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     OD REDAKCJI  FROM EDITORS

Zanim pożegnam odchodzący stary 2010 rok i powiem 
kilka słów na temat krakowsko-wrocławskich osiągnięć 
na łamach naszej Antropomotoryki – Kinesiology, niech 
mi wolno będzie zakomunikować wszystkim Czytelnikom 
naszego kwartalnika, że w nadchodzącym 2011 roku 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
oraz International Association of Sport Kinetics 
(IASK) zapraszają po raz dwunasty we wrześniu do 
Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa na kon-
ferencję naukową pn. Teraźniejszość i przyszłość 
badań w nauce o ruchu człowieka. Zapowiada 
ją stosowne zaproszenie, jakie zamieściliśmy 
w Antropomotoryce – Kinesiology. Będziemy uważnie 
przysłuchiwać się obradom i zapraszać uczestników do 
publikacji w naszym periodyku. Rywalizacja zapowia-
da się ciekawie. Wśród konkurentów można znaleźć 
inne liczące się polskie czasopisma naukowe, takie 
jak: Journal of Human Kinetics, Human Movement, 
Medicina Sportiva czy Folia Turistica. Z uśmiechem 
mówimy więc: do zobaczenia w Krakowie. 

Kończymy też z uśmiechem kolejny rok swojej 
działalności. W parze jest nam raźniej. Krakowsko-
-wrocławskie porozumienie przynosi oczekiwane re-
zultaty. W 2010 roku wydaliśmy dwa numery w języku 
angielskim i dwa w polskim. Nie możemy wstydzić się 
swoich dokonań. Jak nas widzą, tak nas oceniają (6 
punktów na liście MNiSzW). Zawsze starannie wydana 
Antropomotoryka – Kinesiology czytana jest na wszyst-
kich kontynentach. Mamy nadzieję, że znajdzie to od-
zwierciedlenie w liczbie jej cytowań i w konsekwencji 
najpierw umożliwi przetarcie ścieżek na najwyższym 

IASK W DRODZE DO KRAKOWA,
A MY ZAPRASZAMY DO ANTROPOMOTORYKI  – 

KINESIOLOGY

IASK ON THE WAY TO KRAKOW, AND WE INVITE YOU
TO ANTROPOMOTORYKA – KINESIOLOGY

poziomie punktacyjnym listy rankingowej MNiSzW, po-
tem zaś (tego nie można wykluczyć) pozwoli zapukać 
do drzwi Listy Thompsona.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2011 i prze-
chodzącego do historii roku 2010 chcę skierować do 
wszystkich współpracowników i czytelników krakowsko-
-wrocławskiego czasopisma moje życzenia:

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny Wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok
upłyną Wam w szczęściu i radości.

Byłoby też miło nam w Redakcji, gdyby w ten niepo-
wtarzalny czas radości i wypoczynku do pełni Waszego 
szczęścia przyczyniła się lektura naszego 52. numeru 
Antropomotoryki – Kinesiology. A mamy dużo cieka-
wych rzeczy do zaoferowania. 

Numer otwierają końcowe refl eksje krakowskich 
badaczy nad sposobem relatywnego ujęcia sprawności 
fi zycznej dzieci i młodzieży. W artykule Trójczłonowy 
a dwuczłonowy wiek morfologiczny w ocenie wybra-
nych komponentów sprawności fi zycznej dziewcząt 
w ujęciu zdrowia (H-RF) postarali się dowieść na 
podstawie analiz statystycznych, że w okresie pro-
gresywnego rozwoju dzieci i młodzieży z Małopolski 
rozwój somatyczny i motoryczny przebiega własnymi 
torami. Nie ma dowodów wynikających z analiz mate-
matycznych do uwzględniania wieku kalendarzowego 
w formule obliczenia wieku morfologicznego. Autorzy 
opracowania uważają zatem, że wykorzystując meto-
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dy antropologiczne do oceny zaawansowania rozwo-
ju dzieci i młodzieży należy uwzględniać wiek masy 
i wysokości ciała. Nie można poprzestać na relatywnej 
ocenie sprawności fi zycznej tylko z uwzględnieniem 
wieku metrykalnego czy też – jak sugerowano w nie-
których pracach – ze względu na wiek zawansowania 
rozwoju funkcjonalnego lub tylko na wiek wysokości 
ciała. W ocenie sprawności fi zycznej zaproponowano 
uwzględnienie tabel punktowych w ujęciu krakowskim 
oraz ocenę wieku morfologicznego rozwoju na podsta-
wie poziomu rozwoju wysokości i masy ciała oraz norm 
zamieszczonych w tablicach Pirqueta lub w siatkach 
centylowych. 

Znany zespół badaczy wrocławskich w artykule pt. 
Sprawność umysłowa i poziom zdolności motorycznych 
11-letnich dzieci udowodnił na podstawie przeprowa-
dzonych badań oraz analizy statystycznej i przeglądu 
piśmiennictwa, że tylko niektóre z prób zdolności koor-
dynacyjnych wykazują cechy wspólne ze sprawnością 
umysłową, co sugeruje celowość dalszych poszuki-
wań, z uwzględnieniem dwu możliwości ich uzyskania. 
Jedną stwarza porównanie wielkości różnic w próbach 
motorycznych przeprowadzanych w grupach osób 
upośledzonych i pełnosprawnych intelektualnie, drugą 
zaś – poszukiwanie lub konstrukcja prób motorycznych 
łączących elementy sprawności umysłowej z uzdolnie-
niami ruchowymi.

Celem pracy Ocena poziomu rozwoju morfofunkcjo-
nalnego młodzieży z terenów ekologicznie zagrożonych 
 – doniesienie wstępne było zbadanie poziomu podsta-
wowych parametrów somatycznych i funkcjonalnych, 
jaki prezentują chłopcy i dziewczęta z rejonów ekolo-
gicznie zagrożonych. Wyniki potwierdziły większość 
wcześniejszych spostrzeżeń. Pod względem parame-
trów somatycznych badana młodzież przewyższała 
swoich rówieśników z innych regionów kraju, co może 
wynikać ze stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju 
ekonomicznego oraz wpływu środowiska miejskiego 
Legnicy. Słabsze wyniki w próbach sprawnościowych 
mogły być spowodowane większą podatnością bar-
dziej ekosensytywnych cech funkcjonalnych na wpływy 
czynników zewnętrznych.

W kolejnym artykule – Poziom rozwoju somatycz-
nego i motorycznego dzieci z Jedliny-Zdroju w świetle 
subiektywnej jakości życia ich rodzin – w miejscowości 
uzdrowiskowej badano wpływ innego czynnika warun-
kującego rozwój biologiczny, jakim jest jakość życia, 
który – jak przypuszczano – mógł warunkować rozwój 
biologiczny dzieci. Jak się okazało, subiektywne po-
czucie jakości życia rodzin z Jedliny-Zdroju nie różnico-

wało istotnie wysokości ciała oraz szybkości biegowej 
badanych dzieci. 

Celem bardzo interesujących badań przeprowadzo-
nych w Gdańsku była próba określenia współzależności 
pomiędzy zdolnościami siłowo-wytrzymałościowymi 
a przygotowaniem sportowym zawodników w wybra-
nych konkurencjach gimnastycznych na etapie szko-
lenia ukierunkowanego. Analizę zebranych materiałów 
zamieszczono w pracy pt. Przygotowanie siłowo-wy-
trzymałościowe a efektywność szkolenia sportowe-
go gimnastyków w wieku 11–13 lat. Wynika z niej, że 
największe znaczenie w kontroli, na etapie szkolenia 
ukierunkowanego u gimnastyków, mają wskaźniki siły 
izometrycznej względnej zginaczy kończyn górnych 
oraz wytrzymałości siłowej izokinetycznej prostowników 
kończyn górnych. Pozwala to na opracowanie kryteriów 
oceny zdolności siłowo-wytrzymałościowych i poziomu 
przygotowania sportowego, które dają możliwość od-
niesienia różnych wskaźników kontrolnych do wymagań 
programowych stawianych w określonym półrocznym 
makrocyklu w jednolitej punktacji. Poza tym zaistniała 
możliwość stworzenie indywidualnych profi li sprawności 
specjalnej umożliwiających optymalizację procesu szko-
lenia w poszczególnych makrocyklach treningowych

O tym, że kobiety różnią się od mężczyzn, wiado-
mo od dawna. W jakim jednak stopniu różnią się za-
wodniczki uprawiające siatkówkę na wysokim pozio-
mie światowym od siatkarzy – tego można się dowie-
dzieć dopiero z artykułu dwóch krakowskich badaczy: 
Dymorfi zm płciowy elity osób uprawiających piłkę siat-
kową. Okazuje się, że największe różnice międzypłcio-
we występują w przypadku wskaźnika proporcji ciała 
BMI, i to niezależnie od formacji taktycznej. Wystąpiły 
także większe różnice niż w wysokości ciała, w takich 
cechach, jak zasięg ramion oraz w wyskoku dosiężnym 
(atak i obrona). „Zaobserwowane różnice określono 
względem wysokości siatki, nad którą grają kobie-
ty i mężczyźni”. W porównaniu do standardu Rossa, 
masa ciała grających na poszczególnych pozycjach 
taktycznych jest mniejsza. Najbardziej odbiegają od 
tego standardu atakujący, najmniej natomiast – środ-
kowi.  Na podstawie wyników badań własnych Autorzy 
stwierdzają zatem, że somatyczne i motoryczne wy-
mogi gry na poszczególnych pozycjach taktycznych 
powinny być uwzględniane w selekcji i treningu siatkar-
skim. Znacznie większy dymorfi zm w obrębie predys-
pozycji energetycznych niż somatycznych pozwala po-
stulować podniesienie wysokości siatki dla mężczyzn. 
Rozważono również możliwość rozwiązania tego pro-
blemu przez inne modyfi kacje przepisów gry.
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W innej pracy pochodzącej również ze środowiska 
krakowskiego pt. Znaczenie zdolności motorycznych 
o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej 
w konkurencji na trudność w stylu on-sight – analiza 
przypadków stwierdzono, że wyczynowych wspinaczy 
cechują znaczne wielkości siły palców rąk w specy-
fi cznym ułożeniu ręki na chwycie, odporność mięśni 
na zmęczenie w skurczu izometrycznym kończyn gór-
nych, a także wytrzymałość siłowa ramion. Co ciekawe, 
w badaniach zaobserwowano, że najlepsi wspinacze 
odznaczają się niższym poziomem siły ścisku dynamo-
metrycznego. Znaczną wariancję wyników odnotowa-
no w przypadku testu mierzącego poziom siły ramion. 
Według Autorów pracy wyniki badań mogą mieć zna-
czenie aplikacyjne i poznawcze. 

W dwóch kolejnych pracach: Wielokierunkowa 
analiza strzałów zespołów zwycięskich i pokonanych 
w Mistrzostwach Europy Kobiet w Piłce Nożnej – Finlandia 
2009 oraz Skuteczność treningu piłkarzy nożnych w wie-
ku 11–13 lat z przewagą gier małych i pomocniczych ich 
Autorzy podjęli problem motorycznego przygotowania 
sportowców do wyczynowego uprawiania piłki nożnej. 
W pierwszym przypadku były to kobiety uczestniczące 
w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Z treści artykułu 
wynika, że zawodniczki zespołów zwycięskich wykonały 
większą ilość strzałów do bramki i uzyskały wyższą war-
tość wskaźnika skuteczności strzałów. Poza tym w tych 
zespołach częściej można było spotkać rozpoczynanie 
akcji ofensywnych w strefi e obrony, co dawało oczekiwa-
ne rezultaty, zwłaszcza po akcjach indywidualnych. 

W drugim przypadku Autor doniesienia stwierdził, 
że trening piłkarski dzieci w wieku 11–13 lat, oparty na 
grach małych i pomocniczych, może być skutecznym 
sposobem na podniesienie efektywności szkolenia 
w zakresie usprawnienia działań w sytuacji gry jeden 
przeciwko jednemu oraz gry pod presją przeciwnika 
w trakcie gry właściwej.

W pracy przeglądowej Kultura fi zyczna starzeją-
cych się pokoleń w świetle badań wybranych autorów 
polskich i zagranicznych podjęto problematykę procesu 
starzenia się osób w kontekście ich uczestnictwa w róż-
nych formach kultury fi zycznej. Autor pracy na podsta-
wie przeglądu badań, prowadzonych w Polsce, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie oraz Japonii doszedł do wniosku, że skutecz-
ne rozwiązywanie problemów w tym obszarze stwarza 
realną szansę wzrostu zaangażowania osób starszych 
w aktywność ruchową służącą ich zdrowiu.

Po przeczytaniu artykułu polemicznego Matematyka 
i świadomość – modele umysłu Penrose’a i przetwa-

rzanie informacji u człowieka autorstwa stałego współ-
pracownika i twórcy licznych już publikacji zamieszczo-
nych w Antropomotoryce, można dojść do wniosku, że 
w Polsce mamy zalążek interesującej szkoły tworzenia 
teoretycznych podstaw łączenia antropomotoryki z in-
nymi dziedzinami nauki, głównie psychologią i matema-
tyką. Autor rozprawy na podstawie krytycznej analizy 
pracy wybitnego matematyka Rogera Penrose’a oraz 
innych modeli umysłu, wzorując się na rozumowa-
niu Penrose’a, utworzył cztery ich modele oparte 
na rzeczywistym łańcuchu przetwarzania informacji 
u człowieka i skojarzył je z ujęciem systemowym wg 
Morawskiego. Na tym tle przedstawił autorski pogląd 
na rolę tworzenia teorii w naukach o kulturze fi zycznej 
i możliwe powiązania z nimi antropomotoryki.

