pożądaną, zakodowaną w ośrodkowym układzie 
nerwowym. Jest on stale porównywany do aktualnej 
pozycji ciała. Regulacja ta odbywa się za pośrednic-
twem układu nerwowego i w dużej mierze zależy od 
jego sprawności. Dla właściwej oceny aktualnej pozycji 
poszczególnych segmentów ciała ludzkiego układ ner-
wowy zbiera informacje napływające z czterech wejść 
sensorycznych: z błędnika, narządu wzroku, propriore-
ceptorów i receptorów dotykowych [5].

Równowaga jest jedną z najbardziej specyfi cznych 
właściwości koordynacyjnych, które mają fundamen-
talne znaczenie dla sportu, kultury fi zycznej i codzien-
nej egzystencji [6]. Zdolność zachowania równowagi 
charakteryzuje możliwości człowieka do utrzymania 
zrównoważonej pozycji ciała oraz zachowania lub od-
zyskania tego stanu w trakcie czynności ruchowej albo 
bezpośrednio po jej wykonaniu [7]. W przypadku utrzy-
mywania pozycji ciała w jednym miejscu mamy do czy-
nienia z równowagą statyczną, równowagę dynamicz-
ną charakteryzuje natomiast proces wywołany ruchem 
środka ciężkości w wyniku aktywności mięśniowej lub 
zadziałania czynników zewnętrznych, w trakcie działa-
nia których staramy się zachować lub odzyskać stabil-
ną postawę [8].

Zamierzeniem niniejszej pracy jest sprawdzenie, 
czy istnieją związki pomiędzy poziomem równowagi 
dynamicznej a stopniem opanowania techniki narciar-
stwa zjazdowego (określonym na podstawie wyników 
slalomu giganta) u osób dorosłych, poddanych podsta-
wowemu szkoleniu narciarskiemu. W tym celu sformu-
łowano następujące pytania badawcze:
1. Czy istnieją istotne relacje pomiędzy wynikami sla-

lomu giganta a poszczególnymi parametrami rów-
nowagi dynamicznej?

2. Czy płeć badanych ma wpływ na te relacje?

The research was done using Libra balance platform made by EasyTech. Each subject did three following 
tests performed separately for the frontal and sagittal planes (each subject did six tests): (1) standing posture, 
feet parallel, straight line, no feedback, (2) standing posture, feet parallel, straight line with feedback, (3) standing 
posture, feet parallel, sinusoid line with feedback.

The level of mastery was estimated on the results of giant slalom. 
Results. The are no results proving that there are any dependences between level of dynamic balance and 

the giant slalom results.
Conclusion. (1) There is no dependence between dynamic balance level and giant slalom result.  (2) There 

are no sexual differences in accordance to relations between dynamic balance and giant slalom results.
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Materiał i metody

Badana grupa

Badania odbyły się w trakcie programowego obozu 
narciarskiego studentów kierunku fi zjoterapia AWF. 
Wzięło w nich udział 30 kobiet i 8 mężczyzn. Średni 
wiek badanych wynosił 21,8 lat w przedziale od 21,0 do 
23,9 lat. Wymogiem niezbędnym do zakwalifi kowania 
się do grupy objętej badaniem był brak wcześniejszych 
kontaktów ze sportami zimowymi, a w szczególności 
z narciarstwem zjazdowym. Żadna z zaproszonych do 
badań osób nie uskarżała się na zaburzenia równowa-
gi, nie doznała również wcześniej żadnych urazów, któ-
re mogłyby wpływać na wyniki pomiarów równowagi. 
Wszyscy uczestnicy zgłosili się do badań dobrowolnie.

Procedura badawcza

Badania równowagi przeprowadzono na platformie ba-
lansowej Libra fi rmy EasyTech. Obejmowały one nastę-
pujące trzy próby, wykonywane osobno dla płaszczy-
zny 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 (por. ryc. 1).

Wszystkie próby trwały po jednej minucie i były za-
wsze poprzedzone trzydziestosekundową rozgrzewką.

Na wynik końcowy pomiaru dokonanego na plat-
formie balansowej składają się następujące parametry:  

powierzchnia całkowita zawarta pomiędzy uzyskaną 
przez badanego linią przebiegu ruchu a wzorcową linią 
środkową (określana osobno dla odchylenia w prawą/
lewą stronę w płaszczyźnie czołowej oraz w przód/tył 
w płaszczyźnie strzałkowej); powierzchnia wyjścia 
zawarta pomiędzy uzyskaną przez badanego linią 
przebiegu ruchu a linią ustalonego stopnia trudności 
oraz czas wyjścia – będący sumą przebywania ba-
danego poza obszarem stopnia trudności i najdłuższy 
okres przebywania poza określonym obszarem. Wynik 
końcowy stanowi średnia ważona (w przedziale od 0 do 
100) z ośmiu wymienionych parametrów, gdzie wartość 
100 oznacza najsłabszą równowagę, zaś 0 – najlepszą 
(ryc. 2).

Szkolenie narciarskie odbywało się codziennie 
przez 7 dni. Łącznie obejmowało 42 godzin dydaktycz-
nych. Poziom opanowania techniki narciarskiej okre-
ślono na podstawie wyników slalomu giganta. Zawody 
te przeprowadzono w siódmym dniu szkolenia na sto-
ku Gubałówki w Zakopanem. Studenci pokonywali tę 
samą trasę slalomu dwukrotnie. Ze względu na to, iż 
w niektórych przypadkach zawodnikom nie udało się 
ukończyć obu przejazdów, do dalszych analiz kwalifi -
kowano lepszy wynik z obu prób.

Analiza danych

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione w pracy 
pytania badawcze, wyniki pomiarów opracowano za 
pomocą powszechnie stosowanych metod statystyki 
opisowej. Wyznaczono dla obu grup podstawowe cha-
rakterystyki liczbowe badanych zmiennych, czyli śred-
nią arytmetyczną (x–), odchylenie standardowe (SD) 
wartości minimalne (min) i maksymalne (max).

Ryc.1. Widok sprzężenia zwrotnego próby 3. A – płaszczyzna czołowa; B – płaszczyzna strzałkowa

Fig.1. A view of feedback for the third sample. A – frontal plane; B – sagittal plane 
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Wobec braku rozkładu normalnego analizowanych 
danych, potwierdzonego testem Shapiro-Wilka, w dal-
szych analizach posłużono się testami nieparametrycz-
nymi. 

Aby określić wzajemne powiązanie pomiędzy po-
ziomem techniki a parametrami równowagi dynamicz-
nej wykorzystano korelację rangową Spearmana. Do 
wykazania zróżnicowania tych powiązań w zależności 
od płci badanych posłużono się testem istotności róż-
nic dwóch współczynników korelacji.

Obliczenia wykonano w programie STATISTICA 
7.0.

Wyniki

Wartości współczynników korelacji Spearmana po-
między poszczególnymi parametrami równowagi dy-
namicznej a wynikiem slalomu giganta przedstawiono 
w tabeli 1. Rozpatrywano je osobno dla płaszczyzny 
czołowej i strzałkowej, rozróżniono również płeć bada-
nych studentów.

Należy stwierdzić, że nie uzyskano wyników, któ-
re upoważniałyby do twierdzenia o istnieniu jakiego-
kolwiek jednoczesnego związku pomiędzy poziomem 
równowagi dynamicznej a wynikiem przejazdu slalo-

Ryc. 2. Graficzna interpretacja poszczególnych parametrów testu

Fig. 2. Graphical interpretation of particular test parameters 
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Tabela 1. Współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy poszczególnymi parametrami charakteryzującymi równowagę dynamiczną 
i wynikiem slalomu giganta

Table 1. Spearman’s rank correlation coefficients for particular parameters, which characterize dynamic balance, and giant slalom results

Płeć n Statystyka Wynik 
końcowy

Powierzchnia
 R+L

Powierzchnia
R

Powierzchnia 
L

Pł
as

zc
zy

zn
a 

cz
oł

ow
a

lin
ia

 p
ro

st
a 

be
z 

sp
rz

ęż
en

ia
 

zw
ro

tn
eg

o

K 30
R 0,09 0,14 0,12 –0,02

p 0,6431 0,4594 0,5141 0,9303

M 8
R –0,55 –0,50 –0,21 0,29

p 0,1600 0,2070 0,6103 0,4927

K + M 38
R 0,02 0,09 0,05 0,04

p 0,8972 0,5908 0,7666 0,8108

lin
ia

 p
ro

st
a

ze
 s

pr
zę

że
ni

em
 

zw
ro

tn
ym

K 30
R 0,39 0,41 0,45 0,07

p 0,0311 0,0248 0,0127 0,7216

M 8
R –0,55 –0,55 –0,36 –0,48

p 0,1600 0,1600 0,3851 0,2329

K + M 38
R 0,24 0,25 0,31 –0,05

p 0,1491 0,1283 0,0571 0,7591

si
nu

so
id

a 
ze

 s
pr

zę
że

ni
em

 
zw

ro
tn

ym

K 30
R 0,20 0,19 0,11 0,13

p 0,2974 0,3105 0,5545 0,5096

M 8
R 0,26 0,48 –0,10 0,81

p 0,5309 0,2329 0,8225 0,0149

K +M 38
R 0,15 0,16 0,05 0,06

p 0,3580 0,3383 0,7507 0,7280

Pł
as

zc
zy

zn
a 

st
rz

ał
ko

w
a

lin
ia

 p
ro

st
a 

be
z 

sp
rz

ęż
en

ia
 

zw
ro

tn
eg

o

K 30
R 0,21 0,14 0,13 0,20

p 0,2641 0,4658 0,4990 0,3015

M 8
R 0,10 0,12 0,26 –0,12

p 0,8225 0,7789 0,5309 0,7789

K + M 38
R –0,01 –0,07 –0,06 0,06

p 0,9371 0,6809 0,7368 0,7172

lin
ia

 p
ro

st
a

ze
 s

pr
zę

że
ni

em
 

zw
ro

tn
ym

K 30
R 0,03 –0,04 –0,13 0,04

p 0,8858 0,8400 0,4847 0,8510

M 8
R –0,36 –0,36 –0,05 –0,29

p 0,3851 0,3851 0,9108 0,4927

K + M 38
R –0,10 –0,18 –0,22 0,00

p 0,5322 0,2707 0,1798 0,9870

si
nu

so
id

a 
ze

 s
pr

zę
że

ni
em

 
zw

ro
tn

ym

K 30
R –0,09 –0,05 –0,10 0,00

p 0,6230 0,8108 0,6159 0,9916

M 8
R –0,18 0,05 0,07 0,12

p 0,6703 0,9108 0,8665 0,7789

K + M 38
R 0,06 0,12 0,00 0,12

p 0,7371 0,4909 0,9797 0,4583

Wartości istotne statystycznie wyróżniono wytłuszczoną czcionką
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Ryc. 3. Macierzowy wykres rozrzutu zmiennych: wynik końcowy próby 1 w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej z wynikiem slalomu 
giganta

Fig 3. Matrix graph for dispersion of variables: the final result of the first sample (planes: frontal and sagittal) together with giant 
slalom results

Ryc. 4. Macierzowy wykres rozrzutu zmiennych: wynik końcowy próby 2 w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej z wynikiem slalomu 
giganta

Fig. 4. Matrix graph for dispersion of variables: the final result of the second sample (planes: frontal and sagittal) together with giant 
slalom results
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Ryc. 5. Macierzowy wykres rozrzutu zmiennych: wynik końcowy próby 3 w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej z wynikiem slalomu 
giganta

Fig. 5.  Matrix graph for dispersion of variables: the final result of the third sample (planes: frontal and sagittal) together with giant 
slalom results

Tabela 2. Istotność różnic między dwoma współczynnikami korelacji (poszczególnych parametrów równowagi dynamicznej i wyniku 
slalomu) u kobiet i mężczyzn 

Table 2. Significance of differences between two correlation coefficients (particular parameters of dynamic balance and giant slalom 
results) for men and women

Próba Statystyka Wynik 
końcowy

Powierzchnia
 R + L

Powierzchnia
R

Powierzchnia 
L

Pł
as

zc
zy

zn
a 

cz
oł

ow
a

linia prosta 
bez sprzężenia 

zwrotnego
p 0,1547 0,1654 0,4977 0,6940

linia prosta
ze sprzężeniem 

zwrotnym
p 0,0418 0,0375 0,0858 0,2315

sinusoida 
ze sprzężeniem 

zwrotnym
p 0,0976 0,5016 0,6678 0,0485

Pł
as

zc
zy

zn
a 

st
rz

ał
ko

w
a

linia prosta 
bez sprzężenia 

zwrotnego
p 0,8181 0,9669 0,4207 0,5111

linia prosta
ze sprzężeniem 

zwrotnym
p 0,4091 0,4937 0,8693 0,4915

sinusoida 
ze sprzężeniem 

zwrotnym
p 0,8517 0,8384 0,9509 0,8059

Wartości istotne statystycznie wyróżniono wytłuszczoną czcionką 
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mowego. Tylko w jednym przypadku (próba 2, płasz-
czyzna czołowa u kobiet) otrzymano wyniki istotne 
statystycznie. Odnosząc się jedynie do siły związku 
należy podkreślić, iż wyższe wartości współczynników 
korelacji uzyskiwali mężczyźni, szczególnie w próbach 
2 i 3. Wartości te są jednak często ujemne i cechują 
się dużą wariancją badanej cechy u mężczyzn, co jest 
związane z niewielką liczebnością tej grupy. 

Rozważane zależności są najlepiej widoczne na 
macierzowych wykresach rozrzutu zmiennych. Na ryci-
nach 3–5 przedstawiono takie wykresy dla całej badanej 
grupy względem najbardziej reprezentatywnego z otrzy-
manych parametrów równowagi dynamicznej, tj. wyniku 
końcowego i zmiennej niezależnej – wyniku slalomu. 
Analiza wykresów macierzowych wyklucza zależność 
liniową badanych zmiennych, trudno też dopasować do 
tak ułożonych danych zależność krzywoliniową. W anali-
zie próbowano usunąć zmienne odstające, nie poprawiło 
to jednak dopasowania zmiennych do linii regresji.

Aby stwierdzić, czy na otrzymane wyniki wywarła 
wpływ płeć badanych, przeprowadzono analizę istotności 
różnic pomiędzy dwoma współczynnikami korelacji uzy-
skanymi niezależnie od siebie dla kobiet i dla mężczyzn 
(por. tab. 2). Przeprowadzone obliczenia, poza jednym 
przypadkiem, nie wskazują na istotne statystycznie różnice 
poszukiwanych zależności ze względu na płeć badanych.

Dyskusja

Narciarstwo zjazdowe jest sportem, który wymaga 
szczególnych predyspozycji w odniesieniu do zdolno-
ści zachowania równowagi. Mamy w nim bowiem do 
czynienia nie tylko z ograniczoną powierzchnią w wa-
runkach statycznych, ale również – co jest niezmier-
nie ważne dla procesu korekcji utrzymania równowagi 
– z ograniczoną ruchomością stawu skokowego [9]. 
W warunkach dynamiki narciarz, chcąc skręcić, musi 
ustawić narty na odpowiednich krawędziach. Zmusza 
go to do zaplanowanej utraty równowagi, by następnie 
w końcowej części fazy sterowania mógł powrócić do 
stanu wyjściowego. Narciarstwo zjazdowe wymusza 
więc jednocześnie: po pierwsze – sterowanie zachowa-
niem równowagi narciarza w płaszczyźnie strzałkowej, 
korygując jego ustawienie zależnie od kąta nachyle-
nia stoku,  po drugie zaś – w płaszczyźnie czołowej, 
w której w sposób świadomy doprowadza on do stanu 
wychwiania ciała z pozycji zrównoważonej (rzut środ-
ka ciężkości znajduje się poza powierzchnią podsta-
wy). Dodatkowo porusza się on po śliskim nierównym 
i często mało stabilnym podłożu, co wymaga od niego 

wykształcenia szybkich odruchów korygujących, wła-
ściwych dla zaawansowanych narciarzy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, autorzy poszukiwali 
zależności pomiędzy poziomem techniki, której obiek-
tywnym odzwierciedleniem może być wynik przejazdu 
slalomowego, a poziomem równowagi dynamicznej. 
W badaniach przeprowadzono trzy próby równowagi 
o zróżnicowanym poziomie trudności ich wykonania. W 
próbie 1 i 2 badany miał za zadanie jedynie utrzymać po-
stawę ciała w pozycji pionowej, balansując na platformie. 
Zupełnie inaczej przebiegała próba 3. Badany przez cały 
czas musiał świadomie reagować poprzez odpowiedni 
nacisk stopami na platformę, tak aby jego ruch odzwier-
ciedlał tor wzdłuż emitowanej na ekranie sinusoidy. 

Mieliśmy tu więc do czynienia ze świadomym wy-
chwianiem ze stanu równowagi i powrotem do niego. 
Z analogicznym ruchem spotykamy się w jeździe na 
nartach. Dlatego też oczekiwano, że wyniki tej próby 
mogą być skorelowane z wynikiem slalomu. Badania 
wykazały jednak, że takie proste zależności tu nie wy-
stępują. Może być to jednak winą niewłaściwego doboru 
zmiennych. Wynik slalomu giganta jest niewątpliwie od-
zwierciedleniem poziomu technicznego danego narcia-
rza, ale z pewnością bardziej trafny będzie w odniesieniu 
do osoby z odpowiednim doświadczeniem narciarskim. 
U osób początkujących na wynik slalomu niewątpliwie 
duży wpływ mają czynniki o podłożu psychicznym, które 
w znacznym stopniu mogą wypaczać rzeczywisty po-
ziom techniki adepta narciarstwa. Przypuszczenia takie 
potwierdzają liczne badania prowadzone wśród sportow-
ców różnych dyscyplin, które potwierdzają, że zawodnicy 
na coraz wyższym poziomie sportowym charakteryzują 
się coraz lepszą równowagą [6].

Niektórzy autorzy sugerują, że lepsza równowaga 
u zawodników związana jest głównie z powtarzalno-
ścią treningu, który wpływa na reakcje motoryczne i na 
zwiększenie wrażliwości systemu przedsionkowego 
[10]. Inni uważają, że wynika ona ze zdolności koordy-
nacyjnych zawodnika, który jest w stanie lepiej wyko-
rzystać informacje płynące z receptorów zmysłów [11]. 

Dla rozstrzygnięcia kwestii wzajemnych powiązań 
pomiędzy poziomem techniki a równowagą należałoby 
powtórzyć badania w grupie zaawansowanych narcia-
rzy, a także określić u nich poziom pozostałych zdolno-
ści koordynacyjnych.

Wnioski

1. Nie stwierdzono u adeptów narciarstwa zjazdowego 
istotnych statystycznie zależności pomiędzy pozio-
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mem równowagi dynamicznej a wynikami slalomu 
giganta. 

2. Nie wykazano różnic płciowych w odniesieniu do 
wzajemnych relacji pomiędzy równowagą dynamicz-
ną a wynikami slalomu giganta.

Podziękowania

Autorzy składają podziękowania fi rmie Technomex za 
udostępnienie aparatury do badań.
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Cel pracy. Celem opracowania jest określenie zmian poziomu zdolności dostosowania motorycznego u mło-
dzieży (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 do-
stosowania 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.