W dziale recenzji znajdzie czytelnik kilka informa-
cji o pokłosiu cyklicznej konferencji, organizowanej już 
po raz piąty w Górach Świętokrzyskich pn. Auksologia 
a promocja zdrowia. 

Na pewno uważny czytelnik zwróci uwagę na infor-
mację profesora Janusza M. Morawskiego pt. Doktor 
Andrzej Komor. Wspomnienie w dwudziestą rocznicę 
śmierci. Jakże wzruszający i pełen ciepła list otrzymali-
śmy list od Autora wspomnień i zarazem mistrza ucznia, 
który przedwcześnie zginął tragicznie w wypadku lotni-
czym na Ziemi Amerykańskiej. Profesor w nim pisze:  

„Dziękuję za umieszczenie tego tekstu na łamach 
Antropomotoryki. Wyrażam nadzieję, że posłuży pod-
trzymaniu pamięci o wybitnym polskim uczonym – 
Andrzeju Komorze”. 

Panie Profesorze, to nasz obowiązek. Chcemy na-
dal podtrzymywać pamięć o wybitnych osobowościach, 
które wniosły wkład w polską i światową antropomoto-
rykę.

Na zakończenie mojego słowa wstępnego kieruję 
uwagę po raz wtóry na naszą krakowską konferencję 
Teraźniejszość i przyszłość badań w nauce o ruchu 
człowieka. Nie zapomnijcie o stołeczno-królewskim 
Krakowie!

 Obok zawiadomienia o naszej krakowskiej mię-
dzynarodowej konferencji pomieściliśmy również in-
formację o fi ńskim 21. Międzynarodowym Sympozjum 
w Puijo: Ćwiczenia fi zyczne a starzenie się i niepełno-
sprawność – aktualny stan badań. 

Do miłego kolejnego spotkania w 2011 roku na ła-
mach Antropomotoryki – Kinesiology. 

Redaktor Naczelny „Antropomotoryki”

   Edward Mleczko
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NR 52 2010AN TRO PO MO TO RY KA

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 (jeden egzemplarz 
wydruku komputerowego) należy przesłać łącznie z płytą 
CD na adres: Redakcja „Antropomotoryki”, Akademia Wy-
chowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, 
tel. 12 683 12 78, tel./fax 12 683 10 76 lub na adres poczty 
elektronicznej e-mail: antropomotoryka@awf.krakow.pl. 

3. Warunki ogólne
• Zgłoszenie pracy do druku jest jed no znacz ne z prze-

kazaniem 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- 
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 scripts sub mit ted to bio me di cal jo ur nals. N Engl J Med 
1997; 336; 309–315).

    Przykłady:
a) prace wydrukowane w cza so pi smach:

• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H, 
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neu ro en do cri-
ne dif fe ren tia tion lacks pro gno stic si gni fi  cian ce 
in pro sta te core needle biopsies. J Urol, 1998; 
160: 406–410.

b) 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 

2007, 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 CD należy spraw dzić, czy wszyst kie pliki się kopiują. 

 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 Autora pocztą 

elektroniczną jako plik PDF. Po niezbędnej korekcie i 
akceptacji pracy do druku należy ją odesłać w terminie 
do 10 dni na adres e-mail Redakcji „Antropomotoryki”. 
Przetrzymywanie korekty może spowodować przesunięcie 
artykułu do następnego numeru. 

• Redakcja „Antropomotoryki” zastrzega sobie prawo adiu-
stacji, dokonywania poprawek  w zakresie ujednolicania 
nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów. 

• Przysyłane do druku artykuły (wraz z oświadczeniem – 
patrz: Warunki ogólne) powinny być kierowane do Redak-
cji pismem przewodnim podpisanym przez samodzielnego 
pracownika nauki, równocześnie odpowiadającego za 
merytoryczną stronę opracowania. 

• Autor otrzymuje bezpłatnie plik PDF z zawartością nu-
meru „Antropomotoryki”, w którym zamieszczono jego 
pracę. Czasopismo w formie książkowej można zamówić 
odpłatnie przy zwrocie korekty autorskiej pod adresem: 
joanna.stepien@awf.krakow.pl. 

• 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 zamiesz-
czone na stronie internetowej: www.awf.krakow.pl; link: 
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka oraz www.
journals.indexcopernicus.com. 
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 INFORMATION  FOR  THE  AUTHORS

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 (one copy of computer printouts) 
should be sent together with the compact disc at the following 
address: Redakcja “Antropomotoryki”, Akademia Wychowa-
nia Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 
12 683 12 78, tel/fax 12 683 10 76 or at the e-mail address: 
antropomotoryka@awf.krakow.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 pub-
lished 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 
motoricity. 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 

following 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 no 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 2007 or Open Offi ce, 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 uni-
form 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 CD it is necessary 
to check if all the fi les are copied. 

 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. 
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Cel badań. Ustalenie formuły obliczania wieku morfologicznego rozwoju. Określenie siły uwarunkowań 
somatycznych poziomu rozwoju sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF). 

Materiał. Z liczby 5229 dziewcząt w wieku kalendarzowym 8–17 lat, przebadanych w Małopolsce, wyloso-
wano z roczników 8, 9, 12, 13, 16, 17 lat po 150 z nich. Brano pod uwagę podstawowe komponenty sprawności 
fizycznej w ujęciu H-RF oraz wiek morfologiczny. W każdym roczniku stworzono grupy po 50 badanych według 
kolejności rangowej ich wysokości (wyższe, średnie, niższe) i masy ciała (cięższe, średnie i lżejsze). 

Metody. W wylosowanych grupach oraz w skrajnych zespołach utworzonych na podstawie poziomu roz-
woju wysokości i masy ciała obliczono charakterystyki statystyczne podstawowych komponentów sprawności 
fizycznej w ujęciu H-RF oraz dla wieku morfologicznego, ustalonego na podstawie wieku: kalendarzowego, 
wysokości i masy ciała. Pomijając grupę o średnich wartościach masy i wysokości ciała, w pozostałych 
50-osobowych zespołach zbadano wielkości unormowanych różnic średnich arytmetycznych badanych 
komponentów sprawności fizycznej i wieku morfologicznego. Siłę związku między nimi określono za pomocą 
współczynników korelacji prostej i cząstkowej. Istotność różnic międzygrupowych oraz współczynników kore-
lacji zbadano testem to-Studenta. 

Wyniki badań. Zauważono w większości badanych relacji bardzo słabe uwarunkowanie somatyczne spraw-
ności fizycznej badanej w konwencji zdrowia. W zespołach wysokim i niskim poziomie masy oraz wysokości ciała 
nie stwierdzono znaczącej roli wieku kalendarzowego w strukturze formuły określającej wiek morfologicznego 
rozwoju. Na jego wartość liczbową największy wpływ wywierał przede wszystkim wiek masy ciała. 

Wnioski. W okresie progresywnego rozwoju dzieci i młodzieży z Małopolski, rozwój somatyczny i motoryczny 
przebiega własnymi torami. Nie ma podstaw do uwzględniania wieku kalendarzowego w formule obliczenia 
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wieku morfologicznego. Wykorzystując metody antropologiczne do oceny zaawansowania rozwoju dzieci 
i młodzieży należy uwzględniać wiek masy i wysokości ciała.

Aim of the work. To determine the formula for calculating the age of morphological development; to make 
an evaluation of somatic determinants of development level under the terms of physical health (H-RF).

Material. The material of the research forms the population of 5229 girls from Małopolska aged 8–17 calen-
dar years, divided into year groups. From these groups the classes of 8, 9, 12, 13, 16, 17 years of calendar age 
were chosen as the subjects. After that from each above-mentioned year group, 150 participants were drawn 
with regard to basic components of physical fitness under the terms of H-RF and morphological age. Then from 
each year group a team of 50 subjects was selected and ranked in order of the height (upper, middle, lower) and 
weight (heavy, medium and lighter) of participants.

Methods. In randomly selected groups and in extreme teams, formed in accordance with body height and 
weight development level, statistical characteristics of basic components of physical fitness (under the terms of 
H-RF) were calculated due to morphological age, determined on the basis of calendar age, height and weight. 
Omitting participants from the group of average body weight and height, in remaining teams (each of 50 subjects) 
the measures were taken in regard to establish standardized mean differences in values of examined physical 
fitness components and morphological age. Strength of relationship between them was determined using simple 
and partial correlation coefficients. The significance of intergroup differences and correlation coefficients were 
examined with the Student’s to-test.

Results. In the majority of relations very poor somatic conditioning of physical activity (under the terms of 
H-RF) was observed. In groups of high and low body weight and height the structure of calendar age formula for 
determining the age of morphological development played insignificant role. The greatest influence on numerical 
value exerted the age of body weight.

Conclusions. In the progressive development of children and adolescents from Małopolska both: somatic 
and motor developments have run their own tracks. There is no reason for taking into account chronological age 
in the formula for calculating morphological age, whereas anthropological methods should be taken into account 
when assessing the progress of children and adolescents’ development of height and body mass.

Wstęp

Niniejszym opracowaniem kończymy cykl artykułów 
[1–6], w których zamieszczaliśmy nasze poszukiwa-
nia badawcze na temat trafności formuły obliczania 
wieku biologicznego rozwoju metodą antropologiczną, 
wykorzystywaną m.in. w relatywnej ewaluacji spraw-
ności fi zycznej. Staraliśmy się w nich znaleźć dowody 
na zasadność wprowadzania wieku kalendarzowego 
badanych (oprócz dwóch  podstawowych cech soma-
tycznych) do norweskiej formuły obliczania wieku mor-
fologicznego, popularyzowanej przez antropologów na 
świecie z różnym powodzeniem od blisko wieku [7–11]. 
W ten sposób nawiązaliśmy do dyskusji toczącej się już 
od dziesięcioleci w Polsce na temat zależności między 
zaawansowaniem rozwoju somatycznego i funkcjonal-
nego a stopniem dojrzewania biologicznego człowieka. 
Wybór przez nas takiej a nie innej problematyki badaw-
czej wydawał się uzasadniony. Z przeglądu polskiego 
piśmiennictwa wynika, że spór o sens wykorzystywa-
nia markerów antropometrycznych do oceny wieku bio-
logicznego rozwoju nadal pozostaje otwarty. W pew-
nym sensie takie stwierdzenie znajduje uzasadnienie 
w swoistym relatywizmie, jaki można napotkać w aka-
demickich przewodnikach metodycznych do ćwiczeń 

z antropologii [12, 13]. Proponuje się w nich z pewnymi 
ograniczeniami trójczłonowy i dwuczłonowy sposób 
wyliczenia wieku morfologicznego.

Niewątpliwie taka sytuacja wpływa negatywnie 
w naszym kraju na jakość narzędzi badawczych, a tym 
samym na diagnostykę i epikryzę w postępowaniu pe-
dagogicznym czy też medycznym. Trudno także nie 
wskazać na małą rzetelność i porównywalność wyników 
badań auksologicznych – czy też ostatnio antropomoto-
rycznych – w których wykorzystywane są różne metody 
ustalania wieku morfologicznego. Podejmowane dotąd 
liczne próby modyfi kacji pierwotnej, norweskiej formuły 
wyliczeniowej [14–30] nie doprowadziły do jednoznacz-
nych rozstrzygnięć i wniosków aplikacyjnych ukierunko-
wanych na ujednolicenie postępowania metodologicz-
nego. Przyjmując założenie, że taki stan w nauce jest 
niepożądany, a także wywołuje chaos w wychowaniu 
fi zycznym, widoczny w podejściu do sposobu relaty-
wizacji sprawności fi zycznej, uwzględniającej w różny 
sposób określony wiek rozwojowy, zwłaszcza u dzieci 
znajdujących się w okresie progresywnego rozwoju – 
uważamy zasygnalizowany problem za ważny i na tyle 
„dojrzały”, iż nie powinno się go pozostawiać bez jed-
noznacznych rozstrzygnięć.  We własnych badaniach 
podjęliśmy się zatem rozwiązania starego problemu, 
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mając nadzieję, że obecna dostępność komputerowych 
programów obliczeń statystycznych ułatwi nie tylko wy-
artykułowanie dyskusyjnych kwestii, ale nade wszystko 
doprowadzi je do jednoznacznego rozwiązania. Istotę 
rozważanego problemu badawczego można zatem 
sprowadzić do poszukiwania dowodów na wybór jed-
nej z dwóch dróg postępowania badawczego, którą sy-
gnalizuje tytuł niniejszego opracowania: Trójczłonowy 
a dwuczłonowy wiek morfologiczny w ocenie wybra-
nych komponentów sprawności fi zycznej dziewcząt 
w ujęciu zdrowia (H-RF). 

Podejmując się takiego zadania wzięliśmy także 
pod uwagę głosy wypowiadane od dawna, zwłasz-
cza przez znanych antropologów, które poddawały 
w wątpliwość wykorzystywanie markerów  antropo-
metrycznych do szacowania biologicznego rozwoju.  
Według Tannera [31] w takim podejściu badawczym 
poszukuje się w sposób mechaniczny związków 
między dojrzałością biologiczną a rozmiarami ciała. 
W Polsce Halina Milicerowa [32, 33] przestrzegała 
również przed utożsamianiem wielkości ciała dziecka 
z jego większą dojrzałością, ponieważ – jak twier-
dziła – oznacza to niekiedy „jedynie dziedziczenie np. 
wysokości ciała po rodzicach”. Być może pokłosiem 
takich stanowisk, a także szeregu nie do końca prze-
myślanych modyfi kacji trójczłonowej formuły oblicza-
nia wieku morfologicznego był brak zainteresowania 
relatywizacją sprawności fi zycznej ze względu na 
wiek rozwojowy.