Problem. The goal of this thesis is qualification of changes in the level of motor accommodation of youth 
(age: 15–18) subjected training process in comparison with untrained peers. The following questions were to 
answer: (1) Is there any improvement in motor accommodation level in the three-year period of sport training? 
(2) Are the changes in motor accommodation the same in both sexes?

Methods. The material of the study is based on results of lasting three years constant research of LO ZSMS 
Zakopane students, practising winter sports.  The research of untrained peers is the comparative material.
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The measurement was taken using alternative choices’ measuring instrument. The measuring instrument 
issued two series of impulses: lighting and acoustic one, intervals: 1.2 and 0.8 sec.

Results. In all examined groups the statistically significant improvement was certified. Visibly better effects 
were certified in female competitors groups in comparison with peers. No significant results were certified in 
male groups.  There were no differences in single-sex training groups.

Conclusions. (1) The motor accommodation ability is improving in the analysed age: 15–18. (2) There is no 
unambiguous information about faster improvement of the motor accommodation in the training groups. (3)There 
are no sexual differences in the level of motor accommodation in the analysed competitors.

Wstęp

Zagadnienia związane ze zdolnościami koordynacyj-
nymi człowieka są obszarem penetracji naukowo-ba-
dawczej licznych specjalistów z różnych dziedzin nauki, 
podejmujących na rozmaitych płaszczyznach próby 
wyjaśnienia ich wielorakich, złożonych aspektów i to-
warzyszących im zjawisk [1–5].

Procesy regulacyjne przebiegają u każdego czło-
wieka według tych samych zasad i prawidłowości, jed-
nak u każdej osoby z różną prędkością, dokładnością, 
zróżnicowaniem, ruchliwością itp. Te osobniczo zmien-
ne właściwości procesów sterowania i regulacji decy-
dują o poziomie zdolności koordynacyjnych [6]. 

W praktyce sportowej przebieg ruchu rzadko pokry-
wa się z przyjętym programem, jego dostosowanie wy-
muszają zmiany zewnętrznych okoliczności działania, 
jak i błędy wykonania. Korektę tę nazwano zdolnością 
dostosowania motorycznego. „Jest ona kompleksem 
właściwości osobniczych, które pozwalają na wdro-
żenie optymalnego programu działań ruchowych oraz 
jego zmienianie i przestawianie w przypadku dostrze-
żenia lub przewidywania zmiany sytuacji” [3]. Zdolność 
ta w dużym stopniu zależna jest od nastawienia jed-
nostki na działanie, szybkiego i dokładnego postrzega-
nia oraz wyprzedzania zmian sytuacji. U jej podstaw 
leżą głównie procesy przyswajania i przetwarzania 
informacji optycznych, często też akustycznych, do-
tykowych oraz kinestetycznych. Trenerzy podkreślają 
znaczenie tej kompleksowej właściwości dla dyscyplin 
sportowych, gdzie istota ruchowego działania sprowa-
dza się do szybkości i dokładności jego przebudowy 
stosownie do zmieniających się okoliczności, jak ma to 
miejsce w przypadku sportów zimowych.

Skuteczność dostosowania motorycznego jest 
warunkowana doświadczeniem ruchowym osobnika. 
Wraz ze wzrostem liczby doświadczeń ruchowych 
i nabytych umiejętności łatwiej mu w sytuacji trudnej 
zastosować odpowiedni program ruchowy lub sposób 
zachowania. Sytuacje wymagające dostosowania są 

w znacznym stopniu zdeterminowane przez nastawie-
nie na działanie oraz szybkie i dokładne postrzeganie 
zmian. Aby zareagować stosownie na zmiany w środo-
wisku zewnętrznym, człowiek musi najpierw dokonać 
odpowiedniej oceny warunków, w jakich działa [6].

Autorzy sytuują dostosowanie motoryczne wśród 
właściwości nadrzędnych sterowaniu ruchami, podkre-
ślając jego kompleksowy charakter [3, 6, 7, 8]. Według 
klasyfi kacji Farfela [8] koordynację ruchową można roz-
patrywać na trzech poziomach. Ruchy na pierwszym 
poziomie zależą od sterowania znanych, dokładnych, 
kontrolowanych i powolnych czynności ruchowych 
w warunkach i sytuacjach standardowych (zamknię-
tych). Na drugim poziomie są one uzależnione od ste-
rowania znanymi, krótkotrwałymi, dokładnymi i szybki-
mi czynnościami ruchowymi, wciąż jednak w warun-
kach standardowych (zamkniętych). Na najwyższym 
poziomie wymagań koordynacyjnych ruchy odbywają 
się w warunkach, które można opisać trzema słowa-
mi: dokładność, szybkość i zmienność. Dostosowanie 
motoryczne warunkuje działania na trzecim poziomie 
wymogów koordynacyjnych według klasyfi kacji Farfela. 
Sterowanie ruchami na tym poziomie charakteryzuje 
się wielością rozwiązań i zachowań [9].

Rozwój dostosowania motorycznego w czasie do-
rastania jednostki jest zbliżony do innych zdolności 
koordynacyjnych. Zdaniem Hirtza [10] 25% ogólnego 
przyrostu poziomu KZM przedstawiciele obu płci osią-
gają średnio w wieku 8 lat, 50% w wieku 10 lat, 75% 
dysponują osobnicy dwunastoletni, pełny zaś ich rozwój 
przypada przeciętnie w wieku 16 lat. Zdolność dostoso-
wania najbardziej dynamicznie rozwija się w przedzia-
łach wieku od 7 do 11 oraz od 13 do 16 lat. Zmniejsza 
się wyraźnie u dziewcząt po jedenastym – dwunastym  
roku, natomiast u chłopców rozwija się w wieku szkol-
nym. W kolejnych latach rozwoju chłopcy górują nad 
dziewczętami w zakresie możliwości przebudowy dzia-
łań ruchowych [11].

Przedstawione wyniki badań dotyczą głównie wie-
ku szkolnego i mają charakter przekrojowy. Nie wy-
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szczególniają też kształtowania zdolności dostosowa-
nia pod wpływem treningu sportowego. W niniejszym 
opracowaniu podjęto próbę określenia zmian poziomu 
zdolności dostosowania motorycznego u młodzieży 
(15–18 lat) poddanej procesowi treningowemu na tle 
nietrenujących rówieśników. Zarówno w przypadku 
grupy podstawowej, jak i kontrolnej wyniki pozyskane 
zostały w trakcie trzyletnich badań longitidunalnych. 
Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy w trakcie trzyletniego okresu badań nastąpi-

ła poprawa poziomu dostosowania motorycznego 
w grupie badanych sportowców?

2. Czy zaobserwowane u nich zmiany mogły być spo-
wodowane zwiększoną aktywnością fi zyczną?

3. Czy zmiany w poziomie dostosowania motoryczne-
go przebiegały jednakowo u obu płci?

Materiał i metody

Badana grupa

Materiał opracowania stanowią wyniki badań ciągłych 
uczniów i uczennic LO ZSMS (Liceum Ogólnokształcą-
cego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego) w Za-
kopanem, uprawiających sporty zimowe (łyżwiarstwo 
szybkie, kombinację norweską, narciarstwo zjazdowe 
i biegowe). Badania przeprowadzano dwa razy do roku 
w odstępach półrocznych, łącznie siedem razy. Do ana-
lizy przebiegu rozwoju dostosowania motorycznego 
wykorzystano rezultaty kompletnych trzyletnich badań. 
Posiadało je 12 dziewcząt i 21 chłopców, którzy w mo-
mencie rozpoczęcia pomiarów mieli 15 lat. 

Młodzież uczęszczająca do ZSMS w Zakopanem 
pochodziła z różnych stron kraju, jedynie w przypadku 
zawodników narciarstwa zjazdowego można stwierdzić 
ich przynależność do regionu podhalańskiego. O rekru-
tacji do szkoły decyduje głównie wcześniej osiągnięty 
przez kandydata wynik sportowy w swojej dyscyplinie, 
jest to więc grupa wyselekcjonowana.

Zawodnicy przez cały okres badań poddawani 
byli specjalistycznemu treningowi, odpowiedniemu dla 
uprawianej przez siebie dyscypliny. Treningi przepro-
wadzano raz dziennie (ok. 3 godziny), oprócz tego za-
wodnicy uczestniczyli w licznych zgrupowaniach i za-
wodach. Treningi prowadziła wykwalifi kowana kadra 
trenerska ZSMS.

Struktura pochodzeniowa rodziców jest bardzo 
zróżnicowana, obejmuje większość obszaru kraju. 
Reprezentują oni również zróżnicowany profi l wykształ-
cenia i zawodów.

Materiał porównawczy stanowiły wyniki badań 
ciągłych, prowadzonych równolegle z badaniami 
w Zakopanem w odstępach rocznych. Badaniami tymi 
objęto młodzież rówieśniczą z TE ZSE (Technikum 
Elektrycznego Zespołu Szkół Elektrycznych) nr 3 
w Nowej Hucie. Badania grupy porównawczej przepro-
wadzono czterokrotnie w odstępach rocznych. Do ana-
lizy przebiegu rozwoju dostosowania motorycznego 
wykorzystano rezultaty kompletnych trzyletnich badań. 
Posiadało je 19 dziewcząt i 40 chłopców, którzy w mo-
mencie rozpoczęcia pomiarów mieli 15 lat. 

Wszyscy uczniowie w grupie porównawczej uro-
dzili się w Nowej Hucie. Uczestniczyli oni (z pojedyn-
czymi wyjątkami) tylko w programowych zajęciach 
wychowania fi zycznego 2 razy w tygodniu. Strukturę 
pochodzeniową rodziców można określić jako migra-
cyjną, większość z nich urodziła się poza Krakowem. 
Reprezentowali zróżnicowany profi l wykształcenia i za-
wodów.

Aparatura badawcza

Do pomiaru zdolności dostosowania motorycznego 
zastosowano miernik wyborów alternatywnych DTG 
produkcji niemieckiej fi rmy ZAK-WG. Aparat skła-
da się z gładkiej białej tablicy wykonanej z materiału 
przepuszczającego światło, pod którą rozmieszczone 
są różnokolorowe lampki oraz z pulpitu, na którym 
rozmieszczono kolorowe przyciski odpowiadające 
emitowanym sygnałom świetlnym. Dodatkowo na pul-
picie znajdują się przyciski dla sygnałów dźwiękowych. 
Aparat emituje trzy rodzaje bodźców:
– bodźce świetlne (białe) – zapalające się lampki 

w dwóch przeciwległych kątach tablicy,
– bodźce kolorowe – zapalające się kolorowe lampki 

na całej powierzchni tablicy,
– sygnały dźwiękowe o różnej tonacji (niskiej i wyso-

kiej).

Aparat narzuca badanemu tempo pracy. Seria 
pierwsza to 60 bodźców pojawiających się, co 1,2 s. 
Seria druga natomiast – to 60 bodźców ukazujących 
się co 0,8 s. Urządzenie automatycznie zlicza bodźce 
wyłapane w wyznaczonym czasie: bodźce wyłapane 
poprawnie, spóźnione i reakcje błędne.

Procedura badawcza

Zadaniem badanego było naciśnięcie odpowiedniego 
przycisku na pulpicie aparatu w zależności od rodzaju 
emitowanego bodźca świetlnego bądź akustycznego. 
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W każdym przypadku zapoznawano badanych ze spo-
sobem wykonania próby i przeprowadzano dwudzie-
stosekundową rozgrzewkę (interwał 1,5 s). Po pierw-
szej serii przy szybkości emisji 1,2 s robiono minutową 
przerwę, po czym badany rozpoczynał próbę przy 
prędkości 0,8 s.

Wszystkie pomiary były wykonywane przez ze-
spół pracowników Katedry Teorii i Metodyki Sportów 
Zimowych oraz Katedry Antropomotoryki.

Analiza danych

Aby uzyskać odpowiedzi na postawione w pracy 
pytania badawcze, wyniki pomiarów opracowano za 
pomocą powszechnie stosowanych metod statysty-
ki opisowej. Wyznaczono dla obu grup podstawo-
we charakterystyki liczbowe badanych zmiennych, 
czyli średnią arytmetyczną (x–), odchylenie standar-
dowe (SD) wartości minimalne (min) i maksymalne 
(max).

Wobec braku rozkładu normalnego analizowa-
nych danych, potwierdzonego testem Shapiro-Wilka, 
posłużono się w dalszych analizach testami niepara-
metrycznymi. Do wykazania różnic pomiędzy grupą 
sportową a porównawczą oraz w obrębie płci zasto-
sowano test istotności różnic dwóch grup niezależnych 
– U Manna-Whitneya. Dla wykazania różnic pomiędzy 
kolejnymi pomiarami w tej samej grupie zastosowano 
test Friedmana z grupy ANOVA. Za uznanie różnic za 
istotne statystycznie przyjęto założenie wartości pozio-

mu istotności p < 0,05. Dokonano normalizacji grup za-
wodniczych na tle rówieśników, jak również obliczono 
wskaźnik dymorfi zmu płciowego. Obliczenia wykonano 
za pomocą programu STATISTICA 7.0.

Wyniki

Analizie poddano w każdym przypadku dwie se-
rie badań o szybkości emisji bodźców 1,2 s i 0,8 s. 
Rozpatrywano dwa parametry każdej serii: bodźce wy-
łapane w oznaczonym przez urządzenie limicie czasu 
(reakcje poprawne) i po jego upływie (reakcje spóźnio-
ne). W przypadku grup zawodniczych przeprowadzono 
siedem kompletnych pomiarów, natomiast cztery w kon-
trolnych. Statystyki opisowe wartości poszczególnych 
pomiarów w postaci wartości średnich arytmetycznych 
zamieszczono w tabeli 1. Analizując wartości średnie 
dla każdej z grup można stwierdzić, że we wszystkich 
przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem liczby 
reakcji poprawnych z jednoczesnym obniżaniem liczby 
reakcji spóźnionych (ryc. 1–2).

Do wykazania, że zaobserwowane zmiany są 
istotne statystycznie, zastosowano nieparametryczny 
test istotności dla wielu zmiennych zależnych z grupy 
ANOVA – Friedmana. Tylko w trzech na dwanaście 
przypadków stwierdzone różnice okazały się staty-
stycznie nieistotne. Pozostałe były istotne przy pozio-
mie prawdopodobieństwa znacznie poniżej przyję-
tego poziomu istotności. Szczególnie istotne zmiany 
stwierdzono przy interwale 0,8 s, gdzie współczynnik 

Ryc.1. Zmiany wartości średniej arytmetycznej reakcji poprawnych u zawodników w kolejnych badaniach: szybkość emisji bodźców 
1,2 s; b) szybkość emisji bodźców 0,8 s

Fig. 1. Changes of arithmetic mean describing the values of correct reactions of male competitors collected during successive research: 
a) intervals 1.2 sec; b) intervals 0.8 sec 
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zgodności Kendalla przyjmował wartości powyżej 0,5, 
a statystyka χ2 powyżej 50.

 Aby stwierdzić, czy zaobserwowane zmiany są 
następstwem naturalnego rozwoju, czy też wynikiem 

wzmożonej aktywności fi zycznej obliczono wskaźniki 
unormowane dla grup sportowych na tle grup kontro-
lnych (tab. 1, ryc. 3 i 4). W grupach żeńskich przewaga 
zawodniczek nad rówieśniczkami okazała się bezspor-

Tabela 1. Charakterystyki statystyczne wyników uzyskanych na mierniku wyborów alternatywnych (MWA) w kolejnych badaniach. 
Wartości wskaźników unormowanych zawodników na tle grupy porównawczej i dymorfizmu płciowego sportowców

Table 1. Statistical characteristics of results obtained with the help of alternative choices’ measuring instrument in repeated research. 
Standard indexes values of competitors against a background of comparative group and sexual  dimorphism of sportsmen

Grupa Próba
Numer badania

1 2 (1) 3 4 (2) 5 6 (3) 7 (4)

ZSMS
chłopcy

1,2 s r. popr. 55,38 55,38 54,76 56,95 57,14 58,19 58,57

1,2 s r. spóź. 2,90 3,05 2,43 1,48 1,19 0,95 0,95

0,8 s r. popr. 30,33 32,33 36,52 40,48 41,67 45,29 46,52

0,8 s r. spóź. 22,10 20,00 16,81 13,95 12,43 9,81 9,62

ZSMS
dziewczęta

1,2 s r. popr. 55,50 55,58 55,17 57,42 58,17 57,33 58,08

1,2 s r. spóź. 2,50 2,33 1,17 1,25 0,83 1,25 0,83

0,8 s r. popr. 36,83 38,33 40,25 43,58 46,92 48,33 49,83

0,8 s r. spóź. 18,42 17,50 14,83 11,92 9,58 7,67 6,42

ZSE
chłopcy

1,2 s r. popr. 48,95 50,90 54,48 55,55

1,2 s r. spóź. 2,58 2,45 2,48 2,13

0,8 s r. popr. 31,13 40,50 45,28 45,25

0,8 s r. spóź. 16,90 11,73 10,25 11,98

ZSE
dziewczęta

1,2 s r. popr. 49,11 48,37 49,42 50,47

1,2 s r. spóź. 6,63 6,63 5,95 5,58

0,8 s r. popr. 27,84 28,37 30,21 32,58

0,8 s r. spóź. 24,26 21,89 21,37 19,95

Wskaźniki

unormowany 
ZSMS/ZSE 

chłopcy

1,2 s r. popr. 0,91 1,35 0,95 0,83

1,2 s r. spóź. 0,23 –0,46 –0,65 –0,48

0,8 s r. popr. 0,13 0,00 0,00 0,15

0,8 s r. spóź. 0,37 0,37 –0,07 –0,19

unormowany 
ZSMS/ZSE 
dziewczęta

1,2 s r. popr. 1,02 1,53 1,25 1,20

1,2 s r. spóź. –0,87 –1,19 –1,10 –1,03

0,8 s r. popr. 0,99 1,71 2,00 2,02

0,8 s r. spóź. –0,90 –1,31 –1,98 –2,05

dymorfizmu 
ZSMS

1,2 s r. popr. –0,03 –0,06 –0,09 –0,19 –0,58 0,50 0,28

1,2 s r. spóź. 0,21 0,35 0,74 0,19 0,31 –0,24 0,14

0,8 s r. popr. –0,63 –0,62 –0,36 –0,33 –0,60 –0,39 –0,46

0,8 s r. spóź. 0,45 0,31 0,24 0,29 0,40 0,35 0,46



Dariusz Tchórzewski, Przemysław Bujas, Leszek Gargula

– 82 –

na i przyjęła wartości w granicach od 0,9 do 2 s. W gru-
pach męskich o przewadze zawodników można mówić 
jedynie w odniesieniu do interwału 1,2 s w przypadku 

reakcji poprawnych. Pozostałe różnice nie przekracza-
ły przyjętego zwyczajowo przy wartościach unormowa-
nych progu 0,5 s. Chcąc potwierdzić zaobserwowane 

Ryc. 2. Zmiany wartości średniej arytmetycznej reakcji poprawnych u zawodniczek w kolejnych badaniach: a) szybkość emisji bodźców 
1,2 s; b) szybkość emisji bodźców 0,8 s

Fig. 2. Changes of arithmetic mean describing the values of correct reactions of female competitors collected during successive 
research: a) intervals 1.2 sec; b) intervals 0.8 sec 

Tabela 2. Wyniki testu Friedmana dla określenia istotności różnic wielu prób zależnych oraz statystyki χ2 i współczynnika zgodności 
Kendalla (wartości obliczono dla siedmiu pomiarów dla grup zawodniczych i 4 dla porównawczych)

Table 2. The results of Friedmann test 

Grupa Próba
ANOVA Friedmana i współczynnik zgodności Kendalla 

n χ2 p wsp. zgodn.

ZSMS
chłopcy

1,2 s r. popr. 21 34,08 0,00001 0,27

1,2 s r. spóź. 21 34,12 0,00001 0,27

0,8 s r. popr. 21 99,72 0,00000 0,79

0,8 s r. spóź. 21 75,74 0,00000 0,60

ZSMS
dziewczęta

1,2 s r. popr. 12 12,26 0,05647 0,17

1,2 s r. spóź. 12 15,64 0,01582 0,22

0,8 s r. popr. 12 52,92 0,00000 0,74

0,8 s r. spóź. 12 52,69 0,00000 0,73

ZSE
chłopcy

1,2 s r. popr. 40 40,53 0,00000 0,34

1,2 s r. spóź. 40 3,98 0,26382 0,03

0,8 s r. popr. 40 87,11 0,00000 0,73

0,8 s r. spóź. 40 24,26 0,00002 0,20

ZSE
dziewczęta

1,2 s r. popr. 19 19,26 0,00024 0,34

1,2 s r. spóź. 19 0,57 0,90358 0,01

0,8 s r. popr. 19 27,86 0,00000 0,49

0,8 s r. spóź. 19 22,42 0,00005 0,39
Wartości istotne statystycznie wyróżniono wytłuszczoną czcionką
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tendencje sprawdzono dla odpowiadających sobie cza-
sowo czterech serii badań istotność wykazanych róż-
nic. Posłużono się w tym celu nieparametrycznym te-
stem istotności różnic dwóch zmiennych niezależnych 

Ryc. 3. Wartości unormowane wyników zawodników na tle grupy porównawczej przy szybkościach emisji bodźców 1,2 s i 0,8 s 
w kolejnych badaniach: a) reakcje poprawne; b) reakcje spóźnione 

Fig. 3. Standard indexes: the results of male competitors against the background of untrained group with two series of intervals 1.2 
and 0.8 sec; a) correct reactions; b) reacting with delay

Tabela 3. Wyniki testu U Manna-Whitneya dla określenia istotności różnic pomiędzy grupami zawodniczą i kontrolną w kolejnych 
badaniach oraz istotności różnic międzypłciowych w grupie zawodniczej

Table 3. The results of U Mann-Whitney test used as a tool for defining significance level differences between competitors and untrained 
groups as well as the significance of sexual differences in groups of male and female competitors

Grupa próba
Poziom prawdopodobieństwa p w kolejnych badaniach

1 2(1) 3 4(2) 5 6(3) 7(4)

ZSMS/ZSE
chłopcy

1,2 s r. popr. 0,0008 0,0000 0,0001 0,0005

1,2 s r. spóź. 0,3607 0,0222 0,0056 0,0678

0,8 s r. popr. 0,7727 0,6530 0,6592 0,3223

0,8 s r. spóź. 0,0991 0,2590 0,4111 0,1631

ZSMS/ZSE
dziewczęta

1,2 s r. popr. 0,0041 0,0000 0,0001 0,0004

1,2 s r. spóź. 0,0190 0,0003 0,0010 0,0023

0,8 s r. popr. 0,0099 0,0007 0,0001 0,0001

0,8 s r. spóź. 0,0148 0,0022 0,0000 0,0001

ZSMS/ZSMS 
dymorfizm

1,2 s r. popr. 0,4390 0,5961 0,5979 0,5291 0,4067 0,1179 0,7276

1,2 s r. spóź. 0,7181 0,3733 0,1671 0,9225 0,6346 0,4508 0,7659

0,8 s r. popr. 0,1492 0,1433 0,1486 0,2530 0,0390 0,2303 0,1432

0,8 s r. spóź. 0,2521 0,3987 0,4421 0,5858 0,2081 0,4628 0,1235

Wartości istotne statystycznie wyróżniono wytłuszczoną czcionką

U Manna-Whitneya. Otrzymane rezultaty zamieszczo-
no w tabeli 3.

Uzyskane rezultaty potwierdziły wyniki wskaźników 
wartości unormowanych. Wszystkie parametry w gru-
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Ryc. 4. Wartości unormowane wyników zawodniczek na tle grupy porównawczej przy szybkościach emisji bodźców 1,2 s i 0,8 s 
w kolejnych badaniach: a) reakcje poprawne; b) reakcje spóźnione 

Fig. 4. Standard indexes: the results of female competitors against the background of untrained group with two series of intervals 1.2 
and 0.8 sec; a) correct reactions; b) reacting with delay

pach żeńskich różniły się na korzyść zawodniczek 
w statystycznie istotny sposób, podobnie jak wyniki 
reakcji poprawnych serii 1,2 s u chłopców. Nie stwier-
dzono natomiast żadnych różnic pomiędzy grupami 
męskimi w serii 0,8 s.

Ostatnim z analizowanych zagadnień było występo-
wanie różnic płciowych w poziomie dostosowania mo-
torycznego w grupach sportowych. Dla rozstrzygnięcia 
tej kwestii obliczono wskaźnik dymorfi zmu, a następnie 
próbowano zweryfi kować jego prawdziwość testem U 
Manna-Whitneya (tab. 1 i tab. 3). Wartości standary-
zowane tylko w dwóch przypadkach przekroczyły nie-
znacznie próg 0,5 s z czego jeden okazał się istotny 
statystycznie. Analizując całość okresu badawczego 
można jednoznacznie stwierdzić, że różnice płciowe 
w grupach sportowych nie wystąpiły.

Dyskusja

Dostosowanie motoryczne prawie przez wszystkich 
badaczy umiejscawiane jest na najwyższym poziomie 
w hierarchii koordynacyjnych zdolności motorycznych [8, 
12, 13]. Stopień jego rozwoju jest niezwykle istotny dla 
osiągnięcia przez sportowców mistrzostwa sportowe-
go. Sytuacja sportowa może na zawodniku wymuszać 
zmiany jego programu ruchowego w sposób bardziej lub 
mniej oczekiwany lub też nagły i zupełnie nieoczekiwany. 
Szybkość i dokładność zaadaptowania się do nowej sy-
tuacji może decydować o wyniku rywalizacji.

Celem niniejszego opracowania jest próba okre-
ślenia zmian poziomu zdolności dostosowania moto-

rycznego u młodzieży uprawiającej sporty zimowe, 
poddanej systematycznemu wieloletniemu procesowi 
treningowemu.

Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyni-
ki upoważniają do stwierdzenia faktu poprawiania się 
parametrów badanej zdolności w kolejnych pomiarach. 
Zdecydowanie wyraźniej widać to w przypadku mniejszego 
interwału wykonywanej próby na MWA. Wynika to prawdo-
podobnie z trudności wykonania obu zadań. Interwał 1,2 s 
nie sprawiał badanym aż tak dużych trudności, a uzyskane 
rezultaty były już na początku zbliżone do maksymalnych 
w tej próbie (60). Świadczy o tym również niewielka wa-
riancja wyników. Dlatego też za bardziej diagnostyczny 
dla badanej grupy uznano test o interwale 0,8 s. Istotność 
zmian wyników w tej próbie w kolejnych pomiarach potwier-
dza dodatkowo wysoka wartość współczynnika zgodności 
Kendalla. Zwiększanie się w kolejnych pomiarach liczby 
reakcji poprawnych ściśle korelowało ze zmniejszaniem 
liczby reakcji spóźnionych. Śladowy wpływ na uzyskiwane 
wyniki miały reakcje błędne, dlatego też pominięto je w pre-
zentowanych obliczeniach.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy na popra-
wę wyników miała wpływ działalność sportowa bada-
nych. O ile jest to widoczne w przypadku dziewcząt, 
o tyle już w przypadku chłopców, w ujęciu relatywnym, 
różnic takich nie stwierdzono. Otrzymane rezultaty po-
zwalają w sposób nieulegający wątpliwości stwierdzić 
brak różnic płciowych w grupie sportowej w odniesieniu 
do dostosowania motorycznego. 

Przeprowadzone analizy zarówno w grupie podsta-
wowej, jak i kontrolnej sugerują, że dostosowanie mo-
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toryczne w rozpatrywanym przedziale wieku pogłębia 
się nadal. Uzyskane przez zawodników wyższe wartości 
w przypadku większości parametrów są tu najprawdopo-
dobniej wynikiem doboru wstępnego. Pojawia się w tym 
miejscu pytanie: Jak bardzo poprawiłoby się dostosowa-
nie motoryczne u sportowców, gdyby poddano ich trenin-
gowi ukierunkowanemu na kształtowanie tej zdolności? 
Dla jej formowania najbardziej przydatne są ćwiczenia 
wymagające różnorodnych i szybkich odpowiedzi rucho-
wych na nagle zmieniające się sytuacje, głównie anali-
tyczne i syntetyczne ćwiczenia koordynacyjne [3]. 

Istotną kwestią badań jest możliwość ich porówna-
nia z innymi opracowaniami. Wymagałoby to jednak sto-
sowania tej samej aparatury i testów. Dotychczasowe 
analizy dostosowania motorycznego o charakterze 
nieciągłym opierały się na badaniach, w których isto-
ta eksperymentów sprowadzała się do doprowadzenia 

ruchomego punktu w kierunku docelowego miejsca 
lub połączenia punktów rozmieszczonych dowolnie 
w przestrzeni [6]. Zbliżony w swej konstrukcji i zasadzie 
działania do prezentowanego aparatu MWA jest moduł 
decyzji, wchodzący w skład testu wiedeńskiego [14]. 
Nie można jednak bezpośrednio porównać wyników 
uzyskanych na obu urządzeniach. 

Wnioski

1. Zdolność dostosowania motorycznego systematycz-
nie poprawia się w analizowanym przedziale wieku 
(15–18 lat).

2. Nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi o szyb-
szym jej rozwoju u osób trenujących.

3. Nie stwierdzono różnic płciowych w poziomie do-
stosowania motorycznego badanych zawodników.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE               

[1] Szopa J, Mleczko E, Żak S: Podstawy antropomotoryki. 
Warszawa – Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999: 
19–42.

[2] Di Fabio RP, Emasithi A, Paul S: Validity of Visual Sta-
bilization Conditions Used with Computerized Dynamic 
Platform Posturography. Acta Otolaryngol, 1998; 118: 
449–454.

[3] Raczek J, Młynarski W, Ljach W: Kształtowanie i dia-
gnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. 
Katowice, AWF, 2002: 11–25.

[4] Riley MA, Balasubramaniam R, Mitra S, Turvey MT: Visual 
Infl uences on Center of Pressure Dynamics in Upright 
Posture. Ecological Psychology, 1998; 10 (2): 65–91.

[5] Boloban V: Systemic Stabilography: Methodology of 
Measuring, Estimating and Controlling Sportsman Body 
Balance and the System of Bodies; in:  Sadowski J 
(ed): Coordination Motor Abilities in Scientifi c Research. 
Biała Podlaska, Faculty of Physical Education, 2005: 
102–109.

[6] Waśkiewicz Z: Wpływ wysiłków anaerobowych na wy-
brane aspekty koordynacji motorycznej. Katowice, AWF, 
2002: 21–32.

[7] Pöhlmann R, Kirchner G, Wehigefart K: Der psychomoto-
rische Fähigkeitskomplex – seine kennzeichen und seine 

Vervollkomnung. Theorie und Praxis der Körperkultur, 
1979; 28: 898–907.

[8] Farfel W: Sensomotoriche und physiche Föhigkeiten. 
Zur Motorischen Begabung von Kindern. Leistungssport, 
1969; 1: 31–37.

[9] Czajkowski Z: Od zwinności do zdolności zbornościowych. 
Sport Wyczynowy,1993; 3–4: 18–33.

[10] Hirtz P: Schwerpunkte der koordinativ-motorischen Ver-
vollkommnung im Sport-unterncht der Klassen 1 bis 10. 
Körpersiehung, 1978; 1: 340–343.

[11] Ljach W: Wzaimoswjazi mieżdu koordynacyonnymi 
sposobnostiami i pokazatieliami rozwitija psichofl ziołogi-
czeskich funkcyj u dietiej szkolnogo wozrasta. Acta Uni-
versitatis Palackianae Olomuncesis, 1990; 3: 237–254.

[12] Blume DD: Kennzeichung koordinativer Fähigkeiten und 
Möglichkeiten ihrer Herausbildung im Trainingsprozes. 
Wissenschaftliche Zeitzchrift der DHfK, 1981; 3: 17–41.

[13] Hirtz P: Koordinationstraining; in: Schuabel G. Harre D, 
Borde A. (Hrsg): Trainingswissenschaft. Sportverlag, 
Berlin, 1994: 309–316.

[14] Raczek J, Juras G, Waśkiewicz Z: Nowe możliwości oceny 
koordynacyjnej sfery motoryczności. Sport Wyczynowy, 
2000; 3–4: 14–27. 





– 87 –

RÓŻNICE W POZIOMIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ 
PRZEDSTAWICIELI DYSCYPLIN ZIMOWYCH – 

KANDYDATÓW DO ZSMS W ZAKOPANEM

DIFFERENCES IN THE LEVEL OF MOTOR EFFICIENCY 
IN THE WINTER SPORTS REPRESENTATIVES – 

CANDIDATES TO ZSMS IN ZAKOPANE

Leszek Gargula*, Przemysław Bujas*, Dariusz Tchórzewski**

** dr, Katedra Antropomotoryki, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78
** dr, Katedra Teorii i Metodyki Sportów Zimowych, AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78

Słowa kluczowe: sprawność motoryczna, dyscypliny zimowe, istotność różnic
Key words: motor efficiency, winter sports, significance of the difference 

Cel pracy.  Celem pracy było określenie różnic w poziomie sprawności motorycznej przedstawicieli różnych dyscy-
plin 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, wytrzymało-
ściowych 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.

Aim: The aim of the study was to determine differences in the level of motor efficiency in winter sports 
competitors on the example of 15 year-old adepts to Grammar School of ZSMS in Zakopane.

Material and methods: The material of the research were young people, who actively practise winter sports: 
162 boys and 88 girls from various regions of Poland. There were applied commonly used tests in order to evalu-
ate the level of motor efficiency (endurance, speed, strength, coordination, directed efficiency). 

Results and conclusions: The representatives of winter sports illustrate a differential level of motor efficiency 
largely in men. It mainly refers to the ability level of speed, endurance and directed efficiency. In the level of endurance 
ability the best results were achieved by ski runners, whereas within speed ability – by ski jumpers. Considering the 
disciplines analyzed, we did not notice any similarities in the level of discrepancy in women and men parameters. 

NR 43 2008AN TRO PO MO TO RY KA

 STRESZCZENIE • SUMMARY    

Wstęp

System szkolenia sportowego jest obecnie zorganizo-
waną działalnością, stawiającą sobie za cel skuteczne 

kierowanie początkujących sportowców do właściwych 
dla ich potencjału motorycznego i intelektualnego 
dyscyplin. Nabór i selekcja w sportach zimowych ma 
szczególny charakter ze względu na specyfi kę warun-
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ków atmosferycznych, w których dokonuje się proces 
szkoleniowy [1]. Głównymi narzędziami, jakie służą 
trenerom do oceny poziomu poszczególnych zdol-
ności motorycznych i na tej podstawie – kierowania 
do konkretnej specjalizacji, są różnego rodzaju testy 
sportowo-motoryczne [2]. W praktyce można również 
spotkać się z innymi formami doboru kandydatów, np. 
z selekcją ze względu na wiek czy budowę somatyczną 
predestynującą danego osobnika do konkretnej dyscy-
pliny. Częstym kryterium jest także spontaniczne zain-
teresowanie i chęć uprawiania danej konkurencji. 

Niewątpliwie jednym z najważniejszych problemów, 
jakie stoją przed trenerem w trakcie długotrwałego pro-
cesu szkoleniowego, jest umiejętność prawidłowego 
zdiagnozowania poziomu poszczególnych zdolności 
motorycznych na różnych etapach rozwoju zawodnika. 
Jest to istotne szczególnie w odniesieniu do tych dys-
cyplin, których specyfi ka opiera się w głównej mierze 
na zdolnościach energetycznych. Często bowiem, jak 
pokazuje praktyka sportowa, nieprawidłowo przepro-
wadzony nabór uniemożliwia zawodnikowi osiągnięcie 
satysfakcjonujących wyników ze względu na nietrafnie 
obraną specjalizację. 

W każdej dyscyplinie zimowej można wyróżnić naj-
ważniejsze komponenty zdolności motorycznych, które 
są dla niej najbardziej specyfi czne. Niewątpliwie w przy-
padku biegów narciarskich jest to wytrzymałość, czyli 
możliwości organizmu pozwalające wykonywać dłu-
gotrwałą pracę mięśniową o określonej intensywności 
bez oznak zmęczenia. Elementem integrującym ten typ 
zdolności jest sprawność funkcjonowania układu krąże-
nia, czyli efektywny przebieg uwalniania energii ze źró-
deł tlenowych. Najważniejszą dla narciarza biegowego 
zdolnością jest zatem maksymalne pochłanianie tlenu 
– VO2 max. Oprócz podłoża biologicznego czynnikiem 
integrującym zdolności wytrzymałościowe jest podłoże 
ruchowe, a więc ruchy cykliczne, powtarzane wielokrot-
nie z submaksymalną intensywnością [3].

Dla narciarstwa zjazdowego kluczowe są natomiast 
zdolności szybkościowe, siłowe i koordynacyjne. Do 
zasadniczych elementów tych pierwszych zalicza się 
podłoże energetyczne (źródła beztlenowe) i szybkość 
skurczu mięśnia (czas rozwinięcia siły maksymalnej), 
jeśli zaś idzie o predyspozycje, to szczególne znacze-
nie mają tu proporcje włókien mięśniowych i dźwigni 
kostnych, czas reakcji, częstotliwość ruchów, spraw-
ność układów enzymatycznych rozpadu fosfokreatyny 
i glikolizy beztlenowej [3]. Pod pojęciem zdolności si-
łowych rozumie się możliwości człowieka do pokony-
wania oporów zewnętrznych lub przeciwdziałania im 

kosztem wysiłków mięśniowych (napięć) [4]. Głównymi 
elementami tych zdolności są maksymalne, możliwe 
do rozwinięcia przez mięsień momenty sił, a także 
beztlenowe podłoże energetyczne. Za najważniejsze 
predyspozycje uważa się przekrój mięśni, liczbę jedno-
stek motorycznych mięśnia oraz stopień ich inerwacji, 
a także proporcje włókien mięśniowych i dźwigni kost-
nych [3]. 

Koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM) defi -
niuje się jako względnie utrwalone i uogólnione formy 
przebiegu psychofi zycznych procesów regulacji rucho-
wej [5]. Czynnikiem, który integruje ten typ zdolności 
jest podłoże biologiczne, czyli funkcje centralnego 
układu nerwowego i narządów zmysłów, a szczególnie 
zdolność neuronów do zapamiętywania informacji i ich 
odtwarzania w procesie sterowania ruchami [3].

Narciarze i łyżwiarze szybcy z badanych grup wy-
wodzą się z wielu regionów Polski, reprezentują zróż-
nicowany profi l pochodzenia społecznego, jak również 
staż zawodniczy.  Poddani byli różnym zasadom nabo-
ru i selekcji, a także metodom szkolenia treningowego.

Celem pracy było określenie różnic w poziomie 
sprawności motorycznej przedstawicieli różnych dyscy-
plin zimowych na przykładzie kandydatów do LO Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. 

Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy poziom sprawności wszechstronnej reprezen-

tantów poszczególnych dyscyplin zimowych jest 
zróżnicowany?

2. Czy można stwierdzić wyższy poziom poszcze-
gólnych zdolności motorycznych u reprezentantów 
konkretnej dyscypliny?

3. Czy w badanych dyscyplinach uprawianych przez 
młode zawodniczki i zawodników  stwierdzone róż-
nice są podobne u obu płci?

Materiał i metody

Grupa badawcza

Materiał opracowania stanowiły wyniki badań nabo-
rowych 15-letnich kandydatów do LO ZSMS (Liceum 
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego) w Zakopanem uprawiających sporty zi-
mowe (kombinację norweską, łyżwiarstwo szybkie, 
narciarstwo zjazdowe i biegowe, skoki narciarskie). 
Przebadano 162 chłopców i 88 dziewcząt uprawiają-
cych różne dyscypliny narciarskie. Dane dotyczące 
liczebności materiału badawczego w poszczególnych 
dyscyplinach zamieszczono w tabeli 1. 
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Metody badawcze

Oceny poziomu sprawności motorycznej badanych za-
wodników dokonano na podstawie baterii testów siło-
wych, wytrzymałościowych, szybkościowych i koordy-
nacyjnych, które zebrano w poniższym zestawieniu: 
1) zdolności siłowe:

– zwis na ramionach ugiętych jako próba siły 
funkcjonalnej [6];

– rzut piłką lekarską oburącz w tył – siła absolut-
na mięśni ramion;

– siady z leżenia tyłem – odporność mięśni brzu-
cha na zmęczenie – według instrukcji [6];

2) zdolności wytrzymałościowe:
– wytrzymałościowy bieg wahadłowy pozwalają-

cy określić wytrzymałość krążeniowo-oddecho-
wą [6];

– bieg ciągły na 1500 metrów dla chłopców i 800 
metrów dla dziewcząt;

3) zdolności szybkościowe:
– szybkość biegowa mierzona czasem biegu na 

dystansie 10 metrów ze startu lotnego (nabieg 6 
m) za pomocą fotokomórki;

– skok w dal z miejsca jako próba siły eksplozyw-
nej;

– próba Margarii-Kalamena (beztlenowa) – bieg 
po schodach – według instrukcji [7];

4) koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM):
– orientacja przestrzenna badana aparatem krzy-

żowym AKN 120; stosowano serię „free” (bez na-
rzuconego rytmu), rejestrując czas w sekundach 
wykonania zadań (49 impulsów) dowolną ręką;

– koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona apa-
ratem Piórkowskiego typu US-6 przy szybkości 
emisji bodźców: 107 na minutę; czas próby wy-
nosił 1 minutę;

– szybkość reakcji prostej na bodziec słuchowy 
i wzrokowy mierzony za pomocą elektroniczne-
go miernika czasu reakcji prostej typu MRK 80; 
rejestrowano wyniki 10 prób (zarówno w przy-
padku bodźca słuchowego, jak i wzrokowego), 
dowolną ręką zapisując wyniki średnie;

– równowaga  mierzona testem „fl amingo balan-
ce” [6];

– częstotliwość ruchów nogi mierzona zmodyfi ko-
wanym testem „plate tapping” [8]; rejestrowano 
czas 25 pełnych cykli przekładania w pozycji 
siedzącej nogi sprawniejszej nad drugą nogą 
z dokładnością do 0,1 sekundy;

5) sprawność ukierunkowana:
– ośmioskok naprzemianstronny w dal z miejsca 

jako test siły dynamicznej kończyn dolnych 
(sposób wykonania próby: z postawy stojąc 
w wykroku przed linią startową badany wy-
konuje kolejno siedem naprzemianstronnych 
skoków, lądując przy ósmym obunóż); pomiar 
i ocena próby (odległość ośmioskoku mierzy się 
od miejsca startu do miejsca lądowania); próba 
wykonywana jest trzykrotnie z zaliczeniem naj-
lepszego wyniku; 

– pokonywanie specjalnego toru przeszkód na 
czas (zwinność) [1].

Metody opracowania materiału

Do opracowania wyników posłużono się następującymi 
metodami:
1. Oceniono poziom rozwoju sprawności motorycznej 

młodych zawodników na podstawie wielkości śred-
nich arytmetycznych i odchyleń standardowych ba-
danych zmiennych.

2. Przed przystąpieniem do statystycznej oceny 
istotności badanych różnic sprawdzono zgodność 

Tabela 1. Liczebności badanych kandydatów do LO ZSMS w Zakopanem w poszczególnych dyscyplinach

Table 1. The number of condidates for LO ZSMS in Zakopane in particular sports disciplines

Dyscyplina Mężczyźni Kobiety Razem

Narciarstwo biegowe (NB) 67 56 123

Narciarstwo zjazdowe (NZ) 26 20 46

Łyżwiarstwo szybkie (ŁS) 20 12 32

Kombinacja norweska (KN) 32 – 32

Skoki narciarskie (SK) 17 – 17

Razem 162 88 250
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rozkładu zmiennych z rozkładem normalnym za po-
mocą testu Shapiro-Wilka. Do porównania pozio-
mu wskaźników między grupami zastosowano test 
analizy wariancji ANOVA. Wykorzystano test post 
hoc RIR Tukeya dla nierównych liczności oparty na 
standaryzowanym rozstępie umożliwiającym gru-
powanie średnich [9]. Metoda ta pozwoliła określić 
poziom istotności różnic między średnimi wynikami 
poszczególnych grup narciarzy i łyżwiarzy. Za istot-
ne statystycznie przyjmowano różnice, dla których 
p < 0,05.

Wyniki badań 

Zastosowane metody statystyczne pozwoliły na okre-
ślenie różnic w poziomie sprawności motorycznej 
między poszczególnymi reprezentantami dyscyplin zi-
mowych zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców. 
Otrzymane rezultaty badań nie wskazują na istotne 
zróżnicowanie między trzema poddanymi analizie gru-
pami żeńskimi. Statystycznie istotne różnice wystąpi-
ły jedynie w ocenie parametrów wytrzymałościowych 
(bieg na 800 m) między rówieśniczkami uprawiającymi 
narciarstwo zjazdowe (NZ) i narciarstwo biegowe (NB) 
na korzyść tych drugich (p < 0,05). Różnice między-
grupowe oparte na średnich wynikach poszczególnych 
wskaźników sprawności motorycznej dziewcząt (zdol-
ności koordynacyjne, szybkościowe, siłowe, wytrzyma-
łościowe i sprawność ukierunkowana) zostały przed-
stawione na rycinach 1–5.

Wśród chłopców analizie poddano pięć dyscyplin 
zimowych: narciarstwo zjazdowe (NZ), narciarstwo 
biegowe (NB), kombinację norweską (KN), łyżwiar-
stwo szybkie (ŁS) i skoki narciarskie (SK). Ustalono, 
że zróżnicowanie międzygrupowe nie nastąpiło jedy-
nie w parametrach oceniających zdolności siłowe na 
podstawie testów siady z leżenia, rzut piłką lekarską 
i zwis na rękach ugiętych. W przypadku zdolności ko-
ordynacyjnych zawodnicy kombinacji norweskiej istot-
nie (p < 0,05) przewyższyli swoich rówieśników upra-
wiających narciarstwo zjazdowe w poziomie orientacji 
przestrzennej badanej za pomocą aparatu krzyżowe-
go. Analiza poziomu zdolności szybkościowych, dia-
gnozowana za pomocą takich populacyjnych testów, 
jak skok w dal z miejsca i bieg na 10 metrów, wykazała 
znaczną wyższość skoczków narciarskich nad łyżwia-
rzami szybkimi i zawodnikami uprawiającymi kombi-
nację norweską (w próbie skoku w dal z miejsca). Z 
kolei narciarze biegowi uzyskali istotną statystycznie 
przewagę nad zawodnikami kombinacji norweskiej 
zarówno w biegu na 10 metrów, jak i w skoku w dal 
z miejsca.

Największe zróżnicowanie rezultatów wśród męż-
czyzn zaobserwowano w ocenie poziomu parametrów 
wytrzymałościowych. Zgodnie z oczekiwaniami nar-
ciarze biegowi zarówno w próbie biegu wahadłowego, 
jak i w biegu na 1500 metrów statystycznie istotnie 
(p < 0,05) wygrali rywalizację z łyżwiarzami szybkimi, 
narciarzami zjazdowymi i narciarzami specjalizującymi 
się w kombinacji norweskiej. Lekkie zaskoczenie wy-

Ryc. 1. Poziom zdolności koordynacyjnych u 15-letnich dziewcząt 
uprawiających ŁS, NB, NZ

Fig. 1. Coordination ability level of 15 years old girls training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing

Ryc. 2. Poziom zdolności szybkościowych u 15-letnich dziewcząt 
uprawiających ŁS, NB, NZ

Fig. 2. Speed ability level of 15 years old girls training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing
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Ryc. 3. Poziom zdolności siłowych u 15-letnich dziewcząt  
uprawiających ŁS, NB, NZ

Fig. 3. Strength ability level of 15 years old girls training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing

Ryc. 4. Poziom zdolności wytrzymałościowych 15-letnich 
dziewcząt uprawiających ŁS, NB, NZ

Fig. 4. Endurance ability level of 15 years old girls training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing

Ryc. 5. Poziom sprawności ukierunkowanej15-letnich dziewcząt 
uprawiających ŁS, NB, NZ

Fig. 5. Directed efficiency level of 15 years old girls training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing 

Ryc. 6. Poziom zdolności koordynacyjnych 15-letnich chłopców 
uprawiających ŁS, NB, NZ, KN, SK

Fig. 6. Coordination ability level of 15 years old boys training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing, Nordic combined, 
ski jumping

wołał natomiast wynik konfrontacji skoczków z narcia-
rzami zjazdowymi, w konsekwencji której skoczkowie 
uzyskali istotną przewagę nad zjazdowcami. 

Badanie sprawności ukierunkowanej, ocenianej na 
podstawie testów „ośmioskok” i „tor przeszkód” ujaw-
niło wyższość narciarzy biegowych i zjazdowych nad 
przedstawicielami kombinacji norweskiej i łyżwiarzami 

szybkimi. Wyniki statystycznej istotności różnic pozio-
mu parametrów sprawności motorycznej między po-
szczególnymi dyscyplinami zimowymi zamieszczono 
w tabeli 2. Różnice międzygrupowe oparte na średnich 
wynikach poszczególnych wskaźników sprawności mo-
torycznej chłopców zostały przedstawione na rycinach 
6–10.
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Ryc. 7. Poziom zdolności szybkościowych u 15-letnich chłopców 
uprawiających ŁS, NB, NZ, KN, SK

Fig. 7. Speed ability level of 15 years old boys training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing, Nordic combined, 
ski jumping

Ryc. 8. Poziom zdolności siłowych u 15-letnich chłopców  
uprawiających  ŁS, NB, NZ, KN, SK

Fig. 8. Strenght ability level of 15 years old boys training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing, Nordic combined, 
ski jumping 

Tabela 2.  Istotność różnic poziomu parametrów sprawności motorycznej między poszczególnymi dyscyplinami zimowymi

Table 2. Significance of differences in motor efficiency level parameters between particular winter sports

Płeć Właściwości Test

Uprawiana dyscyplina 

pNB 
x–

NZ 
x–

ŁS 
x–

KN 
x–

SK 
x–

K Wytrzymałość Bieg na 800 m (s) 179,8 191,4 0,002

M Szybkość Skok w dal z miejsca (cm) 220,5 237,3 0,015

214,0 237,3 0,000

225,7 214,0 0,022

Bieg na 10 m (s) 1,40 1,45 0,011

Koordynacja Aparat krzyżowy (s) 64,9 73,3 0,049

Wytrzymałość Bieg wahadłowy (etapy) 11,1 10 0,021

11,1 9,9 0,000

11,1 10 0,008

Bieg na 1500 m (s) 324,7 351,6 0,002

324,7 345,1 0,036

324,7 364,2 0,000

364,2 341,1 0,044

364,2 345,1 0,030

Sprawność ukie-
runkowana

Ośmioskok (m) 19,4 18,5 0,022

Tor przeszkód (s) 34,2 31,1 0,000

34,2 31,1 0,006

31,1 33,2 0,038

K  – kobiety  M – mężczyźni
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Podsumowanie

Podsumowując otrzymane wyniki testów naborowych 
15-letnich kandydatów do Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Zakopanem należy stwierdzić, iż w przy-
padku chłopców obrana specjalizacja oraz uzyskane 
przez nich rezultaty w dużej mierze odzwierciedlają 
charakter i specyfi kę uprawianej dyscypliny. Zdolności 
o charakterze wytrzymałościowym, które są niezbędnym 
komponentem narciarstwa biegowego, we wszystkich 
testach oceniających wyżej wymienione zdolności istot-
nie statystycznie zróżnicowały badane grupy na rzecz 
przedstawicieli tej dyscypliny. Nie budzi również wątpli-
wości fakt dominacji skoczków narciarskich nad pozo-
stałymi grupami w testach szybkościowych, a zwłaszcza 
w tak specyfi cznej dla tej dyscypliny próbie, jaką jest 
skok w dal z miejsca. Z kolei wyniki nie do końca zgodne 
z przewidywaniami osiągnęli narciarze zjazdowi, którzy 
wykazali swój prymat nad pozostałymi specjalnościami 
jedynie na zwinnościowym torze przeszkód, ustępując 
pola w przygotowaniu szybkościowym i koordynacyj-
nym, które jest typowe dla tej dyscypliny. Grupa repre-
zentująca kombinację norweską wyróżniła się przewagą 
nad narciarzami zjazdowymi w biegu na 1500 metrów, 
jednak w poziomie pozostałych zdolności motorycznych 
została zdominowana przez inne specjalizacje. 

Analiza wyników w obszarze koordynacyjnych zdol-
ności motorycznych pod kątem zróżnicowania poszcze-
gólnych grup nasuwa następujące spostrzeżenia. Inaczej 

niż w przypadku zdolności energetycznych, ocenę KZM 
przeprowadzono za pomocą metod aparaturowych 
(miernika MRK-80 użyto do pomiaru szybkości reakcji na 
bodziec słuchowy i wzrokowy, aparat Piórkowskiego za-
stosowano do zbadania koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
natomiast aparat krzyżowy posłużył do analizy orientacji 
przestrzennej). Metody te są coraz powszechniej stoso-
wane w badaniach sportowców. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że ich stosowanie napotyka pewne ograniczenia. 
Przede wszystkim za pośrednictwem aparatury nie da 
się zmierzyć zdolności koordynacyjnych pojmowanych 
jako całościowe właściwości psychomotoryczne. W ta-
kim bowiem rozumieniu KZM uzewnętrzniają się jedynie 
podczas wykonywania złożonych czynności ruchowych, 
które trudno jest wymodelować za pomocą narzędzi la-
boratoryjnych. Tak więc różnorodne aparaty czy instru-
menty diagnozujące KZM pozwalają zmierzyć wyłącznie 
oddzielne funkcje psychofi zjologiczne lub poszczególne 
komponenty koordynacyjne [3, 5]. Małe zróżnicowania 
w testach oceniających KZM nie muszą w pełni odzwier-
ciedlać poziomu przygotowania koordynacyjnego bada-
nych grup, a mogą być konsekwencją niedostatecznej 
dbałości trenerów o rozwój tej sfery motoryczności na 
danych etapach szkolenia. 

Wyniki uzyskane przez 88-osobową reprezenta-
cję dziewcząt uprawiających sporty zimowe pozwala-
ją przypuszczać, iż w tym przypadku mogły wystąpić 
błędy na etapie naboru do konkretnych specjalności. 
Jedyną próbą, która zróżnicowała badane grupy, był 

Ryc. 9. Poziom zdolności wytrzymałościowych 15-letnich 
chłopców  uprawiających  ŁS, NB, NZ, KN, SK

Fig. 9. Endurance ability level of 15 years old boys training speed 
skating, cross-country skiing, downhill skiing, Nordic combined, 
ski jumping

Ryc.10. Poziom sprawności ukierunkowanej u 15-letnich chłopców 
uprawiających ŁS, NB, NZ, KN, SK 

Fig. 10. Directed efficiency level of 15 years old boys training 
speed skating, cross-country kiing, downhill skiing, Nordic com-
bined, ski jumping
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rezultat biegu na 800 metrów uzyskany przez przed-
stawicielki narciarstwa biegowego oraz zjazdowego. 
Nie został on jednak potwierdzony chociażby w teście 
biegu wahadłowego, który ze względu na swą specy-
fi kę (narastające tempo biegu) powinien zdecydowanie 
bardziej zróżnicować porównywane dyscypliny.

Wnioski

1. Sprawność motoryczna u przedstawicieli dyscyplin 
zimowych jest w znacznym stopniu zróżnicowana 

wśród mężczyzn, szczególnie w ocenie poziomu 
zdolności szybkościowych i wytrzymałościowych, 
a także sprawności ukierunkowanej.

2. U zawodników narciarstwa biegowego zaobserwo-
wano znacznie wyższy poziom parametrów zdol-
ności wytrzymałościowych w stosunku do innych 
grup, natomiast u skoczków – zdolności szybko-
ściowych.

3. W badanych dyscyplinach nie stwierdzono podo-
bieństw w poziomie zróżnicowania parametrów 
u kobiet i mężczyzn.
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ZWIĄZKI MIĘDZY PRÓBAMI 
SIŁOWO-SZYBKOŚCIOWYMI O ODMIENNEJ 

STRUKTURZE RUCHU. EPILOG

CONNECTIONS BETWEEN STRENGTH-SPEED TASK 
WITH DIFFERENT STRUCTURE OF MOVEMENT. 
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Wstęp. Praca stanowi uzupełnienie publikacji, której trzy dotychczas wydane części poświęcono anali-
zie 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 predys-
pozycjach 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 cięża-
rem – 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.
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W drugim rozpatrywanym zagadnieniu odmienność stanowisk części autorów, odnosząca się do pod-
stawowych 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 rzu-
tów 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 wskaź-
nika 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. Sto-
sunkowo 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 zdol-
ności 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 wy-
korzystujące 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 najbar-
dziej prosty, logiczny model współdziałania wszystkich zdolności motorycznych można z powodzeniem uznać 
ostrosłup foremny Ważnego.