Przykładem tego może być proponowany w na-
szym kraju sposób ocen sprawności fi zycznej tylko 
w kategoriach wieku kalendarzowego, między innymi 
w międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej [46, 
35] oraz w większości polskich baterii testów spraw-
ności fi zycznej, opracowywanych w naszym kraju od 
drugiej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
[36–39, 47–48]. Jak wynika z  przeglądu piśmiennictwa 
amerykańskiego, dokonanego przez W. Osińskiego 
[40], w Stanach Zjednoczonych nie przykłada się 
wagi do relatywnej oceny sprawności fi zycznej ujętej 
w konwencji zdrowia – Health-Related Fitness (H-RF). 
Podobnie twórcy testu Unii Europejskiej, pn. Eurofi t [41, 
42] zaproponowali ocenę sprawności fi zycznej tylko 
w kategoriach wieku kalendarzowego. Dopiero zespół 
naukowców z warszawskiej AWF podjął się w dość 
oryginalny, lecz dyskusyjny sposób (o czym będzie 
mowa w dalszej części opracowania) zadania powrotu 
do polskich korzeni ewaluacji potencjału motorycznego 
dzieci [27, 28] i tym samym wypowiedział się za ko-
niecznością relatywnej ewaluacji sprawności fi zycznej, 

podzielając w ten sposób zaprezentowany przez nas 
wcześniej pogląd w ww. kwestii. 

Taki sposób postępowania metodologicznego ma 
w Polsce bogatą tradycję. Zaproponowana w latach 
dwudziestych ubiegłego stulecia przez Norwegów – 
Bentza, Schiötza i Waalera [19] – formuła obliczania 
wieku morfologicznego, uwzględniająca trzy składowe 
(wiek kalendarzowy, wiek wysokości i masy ciała) zo-
stała na progu XX wieku wykorzystana po raz pierw-
szy w Polsce i na świecie przez Jana Mydlarskiego1 
[43], twórcę pierwszego w Europie testu sprawności 
fi zycznej, pozwalającego ocenić w sposób obiektywny 
jej wartość w stosunku do wieku rozwojowego. Warto 
zaznaczyć, że takie składowe formuły obliczeniowej 
znaleźć można w starszych amerykańskich koncep-
cjach relatywnej ewaluacji sprawności motorycznej, 
ze szczególnym podkreśleniem znaczenia wieku me-
trykalnego w określaniu zawansowania rozwojowego 
dzieci [44–46]. Kontynuatorami pionierskich założeń 
metodologicznych ewaluacji sprawności fi zycznej Jana 
Mydlarskiego byli w naszym kraju R. Trześniowski [47, 
48] i A. Haleczko [19, 49, 50]. Niewątpliwie do tego 
grona należałoby zaliczyć przedstawiciela krakowskiej 
szkoły antropomotoryki, St. Żaka [20, 25] z jego kon-
cepcją relatywnej oceny sprawności fi zycznej. W za-
proponowanej formule obliczeniowej wieku morfolo-
gicznego znalazła się masa ciała szczupłego (LBM) 
w zamian za masę ciała. W pewnym stopniu aplika-
cyjną wartość propozycji przysłoniła niedostrzegana 
tendencja do podwójnej relatywizacji wyników pomiaru 
sprawności fi zycznej przy obliczaniu punktów z zasto-
sowaniem skali T-Scores [1, 20]. Alternatywne rozwią-
zanie zasygnalizowanej kwestii pojawiały się już dawno 
na użytek sportu wyczynowego [14, 15], ale jego popu-
laryzacja w wychowaniu fi zycznym dzieci i młodzieży 
ma stosunkowo krótką historię [1–3, 21]. W oryginalny 
sposób jest włączony wiek morfologiczny (obliczony 
z wykorzystaniem dwóch lub trzech składowych) do 
wskaźnika dojrzałości biologicznej [51], który cieszy się 
dużą popularnością w naszym kraju w naukach o kultu-
rze fi zycznej [52, 53, 54]. 

Uznawana dotąd za najbardziej przydatną w postę-
powaniu diagnostycznym, „trójskładowa” metoda obli-

1 Prof. antropologii (1892–1956). Żołnierz, kapitan, wy-
kładowa (dr) w Wyższej Szkole Wojennej. Profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, CIWF (1931–1939), Tajnego Uniwersytetu im  A. Mic-
kiewicza w Poznaniu, UMCS w Lublinie, Międzynarodowego 
Instytutu Antropologii w Paryżu i na Uniwersytecie Wrocławskim 
(rektor 1951–1953). Założyciel Zakładu Antropologii PAN. Od 1950 
do śmierci – prezes Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.  
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czania wieku morfologicznego budzi od czasu swego 
powstania spore kontrowersje.  Szczególnie dużo 
zastrzeżeń wysuwa się pod adresem wieku kalen-
darzowego. Według A. Malinowskiego włączenie go 
do obliczenia średniej arytmetycznej „zamazuje rze-
czywisty obraz rozwoju” [40, 41]. Jest to oczywiście 
biologiczny sposób podejścia do omawianego pro-
blemu. Nie jest on nowy, gdyż jego zwolennikiem był 
już na początku ubiegłego wieku Karol Stojanowski2 
[55]. Pomijając polemikę poznańskiego antropologa 
z koncepcją Norwegów i krytyczny stosunek do oma-
wianej metody oceny (podobny do tych, jaki zgłaszają 
współcześnie antropologowie), warto zwrócić uwagę, 
że to właśnie K. Stojanowskiemu zawdzięczamy poję-
cie „wiek fi zyczny” znajdujące się do dzisiaj w zasobie 
polskiego słownictwa  [19]. 

Nie tylko w ten sposób starano się w Polsce uprasz-
czać trójczynnikową formułę określania wieku rozwoju 
fi zycznego. Pewnym krokiem w tym kierunku był spo-
sób relatywizacji zalecany w Mierniku sprawności fi -
zycznej uczniów i uczennic w wieku 7–19 lat Romana 
Trześniowskiego [47, 48]. Taka tendencja przybrała 
na sile w propozycji relatywizacji sprawności fi zycznej 
niektórych współczesnych polskich antropomotoryków. 
Brano w niej pod uwagę relacje między wskaźnikami 
unormowania cechy silnie uwarunkowanej genetycz-
nie, jaką jest wysokość ciała i badanej zdolności mo-
torycznej [16, 18, 22, 23, 30]. Chociaż ten nowatorski 
sposób postępowania badawczego budził pod koniec 
XX wieku polemiki i dyskusje [24], to znalazł współ-
cześnie kontynuatorów wśród warszawskich badaczy 
motoryczności człowieka [27, 28]. Głębsza refl eksja 
nad istotą ich najnowszej propozycji dotyczącej wpro-
wadzenia do relatywnej oceny sprawności fi zycznej ba-
danej testem Eurofi t „stałego wskaźnika tempa rozwoju 
wysokości ciała” (2,4 dla chłopców i 3,0 dla dziewcząt) 
oraz  „poprawki na wiek wysokości ciała”  prowadzi jed-
nak do wniosku, że nie może być ona mniej dyskusyjna 
niż poprzednio wymieniony sposób uproszczania pro-
cedur obliczeniowych wieku morfologicznego rozwoju 
[16, 18, 22, 23, 30]. 

W świetle powyższego należałoby stwierdzić, że 
nie wypracowano dotąd obiektywnych i bezdysku-
syjnych sposobów relatywizacji sprawności fi zycznej 

2 Prof. antropologii, dr fi lozofi i, Karol Stojanowski (3.05.1895 
– 9.06. 1947) od 1922 roku do okupacji hitlerowskiej pracował 
w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Poznańskiego i pro-
wadził w latach 1926–1939 również Laboratorium Antropometrii 
Stosowanej w Studium Wychowania Fizycznego UP. W 1946 objął 
kierownictwo Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

dzieci i młodzieży ze względu na czynnik rozwojowy, 
które byłyby łatwe do przeprowadzenia w warunkach 
szkolnych i zarazem nie budziłyby wątpliwości metodo-
logicznych, zwłaszcza przy stosowaniu matematycznej 
formuły obliczeń wieku morfologicznego [1, 21, 29]. 
Pomimo szeregu zastrzeżeń nadal zwraca uwagę pro-
pozycję Norwegów [19], pochodzącą z początku ubie-
głego wieku. Dyskusyjna pozostaje nadal wspomniana 
już kwestia włączenia do formuły obliczeniowej wieku 
kalendarzowego [1, 10, 11, 14, 15, 17, 19–21, 25]. 

Jak zaznaczono wcześniej, we własnej penetra-
cji badawczej staraliśmy się szukać jej rozwiązania. 
W tym celu wykorzystany został materiał pochodzący 
z badań własnych przeprowadzonych wśród dzieci 
i młodzieży z Małopolski oraz proste i bardziej zaawan-
sowane metody korelacyjne [4, 5, 6]. W dotychczaso-
wych  badaniach ujawniły się [4, 5, 6] słabsze związki 
między rozwojem morfologicznym a poziomem rozwoju 
komponentów sprawności fi zycznej, co poddaje w wąt-
pliwość tezę sugerowaną na podstawie wyników badań 
prowadzonych w innych regionach naszego kraju, że 
rozwój funkcjonalny może być wyznacznikiem zaawan-
sowania rozwoju biologicznego [56, 57].

Szczegółowa analiza siły związku [4, 5] między 
wiekiem morfologicznym (obliczonym w badaniach 
własnych z wykorzystaniem tradycyjnej formuły) i po-
szczególnymi jego elementami w trzech głównych 
okresach ontogenezy osobników obojga płci, których 
zaliczono do „grup starszych i młodszych rozwojowo” 
i w drugim przypadku tylko chłopców „cięższych” i „lżej-
szych” oraz  „niższych” i „wyższych” (po wytrąceniu 
grupy o przeciętnym wieku oraz przeciętnej wysokości 
i masie ciała) [6] – dała dowody, które prowadzą do 
zakwestionowania sensowności uwzględnienia wieku 
kalendarzowego w obliczeniach metodą antropolo-
giczną zaawansowania biologicznego rozwoju chłop-
ców i dziewcząt – zwłaszcza w okresie dojrzewania 
i dorastania biologicznego [6]. Na podstawie wyników 
badań własnych można przypuszczać, że uwzględnie-
nie wieku metrykalnego w trójskładnikowym liczniku za-
stosowanego wzoru wpływało na zaniżanie faktycznej 
wartości obliczeniowej wieku biologicznego rozwoju. 
Ponadto w większym stopniu ujawniła się u chłopców 
[6] dodatnia siła związku między wiekiem morfologicz-
nym a masą niż wysokością ciała.

Pytanie badawcze  

W związku powyższym w prowadzonych przez nas 
badaniach staraliśmy się udzielić odpowiedzi na 
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główne pytanie: czy podobnie jak w grupie chłopców 
wiek kalendarzowy nie powinien być uwzględniany 
w formule ustalania wieku morfologicznego rozwoju?

Hipoteza

Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki naszych badań 
dziewcząt i chłopców [4, 5] i  uwzględniając materiały, 
które pochodziły z badań chłopców prowadzonych 
w tym samym czasie, a także stosując podobne  kryte-
rium podziału na kategorie wieku kalendarzowego i na 
poziom rozwoju wysokości i masy ciała [6] – można 
było postawić hipotezę, że  istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, iż tylko  dwie podstawowe cechy soma-
tyczne, tj. wysokość i masa ciała  powinny być pod-
stawą do określania wieku morfologicznego rozwoju. 

Materiał i metody

W poniższym opracowaniu w dociekaniach statystycz-
nych posłużono się materiałem badawczym wykorzy-
stanym w artykule opublikowanym w 2008 roku [5]. Do 
dalszych analiz zakwalifi kowano uczennice w wieku 8 
i 9, 12 i 13 oraz 16 i 17 lat, czyli dziewczęta będące 
odpowiednio we wczesnym wieku szkolnym, w czasie 
dojrzewania oraz w młodzieńczym okresie dorastania. 
Osobniczki te uczęszczały do szkół podstawowych 
i średnich w wioskach i miastach województw: mało-
polskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z ogółu 
5229 kart badań obserwowanych uczennic wylosowano 
po 150 dziewcząt w wymienionych wyżej sześciu gru-
pach wiekowych (przykładowo do zbiorowości ośmio-
latek zakwalifi kowano badane w granicach od 7 lat i 6 
miesięcy do 8 lat i 5 miesięcy)3. Z ich podstawowymi 
danymi statystycznymi, dotyczącymi analizowanych 
zmiennych w kolejnych zespołach, mogą się Czytelnicy 
zapoznać w tabeli 1 wspomnianej już publikacji [5]. 
W zestawieniu tym podano wstępne analizy, które zo-
staną wykorzystane w niniejszym opracowaniu, a doty-
czą następujących parametrów:
• WYS4 – wysokość ciała / Body height, 
• MAS – masa ciała / Body weight,

3 Dane dotyczące miesięcy w odpowiednim roku, wynikające 
z porównania daty urodzenia z terminem badań, przeliczono do 
układu dziesiętnego zgodnie z regułą: liczbę 1 dzielono na 12 mie-
sięcy, a sumy tak powstałego ilorazu dawały (po zaokrągleniu do 
trzech liczb po przecinku) wartości od jednego miesiąca (0,083) do 
jedenastego (0,917).