Introduction. This study is a completion of three previous reports devoted to analysis of the relations between 
the basic strength and speed tests. Too small disproportion in weight of balls, which were used in the initial 
measurements, induces the authors to complete the considered relations by wider description of the important 
role of speed in throwing trials. An application of light objects throws in estimation of speed abilities suggested 
by Farfel and other authors provide us with an incentive to do the measurements of similar type. The inversely 
proportional relationship between strength and speed was a theoretical premise of such research. Individual’s 
speed predisposition manifests itself in longer distance of the light object throw. However, Matviejev and Zaciorski 
gave valuable information warning against the use of too light equipment. The same conclusion follows from the 
practical recommendations by Mulak. 

Aim. Completion of previous parts of the study by information concerning the importance of the speed (ve-
locity of movement) in strength-speed tasks as well as expressing an opinion about legitimacy of definition of 
speed as “complex” or “hybrid” motor ability.

Material and methods.  A sample of 58 female and 47 male second year students of University of Physical 
Education in Wrocław comprised the first analyzed group. Measurements, taken in May 2008, included basic 
somatic trait, 3 kg medicine ball backward throw and 1 kg ball one-hand ball throw performed in a baseball man-
ner. The throws of 304 g and 104 g rubber balls were performed with the use of the same technique. These trials 
were supplemented with the jumps over a bar. Additionally the speed abilities were evaluated by a value of an 
index respecting results of the light and heavy balls throws. 

The second group under consideration comprised 34 girls and 34 boys of IV–VII grades in Grammar School 
in Miłoszyce.  Like in the student group the basic somatic trait were measured in this group, but 2 kg and 1 kg 
medicine balls throws were performed forward from above a head. Throws of five different weight rubber balls 
were performed like in student’s group. Also the speed-strength indices were calculated which link the distance 
of the lightest 32 g ball throw to the distance of the more heavy balls throw. Moreover, from among many avail-
able motor tasks, the 20 m run from flying start, long jump from standing position, run in place with clapping and 
hand muscle dynamometry (hand grip) were considered.

 From the other side the variety of opinions of the part of researchers in relation to the fundamental concepts 
of motor abilities persuades to do the review of the most important reports and to formulate possible remarks.
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Results. In both student groups the correlations between the throws results and the body built traits increase 
as lighter equipment was used. In women, the time of over bar jumps was independent on somatic features as 
well as the results of ball throws. It practically excluded this group from the further analysis. However, in men 
a significant correlation coefficient between 304 g ball throw and over bar jumps time made possible a calculation 
of the speed-strength index.  Motor index being the ratio of the distance of 304 g ball throw and the result of 1 
kg ball throw was found to be the most diagnostic. Its discriminant value distinctly appears when one considers 
the jumps time performed by students with extreme index values.   

In children group, correlation calculations in boys show to some extend an analogy of relations to these ob-
served in students, despite a different kind of trials and the manner of performance. Relatively small diagnostic 
value of the speed-strength indices can be explained by different ways of performing the throws of more heavy 
balls and by placing in the index numerator the lightest 32 g ball, while correlations for somewhat heavier balls 
showed the possibility of more accurate evaluation.

The second task was consideration of reasonableness of application of the “complex” (“hybrid”) motor ability 
term in relation to the speed. Following the many reports, mainly by Szopa, Młynarski. Raczek and others, and 
first of all by Matviejev and Zaciorski it was recognized that the four motor abilities have be described only by 
one term, and the so called Ważny’s regular pyramid, formulated by him in seventies years of last century, may 
be taken as the most simple and logical model of relationships between them.

Conclusions. An applied way of the speed ability evaluation considering throws needs however a further 
study. Nevertheless, in the future it may be useful in practice provided that the balls were adequately chosen in 
accordance with the strength and speed characteristic for a motor activity. The light balls throws themselves as 
well as speed-strength indices with the use of heavy balls can be considered as a tool in the speed evaluation. 
The estimation of the speed abilities by use of sprint runs and jumps – the typical speed-strength trials seem to 
be not very apt as regards their content-relation. In addition, the movement frequency presents a measurement 
doubtful with regard to aptness of evaluation. Qualification “complex” or “hybrid” applied to all abilities haven’t 
to treat exclusively the speed. The regular pyramid by Ważny may be considered successfully as the simplest, 
logical model of cooperation of all motor abilities. 

Wstęp

W poprzedzających Epilog trzech częściach tej publi-
kacji [1–3] przeprowadzono analizę związków podsta-
wowych prób siłowo-szybkościowych, które służą do 
oceny sprawności motorycznej. Rezultatem refl eksji 
po napisaniu tego tryptyku było odczucie autorów, że 
w sposób niewystarczający omówili oni znaczenie szyb-
kości w rzutach, wynikające z zastosowania w pomia-
rach wyjściowych zbyt mało różniących się ciężarem 
piłek. Dla tego typu badań istotne będą sugestie Farfela 
[4]. Zdaniem tego autora wykorzystanie pomiaru czasu 
ruchu wykonanego przy małym oporze mogłoby być po-
żyteczne dla charakterystyki szybkości. Również w tym 
celu mogą być wykorzystane ruchy z zewnętrznym opo-
rem, co przede wszystkim dotyczy rzutów lekkimi przed-
miotami. Farfel [4] przytacza spostrzeżenia Gonczarowa 
o zachowaniu motorycznym uczniów w różnym wieku, 
które potwierdzają, iż szybkość skurczu mięśni nie za-
leży od ich grubości. Maksymalną prędkość pojedyn-
czego ruchu autor ten stwierdził u chłopców w wieku 
14–15 lat, podczas gdy ich starsi koledzy siedemnasto-, 
osiemnastoletni, posiadający większą grubość mięśni, 
nie mogli takiej szybkości ruchu rozwinąć. O słuszności 
tych obserwacji świadczą ogólnie znane, zdumiewające 
zdolności, jakie posiadają w rzucaniu kamieniami dzieci 
w wieku 12–13 lat. 

Większe rozmiary ciała osób dorosłych również 
wywierają wpływ na ćwiczenia szybkościowo-siłowe. 
Wyniki badań Tumanâna i Szanenkowa [5] świadczą, 
iż atleci o silnej budowie ciała wolniej wykonują poje-
dyncze ruchy nieobciążoną kończyną lub z niewielki-
mi jej obciążeniami. W miarę zwiększania wielkości 
obciążenia wpływ cech somatycznych na prędkość 
ruchu ręki zmniejsza się. Współzależność wskaźnika 
siły z czasem ruchu wzrasta w miarę zwiększania ze-
wnętrznego oporu. Siemionow [6], omawiając metody-
kę rozwoju i kontroli zdolności motorycznych człowie-
ka, dla sprawdzenia szybkości podobnie jak Farfel [4] 
zaleca pomiar odległości w rzutach lekkim sprzętem. 
Matwiejew i Zaciorski [7], dążąc do określenia zależ-
ności w rzutach między ciężarem sprzętu a odległością 
jego lotu, przeprowadzili pomiary rzutów dwunastu ku-
lami o ciężarze od 80 g do 7,257 kg. Uzyskane związki 
potwierdziły wyniki wstępnych badań laboratoryjnych 
z wyjątkiem rzutów kulami lżejszymi niż 150 g, w któ-
rych zmniejszenie ciężaru sprzętu obniżyło rezultat. 

Ten fakt ukazał niemożność apriorycznego uogól-
nienia zależności uzyskanych w ruchach jednostawo-
wych na całościowe akty ruchowe. Za najbardziej praw-
dopodobną przyczynę pogorszenia wyników autorzy 
uznają po pierwsze prawidłowość, zgodnie z którą nie-
wielki ciężar nie wywołuje należytych doznań mięśnio-
wych, pozwalających kolejno włączać do pracy mięśnie 
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nóg, tułowia i rąk; po drugie zjawisko widoczne przy 
rzutach małych ciężarów, kiedy to występują procesy 
ochronnego hamowania, przejawiające się nierzadko 
w strachu przed kontuzją. W rzutach kulami o ciężarze 
ponad 400 g brak było typowego dla rzutu oszczepem 
„łuku napiętego”, a przy rzutach kulami cięższymi (4–7 
kg) nie występowało tzw. klaśnięcie ręką. 

Ci sami autorzy [8] pięć lat później przeprowadzili ba-
dania czynnikowej struktury wytrenowania w rzutach. W 
nawiązaniu do poprzednich badań, na podstawie wyni-
ków rzutów dwunastu kulami w przeprowadzonej ankie-
cie statystycznej wydzieliły się dwa czynniki. Pierwszy 
z nich można interpretować jako siłę i totalne rozmiary 
ciała badanych. Sportowcy o znacznej wysokości i masie 
ciała, posiadający większą siłę mięśniową, mają wyraź-
ną przewagę w rzutach, która będzie się tym wyraźniej 
ujawniać, im większy będzie ciężar sprzętu. Drugi czyn-
nik można tłumaczyć jako swoisty przejaw nawyku ruchu 
rzucania: im mniejszy ciężar sprzętu, w tym większym 
stopniu rezultat w rzutach zależy od racjonalnej koordy-
nacji ruchów oraz wystąpienia i jakości „klaśnięcia”. 

Wydaje się, iż wspomniani wyżej autorzy w swej 
kolejnej publikacji [8] pominęli w tym czynniku rolę 
prędkości (szybkości). W innych opracowaniach jeden 
z nich, Zaciorski [9, s. 14], przedstawia zależność siła 
– prędkość następująco: „Jeżeli pchamy kulę o różnym 
ciężarze, mierząc prędkość wylotu i rozwijaną siłę, 
to siła i prędkość będą odwrotnie proporcjonalnie: im 
większa prędkość – tym mniejsza siła i odwrotnie”. Na 
szczególne znaczenie „klaśnięcia” w wielu sportach, 
a zwłaszcza w rzutach lekkoatletycznych i grach spor-
towych, zwrócił uwagę Mulak [10] pisząc, iż: 

(…) chodzi tu o tzw. zasadę bicza, czyli przenoszenia siły 
i ruchu na kolejne ogniwa tak, aby w ogniwie końcowym (wyrzut 
przyrządu, uderzenie piłki w siatkówce) następowało maksymalne 
przyspieszenie, a jednocześnie cała siła trafi ała w środek ciężko-
ści przedmiotu, gdyż mijając go możemy naderwać przyczepy czy 
uszkodzić torebkę stawową.

Jest jasne, że niebezpieczeństwa te wzrastają razem z rozwo-
jem siły i sposobami jej podwyższania. Dlatego wraz z tym rośnie 
liczba urazów stawów barkowych u siatkarzy, stawów łokciowych 
u oszczepników i piłkarzy ręcznych.

Na podstawie przedstawionych publikacji, jak rów-
nież korzystając z wcześniejszych badań własnych [11], 
podjęto próbę określenia znaczenia zdolności szybko-
ściowych oraz sensowności ich nazewnictwa.

Cel

Uzupełnienie analizy związków między próbami siłowo-
szybkościowymi o rolę i wpływ prędkości ruchu (szyb-

kości) oraz refl eksje na temat słuszności określenia 
szybkości jako motorycznej zdolności „kompleksowej” 
lub „hybrydowej” (w tym wypadku obiektem naszego 
zainteresowania będzie głównie strona praktyczna, 
a więc próby motoryczne, tzw. terenowe, służące do 
oceny szybkości w badaniach populacyjnych). 

Materiał i metody

W przeprowadzonych w maju 2008 roku badaniach, 
w których uczestniczyło 58 studentek i 47 studentów II 
roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
na podstawie pomiarów wysokości i masy ciała okre-
ślono wskaźniki wagowo-wzrostowe. Spośród prób 
motorycznych wykonano rzuty piłkami lekarskimi 
3-kilogramowymi oburącz w tył przez głowę oraz piłką 
lekarską 1 kg rzutem jednorącz techniką zbliżoną do 
rzutu piłką palantową. W ten sam sposób badani wy-
konali rzuty piłkami gumowymi o ciężarze 304 g i 104 
g (dostępnymi w sklepach zoologicznych). Rzuty uzu-
pełniono przeskokami obunóż przez listwę, próbą zali-
czoną przez Mynarskiego [12] do oceny częstotliwości 
ruchów w ramach pomiaru zdolności koordynacyjnych 
(tab. 1–2).

Próbę nieco zmieniono, redukując czas jej trwania 
do wykonania 12 przeskoków (czas trwania tego rodza-
ju prób nie powinien przekraczać 6–7 s [13], a ponadto 
przy pomiarze wygodniej jest zamykać czasomierz po 
ostatnim przeskoku, aniżeli jednocześnie kontrolować 
czas i liczyć ruchy badanego). Dodatkowo możliwości 
szybkościowe badanych określono za pomocą wskaź-
nika ilorazowego, którego licznik stanowiły wyniki rzu-
tów piłkami gumowymi, a mianownik – odległości uzy-
skane piłkami lekarskimi. Wysokie wartości wskaźnika, 
powstałe w wyniku zestawienia dalekich rzutów piłkami 
gumowymi z krótkimi piłkami ciężkimi, powinny okre-
ślać możliwości szybkościowe badanych, niskie zaś – 
ich preferencje siłowe. 

Analiza

Znaczenie większości współczynników zmienności 
rzutów w grupie studentek, a szczególnie wykonanych 
jednorącz, przy niemal jednakowych wartościach tych 
wskaźników określających cechy somatyczne studen-
tów, świadczy o trudnościach części studentek w tech-
nice wyrzutu piłek [2, 3]. Odległości rzutu w tych pró-
bach wahają się w granicach od 0,58 do 0,62 wyników 
mężczyzn, inaczej niż to jest w wypadku czasów prze-
skoków i wartości wskaźników szybkościowo-siłowych, 
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Tabela 1. Charakterystyka liczbowa cech budowy ciała oraz prób i wskaźników motorycznych w grupie studentek (N = 58)

Table 1.   Numerical characteristics of somatic traits and motor tests and indices in group of female students (N = 58)

Lp. Cechy
Traits Min. – max x– S V

1 Wysokość ciała [cm]
Body height 147,0–186,5 167,22 7,51 4,5 

2 Masa ciała [kg]
Body mass 47,3–81,0 60,59 7,95 13,1

3 Wsk. Rohrera
Rohrer index 1,00–1,68 1,297 0,142 10,9

4 Rzut piłką 3 kg do tyłu [m]
Backward  3 kg ball throw 5,2–12,8 8,16 1,46 17,9

5
Rzuty piłką jednorącz [m]
One hand ball throws

1 kg 8,1–20,9 12,75 2,40 18,8

6 304 g 15,3–9,5 26,14 5,75 22,0

7 104 g 18,8–49,3 31,78 7,48 23,5

8 Przeskoki przez listwę [s]
Jumps over a bar 2,72–3,91 3,063 0,229 7,5

9

Wsk. szybkościowo-siłowy
Speed-strength index

7/4 2,54–6,10 3,933 0,843 21,4

10 7/5 1,82–3,49 2,498 0,399 16,0

11 6/4 2,31–4,83 3,229 0,609 18,9

12 6/5 1,45–2,67 2,053 0,268 13,1

Tabela 2. Charakterystyka liczbowa cech budowy ciała oraz prób i wskaźników motorycznych w grupie studentów (N = 47)

Table 2.   Numerical characteristics of somatic traits and motor tests and indices in group of male students (N = 47)

Lp. Cechy
Traits Min. – max x– S V

1 Wysokość ciała [cm]
Body height 164,5–199,5 180,35 7,67 4,3 

2 Masa ciała [kg]
Body mass 58,9–108,1 75,04 9,94 13,3

3 Wsk. Rohrera
Rohrer index 1,09–1,85 1,279 0,138 10,8

4 Rzut piłką 3 kg do tyłu [m]
Backward  3 kg ball throw 10,2–20,1 13,40 2,23 16,6

5
Rzuty piłką jednorącz [m]
One hand ball throws

1 kg 15,8–27,4 20,42 2,67 13,1

6 304 g 34,0–59,5 44,76 5,98 13,4

7 104 g 40,0–72,3 54,49 8,31 15,2

8 Przeskoki obunóż przez listwę [s]
Jumps over a bar 2,44–3,45 2,940 0,204 6,9

9

Wsk. szybkościowo-siłowy
Speed-strength index

7/4 2,20–5,71 4,132 0,678 16,4

10 7/5 1,59–3,68 2,696 0,435 16,1

11 6/4 2,17–4,16 3,390 0,482 14,2

12 6/5 1,57–2,93 2,213 0,315 14,2
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w których odnotowano niewielkie różnice. Istotnych in-
formacji o znaczeniu szybkości dostarczają związki ba-
danych cech (tab. 3–4). W obu grupach w miarę stoso-
wania coraz lżejszego sprzętu zmniejszały się związki 
rzutów z wysokością, a przede wszystkim z masą cia-
ła. W grupie studentek czasy przeskoków okazały się 
niemal całkowicie niezależne zarówno od cech soma-
tycznych, jak i rzutów piłkami, co praktycznie wyłączyło 
tę grupę z dalszej analizy. Statystycznie nieistotne są 
również korelacje wskaźników szybkościowo-siłowych 
z przeskokami. 

Inaczej kształtują się związki w grupie męskiej z ce-
chami somatycznymi, które są wyższe w rzutach piłką 
najcięższą, a w najlżejszej obniżają się do wartości 
statystycznie nieznaczących. Współczynniki korelacji 
określające związki prób piłkami 1 kg i 104 g z prze-
skokami, osiągające r = .20 i r = –.21, dla sprzętu o cię-
żarze 304 g, przekraczają statystyczny poziom istot-
ności wartością r = –.30. Informacji o możliwościach 
diagnostycznych służących ocenie prędkości ruchów 
dostarcza związek wskaźnika szybkościowo-siłowego

(rzuty piłek 304 g
1 kg

) z czasem przeskoków osiągający

r = –.45.
W tym wypadku adekwatny dla mężczyzn ciężar 

sprzętu i podobny sposób wykonania rzutu okazały 
się najbardziej sprzyjające ocenie prędkości ruchów. 
Znacznie bardziej wyrazisty obraz bezpośredniej zależ-
ności umożliwia zestawienie czasów przeskoków pię-
ciu badanych o najwyższych i najniższych wartościach 
wskaźnika szybkościowo-siłowego. Różnica między 
średnią arytmetyczną ekstremalnych piątek wyniosła 
0,35 s, przy średniej arytmetycznej całości – 2,940 s i od-
chyleniu standardowym 0,204 s, tym samym jednoznacz-
nie określając zdolności dyskryminacyjne wskaźnika.

Drugi ze wskaźników, powstały przy udziale w mia-
nowniku wartości liczbowej rzutu piłką lekarską o cię-
żarze 1 kg, a w liczniku 104 g, charakteryzuje się niż-
szą mocą dyskryminacyjną, dając różnicę tylko 0,204 
s. Wyniki korelacji, zarówno rzutów piłkami gumowy-
mi, jak i wskaźników z przeskokami, sugerują, iż po 
pierwsze – sposób wykonania rzutów piłkami ciężkimi 
powinien być jak najbardziej zbliżony do techniki sto-
sowanej z piłkami lekkimi (niższe związki wskaźnika 
zawierającego wyniki rzutów piłką 3 kg wykonywanych 
oburącz w tył przez głowę); po drugie – ciężar piłek gu-
mowych powinien być adekwatny do relacji szybkość 
– siła w danym działaniu ruchowym (można oczekiwać, 
iż zbyt mały udział siły w wynikach rzutu piłką 104 g nie 
oddziaływał dostatecznie na czas przeskoków).