4 W nawiasach wytłuszczono skróty nazw badanych zmien-
 nych, które zastosowano w opisach tabel i rycin.

• BMI – wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II / 
Body Mass Index [12],

• ∑R+Ł – suma dwóch fałdów skórno-tłuszczowych 
(na ramieniu i pod łopatką) / Sum of two skinfols 
(triceps and subscapular) [58],

• PF – procentowa zawartość tłuszczu / Percent Fat 
(obliczeń dokonano na podstawie równań przewi-
dujących Slaughtera i wsp. [59]),

• FM – masa tłuszczu w ogólnym ciężarze ciała / Fat 
mass, 

• LBM – masa ciała szczupłego / Lean body mass 
(różnica między ogólną masą ciała a wagą tłuszczu 
w masie ciała),

• GIB – gibkość / Flexibility, test wg Eurofi tu [41], 
• SIŁA – siła statyczna chwytu ręki sprawniejszej 

mierzona dynamometrem Colina / Static strenght,
• SKOK – skok w dal z miejsca / Standing broad 

jump, oceniający dynamiczną siłę skurczu mięśni 
kończyn dolnych,

• RZUT – rzut piłką lekarską 2 kg do tyłu nad głową 
/ Medicine ball throw for distance, oceniający dyna-
miczną siłę skurczu mięśni kończyn górnych i tułowia,

• B-50 – czas biegu ze startu wysokiego na dystan-
sie 50 m / 50 m run – to test szybkości biegowej,

• B-1000 – czas biegu na odległość 1000 m / 1000 
m run, próba oceniająca wytrzymałość biegową 
zgodnie z zabawą biegową „punktualny pociąg”, 
czyli dziesięciokrotny bieg po obwodzie kwadratu 
o boku 25 m [60],

• VO2 max – maksymalna minutowa konsumpcja 
tlenu / Maximal oxygen consumption, zastosowano 
zmodyfi kowany przez Januszewskiego [61] test 
Margarii i wsp. [62],

• VO2 max · kg – globalny maksymalny pobór tlenu 
na minutę / Global Maximal oxygen consumption, 
zmienną tę otrzymano mnożąc wielkość VO2 max 
przez masę ciała osobniczki,

• MPA – maksymalna praca anaerobowa / Maximal 
anaerobic work [63] wyrażająca bezmleczanową 
zdolność wysiłkową w dżulach. Wyliczono ją mno-
żąc rezultat skoku w dal z miejsca (w m) przez masę 
ciała (w kg) i przyspieszenie ziemskie (9,81),

• TAPP – częstotliwość ruchów kończyny górnej / 
Plate tapping test, czas 15 cykli w zmodyfi kowa-
nym przez Szopę i wsp. [64] teście Eurofi tu [41],

• KRZYŻ – orientacja przestrzenna / Space orien-
tation, czas wykonania 49 zadań w serii „free” na 
aparacie krzyżowym AKN-102,

• WM – wiek morfologiczny / Developmental 
Biological age. Otrzymano go zgodnie z metodą 
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standardów, jest to suma wieków: kalendarzowego 
(Wkal) / Calender age, wysokości ciała (Wwys) / 
Body height age i masy ciała (Wmas) / Body mass 
age, podzielona przez 3 [7] (dwie ostatnie składowe 
ustalono posługując się tabelami opracowanymi 
przez Żaka [20]). 

W dalszej analizie wszystkie 150-osobowe zbioro-
wości w kolejnych grupach wiekowych podzielono na 
trzy zespoły. Kryterium podziału stanowiła wysokość 
ciała. Przykładowo z grona ośmiolatek wybrano 50 
osobniczek „najniższych” wzrostem (frakcja-A) oraz 
50 „najwyższych” (frakcja-B). Pozostałą pięćdziesiątkę 
o „przeciętnej” długości ciała pominięto w dalszych pe-
netracjach. Następnie z tego samego gremium liczą-
cego 150 osób wytypowano uczennice różniące się 
masą ciała: 50 „lżejszych” (frakcja-L) oraz „cięższych” 
(frakcja-C); pozostałe o „średniej” wadze także wyeli-
minowano. W tym miejscu należy zaznaczyć, że użyte 
powyżej określenia oznaczają jedynie wielkości wyż-
sze lub niższe od mediany.

Postępując podobnie z pozostałymi zespołami (li-
czącymi po 150 osobniczek) wyłoniono ogółem sześć 
par uczennic różniących się wysokością ciała oraz ty-
leż samo duetów skontrastowanych masą ciała.

Dla tak wyłonionych frakcji ponownie wyliczono 
wartości x–  i SD, co umożliwiło znormalizowanie na 0 
i 1 analizowanych zmiennych w zbiorowościach różnią-
cych się wzrostem i osobno ciężarem ciała. W dalszej 
kolejności ustalono dla wszystkich porównywanych 
zespołów współczynniki korelacji całkowitych, a także 
powiązań cząstkowych dla interesujących nas parame-
trów. Otrzymane dane zamieszczono w sześciu tabe-
lach oraz dwóch rycinach.

Zunifi kowane na średnie arytmetyczne i odchylenia 
standardowe różnice porównywanych zmiennych oraz 
wielkość powiązań liniowych i cząstkowych – zgodnie 
z wartością testu tº-Studenta – uznawano za znamienne 
statystycznie przy poziomie istotności co najmniej 5% 
(p ≤ 0,05) [65].

Wyniki badań

Niezależnie od zróżnicowanego materiału badawczego 
zarówno na dziewczęta „niższe” – A i „wyższe” – B (tab. 
1) oraz na osobniczki „lżejsze” – L i „cięższe” – C (tab. 
2) można zaobserwować, że w miarę upływu czasu 
rosną wielkości analizowanych zmiennych. Przyrosty 
te są zgodne z powszechnie znanym tempem rozwojo-
wym w młodszym wieku szkolnym (8 i 9 lat) i w czasie 

dojrzewania (12 i 13 lat), by w okresie młodzieńczym 
(16 i 17 lat) znacząco zwolnić tempo rozwoju. Można 
także zauważyć, że w przeważającej większości roz-
proszenie (SD) indywidualnych danych somatycznych, 
czynnościowych i sprawnościowych jest większe 
u osobniczek „wyższych” i „cięższych” w porównaniu 
do uczennic „niższych” i „lżejszych”. Zauważono rów-
nież, że takie zmienne, jak wiek kalendarzowy (Wkal), 
gibkość (GIB), pobór tlenu (VO2 max) oraz szybkość 
kończyny górnej (TAPP) wykazują bardzo skromne 
przyrosty wraz z wiekiem, a także wyjątkowo znikome 
zróżnicowanie pomiędzy dziewczętami przydzielonymi 
do wcześniej wymienionych zespołów. 

Znaczące różnice między średnimi arytmetycznymi 
porównywanych grup A i B (tab. 1) oraz L i C (tab. 2) 
wykazują natomiast: wiek morfologiczny (WM), masa 
ciała szczupłego (LBM), maksymalna praca anaero-
bowa (MPA) czy globalne zużycie tlenu (VO2 max∙kg).

Po konfrontacji większości danych z obydwoma 
zestawieniami liczbowymi można sądzić, iż są one 
zbieżne, co sugeruje, że wysokość oraz ciężar ciała 
(jako zasadnicze „wskaźniki” rozwoju biologicznego) 
podobnie „charakteryzują” zmienne morfologiczne 
i motoryczne badanych uczennic. Wartości zmiennych 
tabel 1 i 2 są również porównywalne z rezultatami 
przeliczeń tego samego materiału badawczego, w któ-
rych podstawą podziału był wiek rozwojowy obliczany 
z wieku chronologicznego oraz wieku wysokości i wieku 
masy ciała [5]. Ten zbieg okoliczności przemawia za 
pominięciem wieku metrykalnego (Wkal) w ustaleniach 
wieku morfologicznego (WM).

Zasadnicze realia statystyczne prezentowane w ta-
belach 1 i 2 pozwalają na obliczenie, a także na spraw-
dzenie danych na temat zróżnicowania analizowanych 
zmiennych w porównywanych grupach.  Umożliwiają 
nam to wielkości unormowane – WU na 0 i 1 dziew-
cząt „wyższych” i „cięższych” na tle uczennic „niż-
szych” i „lżejszych”. Rezultaty i porównania tak znor-
malizowanych danych zilustrowano na rycinach 1 i 2. 
Wspomniane ryciny przedstawiają przebieg krzywych 
wielkości WU, różniących się od osi zerowej, a równo-
cześnie wskazują, na które z nich wysokość oraz masa 
ciała mają mniejszy lub większy wpływ.

W tym miejscu informujemy Czytelników, że uznaliśmy 
zasięg różnic międzygrupowych w wysokości ± 0,6 WU za 
znamienny statystycznie, co odpowiada progowemu po-
ziomowi istotności określonemu w metodyce.

Zasadnicza większość skodyfi kowanych wielko-
ści porównywanych zmiennych morfofunkcjonalnych 
i sprawnościowych lokuje się po prawej stronie osi 
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Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne wyodrębnionych grup (po 50 osób) „niższych” (A) i „wyższych” (B) dziewcząt w okresach: młodszego wieku 
szkolnego (8 i 9 lat), dojrzewania płciowego (12 i 13 lat) oraz młodzieńczego (16 i 17 lat)

Table 1. Basic statistic data of the particularly chosen development groups (50 each) of „lower” (A) and „higher” (B) girls groups, in stages: junior primary 
school (8 and 9 years), puberty (12 and 13 years) and adolescence (16 and 17 years)

Zmienne/ Grupy / 8 lat / age 9 lat / age 12 lat / age 13 lat / age 16 lat / age 17 lat / age

Data Groups x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD

Wkal (l) A 7,92 0,25 9,04 0,25 11,95 0,24 13,04 0,25 16,07 0,28 17,10 0,23
B 8,14 0,27 9,14 0,27 12,12 0,29 13,10 0,28 16,00 0,13 17,10 0,23

WM (l) A 7,12 0,47 7,97 0,36 11,17 0,64 12,02 0,56 14,62 0,70 14,92 0,80
B 8,77 0,58 9,70 0,66 13,03 0,77 14,24 1,03 17,20 0,34 17,32 0,50

WYS (cm) A 121,04 3,42 125,81 2,20 144,13 3,65 148,41 3,81 156,41 3,56 155,78 3,05
B 133,92 3,47 139,52 3,32 157,58 3,06 162,25 2,93 176,53 5,09 168,30 3,01

MAS (kg) A 22,74 3,06 24,39 2,40 35,81 6,49 39,20 5,34 52,00 5,36 52,20 6,58
B 29,48 4,13 32,64 6,19 47,58 6,18 50,15 7,85 65,53 8,24 58,47 5,46

BMI (kg/m2) A 15,50 1,79 15,40 1,33 17,21 2,90 17,76 2,00 21,27 2,26 21,49 2,51
B 16,42 2,09 16,75 2,93 19,18 2,57 19,06 2,98 21,00 2,19 20,64 1,81

Σ R+Ł (log) A 218,84 14,63 217,57 11,71 223,14 19,32 225,34 13,43 239,61 15,44 246,00 15,66
B 225,20 16,13 226,24 17,69 234,36 17,86 234,16 16,32 221,91 18,70 231,65 15,61

PF (log) A 216,43 13,38 215,56 11,15 219,85 17,07 222,64 12,01 234,34 12,57 239,39 11,83
B 222,13 14,90 222,85 15,59 229,93 14,62 229,84 14,19 218,76 16,71 227,80 13,81

FM (log) A 154,16 18,17 156,09 14,30 177,89 24,90 184,28 17,25 210,99 17,93 217,44 19,21
B 171,73 20,93 176,88 24,24 201,76 21,19 203,68 22,04 203,22 20,27 208,16 19,90

LBM (kg) A 18,91 2,03 20,55 1,75 28,59 3,47 31,66 3,59 37,98 4,24 35,68 4,92
B 23,67 2,46 25,76 3,16 35,81 4,52 37,87 4,17 53,53 8,67 45,54 5,36

GIB (cm) A 52,04 4,60 53,82 4,49 53,02 6,42 54,34 6,90 60,72 7,69 60,22 6,18
B 51,02 5,58 52,74 5,80 53,24 7,83 55,32 7,72 57,36 9,18 60,54 6,23

SIŁA (log) A 169,21 29,53 188,44 26,03 197,04 26,22 219,90 20,00 233,16 11,59 236,68 9,88
B 178,48 24,44 185,97 25,69 217,63 27,91 232,78 16,46 256,26 12,72 240,46 8,88

RZUT (log) A 132,34 7,04 147,72 13,21 169,90 10,77 175,32 8,92 185,95 9,33 188,75 8,74
B 142,95 9,72 150,37 13,75 174,24 11,52 183,00 10,09 197,49 7,91 186,46 7,53

SKOK (cm) A 105,84 14,23 122,84 15,55 153,30 17,42 153,52 16,55 167,26 21,20 164,42 18,77
B 112,44 15,99 124,28 16,78 148,80 20,50 160,30 20,39 194,26 27,07 162,84 18,94

B-50 (s) A 11,42 1,28 10,67 1,50 9,07 0,70 8,90 0,69 8,53 0,49 8,24 0,66
B 10,92 1,27 10,59 1,29 9,07 0,86 8,89 0,70 7,49 0,77 8,48 0,54

B-1000 (s) A 434,12 37,88 417,16 41,32 354,82 45,99 324,56 37,24 290,58 35,80 285,24 42,61
B 436,74 36,24 414,02 44,46 348,24 45,08 354,64 41,16 240,60 35,16 297,28 38,21