Wyeliminowanie z analizy studentek skłoniło do 
wykorzystania niepublikowanych badań z roku 1996. 
Objęto nimi 34 dziewczęta i 34 chłopców, uczniów klas 
IV–VII Szkoły Podstawowej w Miłoszycach (opis pomia-
rów w streszczeniu). Wyniki wykazały niewielki wpływ 
przynależności płciowej zarówno na rezultaty prób, jak 
i na ich związki (tab. 5–8). Mając w pamięci niejedno-
rodność grupy pod względem wieku metrykalnego, wy-
niki badań należy interpretować z wielką ostrożnością. 

Starsze dzieci, o silniejszej budowie ciała i wyższym 
poziomie siły, uzyskiwały większe odległości posługując 
się sprzętem ciężkim, podczas gdy młodsze, dysponu-
jące znacznie słabszymi warunkami somatycznymi, nie-
mal im dorównywały w rzutach piłkami lekkimi, przede 
wszystkim tymi o najniższym ciężarze. Jak wynika z ta-
bel 5, 6, 9, młodsze dzieci różnice w wieku i budowie 
ciała wyrównują szybkością ruchów. Zjawisko analogicz-
ne do zaobserwowanego w grupie studenckiej można 
dostrzec w związkach badanych dzieci. Wartość współ-
czynników korelacji rzutów jakby „dostosowywała się” 
do poszczególnych prób. Cięższe piłki tworzą wyższe 
związki z próbami o większym w nich udziale siły (np. 
skoki w dal z miejsca), lżejsze – z próbami o większym 
wpływie szybkości (np. bieg w miejscu z klaskaniem). 

Biorąc pod uwagę różne sposoby wykonywania 
rzutów piłkami lekarskimi (oburącz w przód i do tyłu, 
jednorącz) oraz ich wpływ na wyniki związków z naj-
lżejszymi piłkami gumowymi, podjęto próbę zbadania 
tej relacji przy zastosowaniu odmiennego sprzętu i in-
nego rodzaju rzutów. Doskonałe pole badań stwarzają 
wieloboje lekkoatletyczne. W dziesięcioboju ciężar kuli 
niemal dziewięciokrotnie przekracza wagę oszcze-
pu. W siedmioboju ten stosunek jest niższy, zbliżony 
do takiej proporcji, jak 1 : 7 (wyniki zaczerpnięte z listy 
wszech czasów z dnia 15 czerwca 2008 r.). 

Przeprowadzone obliczenia korelacji z konkuren-
cjami uznawanymi za szybkościowe (bieg 100 m, skok 
w dal z miejsca) nie przyniosły efektów, tylko minimal-
nie je zmieniając. Potwierdza to konieczność zacho-
wania tej samej lub zbliżonej struktury ruchu w rzutach 
piłkami ciężkimi oraz lekkimi. Po przedstawieniu wpły-
wu szybkości na niektóre działania ruchowe celowy 
wydaje się przegląd wybranych publikacji pod kątem 
informacji z zakresu teorii motoryczności. 

W roku 1968 Gundlach [14] dokonuje podziału pod-
stawowych zdolności motorycznych na dwie grupy: 
zdolności kondycyjne (energetyczne) obejmujące siłę, 
szybkość, wytrzymałość oraz zdolności koordynacyj-
ne, sugerując przy tym, iż decyzja, jakie właściwości 
sterowania ruchami powinny być tu zaliczone, pozosta-
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Tabela 5. Charakterystyka liczbowa cech budowy ciała oraz prób i wskaźników motorycznych w grupie dziewcząt (N = 34)

Table 5.   Numerical characteristics of somatic traits and motor tests and indices in group of girls (N = 34)

Lp. Cechy
Traits Min. – max x

–
S V

1 Wiek metrykalny [lata]
Age                      [years] 9,8–13,8 11,79 1,09 9,3

2 Wysokość ciała [cm]
Body height 131,0–165,0 151,32 10,01 6,6 

3 Masa ciała [kg]
Body mass 24,9–67,0 43,02 9,90 23,0

4 Wsk. Rohrera
Rohrer index 0,93–1,70 1,231 0,181 14,7

5 Rzut piłką do przodu [m]
Forward ball throw

2 kg 3,0–6,7 4,48 0,91 20,4

6 1 kg 4,1–9,9 6,32 1,29 20,4

7

Rzuty piłką jednorącz [m]
One hand ball throws

336 g 11,0–27,0 15,81 4,22 26,7

8 208 g 11,5–30,5 18,00 4,94 27,4

9 131 g 12,0–32,0 19,34 5,06 26,2

10 104 g 13,0–33,0 20,44 5,18 25,36

11 32 g 13,0–35,5 22,41 4,97 22,16

12 Dynamometria mięśni dłoni [kG]
 Hand grip 16–32    23,6 5,0  21,2

13 Bieg w miejscu z klaskaniem [s]
Run in place with clap 8,86–12,70 10,699 1,047 9,8

14 Skok w dal z miejsca [cm]
Standing broad jump 118–203 159,7 23,8 14,9

15 Bieg na 20 m [s]
20 m run 2,98–3,64 3,276 0,193 5,9

16 Długość kroku [cm]
Length of step 142–192 164,6 11,8 7,2

17 Częstotliwość kroków  [kroków/s]
Frequency of steps [steps/s] 3,33–4,10 3,728 0,165 4,4

18 Wsk. szybkościowo-siłowy
Speed-strength index

11/5 3,40–8,67 5,116 01,217 23,8

19 11/6 2,25–5,65 3,607 0,764 21,2

je do wyjaśnienia na podstawie badań. Na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, jak 
podają Raczek i Mynarski [15], niektórzy autorzy lokują 
szybkość i zwinność na pograniczu zdolności kondy-
cyjnych i koordynacyjnych. Stąd też z początkiem lat 
dziewięćdziesiątych pojawia się propozycja Raczka 
[16], by szybkość nazywać zdolnością „hybrydową”. 
Jednak w związku z reakcją Szopy [17], który uważa, 
iż zdolności szybkościowe ewidentnie mają podłoże 
energetyczne, a wszystkie zdolności mają charakter 

kompleksowy, wspomniany wcześniej badacz formu-
łuje sugestię, aby wszystkie nazywać kompleksowymi 
[18]. Raczek [18] proponuje ponadto, aby do tej grupy 
zaliczyć „zdolności wtórne”, powstałe na skutek współ-
oddziaływania pozostałych zdolności (wytrzymałość 
siłowa, wytrzymałość szybkościowa itp.). Szopa [19, s. 
76] określa to jako „przenikanie się” zdolności o pod-
łożu energetycznym. „Wszystkie bowiem zdolności 
z natury rzeczy są «hybrydowe», a naprawdę nie bar-
dzo wiadomo, dlaczego akurat zdolności szybkościo-
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Tabela 6. Charakterystyka liczbowa cech budowy ciała oraz prób i wskaźników motorycznych w grupie chłopców (N = 34)

Table 6.   Numerical characteristics of somatic traits and motor tests and indices in group of boys (N = 34)

Lp. Cechy
Traits Min. – max x

–
S V

1 Wiek metrykalny [lata]
Age [years] 9,8–13,8 11,91 1,20 10,1

2 Wysokość ciała [cm]
Body height 134,0–167,0 150,94 8,78 5,8

3 Masa ciała [kg]
Body mass 29,6–57,9 40,67 7,28 17,9

4 Wsk. Rohrera
Rohrer index 0,86–1,51 1,177 0,130 11,0

5 Rzut piłką do przodu [m]
Forward ball throw

2 kg 3,1–7,1 4,93 0,92 18,6

6 1 kg 4,2–9,9 6,60 1,37 20,7

7

Rzuty piłką jednorącz [m]
One hand ball throws

336 g 13,0–30,0 21,94 3,77 17,2

8 208 g 14,0–35,0 25,99 4,79 18,4

9 131 g 14,0–40,0 28,68 5,49 19,1

10 104 g 18,0–40,5 30,56 5,57 18,2 

11 32 g 14,0–43,0 31,35 5,93 18,9 

12 Dynamometria mięśni dłoni [kG]
Hand grip 18–45    25,8 5,9 22,9

13 Bieg w miejscu z klaskaniem [s]
Run in place with clap 9,76–17,13 11,659 1,733 14,9

14 Skok w dal z miejsca [cm]
Standing broad jump 131–218 171,6 24,6 14,3

15 Bieg na 20 m [s]
20 m run 2,83–4,02 3,284 0,294 8,9

16 Długość kroku [cm]
Length of step 133–198 161,1 15,30 9,5

17 Częstotliwość kroków [kroków/s]
Frequency of steps [steps/s] 3,05–4,34 3,824 0,289 7,5

18 Wsk. szybkościowo-siłowy
Speed-strength index

11/5 4,01–10,00 6,478 1,361 21,0

19 11/6 2,88–6,94 4,849 0,955 19,7

we i zwinnościowe (?) miałyby być wyjątkiem”. Z kolei 
Mynarski [20] popiera propozycję Raczka [18], by zdol-
ności o względnie równym udziale predyspozycji ze 
sfer energetycznych i koordynacyjnych nazywać kom-
pleksowymi. Nie znaczy to jednak, że ich przeciwień-
stwem są zdolności „jednorodne”, gdyż hybrydowość 
wszystkich zdolności jest bezsporna. Kilka wierszy da-
lej Mynarski [20] jednoznacznie wypowiada się na te-
mat zdolności szybkościowych postulując, by zdolności 
kompleksowe (szybkościowe, wtórne) lokować w sche-

macie struktury motoryczności między energetycznymi 
i koordynacyjnymi.

W analizie każdej właściwości zasadniczą rze-
czą jest jej pojmowanie, czyli definicja. I tak Szopa, 
definiując zdolności szybkościowe [19, s. 73] stwier-
dza, iż:

 (…) określają one możliwości organizmu w zakresie prze-
mieszczania całego ciała lub jego części w przestrzeni w jak naj-
krótszym czasie. Od strony energetycznej ich istotą jest rozładowa-
nie możliwie maksymalnej energii w jak najkrótszym czasie, a więc 
nadanie ciału maksymalnego przyspieszenia.
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Tenże autor jako typowe efekty motoryczne, w któ-
rych przejawiają się zdolności szybkościowe, wymienia: 
skoki, rzuty, uderzenia, sprinty, jak również ruchy typu 
zawodowego lub artystycznego. Według Mynarskiego 
[12, s. 138] zdolności szybkościowe mogą się uze-
wnętrzniać „(…) w zróżnicowanych formach, z których 
najbardziej specyfi czne to maksymalna częstotliwość 
i szybkość (czas) pojedynczego ruchu (odbicia, ciosy, 
pchnięcia, rzuty)”. 

Najtrafniej praktyczną wiedzę autora o jakiejś 
właściwości – w tym wypadku zdolności motorycz-
nej – oddaje sposób jej pomiaru. Szopa [19] stoi na 
stanowisku, iż pomiar powinien uwzględniać aspekt 
energetyczny i koordynacyjny; w warunkach labora-
toryjnych – pomiar MMA oraz szybkość ruchów (np. 
metoda kinematografi czna), natomiast w warunkach 
populacyjnych – pomiar MPA, obliczony z wyniku sko-
ku w dal z miejsca lub dosiężnego i „częstotliwość ru-
chów” (np. test „plate tapping”) wg Eurofi tu. Podkreśla 
przy tym, iż pojęcie „siły eksplozywnej” należy w tym 
ujęciu do zdolności szybkościowych, a nie siłowych. Z 

kolei Mynarski [12], zaliczając zdolności szybkościo-
we do kompleksowych, wyróżnia skok w dal z miejsca 
lub wyskok dosiężny, w częstotliwości ruchów tapping 
sprawniejszą ręką lub skiping z klaskaniem, a ponad-
to stwierdza, iż globalne właściwości należy mierzyć 
biegiem na 30 m ze startu wysokiego. Mynarski [12] 
w innym miejscu do diagnostyki predyspozycji szyb-
kościowych i koordynacyjnych proponuje wykorzy-
stanie testów szybkości biegowej na odpowiednio 
dobranym, w zależności od wieku, dystansie (czas 
powyżej 10 s). Sozański i Witczak [21] podkreślają 
rzetelność próby biegowej, prostotę pomiaru i dia-
gnostyczność oceny. Nadmieniają przy tym jednak, 
iż w opinii wielu autorów bieg nie jest najbardziej sto-
sownym miernikiem szybkości, stąd zalecają testy 
ruchów obrotowych (np. z zastosowaniem ergometru 
rowerowego). Na podstawie badań własnych uznają 
jednak strukturę szybkości za najbardziej stabilną 
w próbach biegowych, zawsze stanowiącą czynnik 
pierwszy. Autorzy [22] Podstaw treningu szybkości 
częstotliwość ruchów traktują jako niezależny wskaź-

Tabela 9. Wartości cech budowy somatycznej i wyniki rzutów dzieci młodszych i starszych 

Table 9. The values of somatic traits and results of throws of youngest and oldest children 

Grupa
Group

Numer 
osobnika
Number 

of person

Rzut piłką 
32 g
[m]

32 g ball 
throw

Rzut piłką
2 kg
[m]

2 kg ball 
throw

Wiek metry-
kalny
[lata]
Age

[years]

Wysokość 
ciała
[cm]
Body 
height

Masa ciała
[kg]

Body mass

Wskaźnik 
Rohrera

Rohrer index

Dz
ie

w
cz

ęt
a 

m
ło

ds
ze

Yo
un

ge
r g

irl
s 12 34,0 4,6 11,5 164 51,0 1,163

15 28,0 4,3 11,5 153 40,9 1,142

9 26,0 3,0 10,5 141 29,4 1,049

Dz
ie

w
cz

ęt
a 

st
ar

sz
e

Ol
de

r g
irl

s 30 35,5 6,7 13,8 160 51,9 1,267

33 32,0 6,3 13,5 159 49,9 1,241

25 26,5 6,1 12,5 163 44,5 1,028

Ch
ło

pc
y 

m
ło

ds
i

Yo
un

ge
r b

oy
s 14 43,0 4,3 11,0 136 30,4 1,209

16 37,0 4,2 11,3 145 38,2 1,253

2 36,0 4,5 10,3 153 31,0 0,866

Ch
ło

pc
y 

st
ar

si
Ol

de
r b

oy
s 26 43,0 4,7 12,8 148 35,9 1,107

34 38,5 5,8 13,8 166 44,2 0,966

29 37,5 6,5 13,5 167 57,9 1,243
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nik szybkości, podobnie jak Szopa [23] oraz Mynarski 
[12], który podkreśla specyfi kę pomiaru zwłaszcza 
w obrębie dużych zespołów mięśniowych. We wcze-
śniejszej publikacji, napisanej wspólnie z Raczkiem 
[24], wskazuje Mynarski na koordynacyjny charakter 
częstotliwości. Stosowany do oceny tego wskaźnika 
sposób pomiaru poprzez punktowanie (tapping) dłonią 
lub stopą nie potwierdza możliwości wnioskowania na 
podstawie pomiaru częstotliwości jednych części cia-
ła o częstotliwości innych części [22]. Mynarski [12] 
lokuje szybkość reagowania na pograniczu zdolno-
ści koordynacyjnych i zwinnościowych, jednocześnie 
stwierdzając trudności wiarygodnej diagnozy, zwłasz-
cza zdolności kompleksowych i koordynacyjnych, te-
stami motorycznymi. 

Większość autorów cytowanych prac stosowała 
analizę czynnikową. Między innymi Zaciorski i wsp. 
[25] badali tą metodą związki wzajemne między siłą 
a szybkością. Wydzieliły się trzy czynniki: 1) siła dy-
namiczna, 2) siła statyczna, 3) maksymalna szybkość 
pojedynczego ruchu. Dwadzieścia lat później Zaciorski 
[26] zdecydowanie krytykuje ten sposób opracowania 
materiału:

 
Specyfi ka ACZ (zresztą jak i metody regresji wielokrot-

nej) objawia się w tym, że usunięcie lub dodanie czasem nawet 
jednej zmiennej zmienia zasadniczo rozwiązanie czynnikowe. 
Przeprowadzając ACZ na 30 zmiennych, jeśli dodać lub usunąć 

jedną, może zmienić wszystko, nie tylko ładunki czynnikowe, ale 
liczbę i sumę czynników. Dlatego, ściśle mówiąc, ACZ uzasadniona 
jest tylko wtedy, kiedy zestaw włączonych do analizy zmiennych 
nie zależy od woli autora (na przykład, analizując rezultaty dziesię-
cioboju: to przecież jedna konkurencja nie zamieni innej i niczego 
usunąć nie wolno). Jeśli autor sam wybiera testy do ACZ, może on 
utrzymać to co chce. Wątpliwe jednak jest, czy taki rezultat będzie 
mieć wartość naukową. 

Osiński [27, s. 7] w artykule traktującym o podstawo-
wych pojęciach z zakresu omawianej gałęzi wiedzy wy-
powiada się na temat dwuznaczności tych samych lub 
podobnych określeń: „(…) czym innym – przykładowo 
– jest «koordynacja ruchowa» wyrażona językiem ana-
tomiczno-fi zjologicznym, a więc badana na poziomie 
predyspozycji, a czym innym «zdolności koordynacyj-
ne» oceniane już jako wyraz przejawów motorycznych”. 
Szopa [23, s. 224], podejmując próbę syntezy wiedzy 
o strukturze motoryczności, przypomina: „podstawowe 
predyspozycje zdolności koordynacyjnych wynikają ex 
defi nitione z funkcjonowania receptorów oraz spraw-
ności centralnego układu nerwowego i to na różnych 
«poziomach» komplikacji (należy też pamiętać, iż nie 
wszystkie teoretycznie wykoncypowane właściwości 
rzeczywiście dają się zidentyfi kować – patrz Raczek 
i Mynarski 1992)”. 

W świetle przedstawionych, często sprzecznych, 
poglądów spory dotyczące nazewnictwa, a zarazem 
struktury zdolności motorycznych wydaje się godzić 

Ryc. 1. Model współzależności zdolności motorycznych wg Ważnego [1975] (ZK – zdolności koordynacyjne, ZS – zdolności siłowe, 
ZSZ – zdolności szybkościowe, ZW – zdolności wytrzymałościowe)

Fig. 1. Model of co-dependence of motor abilities according to Ważny [1975] ( ZK – coordinating abilities, ZS –  strength abilities, 
ZSz – speed  abilities,  ZW – endurance abilities)
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prosty, logiczny i zarazem przydatny, szczególnie dla 
dydaktyki, model Ważnego [28], ilustrujący współ-
zależności cech (zdolności motorycznych) w postaci 
ostrosłupa foremnego. Dostosowaniem do dzisiejszej 
wiedzy byłoby umiejscowienie en block wszystkich 
obecnie wyróżnianych zdolności koordynacyjnych 
i umieszczenie ich na szczycie ostrosłupa. Ważny [28] 
tak opisuje swój model: 

(…) każde ćwiczenie fizyczne sprzyja rozwojowi wielu cech 
motorycznych, akcentując równocześnie którąś z nich. Dlatego 
też można mówić jedynie o przeważającym wp ływie danego 
ćwiczenia na rozwój siły, szybkości lub innej aktywności rucho-
wej człowieka. Na ryc. 1 przedstawiony jest model (schemat) 
najpe łniej obrazujący omawiany tu problem wspó łzależności 
cech motorycznych. Skonstruowany jest on w ten sposób, 
aby wszystkie rozpatrywane przez nas ćwiczenia znalazły się 
w przestrzeni ograniczonej ścianami ostrosłupa, którego pod-
stawę stanowi trójkąt.