MPA (J) A 236,89 50,88 294,37 49,83 538,46 120,29 589,14 96,45 851,42 130,58 840,13 132,39
B 324,03 56,08 396,34 87,76 692,12 112,54 786,71 148,45 1253,92 265,16 932,27 128,07

VO2 max (ml) A 42,43 6,06 43,95 6,46 42,76 7,67 45,27 8,63 41,40 7,56 42,41 6,39
B 42,89 6,55 40,15 6,96 42,91 10,11 43,10 9,26 46,99 8,11 42,01 6,64

VO2 max•kg (log) A 97,66 7,94 102,34 6,45 117,23 8,55 123,82 8,34 132,45 7,87 133,72 8,18
B 109,28 7,90 110,38 9,15 129,52 11,87 132,04 12,92 147,88 10,28 138,33 7,51

TAPP (s) A 11,17 1,51 9,89 1,53 7,92 1,34 7,86 1,53 6,84 1,46 7,18 1,29
B 11,13 1,66 9,72 1,56 7,75 1,25 7,35 1,26 6,50 1,38 7,21 1,02

KRZYŻ (s) A 183,40 36,26 146,70 29,11 90,74 17,16 85,00 14,05 75,50 12,31 73,20 15,34
B 171,96 34,44 136,14 26,40 85,98 16,71 79,74 14,44 61,42 10,94 66,66 9,91

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań / Commentary – see: Methods and Research Files
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Tabela 2. Podstawowe dane statystyczne wyodrębnionych grup (po 50 osób) „lżejszych” (L) i „cięższych” (C) dziewcząt w okresach: młodszego wieku 
szkolnego (8 i 9 lat), dojrzewania płciowego (12 i 13 lat) oraz młodzieńczego (16 i 17 lat)

Table 2. Basic statistic data of the particularly chosen development groups (in each 50 participants) of „lighter” (L) and „heavier” (C) girls groups, in stages: 
junior primary school (8 and 9 years of age), puberty (12 and 13 years of age) and adolescence (16 and 17 years of age)

Zmienne/ Grupy / 8 lat / age 9 lat / age 12 lat / age 13 lat / age 16 lat / age 17 lat / age

Data Groups x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD x– SD

Wkal (l) L 7,99 0,26 9,10 0,25 11,97 0,26 13,04 0,26 16,03 0,28 17,10 0,21
C 8,11 0,28 9,13 0,29 12,08 0,27 13,04 0,28 16,03 0,17 17,12 0,19

WM (l) L 7,08 0,43 7,96 0,35 11,08 0,52 12,10 0,71 14,65 0,73 14,90 0,77
C 8,81 0,53 9,80 0,60 13,02 0,75 14,15 1,06 17,14 0,42 17,19 0,61

WYS (cm) L 122,59 4,84 127,40 4,42 145,55 4,95 150,85 6,42 159,34 5,10 158,19 5,19
C 132,54 4,74 137,22 4,83 154,91 5,23 159,80 4,48 173,48 8,27 165,33 5,43

MAS (kg) L 21,28 1,51 23,28 1,53 33,55 3,32 37,31 3,22 49,11 2,84 49,07 2,86
C 30,78 2,98 34,97 4,70 50,04 4,85 53,08 5,51 68,65 5,80 63,18 4,21

BMI (kg/m2) L 14,19 1,16 14,39 1,24 15,83 1,33 16,41 1,31 19,38 1,40 19,63 1,17
C 17,54 1,66 18,56 2,09 20,91 2,30 20,79 1,98 22,89 2,27 23,20 2,32

Σ R+Ł (log) L 213,21 12,45 214,04 11,18 218,42 13,94 219,13 11,59 227,79 18,53 233,74 16,24
C 231,68 13,70 234,27 16,75 238,89 19,21 240,41 10,76 234,12 22,81 245,35 18,52

PF (log) L 211,17 12,04 212,15 11,00 218,14 13,60 217,08 10,98 224,09 17,34 229,42 14,48
C 228,08 11,96 229,91 13,99 233,38 15,53 235,46 8,07 229,08 18,69 238,57 14,66

FM (log) L 145,89 13,09 150,64 11,74 170,77 15,79 176,14 12,64 196,83 19,09 202,75 16,24
C 180,31 16,03 188,28 20,47 208,63 21,47 212,69 13,78 217,63 22,69 225,32 19,48

LBM (kg) L 18,26 1,59 19,95 1,55 28,12 2,81 31,29 3,05 38,97 4,11 37,75 4,36
C 24,00 2,22 26,45 2,88 36,35 4,99 38,95 3,42 51,43 11,05 43,48 7,63

GIB (cm) L 51,38 4,68 53,96 4,95 53,96 6,05 55,12 7,30 60,00 7,76 59,28 7,10
C 51,00 5,43 51,58 5,36 53,32 8,71 54,36 8,01 60,48 7,76 61,00 5,36

SIŁA (log) L 168,15 27,71 181,98 24,91 201,15 23,40 223,49 21,57 233,46 10,67 236,81 9,61
C 176,83 26,24 188,16 24,40 215,21 26,84 233,51 13,42 254,32 13,35 240,75 10,35

RZUT (log) L 132,39 8,17 145,66 12,54 169,61 10,76 175,54 9,48 186,91 9,51 186,28 8,20
C 142,65 10,27 151,38 13,22 175,71 10,60 182,24 10,17 195,56 9,00 188,84 8,54

SKOK (cm) L 107,40 15,71 123,00 14,50 155,74 16,28 158,72 18,81 169,90 20,20 167,64 17,90
C 111,60 16,34 120,00 19,37 149,64 19,02 159,24 20,81 185,32 33,19 161,34 20,94

B-50 (s) L 11,16 1,24 10,90 1,49 8,93 0,71 8,76 0,71 8,31 0,50 8,24 0,63
C 11,15 1,40 10,38 1,30 9,04 0,88 8,87 0,67 7,82 1,01 8,49 0,61

B-1000 (s) L 429,30 31,62 407,52 41,44 350,58 44,34 353,23 48,03 283,92 37,87 291,06 45,88
C 434,84 38,22 414,92 42,66 317,90 46,08 350,82 41,08 261,62 49,36 296,02 39,36

MPA (J) L 224,76 40,39 281,15 39,53 512,97 77,01 581,10 88,12 817,58 100,93 806,94 95,97
C 335,99 51,33 409,75 79,26 732,96 103,43 827,52 125,99 1251,51 269,76 998,68 137,10

VO2 max (ml) L 43,43 6,51 44,29 5,58 43,62 7,36 45,14 8,20 42,35 7,55 42,40 6,10
C 42,36 6,68 39,74 5,96 41,33 9,79 45,23 9,64 46,79 8,41 40,47 5,96

VO2 max • kg (log) L 95,99 7,53 100,91 5,75 115,76 7,81 121,83 7,60 131,12 7,28 131,30 7,11
C 110,79 7,08 113,46 6,13 130,25 11,40 136,91 10,65 149,83 9,03 140,22 6,06

TAPP (s) L 11,18 1,44 9,98 1,50 7,77 1,44 7,45 1,20 6,75 1,32 7,34 1,23
C 11,24 1,67 9,73 1,53 7,75 1,00 7,34 1,51 6,70 1,25 7,10 1,10

KRZYŻ (s) L 178,84 35,42 145,68 28,12 87,02 16,93 84,18 13,82 74,62 14,38 69,14 12,86
C 173,22 33,93 141,84 27,96 86,56 17,06 82,12 15,52 64,50 12,78 71,54 13,07

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań / Commentary – see: Methods and Research Files
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Uwaga: linie pogrubione – grupy starsze (9, 13, 17 lat) / Remark: the older agent group was additional limited 

 Ryc. 1. Unormowane (na 0 i 1) wskaźniki – WU badanych zmiennych u dziewcząt „wyższych” na tle osobniczek „niższych” w różnym wieku

Fig. 1. Standardized (to 0 and 1) indexes – WU of testes variables for „higher” girls on the background of „lower” individuals at different ages
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Obja nienia i uwagi jak na ryc. 1 / Commentary and Remarks –  see: fig. 1.  

Ryc. 2. Unormowane (na 0 i 1) wskaźniki – WU badanych zmiennych u dziewcząt „cięższych” na tle osobniczek „lżejszych” w różnym wieku

Fig. 2. Standardized (to 0 and 1) indexes – WU of testes variables for „heavier” girls on the background of „lighter” individuals at different ages

Trójczłonowy a dwuczłonowy wiek morfologiczny w ocenie wybranych komponentów sprawności fizycznej...
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profi lów, czyli dotyczy osobniczek „wyższych” (ryc. 
1) i „cięższych” (ryc. 2), a także wskazuje jak dalece 
odbiegają one od dziewcząt „niższych” i „lżejszych”. 
Przykładowo, bez względu na wiek badanych i po-
działy materiału badawczego przez podstawowe cechy 
morfologiczne można zaobserwować dużą zbieżność 
przebiegu łamanych. Szczególnie dotyczy to konfronto-
wanych zespołów osobniczek będących we wczesnym 
wieku szkolnym (8 i 9 lat) oraz w okresie dojrzewania 
(12 i 13 lat). Najdalsze odchylenia od osi „0” (czyli wy-
różniające się piki wartości WU) zaobserwować można 
w takich zmiennych, jak: wiek morfologiczny (WM) 
w granicach od 2,91 do 4,81 WU u badanych „wysokich”, 
a u „ciężkich” – od 2,89 do 5,26, masa ciała szczupłego 
(LBM) analogicznie od 1,31 – 4,19 oraz od 1,09 – 2,98, 
oraz maksymalna praca anaerobowa (MPA) podobnie 
od 0,70 – 3,08 i od 2,00 – 4,30 WU. 

Wysokie wartości unormowane u osobniczek „wyż-
szych” (ryc. 1) wykazuje także ciężar ciała (MAS) od 
0,66 – 3,44 WU oraz globalna konsumpcja tlenu (VO2 

max∙kg) od 0,56 – 1,96 jednostek, a u „cięższych” (ryc. 
2) wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI) od 2,51 – 3,82 
i długość ciała (WYS) od 1,38 – 2,77 WU. 

Porównując z sobą ryciny 1 i 2 można zauważyć, 
że w okresie młodzieńczym widać odmienny przebieg 

krzywych walorów unormowanych wskaźników (WU) 
grupy A dziewcząt „wyższych”. Przejawia się to wyraź-
nym odsunięciem od osi odciętych przede wszystkim 
przebiegu wykresu szesnastolatek w porównaniu do 
łamanej zespołu siedemnastolatek. Fakt ten obej-
muje zmienne począwszy od MPA po VO2 max∙kg. 
Równocześnie obserwuje się „zgodne przejście” obu 
linii na lewą stronę siecznej (czyli na korzyść „niższej” 
grupy dziewczęcej) parametrów związanych z pod-
skórną tkanką tłuszczową: BMI, ∑R+Ł, PF i FM.

Wysokość i masa ciała zasadniczo nie wpływa 
(w porównaniach grup skrajnych) na parametry zwią-
zane ze zdolnościami motorycznymi o podłożu kon-
dycyjno-energetycznymi (GIB, SKOK, SIŁA, B-50, 
B-1000, VO2 max) i koordynacyjnymi (TAPP oraz 
KRZYŻ), a także na wiek metrykalny (Wkal). 

Warto zaznaczyć, że wymiary uzyskanych korelacji 
znacząco potwierdzają rezultaty obliczeń powiązanych 
z oceną różnic konfrontowanych przeciętnych badanych 
cech w biegunowych frakcjach dziewcząt „niższych” – 
A i „wyższych” – B (tab. 3) oraz „lżejszych” – L i „cięż-
szych – C (tab. 4). Na 228 możliwości wysokość ciała 
istotnie statystycznie jest powiązana 68 razy z pozo-
stałymi zmiennymi (w tym 31 w grupie A, a 37 w B), na-
tomiast masa ciała wykazuje ogółem 100 relacji (w tym 

Tabela 3. Współczynniki korelacji prostej między wysokością ciała a pozostałymi zmiennymi u dziewcząt „niższych” (A) i „wyższych” (B) w różnym 
wieku

Table 3. Pearson’s correlation coeffi cients between body height and other variables in „lower” and „higher” girls of different age

Wiek / age 8 9 12 13 16 17
Grupa / group A B A B A B A B A B A B

Wkal 0,13 0,35 0,10 0,17 0,08 0,14 0,06 0,08 0,05 0,03 –0,12 –0,12
WM 0,80 0,71 0,78 0,51 0,65 0,55 0,79 0,69 0,49 0,30 0,67 0,24
MAS 0,50 0,43 0,48 0,33 0,38 0,05 0,60 0,32 0,29 0,57 0,42 0,36
BMI 0,10 0,05 0,14 0,09 0,13 –0,23 0,28 –0,12 –0,25 0,14 0,12 –0,04
Σ R+Ł 0,34 0,19 0,04 0,17 0,00 –0,41 –0,02 –0,13 0,01 –0,34 0,16 –0,14
PF 0,35 0,18 0,03 0,16 –0,01 –0,42 –0,01 –0,12 –0,01 –0,32 0,15 –0,17
FM 0,43 0,28 0,18 0,22 0,12 –0,33 0,20 –0,07 0,06 –0,16 0,25 –0,05
LBM 0,40 0,41 0,50 0,28 0,54 0,46 0,72 0,37 0,17 0,69 0,17 0,38
GIB –0,20 –0,12 –0,16 –0,25 –0,22 0,21 –0,08 –0,21 0,04 0,06 0,07 0,10
SKOK 0,05 –0,01 0,09 0,01 –0,16 0,13 –0,03 0,22 0,15 0,38 0,10 0,22
MPA 0,35 0,33 0,33 0,30 0,23 0,17 0,47 0,28 0,28 0,59 0,39 0,44
SIŁA 0,06 –0,22 0,24 0,05 –0,17 0,28 0,20 0,00 0,24 0,47 0,22 0,05
RZUT 0,13 0,07 0,15 0,14 0,08 0,28 0,52 –0,18 0,16 0,48 0,37 0,12
B-50 0,01 0,09 0,15 0,21 0,06 0,00 0,05 0,21 0,13 0,37 0,07 0,05
B-1000 –0,07 –0,12 0,14 0,09 0,07 0,03 0,06 0,07 0,16 0,19 0,01 0,13
VO2 max –0,19 –0,06 –0,28 –0,18 0,16 –0,01 0,00 0,08 0,01 0,28 0,04 –0,01
VO2 max•kg 0,23 0,25 0,03 0,11 0,47 0,03 0,45 0,10 0,10 0,51 0,34 0,15
TAPP 0,25 0,12 0,04 0,13 0,17 0,08 0,12 0,02 0,18 0,29 0,01 0,09
KRZYŻ 0,06 –0,17 0,10 0,02 0,21 0,32 0,10 0,16 0,00 –0,13 0,28 0,11

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań / Commentary – see: Methods and Research Files

rxy ≤ 0,28 (p ≤ 0,05)
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Tabela 4. Współczynniki korelacji prostej między masą ciała a pozostałymi zmiennymi u dziewcząt „lżejszych” (L) i „cięższych” (C) w różnym wieku

Table 4. Pearson’s correlation coeffi cients between body mass and other variables in „lighter” and „heavier” girls of different age

Wiek / age 8 9 12 13 16 17
Grupa / group L C L C L C L C L C L C

Wkal –0,03 –0,03 0,06 0,26 –0,03 0,10 0,09 0,06 0,31 –0,11 0,21 –0,05
WM 0,71 0,78 0,52 0,88 0,89 0,75 0,67 0,73 0,47 0,19 0,69 –0,13
WYS 0,42 0,39 0,38 0,50 0,57 0,12 0,56 0,39 0,28 0,41 0,55 –0,29
BMI 0,47 0,70 0,71 0,85 0,74 0,79 0,52 0,84 0,56 0,44 0,41 0,74
Σ R+Ł 0,07 0,46 0,07 0,58 0,29 0,49 0,11 0,61 0,16 –0,12 –0,08 0,28
PF 0,06 0,44 0,08 0,56 0,29 0,49 0,12 0,60 0,14 –0,11 –0,07 0,24
FM 0,31 0,65 0,32 0,74 0,54 0,62 0,41 0,79 0,29 0,04 0,08 0,40
LBM 0,77 0,60 0,81 0,47 0,82 0,14 0,85 0,40 0,36 0,50 0,57 0,04
GIB 0,00 –0,03 0,05 –0,06 0,09 –0,11 –0,04 –0,06 –0,27 –0,05 0,02 0,15
SKOK 0,24 –0,20 0,11 –0,22 0,07 –0,18 0,03 –0,16 –0,17 0,19 –0,01 –0,15
MPA 0,60 0,43 0,55 0,52 0,71 0,49 0,58 0,52 0,30 0,57 0,47 0,34
SIŁA 0,40 –0,18 0,19 0,02 0,17 0,00 0,32 0,13 –0,05 0,56 0,36 0,18
RZUT –0,06 0,20 0,11 0,16 0,45 0,29 0,35 –0,08 0,09 0,41 0,25 –0,01
B-50 0,20 0,38 –0,03 –0,10 0,14 0,00 0,09 0,01 0,11 0,15 0,00 0,21
B-1000 0,08 0,13 0,04 0,17 0,08 0,02 0,07 0,07 0,08 0,04 0,08 0,26
VO2 max 0,10 –0,24 –0,12 –0,49 –0,14 0,23 –0,22 0,22 –0,11 0,11 0,12 –0,32
VO2 max • kg 0,53 0,33 0,39 0,38 0,47 0,54 0,30 0,57 0,23 0,50 0,48 0,12
TAPP 0,01 0,02 0,08 0,07 0,17 0,02 0,02 0,05 0,03 0,09 0,23 0,14
KRZYŻ 0,05 0,14 0,02 0,03 0,00 –0,27 0,03 0,19 0,16 –0,32 –0,32 0,01

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań / Commentary – see: Methods and Research Files

rxy ≤ 0,28 (p ≤  0,05)

49 we frakcji L, a 51 w C). Można zatem przypuszczać, że 
podane wcześniej liczby afi liacji ze sprawnością w ujęciu 
zdrowia (H-RF) ciężar ciała w porównaniu z długością 
ciała nieco wszechstronniej wiąże się z analizowanymi 
parametrami, bez względu na biologiczną nierozerwal-
ność obydwu wymienionych zmiennych.

 W gruncie rzeczy wymiar uzyskanych współ-
zależności prostych, jak łatwo zauważyć, dotyczy 
tych cech, które są powiązane z wielkością organi-
zmu. Przykładowo dotyczy to takich danych jak: WM, 
LBM i MPA we wszystkich frakcjach, następnie BMI, 
VO2 max ∙ kg  i WYS (tylko w grupach L i C), a także 
MAS jedynie w zespołach A i B.

Z wysokością i masą ciała nie wiążą się: wiek ka-
lendarzowy – Wkal (z wyjątkowymi afi liacjami w gru-
pach uczennic „wyższych” w ósmym oraz u „lżejszych” 
– w szesnastym roku życia), GIB i SKOK (we frakcjach 
A i B oraz L i C) oraz B-50, B-1000, VO2 max, TAPP 
i KRZYŻ (z przypadkowymi korelacjami).

Czy faktycznie nie potrzeba uwzględniać wieku 
chronologicznego (Wkal) przy obliczaniu wieku morfo-
logicznego (WM)? Przybliżając odpowiedź na tak sfor-
mułowane pytanie obliczono współczynniki korelacji 
cząstkowych (rxy–z) wysokości (tab. 5) oraz ciężaru ciała 
(tab. 6) z wiekiem morfologicznym – WM i wiekiem ka-
lendarzowym – Wkal, porównując je ze związkami cał-

kowitymi (rxy). W wyniku tych zabiegów okazuje się, że 
po wytrąceniu wieku chronologicznego (Wkal) zarówno 
z powiązań długości (WYS), jak i masy ciała (MAS) 
z WM praktycznie nie zmienia się siła relacji cząstko-
wych w porównaniu do całkowitych w obydwu tabelach, 
latach i frakcjach dziewcząt „lżejszych” i „cięższych” 
oraz „niższych” i „wyższych”. Należy podkreślić, że siła 
sprzężeń (liniowych i częściowych) wieku rozwojowego 
(WM) z WYS oraz MAS jest w znacznej mierze „wy-
soka” przy zależności „pewnej”. W świetle tych usta-
leń można sądzić, że wiek metrykalny (Wkal) nie ma 
wpływu na wielkość WM.

Przy wyrugowaniu wieku morfologicznego z korela-
cji WYS – Wkal oraz MAS – Wkal obserwuje się przy-
tłaczającą liczbę ujemnych powiązań długości życia 
(Wkal) – z częścią istotnych relacji – z podstawowymi 
cechami somatycznymi, przy nieistotnych statystycz-
nie zależnościach liniowych (rxy). Otrzymane wyniki 
wskazują, że Wkal nie współwystępuje z WYS i MAS 
u osobniczek ze skrajnych frakcji L i C oraz A i B. Jest 
zatem „sprawcą” pojawiania się odwrotnych afi liacji 
oraz potwierdzeniem, że nie wpływa na wartość WM.

W relacjach cząstkowych (rxy–z), przy wykluczeniu 
wysokości ciała (tab. 5) z powiązań prostych (rxy) wieku 
rozwojowego (WM) z długością życia (Wkal), można 
zauważyć nieznaczny przyrost siły współczynników 

Trójczłonowy a dwuczłonowy wiek morfologiczny w ocenie wybranych komponentów sprawności fizycznej...
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Tabela 5. Współczynniki korelacji całkowitych (rxy) i cząstkowych (rxy – z) wysokości ciała (WYS) z wiekiem morfologicznym (WM) i wiekiem kalendarzowym 
(Wkal) u dziewcząt w różnym wieku

Table 5. Pearson’s correlation coeffi cients (rxy) and partial correlation coeffi cients (rxy – z) of body height (WYS) with developmental biological age (WM) 
and calendar age (Wkal) in girls of different age

Wiek / Age Zmienne / Data

Dziewczęta / Girls

Lżejsze / Lighter Cięższe / Havier

rxy rxy – z rxy rxy – z

  8
  9
12
13
16
17

WYS–WM(Wkal)

0,91
0,82
0,86
0,94
0,92
0,95

0,900
0,841
0,857
0,942
0,938
0,964

0,85
0,80
0,89
0,85
0,72
0,85

0,819
0,801
0,911
0,859
0,733
0,857

  8
  9
12
13
16
17

WYS–Wkal(WM)

0,32
0,12
0,14
0,26
0,05
0,03

–0,091
–0,345
–0,029
–0,292
–0,474
–0,523

–0,03
0,23
0,34

–0,03
–0,23
–0,23

–0,447
–0,243

0,106
–0,237
–0,300
–0,309

  8
  9
12
13
16
17

WM–Wkal(WYS)

0,39
0,37
0,18
0,38
0,25
0,20

0,252
0,478
0,118
0,412
0,521
0,549

0,40
0,45
0,39
0,18

–0,03
–0,08

0,073
0,456
0,408
0,293
0,201
0,232

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań / Commentary – see: Methods and Research Files 
rxy ≤ 0,28 (p ≤ 0,05)

Tabela 6. Współczynniki korelacji całkowitych (rxy) i cząstkowych (rxy – z) masy ciała (MAS) z wiekiem morfologicznym (WM) i wiekiem kalendarzowym 
(Wkal) u dziewcząt w różnym wieku

Table 6. Pearson’s correlation coeffi cient (rxy) and partial correlation coeffi cients (rxy – z) of body weight (MAS) with developmental biological age (WM) 
and calendar age (Wkal) in girls of different age

Wiek / Age Zmienne / Data

Dziewczęta / Girls

Niższe / Lover Wyższe / Higer

rxy rxy – z rxy rxy – z

  8
  9
12
13
16
17

MAS–WM(Wkal)

0,89
0,89
0,94
0,94
0,89
0,90

0,930
0,936
0,949
0,953
0,889
0,894

0,92
0,96
0,83
0,75
0,58
0,78

0,955
0,970
0,843
0,768
0,594
0,780

  8
  9
12
13
16
17

MAS–Wkal(WM)

–0,24
–0,21
–0,12
0,04
0,19
0,24

–0,625
–0,136
–0,407
–0,472
–0,177

0,036

–0,05
0,21
0,10

–0,19
–0,02
–0,05

–0,658
–0,517
–0,280
–0,310
–0,158
–0,043

  8
  9
12
13
16
17

WM–Wkal(MAS)

0,05
0,10
0,02
0,21
0,30
0,25

0,596
0,446
0,392
0,506
0,292
0,080

0,32
0,36
0,30
0,02
0,25

–0,03

0,700
0,579
0,391
0,250
0,293
0,014

Objaśnienia – patrz: Materiał i metody badań / Commentary – see: Methods and Research Files 

rxy ≤ 0,28 (p ≤ 0,05)

Jerzy Januszewski, Edward Mleczko, Renata Nieroda



– 29 –

tych zależności we frakcjach dziewcząt „lżejszych” 
(z wyjątkiem ósmego i dwunastego roku życia) oraz 
„cięższych” (dziewiąty, dwunasty oraz szesnasty rok 
życia). Eliminując natomiast masę ciała (tab. 6) ze 
wspomnianych sprzężeń obserwuje się znaczące przy-
rosty siły indeksów korelacji częściowych u osobniczek 
„niższych” (przy nieistotnych związkach liniowych) oraz 
u uczennic „wyższych” we wczesnym wieku szkolnym 
(8 i 9 lat) i w okresie dojrzewania (12 i 13 lat).

Mając w pamięci wyniki powyższej analizy można 
zasugerować, że waga ciała (MAS) – w porównaniu do 
długości wymiarów organizmu (WYS) – odgrywa więk-
szą rolę w ocenach wieku morfologicznego (WM). 

Dyskusja i podsumowanie 

Zgodnie z przyjętymi celami starano się w postępowa-
niu badawczym znaleźć przede wszystkim argumenty 
pozwalające na opowiedzenie się po jednej ze stron 
toczącej się dyskusji na temat wyboru trójczłonowej lub 
dwuczłonowej struktury licznika formuły obliczeniowej 
wieku morfologicznego rozwoju dzieci i młodzieży. W 
części wstępnej pracy zaprezentowano liczne dowody 
na to, że ustalenie wieku morfologicznego rozwoju jest 
ważnym problemem dla procesu pedagogicznego. W 
pracy nauczyciela wychowania fi zycznego, trenera czy 
też lekarza właściwa diagnoza i epikryza jest możliwa 
tylko wtedy gdy zainteresowanym będą przekazane do 
dyspozycji właściwe narzędzia badawcze. Zostało to 
z całą mocą podkreślone w artykule dyskusyjnym jed-
nego ze współautorów [1] niniejszego opracowania: 

„Ocena stanu wyjściowego (diagnoza) oraz spraw-
dzenie wyników nauczania (epikryza) – obok prognozy, 
ordynacji i realizacji w jakichkolwiek poczynaniach osób 
zatrudnionych we wszystkich działach kultury fi zycznej – to 
zapoczątkowanie i efekt szeroko pojętego procesu pedago-
gicznego” [1, s. 63]. 