Takie ujęcie motoryczności podkreśla wzajemne powiąza-
nia między cechami, istniejące przecież faktycznie w każdym 
ćwiczeniu. Elementy, jakie można w nich wyróżnić nie dają się 
w zasadzie określić samodzielnie, lecz przede wszystkim jako 
składowe całości, tzn. w ramach określonych przez model. 
Przyjęcie przedstawionej koncepcji pozwala mierzyć charakter 
każdego ćwiczenia odległościami od określonych wierzcho łków 
ostros łupa, które to wierzcho łki w założeniu swoim są „siedli-
skami” czystej cechy.

Podsumowanie i wnioski

Zastosowany sposób oceny zdolności szybkościowych 
z wykorzystaniem rzutów wymaga dalszych badań, nie-
mniej w przyszłości może okazać się przydatny w prak-
tyce przy odpowiednim doborze piłek o ciężarze ade-
kwatnym do wielkości udziału siły i szybkości w danym 
działaniu ruchowym. Narzędziami oceny szybkości mogą 
być zarówno same rzuty piłkami lekkimi, jak i wskaźniki 
szybkościowo-siłowe, które powstały przy udziale piłek 
ciężkich. Próby oceny maksymalnej szybkości ruchów 
nie powinny przekraczać czasu 6–7 s. Odnośnie do teorii 
trzeba podkreślić, iż niezbyt trafne pod względem mery-
torycznym wydają się oceny zdolności szybkościowych 
wykorzystujące biegi sprinterskie i skoki – typowe próby 
szybkościowo-siłowe, jak również częstotliwość ruchów 
poprzez punktowanie, a więc pomiar również niepewny 
pod względem trafności oceny. Określenia „komplekso-
we” lub „hybrydowe” dotyczące wszystkich zdolności nie 
powinny odnosić się wyłącznie do szybkości. Za najbar-
dziej prosty, logiczny model współdziałania wszystkich 
zdolności motorycznych można z powodzeniem przyjąć 
ostrosłup foremny Ważnego.
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W ofi cynie wydawniczej poznańskiej AWF ukaza-
ła się w ubiegłym roku ciekawa książka pt. Habitualna 
aktywność mężczyzn po 60. roku życia: konsekwencje 
morfologiczne i metaboliczne oraz uwarunkowania 
społeczne1. Jej autorem jest Robert Szeklicki, nauczy-
ciel akademicki AWF w Poznaniu. Środowisku nauko-
wemu skupionemu w kręgu nauk o kulturze fi zycznej 
jest on znany z wystąpień na międzynarodowych kon-
ferencjach naukowych, z wzorowej pracy w komitetach 
organizacyjnych takiej miary kongresów w Polsce, jak 
„Sport Kinetics 2003” (Rydzyna – 2003)  oraz  „Aging 
and Physical Activity” (Rydzyna – 2006). Uważni czy-
telnicy Antropomotoryki Wiesława Osińskiego2 mogli 
też poznać cytowane nazwisko przedstawiciela młodej 
generacji poznańskiej szkoły motoryczności ludzkiej. 

Jak wskazuje tytuł recenzowanej rozprawy, pro-
blematyka badawcza dotyczy poznania stymulatorów 
i modyfi katorów określonych komponentów sprawności 
fi zycznej, badanej w konwencji Health-Related Fitness 
u osobników płci męskiej w okresie zachodzenia u nich 
wyraźnych procesów inwolucyjnych. Sądzę, że jest to 
interesujący i godny uwagi problem nie tylko poznaw-
czy. Powinien zainteresować się nim każdy mężczy-
zna, który przekracza próg swojego szczęśliwego 
metaplasis. Posiada także duże znaczenie osobnicze. 
Pięknie i zarazem niezwykle naturalistycznie ujął istotę 

1 Szeklicki R: Habitulana aktywność mężczyzn po 60. roku życia: kon-
sekwencje morfologiczne i metaboliczne oraz uwarunkowania społeczne. 
Seria: Monografi e, Poznań, AWF, 2007; 381.

2 Osiński W: Antropomotoryka. Poznań, AWF, 2003.  

tego zagadnienia W. Szekspir w jednym ze swoich dra-
matów: „Nowe dzieciństwo, gdy traci się pamięć, zęby, 
smak włosy, wzrok – i w końcu wszystko”. Ważny to 
okres życia ludzkiego, nazwany przez niektórych zło-
tym, a przez innych – trzecim3. Niewątpliwie zasługuje 
na szacunek i uznanie. Do niedawna problematyka lu-
dzi w wieku starszym była niedoceniana w badaniach 
naukowych. Obecnie nabiera coraz większego znacze-
nia. Dominuje w niej chęć odpowiedzi na podstawowe 
pytania: Jak zapobiec skutkom starzenia się? Jak prze-
dłużyć swój byt na ziemi? 

Przypuszczam, że takie pytanie zadawał sobie 
człowiek od zarania dziejów. Zapewne chciałby zmienić 
porządek natury, ale było to niemożliwe. Czy po prze-
kroczeniu progu XX wieku naszej ery coś się zmieniło? 
Dzisiaj wiemy już, że los człowieka nie w gwiazdach, 
lecz w genach jest zapisany. Wyruszyli więc bostońscy 
naukowcy na badania genów rześkich dziewięćdziesię-
ciolatków. Poszukuje się genu, który zapewnia długo-
wieczność, chroni przed starością. Coraz głośniej mówi 
się o polimerze, który jak skuwka sznurówki wiąże cią-
gle rozplątaną helisę DNA w procesie samopowielania 
lub inaczej transkrypcji. Podobno jego wytrzymałość 
decyduje nie tylko o naszym wieku, ale również o jako-
ści życia. Naprawy zniszczeń telomeru potrafi  dokonać 
enzym telomeraza, który zostaje obudzony do życia 
w komórkach rozrodczych tylko w okresie embrional-
nym. Próby pobudzenia jego potencjału w komórkach 

3 Przewęda R: O zmianach motorycznych w życiu człowieka. Warszawa, 
PTNKF,1980.
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zwierząt doświadczalnych nie zakończyły się sukce-
sem. Ingerencja inżynierii genetycznej w naturalny po-
rządek odwiecznej metamorfozy prowadziła na szlak 
nieustannych podziałów komórek, na szlak nowotwo-
rów. 

Niewątpliwie trzeba będzie jeszcze długo pocze-
kać, zanim naturalny bieg przemian w organizmie czło-
wieka zostanie zahamowany, a długowieczność nie 
będzie kojarzona z tragicznym losem mitycznej Sybilli 
Kumańskiej, którą Bóg skazał na trwanie przy życiu 
tak długo, ile w swej dłoni trzymała ziarnek piasku. W 
miarę upływu lat jej myśli owładnęło jedno życzenie: 
„chcę umrzeć!”  Co zatem robić, kiedy zawodzą pró-
by biologów wskrzeszenia telomerazy, genu młodości, 
eliksiru wiecznego życia? Poszukiwania idą w kierunku 
naturalnych możliwości stymulowania daru macierzyń-
stwa i zapewnienia człowiekowi warunków w późnych 
latach życia do optymalnego przebiegu procesu eks-
presji genetycznej. Pomijając niezwykle interesujące 
wyniki badań genetyków, chemików, biologów, dość 
powszechne jest przekonanie, że takim czynnikiem jest 
ruch: movement is life, life is movement.

Jak wynika z analizy piśmiennictwa, brak przekonu-
jących dowodów na poparcie tezy, że każda zwiększona 
aktywność ruchowa jest środkiem do poprawy dobrosta-
nu biologicznego człowieka w wieku starszym. Wyprawił 
się więc Kandydat wraz z zespołem poznańskiej szko-
ły antropomotoryków na poszukiwanie odpowiedzi na 
tak oczywiste, wydawać by się mogło, stwierdzenie. Ich 
uwaga została ukierunkowana na poznanie skuteczności 
wpływu habitualnej aktywności ruchowej starszych męż-
czyzn na wybrane komponenty sprawności fi zycznej, 
badanej w myśl amerykańskiej koncepcji Health-Related 
Fitness. Recenzowana rozprawa jest w pewnym sensie 
rekapitulacją ważnego etapu takich poszukiwań badaw-
czych. Jestem przekonany, że po uważnym, choćby kilka-
krotnym jej przestudiowaniu nie wyda się przesadne nawet 
stwierdzenie specjalisty z geriatrii, iż zebrane i opracowa-
ne w niej przez Roberta Szeklickiego materiały nie mają 
punktu odniesienia w literaturze światowej. Już sama ta 
konstatacja, niejako na starcie niniejszej recenzji wysta-
wia monografi i tej bardzo wysoką ocenę. Pionierskie ba-
dania nie są łatwe do realizacji, trudno też nie dopatrzeć 
się w recenzowanej pracy lepszych i gorszych części, 
a nawet fragmentów dyskusyjnych. Zostanie zwrócona 
na nie uwaga później. Teraz kilka słów o jej treści. 

Tytuł pracy bardzo dobrze odzwierciedla podjętą 
w niej problematykę badawczą. Najogólniej jej istotę 
można sprowadzić do kwestii poszukiwania skutecz-
nych sposobów stymulacji rozwoju motorycznego 

człowieka w wieku starzenia się organizmu. Jeszcze 
bardziej uszczegóławia ją Słowo wstępne. Po dokład-
nej analizie jego treści można nabrać przekonania, że 
oprócz szeroko pojętej problematyki auksologicznej 
młody naukowiec w swojej penetracji badawczej podej-
mie wysiłek w celu znalezienia obiektywnych narzędzi 
pomiarowych życiowej (habitualnej) aktywności rucho-
wej mężczyzn w starszym wieku. Zgodnie z kanonami 
postępowania metodologicznego, we Wprowadzeniu do 
problematyki (rozdział 1) Autor dokonuje syntetycznego 
przeglądu piśmiennictwa, dobranego właściwie i celowo 
pod kątem odpowiedzi na pytania badawcze (w rozdzia-
le 2 pn. Uzasadnienie podjęcia tematu, cele i pytania 
badawcze). Ich postawienie poprzedziło uzasadnienie 
wyboru tematu i zaprezentowanie celu badań.

Pytania są jasne, a ich znaczenie dla nauk o kultu-
rze fi zycznej nie podlega dyskusji. Zapowiadają deduk-
cyjne postępowanie badawcze i rekapitulują indukcyj-
ną znajomość rzeczywistości, czego dowodem może 
być zawartość treściowa wstępnych rozdziałów. Nie 
budzi zastrzeżeń dobór technik, narzędzi i metod ba-
dawczych zmiennych niezależnych, pośredniczących 
i zależnych. Zebrany materiał opracowano za pomocą 
podstawowych charakterystyk statystycznych, jak i pro-
stych oraz bardziej złożonych metod indukcji i korelacji 
statystycznej, takich jak: korelacja prosta Pearsona, 
Spearmana, korelacja cząstkowa, regresja liniowa, re-
gresja wielokrotna z wyborem najlepszego podzbioru 
zmiennych niezależnych, test χ2, ANOVA Kruskala-
-Wallisa, Manna-Whitneya. Zwraca uwagę dbałość 
o właściwy dobór technik i metod w zależności od ro-
dzaju rozkładu wyników badań (w celu zbadania nor-
malności 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 (rozdz. 3 Materiał i metody ba-
dań) – jak to zaznaczyłem wcześniej – jest unikatowy. 
Ogółem obserwacjom poddano 137 mężczyzn powy-
żej 60. roku życia ( = 72,6 ± 5,8),  dla których  miejscem 
stałego pobytu był Poznań.

W kolejnych podrozdziałach (rozdz. 4) przedstawio-
no wyniki badań nad wpływem zróżnicowanej co do 
treści i natężenia (niska, średnia, wysoka) habitualnej 
aktywności ruchowej mężczyzn  w wieku powyżej 60 
lat, mieszkających w Poznaniu na główne składowe 
sprawności fi zycznej, badanej w myśl amerykańskiej 
koncepcji H-RF. Zaliczono do nich komponenty mor-
fologiczne (wysokość i masa ciała, obwód talii i bioder, 
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skład ciała, gęstość mineralna kości) i metaboliczne 
(cholesterol, trójglicerydy, glikoza). Poza tym bardzo 
ciekawie do głównych zmiennych rozwiązywanego 
problemu zostały włączone zmienne pośredniczące, 
takie jak: miejsce stałego pobytu, wykształcenie, stan 
cywilny, sytuacja rodzinna, kontakty społeczne bada-
nych mężczyzn. 

Autor rozprawy uwzględnił tutaj również wpływ do-
świadczeń badanych z minionego okresu metaplasis. 
Odnieść je można (chciałoby się posłużyć terminologią 
właściwą teorii wychowania fi zycznego) do skutków re-
alizacji celów instrumentalnych wychowania fi zycznego 
czy rekreacji. Jak wiadomo, wspólnie z celami kierunko-
wymi zmierzają one do ukształtowania u człowieka pod-
danego oddziaływaniom pedagogicznym nawyków tro-
ski o własne ciało. Jak dotąd brak było dowodów na sku-
teczność takich oddziaływań pedagogicznych. Należy 
dodać, że w przypadku badanych taki efekt można było 
osiągnąć również poprzez wymuszone reakcje człowie-
ka przy wykonywaniu fi zycznej pracy zawodowej. 

Charakteryzując zastosowane techniki i narzędzia 
badawcze warto zwrócić uwagę na interesujące i no-
watorskie podejście do pomiaru aktywności ruchowej. 
Prawdopodobnie wcześniejsze doświadczenia ba-
dawcze, jak również znajomość trendów światowych 
w badaniu omawianego zjawiska pozwoliły Autorowi 
pracy na odejście od powszechnych, deklaratywnych, 
subiektywnych sposobów jej pomiaru. W celu oceny  
habitualnej aktywności osób starszych wykorzystano 
akcelometr typu „Caltrac” (Muscle Dynamics Fitness 
Network). Dotąd takie narzędzie pomiarowe stosowa-
ne było z powodzeniem w badaniach laboratoryjnych 
przez amerykańskich badaczy. Według mojej opinii, 
w badaniach Roberta Szeklickiego po raz pierwszy 
na taką skalę zastosowano to narzędzie w badaniach 
populacyjnych do pomiaru habitualnej aktywności ru-
chowej mężczyzn. Pozwoliło to badaczowi na dokładne 
określenie, w codziennych „obsługowych zajęciach”, 
wielkości tygodniowego wydatku energetycznego czło-
wieka mieszkającego w dużym polskim mieście. Poza 
tym należy podkreślić autorski pomysł stosowania re-
latywnego 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. Dodatkowo zwraca uwagę bardzo 
przystępny sposób podania informacji. Rozdział czyta 
się z ciekawością, mimo nagromadzenia w nim szere-

gu informacji z różnych dziedzin nauki (antropologii, fi -
zjologii, medycyny, psychologii, socjologii, pedagogiki). 
Wieloaspektowość dyskutowanych problemów wiąże 
główna myśl przewodnia, jaką jest obiektywna ocena 
wpływu habitualnej aktywności ruchowej na wybrane 
wskaźniki sprawności fi zycznej starszych mężczyzn 
mieszkających w dużym mieście. Bardzo interesują-
ca jest analiza porównawcza zamieszczona w dwóch 
podrozdziałach (5.1 i 5.2), w których pokazano miejsce 
i znaczenie efektów własnej penetracji badawczej za-
prezentowanych w rozdziale 4 na tle podobnych doko-
nań badaczy z całego świata na przełomie wieków, ze 
szczególnym uwzględnieniem prac zespołu poznań-
skich antropomotoryków, którego członkiem był Autor 
omawianej monografi i. 

Dla recenzenta interesujące są nie tylko wnioski 
poznawcze, które potwierdziły zjawisko pozytywnego 
wpływu zwiększonej, habitualnej aktywności ruchowej 
na biologiczne wskaźniki dobrostanu człowieka, takie 
jak: dystrybucja tkanki tłuszczowej, proporcje ciała itp. 
O wiele ciekawsze wydaje się wykazanie braku związ-
ków między wielkością obciążenia fi zycznego człowieka 
w starszym wieku a optymalizacją masy i składu ciała, 
gęstością mineralną kości czy też profi lu lipidowego su-
rowicy krwi. Wynika z tego, że wysiłek fi zyczny nie może 
być lekarstwem na wszystkie niedomagania organizmu 
człowieka w późniejszych okresach ontogenezy, lub jak 
można by było powiedzieć językiem genetyków, na zu-
życie 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.  

W moim przekonaniu takie spostrzeżenie powinno 
zmuszać do refl eksji i postawienia pytania o zakres 
komponentów branych pod uwagę w badaniach spraw-
ności fi zycznej w myśl amerykańskiej koncepcji zdro-
wia (Health-Related Fitness). Wydaje się, że powinien 
on być poszerzony o komponenty psychiczne, na co 
zwrócono w Polsce uwagę w jednej z zamieszczonych 
w „Antropomotoryce” publikacji4. W holistycznym uję-
ciu pojęcie zdrowia – czy też jego awersu: sprawności 
fi zycznej w myśl koncepcji Health-Related Fitness – nie 
może ograniczać się tylko do dobrostanu biologiczne-
go (somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego) 
i pomijać dobrostan psychiczny, do czego doprowadził 
zbyt daleko posunięty biologizm i emergentyzm w na-
uce. Chociaż w pracy nie ma odniesienia do wkładu 

4 Por. Mleczko E, Zdebski J: Sprawność fi zyczna a poczucie koherencji. 
Antropomotoryka, 2006; 33: 43–58. 



Edward Mleczko

– 118 –

uzyskanych wyników do budowania koncepcji meto-
dologicznych badania szeroko pojętej motoryczności 
człowieka, to trudno było recenzentowi nie zauważyć 
takich wartości w efektach penetracji badawczej po-
znańskiego antropomotoryka.

 I po tak bardzo dobrym (a może nawet entuzja-
stycznym) przyjęciu przez recenzenta pracy przycho-
dzi czas na wskazanie kwestii – jego zdaniem – dys-
kusyjnych. 

W pracy, badając różne relacje między zmiennymi 
zależnymi i niezależnymi, najczęściej brano pod uwagę 
całość zebranego materiału w grupie osobników w wie-
ku 60–87 lat. Zgodnie z różnymi systemami periodyzacji 
ontogenezy przyjmuje się od starożytności, że starość 
stanowi jej jeden długi etap. To prawda. W XXI wieku 
można mieć jednak zastrzeżenia, czy ludzie w tym prze-
dziale wieku tworzą grupę jednorodną pod względem 
potencjału biologicznego. O tym, że tak nie jest, można 
wnioskować nie tylko na podstawie realiów własnego 
życia, ale nade wszystko z wyników obserwacji tempa 
procesów katabolicznych w polskiej populacji. 