O znaczeniu właściwej diagnozy rozwoju moto-
rycznego osobnika w wieku szkolonym i ściśle z nią 
związaną relatywną oceną sprawności fi zycznej może 
świadczyć duże zainteresowanie się nią, nie tylko na-
uczycieli wychowania fi zycznego [66–68]. Takie zapo-
trzebowanie jest zgłaszane przez diagnostykę lekarską 
[26, 69], a także wyczynowe szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży [70, 71]. 

Mając to na uwadze postanowiono podjąć badania, 
których celem było ustalenie formuły obliczania wieku 
morfologicznego rozwoju i określenie siły uwarunkowań 
somatycznych poziomu rozwoju sprawności fi zycznej 

w ujęciu zdrowia (H-RF) w określonej populacji [4, 5, 
6]. Jak dotąd trudno było wybrać bez zastrzeżeń naj-
właściwszą drogę postępowania badawczego i prak-
tycznego. Niewątpliwie decyzję w tej sprawie utrudniało 
silne ciążenie praktyków do ułatwienia rozwiązania pro-
blemu poprzez tworzenie często mało trafnych „testów 
boiskowych” i – wbrew obowiązującym paradygmatom 
pedagogicznym – przez odnoszenie wartości pomiaru 
sprawności fi zycznej jedynie do wieku metrykalnego 
i płci, a nie do wieku biologicznego rozwoju badanych 
[36, 37, 38]. 

Przegląd literatury przedmiotowej dostarczył do-
datkowych impulsów do fi nalizacji zamierzeń badań 
własnych. Okazało się, że szereg dotychczasowych 
sposobów podejścia do diagnozy poziomu rozwoju 
sprawności motorycznej i jej uwarunkowań było oparte 
tylko na intuicji i zdroworozsądkowych przesłankach, 
a nie na naukowych dowodach. Ponadto w niezbyt sil-
nym głosie zwolenników relatywnej oceny sprawności 
fi zycznej, z uwzględnieniem wieku biologicznego roz-
woju, najczęściej teoretyków motoryczności i wycho-
wania fi zycznego, można było doszukać się chaosu, 
dysonansu i braku jednomyślności w wyborze sposobu 
jego określania metodą antropologiczną, jedyną z moż-
liwych do wykorzystania przez trenera czy nauczyciela 
wychowania fi zycznego [16–21, 25, 27, 28, 30]. Mało 
pocieszającym efektem przeglądu piśmiennictwa mogło 
być spostrzeżenie, że dyskusje na temat wprowadzania 
norweskiej formuły obliczania wieku morfologicznego, 
z uwzględnieniem średniej arytmetycznej z trzech skła-
dowych: wieku metrykalnego oraz wieku wysokości 
i masy ciała liczą blisko sto lat. W Polsce budziła ona 
wątpliwości antropologów zaraz po jej opublikowaniu. 
Dowodem na to była przywołana w pracy A. Haleczki 
[19] dyskusja polskiego antropologa S. Stojanowskiego 
[55] z norweskimi autorami metody. Kwestią sporną było 
włączanie do formuły – obok wieku wysokości i masy 
ciała – obliczeniowego wieku kalendarzowego, oszaco-
wanego w relacji do biologicznych punktów odniesienia, 
jakimi są aktualne normy populacyjne, opracowane gra-
fi cznie w postaci siatek centylowych lub liczbowo i po-
dane w tablicach Pirqueta. 

Taka sytuacja zmuszała też do zadania pytania: 
dlaczego pomimo długiej już historii rozważań na temat 
przydatności markerów antropometrycznych do oceny 
stopnia zaawansowania w rozwoju dzieci i młodzieży, 
brak jest przekonywających dowodów na to, który spo-
sób postępowania metodologicznego jest właściwszy. 
Wydaje się, że w świetle badań własnych oraz wyników 
analizy piśmiennictwa można szukać rozwiązania za-
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sygnalizowanego problemu, po pierwsze w celach, dla 
których określa się wiek morfologiczny oraz w podsta-
wach teoretycznych, na których była oparta koncep-
cja tworzenia struktury formuły jego obliczeń. Mówiąc 
o celach mamy na uwadze zarówno aspekt poznawczy, 
jak i aplikacyjny działalności badawczej, a odnosząc 
wypowiedź do podstaw teoretycznych – rozpatrujemy 
metody rozwiązywania w niej problemów i dochodze-
nia do sformułowania wniosków uogólniających na 
podstawie dowodów wynikających z przesłanek logicz-
nych (metoda dedukcyjna) oraz analizy matematycznej 
(metoda indukcyjna).

Podnosząc pierwsze zagadnienia, należy stwier-
dzić, że trudno byłoby oddzielić w badaniu wieku morfo-
logicznego cel poznawczy od aplikacyjnego. Należy tu 
zaznaczyć, że w postępowaniu medycznym diagnoza 
kończy się tylko na samym poznaniu zaawansowania 
w rozwoju somatycznego osobnika w relacji do okre-
ślonych norm populacyjnych. Jak wiadomo, mają one 
charakter populacyjny i powinny być aktualizowane ze 
względu na istnienie trendu sekularnego. Zakłada się 
zatem a priori istnienie związku między zaawansowa-
niem rozwoju somatycznego i biologicznego, skutkiem 
czego stopień zaawansowania rozwoju cechy w relacji 
do mediany świadczy o poziomie rozwoju biologicz-
nego. Jest to bardzo proste założenie  logiczne, nie 
uwzględniające wyjątków, na które zwracali uwagę bio-
logowie od czasów zaproponowania przez Norwegów 
w naszym kraju formuły służącej do określania wieku 
biologicznego rozwoju [32, 33, 55]. Wychodząc z tych 
założeń logiczne wydawało się też negowanie potrzeby 
uwzględnienia wieku kalendarzowego w formule służą-
cej do jego określania. Włączenie go do niej było jakby 
poprawką wniesioną ze względu na indywidualny tor 
rozwoju osobnika do relacji; rozwój osobniczy cechy 
– norma populacyjna. Jeśli zatem wystąpiły zbyt duże 
różnice między wiekiem metrykalnym i morfologicz-
nym (obliczonym na podstawie norm populacyjnych) 
– wartość wieku morfologicznego była zaniżana lub 
zawyżana. W takim przypadku mogło wydawać się 
dyskusyjne włączanie wieku metrykalnego do formuły 
obliczeniowej wieku morfologicznego. Zwracał na to 
uwagę już w pionierskich czasach przeszczepiania na 
grunt polski norweskich propozycji wspomniany wcze-
śniej J. Stojanowski [55], a później podobny pogląd wy-
powiadali współcześni antropolodzy [11]. 

Należy podkreślić, że zakładając istnienie dużej 
zbieżności między wiekiem morfologicznym a metry-
kalnym, to włączanie wieku metrykalnego do formuły 
było bezcelowe, gdyż tylko sztucznie podnosiłoby 

wartość licznika bez większego znaczenia dla wyniku 
ilorazu uwzględnionego we wzorze. W tym przypadku 
może się wydawać wątpliwe podwajanie wartości 
wieku kalendarzowego w amerykańskich koncepcjach 
określania wieku morfologicznego [44, 45, 46]. W świe-
tle powyższej dyskusji należałoby przyjąć, że oparta na 
logicznym wnioskowaniu koncepcja dwuskładnikowego 
licznika w formule obliczenia wieku morfologicznego 
wydaje się bardziej uzasadniona. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że chociaż przemawiają za tym względy for-
malne, to na poparcie takiej tezy brak było dowodów, 
pochodzących z analiz matematycznych. Dopiero w ba-
daniach własnych podjęliśmy się zadania uzupełnienia 
takich braków [4, 5, 6]. Poza tym przy założeniu, że wiek 
kalendarzowy w małym stopniu wpływa na zróżnicowa-
nie wieku morfologicznego to równocześnie uznajemy 
tożsamość obu składników formuły obliczania wieku 
morfologicznego (wieku kalendarzowego i wieku cech 
somatycznych). Opierając się zatem tylko na przesłan-
kach wnioskowania logicznego nasuwa się pytanie: 
dlaczego należy odrzucać wiek metrykalny z formuły 
określającej wiek morfologiczny, a zachowywać w niej 
wiek pozostałych równorzędnych składowych wzoru? 
Na razie brak odpowiedzi na tak postawione pytanie. 
Trudno też za odpowiedź uznać zasygnalizowany 
wcześniej pogląd polskich [32, 33] i zagranicznych [31] 
antropologów o nieprzydatności metody antropologicz-
nej w szacowaniu wieku biologicznego rozwoju i tym 
samym wprowadzania relatywnej oceny sprawności 
fi zycznej.

 Określanie wieku morfologicznego, poza wymie-
nionymi wcześniej celami poznawczymi, spełnia bardzo 
ważną rolę aplikacyjną i poznawczą w szeroko pojętej 
diagnostyce różnych dziedzin kultury fi zycznej od cza-
sów popularyzacji metody w Polsce przez norweskich 
badaczy [70]. Przykładem tego może być pierwsza 
w świecie, śmiała propozycja J. Mydlarskiego [43, 73] 
relatywnego sposobu oceny sprawności fi zycznej. W za-
łożeniu zaproponowana przez genialnego polskiego an-
tropologa ocena pedagogiczna efektów motorycznych 
osobników w progresywnym okresie ich rozwoju biolo-
gicznego miała być, jak wiadomo funkcją: wieku metry-
kalnego, wieku wysokości i masy ciała. Szkoda, że na 
przełomie tysiącleci, powołując się w podręcznikach 
do antropomotoryki i metodyki wychowania fi zycznego 
[40, 64, 67, 68, 69] na miernik pochodzący z 1935 roku 
[73], spłyca się jego istotę, podając jedynie wybrane 
lekkoatletyczne próby norweskie Schiötza i Lovlanda 
[74], dzisiaj uważane za mało trafne do pomiaru spraw-
ności fi zycznej. W ten sposób sugeruje się jej ocenę 
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(niezgodnie z prawdą) wyłącznie w ujęciu wieku kalen-
darzowego, a nie biologicznego rozwoju. 

W rzeczywistości w skład miernika wchodziły 
oprócz oceny motoryczności (bieg, skok, rzut) także 
pomiary wysokości i masy ciała (ocena budowy) [43, 
73]. W opracowaniu tabel punktowych wykorzystano 
wyniki surowych pomiarów 18 821 uczniów między 
dziesiątym a dziewiętnastym rokiem życia (10 710 
chłopców i 8111 dziewcząt) po wyrównaniu empirycz-
nych krzywych rozwojowych, na podstawie których 
opracowano równania regresji, umożliwiających ocenę 
poziomu sprawności jako funkcji wieku, wysokości 
i masy ciała. Na pewno była to nie tylko na początku 
XX wieku bardzo oryginalna, pionierska, ale także sto-
jąca na wysokim poziomie naukowa metoda podejścia 
do oceny potencjału ruchowego człowieka. Wymagała 
jednak dużego wysiłku organizacyjnego w przygotowa-
nie badań empirycznych oraz wyśmienitego warsztatu 
pracy naukowej przy opracowywaniu zebranych mate-
riałów. Musi dzisiaj budzić respekt polski efekt pene-
tracji badawczej z przed blisko wieku, tym bardziej, że 
imponującą liczbę spostrzeżeń zebrano w gimnazjach 
i szkołach zawodowych dużego kraju w rekordowym 
wręcz czasie (w 2 tygodnie, co obecnie byłoby wyczyn 
niemożliwy do osiągnięcia). Warto dodać, że opraco-
wanie olbrzymiej liczby obserwacji (bez pomocy pro-
gramów komputerowych!), i to z zastosowaniem nie 
tylko prostych charakterystyk statystycznych, ale nade 
wszystko bardziej zaawansowanych matematycznych 
analiz (np. metod korelacyjnych i analizy czynnikowej) 
zajęło polskiemu uczonemu niespełna dwa lata. Był to 
niezwykły wyczyn i niepodważalny wkład nauki polskiej 
w dorobek światowy.  Co prawda, obecnie należy roz-
patrywać z punktu relatywizmu historycznego funkcję 
poznawczą i aplikacyjną miernika sprawności fi zycznej 
Mydlarskiego [73]. Inne są przecież poglądy na temat 
potencjału motorycznego człowieka i normy, na których 
opiera się wnioskowanie o wieku morfologicznym, na-
leży aktualizować5.  Trudno jednak podważać interesu-
jące podejście badawcze i sposób opracowania narzę-
dzi pomiarowych. Zarówno podstawy teoretyczne, jak 
i implikacje praktyczne niosące w zamierzeniu skutki 
praktyczne w postępowaniu pedagogicznym na etapie 
prognozy i ordynacji, należy uważać za nadal inspiru-
jące i godne kontynuacji twórczej. W jednym i drugim 
przypadku wymaga to dużego wysiłku organizacyjnego 
i bardzo dobrego przygotowania teoretycznego. Trudno 

5  Zdawał sobie z tego sprawę J. Mydlarski, ale wojna prze-
rwała ambitne plany polskiego uczonego. 

też nie wspomnieć, że podstawą relatywnej oceny 
sprawności fi zycznej był wiek morfologiczny (pomimo 
sprzeciwu innego antropologa [55]), obliczony z wyko-
rzystaniem formuły norweskiej. Być może J. Mydlarski 
skłaniał się do uznania argumentacji C. Schiötza [75], 
którą zawierał jego głos w polemice z J. Stojanowskim 
[55]. W takim ujęciu wiek kalendarzowy był uznany 
za ważny element wieku dojrzewania psychicz-
nego. Norweski badacz pisał w 1929 w „Wychowaniu 
Fizycznym”:  

„[…] oczywistym jest fakt, że sprawność fi zyczna ro-
śnie z wiekiem, jak również, to że w obrębie każdego stop-
nia wieku wzrasta ona wraz z długością i ciężarem ciała 
w zakresie ich normalnych granic” [75]. Na pewno nie jest 
to pogląd bezdyskusyjny i będzie on przedmiotem polemiki 
w innym miejscu. 