Wydaje się, że o słuszności wcześniejszego za-
strzeżenia świadczą także wyniki badań zamieszczo-
ne w recenzowanej pracy. Uważny czytelnik zapewnie 
zwróci uwagę na efekty zastosowania metody korelacji 
cząstkowej i prostej. Pierwsza z wymienionych metod 
statystycznych pozwoliła na ujawnienie niedostrzega-
nego powiązania w przypadku zastosowania korelacji 
prostej wieku z cechami somatycznymi. Jak konstatuje 
Autor (s. 65): 

Można stwierdzić, że niewykazanie wcześniej statystycznie 
istotnej korelacji pomiędzy PA-EE  a obwodem talii i wskaźnikiem 
WHR było spowodowane wzajemnymi interkorelacjami tych czynni-
ków z wiekiem i masą ciała, co wpłynęło na obniżenie współczyn-
ników korelacji prostej. 

Należy zgodzić się z tym stwierdzeniem. Właściwie 
dobrana metoda statystyczna ujawnia niedoskonałości 
prostych technik. Potwierdzają to także wyniki własnych 
badań5. Szkoda tylko, że wymienione wyżej rezultaty 
poszukiwań badawczych nie znalazły odzwierciedlenia 
we wnioskach Autora rozprawy i zarysie kontynuacji 
podjętej problematyki badawczej (s. 139). Wydaje się, 
że w planowanych badaniach ciągłych czynnik wieku 
wymusi przyznanie mu należnego miejsca. 

Poza tym można zastanowić się, czy w przyszłych 
pracach nie należałoby uwzględnić także osobnicze-
go charakteru tempa starzenia się. Jak stwierdza 

5 Por. Januszewski J, Mleczko E: Wiek morfologiczny a wybrane 
komponenty sprawności fi zycznej chłopców w ujęciu zdrowia (H-RF). 
Antropomotoryka, 2008; 42: 17–34. 

przecież W. Osiński w swojej Antropomotoryce6: „W 
żadnym z wcześniejszych okresów nie występują 
w motoryczności człowieka tak duże różnice indywi-
dualne, jak w tym”. Pięknie o tym zjawisku mówi prof. 
Ryszard Przewęda7: „Stają się one nie mniej dla niego 
znamienne, aniżeli rysy twarzy lub kształt sylwetki”. 
Wierzę więc w to, iż w niedługim czasie będzie obo-
wiązywać inny podział ontogenezy ludzi po 60. roku 
życia, a co za tym idzie – zwróci się uwagę na ko-
nieczność stosowania relatywnej oceny sprawności 
fi zycznej ze względu na zróżnicowane tempo pro-
cesów inwolucyjnych (na wzór relatywnego sposobu 
oceny sprawności fi zycznej u dzieci dojrzewających 
w różnym tempie).

Wydaje się, że dobrze byłoby, gdyby formułując 
wnioski do swej pracy poznański teoretyk wychowania 
fi zycznego zwrócił baczniejszą uwagę na skutki i zale-
cenia odnoszące się do stosunkowo słabych efektów 
pracy pedagogicznej w zakresie osiągania celów kie-
runkowych wychowania fi zycznego u części badanych 
osobników. Prawdopodobnie może to świadczyć o tym, 
że proces wychowania do uczestnictwa w kulturze fi -
zycznej nie jest trwały i dlatego musi być kontynuowany 
przez całe życie, także w późniejszych okresach roz-
woju biologicznego człowieka. 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, zawar-
tość treściowa książki Roberta Szeklickiego zmusza do 
zadumy nad jej wartością oraz w myśl założeń dialek-
tycznych prowadzi do refl eksji: Jak dalej rozwijać do-
tychczas zdobytą wiedzę o nieuniknionych procesach 
inwolucyjnych rozwoju ontogentycznego, by życie czło-
wieka było dłuższe? Co robić, aby w tak trudnym okre-
sie rozwoju ontogenetycznego człowiek nie powielał 
życzeń Sybilli Kumańskiej? Jestem przekonany o tym, 
że czytelnicy monografi i pt. Habitualna aktywność męż-
czyzn po 60. roku życia: konsekwencje morfologiczne 
i metaboliczne oraz uwarunkowania społeczne z lektu-
ry tej pracy wyniosą dogłębną znajomość stanu wiedzy 
na temat wkładu nauk o kulturze fi zycznej w rozwiąza-
nie zasygnalizowanych wyżej problemów na początku 
XXI wieku. Wiele z owych problemów czeka na rozwią-
zanie. Należy mieć nadzieję, że dalsza działalność na-
ukowa przedstawiciela młodego pokolenia poznańskiej 
szkoły antropomotoryki wniesie znaczący wkład w to 
dzieło. Chcę Go zapewnić, że w takim szlachetnym 
wysiłku twórczości naukowej może liczyć na wsparcie 
krakowskiej „Antropomotoryki”!

6 Por. Osiński W: Antropomotoryka. Poznań, AWF, 2003.   
7 Por. Przewęda R: O zmianach motorycznych w życiu człowieka. 

Warszawa, PTNKF, 1980. 
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NR 43 2008AN TRO PO MO TO RY KA

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta jest zna-
nym na całym świecie ekspertem z teorii sportu i na-
uki o ruchu człowieka, a szczególnie motoryki spor-
towej. Wiele lat pracował w Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie (również na Wydziale w Białej 
Podlaskiej), w warszawskim Instytucie Sportu oraz 
w AWF w Poznaniu (Gorzowie), gdzie piastował różne 
stanowiska, m.in. dziekana, kierownika zakładu i kate-
dry, w tym Katedry Motoryki Sportowej. Jest członkiem 
Komitetu Wykonawczego i koordynatorem na Europę 
Wschodnią International Council of Sport Science and 
Physical Education oraz założycielem i prezydentem 
– od 1990 roku – International Association of Sport 
Kinetics (IASK). IASK jest organizacją zrzeszającą 
ponad 360 wybitnych naukowców z 43 krajów Europy, 
Ameryki, Azji i Afryki.

Jako zawodnik uprawiał 20 dyscyplin sportowych. 
Był trenerem łyżwiarstwa fi gurowego i ringo. Przez 
wiele lat współpracował z trenerami i reprezentacjami 
Polski z różnych dyscyplin (zwłaszcza zapasów, kaja-
karstwa, podnoszenia ciężarów, judo, łucznictwa, sko-
ków narciarskich) w różnych krajach Europy. Na jego 
imponujący dorobek naukowy, składa się przeszło 500 
prac, wydanych w 26 krajach świata, w tym 39 mono-
grafi i i podręczników. Jest m.in. współredaktorem (z J. 
Sadowskim) pracy pt. Movement coordination in team 
games and martial arts (Warszawa – Biała Podlaska 
1998) i autorem wielu prac dotyczących badań zawod-

1 Włodzimierz Starosta, Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wy-
chowaniu fi zycznym i w sporcie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki 
Sportowej, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF 
w Gorzowie Wielkopolskim. Warszawa 2006, ss. 746.

ników sportów walki. Profesor W. Starosta jest twórcą 
bardzo przydatnego testu globalnej koordynacji ru-
chowej, który zyskał sobie duże grono zwolenników. 
Niewątpliwie jest On postacią wybitną sportu i nauk 
o sporcie.

Dzieło prof. W. Starosty jest doprawdy imponujące 
(746 stronic), tezy świetnie udokumentowane, całość 
pięknie zilustrowana. Jest to monografi a syntetyzują-
ca 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 po-
ruszanego 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, wy-
danej w 2003, a uzupełnionej w 2004 roku, tym razem 
jednak Autor skupił się głównie na globalnej i lokalnej 
koordynacji ruchowej człowieka.

Koordynacja ruchowa była i jest defi niowana wie-
lokrotnie i przez wielu. Nazywano ją „zdolnością” 
(Pohlman 1986), „organizacją akcji motorycznych” 
(Meinel 1967; Meinel, Schnabel 1976) lub „szczególną 
formą serwomechanizmu” (Bernstein 1975) [s. 20–21]. 
Autor określa koordynację ruchową jako „zdolności 
człowieka do wykonywania złożonych ruchów dokład-
nie, szybko i w zmiennych warunkach”. Koordynacja ru-
chowa jest też predyspozycją uogólnioną i nadrzędną 
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w stosunku do „motorycznych zdolności koordynacyj-
nych stanowiących jej strukturę [s. 21–23].

Książka Włodzimierza Starosty składa się z dwu-
nastu rozdziałów. Każdy z nich dotyczy innych, ale po 
części podobnych zagadnień, które w większym lub 
mniejszym stopniu odnoszą się do koordynacji rucho-
wej człowieka. Wielką wartością, a zarazem  fenome-
nem tej książki jest zawarty w niej obszerny materiał 
badawczy, który udało się podkreślić Autorowi i jego 
współpracownikom. Należy zaznaczyć, że Profesor 
przewodniczył większości badań i był ich pomysłodaw-
cą. Zebrane i bardzo dokładnie uogólnione wyniki stały 
się doskonałym weryfi katorem testu oceny poziomu 
globalnej koordynacji ruchowej. Praca jest owocem 
wieloletnich badań przeprowadzonych z ogromnym roz-
machem i na szeroką skalę. Autor starał się w jak naj-
dokładniejszy sposób przekazać informacje o kształto-
waniu się koordynacji ruchowej u ludzi w różnym wieku 
i osób uprawiających odrębne dyscypliny sportu, posia-
dających klasy mistrzowskie, reprezentujących zróżni-
cowany poziom zaawansowania sportowego. Należy 
zwrócić uwagę, że wśród badanych bardzo często od-
najdujemy sportowców z „najwyższej półki”, a więc me-
dalistów mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich.

Zawarty w książce autorstwa profesora Starosty 
materiał miał za zadanie ukazać, w jaki sposób można 
określić i zarazem ocenić poziom koordynacji ruchowej. 
Test ten polega na niezwykle prostym zadaniu, a mia-
nowicie na wykonaniu maksymalnego obrotu podczas 
wyskoku. Takich zadań jest w teście osiem, ułożonych 
według wzrastającego stopnia złożoności. Obliczeniom 
poddaje się jedynie dwa najlepsze wyniki spośród 
trzech zadań wykonanych z obrotem prawo i w lewo. 
Wykonanie obrotu podczas skoku jest zdolnością opar-
tą na licznych przejawach koordynacji ruchowej, a nie 
umiejętnością. Test ten jest dostępny dla każdego, gdyż 
nie ma tu przeciwwskazań ze względu na wiek, płeć, 
uprawianą dyscyplinę itd. Test stosowano też w bada-
niach przeprowadzonych w sześciu krajach.

Monografi a ta wyjaśnia wiele wątpliwości, a tak-
że daje proste odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Niewątpliwie jest szczególnie przydatna dla osób tre-
nujących (zawodników). Może również stać się pomocą 
dla nauczycieli wychowania fi zycznego. Dostarczy im 
bowiem cennych wskazówek, jak wykorzystać prowa-
dzone systematycznie obserwacje podopiecznych do 
przeprowadzenia dokładnych analiz, dokonania porów-
nań oraz – w efekcie przeprowadzonego badania – po-
zwoli ustalić, jakie zmiany należy wprowadzić podczas 
treningu czy lekcji.

Koordynacja ruchowa dostarcza informacji o za-
wodnikach; jedynie jej wysoki poziom umożliwia osią-
ganie wysokich wyników w wielu dziedzinach sportu. 
Jest też bardzo ważnym elementem w życiu każdej 
osoby. Na podstawie poziomu koordynacji można okre-
ślić przydatność osobnika do danej dyscypliny sportu, 
a być może w niedalekiej przyszłości będzie on decy-
dował o predyspozycjach niezbędnych do uprawiania 
określonego zawodu.

Autor potrafi ł również pokazać, w jaki sposób ko-
ordynacja ruchowa przejawia się w różnych makrocy-
klach treningowych: w rocznym, dwuletnim oraz czte-
roletnim. Badania prowadzono i rejestrowano w rytmie 
dziennym. Wyodrębniono dwa okresy w rozwoju mo-
torycznym dziecka – okres sensytywny, przypadający 
między siódmym a jedenastym rokiem życia oraz okres 
krytyczny między jedenastym a trzynastym rokiem ży-
cia. Te dwa okresy różnią się zdecydowanie, ponieważ 
pierwszy – umiejętnie wykorzystany – może sprzyjać 
maksymalnemu rozwojowi koordynacji ruchowej, na-
tomiast drugi to okres niekorzystny. Ustalono, że naj-
częściej pojawia się on z intensywnym rozwojem bio-
logicznym dziecka oraz jego dojrzewaniem płciowym. 
Występowanie równocześnie tych dwóch okresów naj-
częściej powoduje zahamowanie, a w najlepszym wy-
padku obniżenie poziomu koordynacji ruchowej. I jest 
to kolejna cenna informacja dla praktyków wychowa-
nia fi zycznego i sportu, pozwala bowiem ustalić, w jaki 
sposób należy prowadzić trening bądź zajęcia lekcyjne, 
by efekty były coraz lepsze, a wynik – wyższy. Równie 
cenne informacje uzyskujemy odnośnie do dymorfi zmu 
płciowego. Zasugerowano konieczność zróżnicowania 
programu ćwiczeń dla dziewcząt i chłopców, ponieważ 
są dyscypliny, w których dziewczęta, mimo niższego 
poziomu koordynacji ruchowej, uzyskują wyższe wyni-
ki, zaś w niektórych dominują chłopcy.

Profesor po raz kolejny porusza problem rela-
cji pomiędzy globalną lokalną koordynacją ruchową. 
Zastanawiający jest fakt, czy ruch całego ciała wpły-
wa korzystniej na zdolności motoryczne, czy też ruch 
poszczególnych części całego ciała jest bardziej wska-
zany. Odpowiedzi na to pytanie nie da się określić jed-
noznacznie.

Z pewnością dla trenerów oraz nauczycieli wy-
chowania fi zycznego łatwiejszą i zarazem bardziej 
korzystną metodą określania poziomu motorycznego 
człowieka będzie stosowanie jednego testu. Niekiedy 
warunki nie pozwalają na wykonywanie innych testów 
bądź też brak odpowiednich sprzętów nie sprzyja pro-
wadzeniu odpowiednich badań. Zdarza się, że czasa-
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mi osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie testów 
mają swoje własne przemyślenia i wizje, nie zawsze 
jednak trafne. Można stwierdzić, że test profesora 
Starosty spełnia wszystkie wymagania, zwłaszcza że 
stosowano go z powodzeniem przez tak długi okres 
– prawie trzydzieści lat – i jest on uzasadniony teorią 
oraz ogromną liczbą wyników badań. Stosowano go 
w badaniach trzydziestu tysięcy osób, w tym ponad 
czterech tysięcy zawodników z 34 dyscyplin sportu. 
Test Włodzimierza Starosty pozwala zatem ograniczyć 
inne zadania motoryczne oraz testy, które wcześniej 
stosowano do określenia i oceny motorycznych zdolno-
ści koordynacyjnych.

Książka napisana jest językiem w pełni komunika-
tywnym i zawiera spójny treściowy wywód, toteż w przy-
stępny sposób przedstawia ważne zagadnienia ludzkiej 
motoryczności i ułatwia ich zrozumienie. Dodatkowym 
ułatwieniem odbioru treści jest przedstawianie wyników 
badań na wykresach, schematach i rysunkach.

Dzieło zawiera obszerne zestawienie piśmiennic-
twa, w którym pomieszczono 621 tytułów publikacji 
wielu autorów z kraju i zagranicy, co jest wartością sa-
moistną pracy. O profesjonalizmie edytorskim świadczy 
starannie opracowany indeks osobowy. 

Należy zaznaczyć, że omawiana monografi a za-
wiera opis testu w wersjach językowych: angielskiej, 

rosyjskiej oraz niemieckiej, a także streszczenia angiel-
skie i rosyjskie, przez co może trafi ć od szerszego gro-
na odbiorców. Dołączono do niej ponadto informację 
o działalności IASK oraz wykaz – wraz z omówieniem 
– tytułów książkowych, które podobnie jak monogra-
fi a profesora Starosty ukazały się w serii: Biblioteka 
IASK.

Warto więc za jednym z trzech recenzentów wy-
dawniczych pracy, Tadeuszem Rynkiewiczem, powtó-
rzyć, że monografi a profesora Starosty gwarantuje 
odbiorcom „(…) zarówno przyjemność z lektury, jak 
i niebagatelne korzyści natury praktycznej i teoretycz-
nej w zgłębianiu jednego z najważniejszych zagadnień 
nauki o motoryczności, czyli sterowania przebiegiem 
ruchu, a zatem koordynacji ruchowej” (s. 746). Do lektu-
ry tej jakże ważnej książki warto zachęcić czytelników 
– nie tylko osoby zajmujące się koordynacją ruchową, 
ale także tych wszystkich, których interesują zdolności 
motoryczne. Test Profesora jest jednym z ważniejszych 
dokonań, które powinny wzbogacić warsztat pracy ba-
daczy, trenerów i nauczycieli wychowania fi zycznego. 
Monografi a profesora Włodzimierza Starosty poszerza 
wiedzę przedstawicieli wielu dziedzin sportu wyczyno-
wego i kultury fi zycznej oraz osób zainteresowanych 
studiowaniem ludzkiego ruchu.
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NR 43 2008AN TRO PO MO TO RY KA

KONKURS
PUBLIKACJI NAUKOWYCH

z zakresu

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O NAGRODĘ IM. PROF. DR HAB. BOGDANA CZABAŃSKIEGO

Warunki uczestnictwa:
• Do konkursu mogą być zgłoszone prace opu bli ko wa ne w roku po prze dza jącym 

datę Kon kur su.
• Prace (w formie nadbitek) należy nadsyłać do końca marca 2009 roku na adres 

or ga ni za to ra Konkursu:

Akademia Wychowania Fizycznego
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław
tel. 0 (prefiks) 71 347-31-69, fax 348-25-27

www.awf.wroc.pl/czabanski
e-mail: olepio@awf.wroc.pl

• W Konkursie nie mogą brać udziału samodzielni pracownicy nauki.
• Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić sa mo dziel ny 

pra cow nik nauki.

Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca musi mieć charakter badawczy.
• Temat pracy musi jednoznacznie dotyczyć dy dak ty ki wychowania fi zycz ne go.

Jury Konkursu:
tworzy trzech samodzielnych pracowników AWF we Wro cła wiu, tj.
• Prorektor ds. Nauki,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Katedry Pływania.

Posiedzenie jury odbędzie się 24 kwietnia 2009 roku, a wyniki konkursu zo sta-
ną podane do wia do mo ści wszyst kich uczestników Konkursu.

Nagrodzona będzie jedna praca (dyplom oraz nagroda fi nan so wa – 1 000 zł 
netto).

Nagroda zostanie wręczona na inauguracji roku akademickiego Akademii Wy-
cho wa nia Fizycznego we Wrocławiu.