Polski pionier w podejściu do oceny efektów moto-
rycznych dzieci i młodzieży nie znalazł naśladowców 
poza granicami naszego kraju.  Być może było to spo-
wodowane nie zawsze dobrze pojmowaną służebną 
rolą nauki wobec praktyki i tendencjami do ułatwień 
postępowania praktycznego. W Polsce do grona kon-
tynuatorów rozwiązań empirycznych i postępowania 
metodologicznego J. Mydlarskiego można zaliczyć 
wymienionych we Wstępie badaczy tej miary co:  R. 
Trześniowski [47, 48], A. Haleczko [19, 49, 50]  i S. Żak 
[50]. 

Jak starano się już wykazać w opracowaniu – 
uważamy, że niezależnie od skutków praktycznych 
modyfi kacji podejścia metodologicznego – do efektów 
kontynuacji i  zaproponowanych modyfi kacji koncepcji 
relatywnej oceny sprawności fi zycznej trudno byłoby 
odnieść się bezkrytycznie. Na dyskusyjne kwestie kon-
cepcji S. Żaka [50] zwróciliśmy  uwagę we Wstępie, 
powołując się na wcześniejszą polemikę jednego ze 
współautorów niniejszego opracowania z przedstawi-
cielem krakowskiej szkoły antropomotoryki [1]. 

Pozostająca jakby w cieniu Miernika sprawno-
ści fi zycznej uczniów i uczennic w wieku 7–19 lat R. 
Trześniowskiego [47, 48], przykładu kontynuacji w naj-
czystszej postaci myśli poznawczej i aplikacyjnej J. 
Mydlarskiego i norweskiej formuły obliczania wieku 
morfologicznego [43, 73], jak również krakowskich kon-
cepcji podejścia do relatywizacji sprawności fi zycznej 
[50] – działalność naukowa wrocławskiego badacza 
motoryczności, A. Haleczki [19, 49, 50] godna jest 
wyróżnienia. Opierając się na materiałach zebranych 
w określonej populacji naszego kraju zaproponował 
w swojej koncepcji opracowanie równań regresji utwo-
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rzonych na podstawie korelacji wielokrotnej bądź pro-
stej (pod pewnymi warunkami) i wykorzystanie metody 
grafi cznej ilustrującej linię regresji na osi współrzęd-
nych. Poza oryginalną koncepcją metodologiczną po-
dejścia badawczego, nowością w pracach A. Haleczki 
[19, 49, 50] było skierowanie uwagi na potrzebę wyko-
rzystywania norm grupowych w ustalaniu wieku morfo-
logicznego, a nie populacyjnych. Jego zdaniem: 

„Bardziej racjonalne wydaje się tworzenie norm docelo-
wych poprzez przyjęcie jako wzorców grup złożonych z osób 
o odpowiednim usprawnieniu ruchowym”  [19].

 
W ten sposób został potwierdzony znany pogląd 

antropologów, że normy powinny być opracowane 
dla potrzeb określonych środowisk [11]. Taki pogląd 
wrocławskiego badacza  podważał tendencje do od-
noszenia wyników do norm ogólnopolskich, uwzględ-
nianych w pracach J. Mydlarskiego [43, 73] i R. 
Trześniowskiego [47, 48]. Na konieczność wykorzy-
stania takich norm w ustaleniu zaawansowania rozwo-
jowego kierował uwagę już antropolog K. Stojanowski 
[55] w dyskusji z C. Schiötzem [75], autorem nor-
weskiej formuły obliczania wieku morfologicznego. 
Polski antropolog zwracał wówczas uwagę na po-
trzebę uwzględniania czynnika rasowego w takim 
działaniu. Trudno jednak nie wskazać w dyskusji na 
budzący wątpliwość sposób argumentacji A. Haleczki 
[19],  potrzeby stosowania środowiskowych norm, jako 
biologicznych punktów odniesienia. Jak się wydaje, 
upatruje on przyczyn zróżnicowania rozwoju biolo-
gicznego, ujmowanego holistycznie, jako wymiar roz-
woju somatycznego, funkcjonalnego i motorycznego. 
W takim ujęciu ważnym czynnikiem wpływającym na  
rozwój motoryczny jest poziom aktywności ruchowej 
osobników. Opierając się na poglądach  Przewędy 
[76],  a także Romanowskiego [78] postawił w sposób 
polemiczny pytanie:

 
„[…] czy słusznym jest – przy pogłębiającej się dyspro-

porcji między rozwojem somatycznym a motorycznym dzieci 
i młodzieży – tworzyć normy na podstawie przeciętnych wy-
ników całej populacji?” 

Wydaje się, że zgodnie z koncepcją Wolańskiego 
[79] tryb życia i aktywność ruchową należy traktować 
jako jeden z kilku innych czynników warunkujących 
rozwój biologiczny człowieka i tym samym przyczyn 
trendów gradientów i trendów sekularnych. W zawiązku 
z tym propozycja tworzenia biologicznych punktów od-
niesienia do określenia wieku morfologicznego rozwoju 
na podstawie tej propozycji wydaje się dyskusyjna. 

Chociaż w formule do obliczania wieku morfologicz-
nego u ww. kontynuatorów koncepcji J. Mydlarskiego 
[43, 73] uwzględniono wiek kalendarzowy, mimo to 
warto podkreślić, że tylko w pracach A. Haleczki [19, 49, 
50] podjęto próbę uzasadnienia takiego postępowania 
badawczego. Otóż jako argument podano w nich, po-
dobnie jak w poglądach Schiötza [75], zależność mię-
dzy wiekiem metrykalnym a doświadczeniem rucho-
wym. Według wrocławskiego badacza motryczności: 
„Ta hipoteza została w pełni zweryfi kowana; uzyskane 
wyniki wykazały zgodną z oczekiwaniem dominację 
motoryczną identycznych pod względem podstawo-
wych cech budowy ciała, lecz starszych metrykalnie 
osobników” [49]. Jego zadaniem:

„[…] z dwu osobników znajdujących się na tym samym 
etapie dojrzewania, tzn. posiadających te same warunki 
somatyczne oraz charakteryzujących się jednakowym 
stopniem aktywności ruchowej, wyższy poziom sprawności 
motorycznej powinien reprezentować dzięki większemu do-
świadczeniu ruchowemu, osobnik starszy metrykalnie” [19].

Niewątpliwie jest to słuszny pogląd, ale uwzględ-
niając holistyczny punkt widzenia na temat przysto-
sowania się człowieka do warunków życia, warto 
jednak zwrócić uwagę, że – mówiąc o zaawansowa-
niu rozwoju biologicznego – należy brać pod uwagę 
cechy fenotypowe, czyli takie, które są ukształtowane 
w konkretnych warunkach środowiskowych na pod-
łożu genetycznym. W takim ujęciu nie sądzimy, aby 
do nich zaliczać „doświadczeń ruchowych”, które 
miałyby być w myśl omawianej koncepcji „papierkiem 
lakmusowym” który odzwierciedla nabyte w toku onto-
genezy doświadczenia ruchowe. Takie „doświadcze-
nia ruchowe” albo „zdolności specjalne”, albo mówiąc 
jeszcze inaczej – „umiejętności”, w ujęciu krakowskiej 
„szkoły antropomotoryki” [80] nie należą do cech biolo-
gicznych.  Nie można ich traktować na równi z predys-
pozycjami somatycznymi, takimi jak: masa i wysokość 
ciała. Nie mogą być też brane pod uwagę w określaniu 
poziomu rozwoju biologicznego, ponieważ obejmuje on 
całokształt procesów biochemicznych i biofi zycznych, 
które są charakterystyczne dla organizmów żywych, 
pomijając jedynie nadbudowę funkcjonalną wyższych 
pięter centralnego układu nerwowego, jaką jest sfera 
życia psychicznego człowieka [11, 81]. A do takiej sfery 
należy zaliczyć przecież zdobywanie doświadczeń ru-
chowych czy też umiejętności. Inną kwestią dyskusyjną 
jest możliwość wykorzystania regresji liniowej do oceny 
sprawności fi zycznej w świetle badań nad związkami 
między podłożem somatycznym a strukturą motorycz-
ności W. Osińskiego [82]. 
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Bardziej przekonywujące dowody na włączenie 
wieku metrykalnego do formuły obliczeniowej mo-
głyby wynikać z przeprowadzonych analiz siły związku 
między wiekiem metrykalnym a dwoma pozostałymi 
komponentami struktury formuły obliczeniowej wieku 
morfologicznego. W dostępnych materiałach nie za-
mieszczono jednak informacji na ten temat. 

W świetle dotychczasowych rozważań nad koncep-
cją określania zaawansowania rozwoju biologicznego 
z wykorzystaniem metody antropologicznej, a także 
wykorzystywania jej w celu relatywizacji sprawno-
ści fi zycznej, począwszy od najstarszej propozycji 
J. Mydlarskiego [43, 73], a na podejściu badawczym 
S. Żaka skończywszy [20], można postawić tezę, że 
nadal nie doprowadziły one do rozwiązania problemu 
dwuczłonowej czy trzyczłonowej struktury formuły obli-
czeniowej wieku rozwoju morfologicznego. 

Trudno też uważać, za przeciwwagę takiego ujęcia 
alternatywy (trójczłonowość, czy dwuczłonowość struk-
tury) podejmowane przez różnych autorów próby jej 
modyfi kacji poprzez powiększanie [18, 21]  lub zmniej-
szanie [16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 30] liczby składowych 
struktury norweskiej formuły obliczeniowej. Zostały 
one poddane krytycznej ocenie [24, 29] i poza jej naj-
nowszą wersją, autorstwa warszawskich badaczy mo-
toryczności człowieka [28] – nie znajdują zwolenników. 

Przykładem tego może być krakowska propozy-
cja relatywizacji sprawności fi zycznej [17].  Według 
twórcy krakowskiej szkoły antropomotoryki punktem 
odniesienia do jej struktury mógł być tylko wiek rozwoju 
cechy silnie uwarunkowanej genetycznie, jaką jest wy-
sokość ciała. Jak to zaznaczono wcześniej, zdaniem 
A. Szklarskiej [24] taki sposób postępowania, polega-
jący na porównaniu wielkości unormowanych różnic 
określonej zdolności i wysokości ciała byłoby słuszne 
tylko wówczas, gdyby była pewność, że  korelacja mię-
dzy wysokością ciała a poszczególnymi elementami 
struktury sprawności fi zycznej wynosiłaby 100%.  

Za interesująca w sensie aplikacyjnym, ale również 
dyskusyjną można uważać najnowszą warszawską 
propozycję podobnego uproszczenia relatywnej oceny 
sprawności fi zycznej badanej testem Eurofi t [27, 28], 
z wykorzystaniem tylko jednego punktu odniesienia, 
jakim jest poziom rozwoju wysokości ciała. Służy on 
do obliczenia „poprawki na wiek wysokości ciała” oraz 
stałego wskaźnika tempa jej rozwoju: 2,4 dla chłopców 
i 3,0 dla dziewcząt [27, 28]. Pomijając niewątpliwe za-
lety praktyczne takiego uproszczonego postępowania 
badawczego, to warto zwrócić uwagę na poglądy w tej 
kwestii wypowiedziane w jednej z recenzji ww. propo-

zycji:  „[…] nie wypracowano dotąd wspólnego stano-
wiska metodycznego, w jaki sposób eliminować wpływ 
zaawansowania rozwoju z wyników sprawności fi zycz-
nej” [29]. Jak z powyższego wynika próby uproszcze-
nia „trójczynnikowego wzoru wyliczenia wieku rozwo-
jowego poprzez wykorzystanie tylko cechy o wysokim 
stopniu odziedziczalności budzi zastrzeżenia [24, 29]. 

Żadna z omówionych dotąd koncepcji modyfi kacji 
norweskiej formuły obliczeniowej nie przyniosła po-
żądanych rezultatów poznawczych, ani aplikacyjnych. 
Naszym zdaniem w dużym stopniu przyczyną tego 
było odwoływanie się w wyborze określonej drogi 
postępowania metodologicznego do racji wypływają-
cych z przesłanek logicznych, a nie matematycznych 
Strzyżewskiego i Kodury [18] (WMF = średnia arytme-
tyczna wieku metrykalnego, wieku masy i wysokości 
ciała oraz wieku drugorzędnych cech płciowych). Za 
bardzo udaną próbę innego podejścia badawczego 
należy uważać weryfi kację przyjętych a priori założeń 
do konstrukcji określonego wskaźnika obliczeniowego 
wieku biologicznego w rozszerzonej formuły oblicze-
niowej wieku morfologiczno-fi zjologicznego, którą zna-
leźć można także u J. Januszewskiego i H. Majchrzyk 
[21]. Wykazano w niej (przy zastosowaniu do analizy 
materiałów pochodzących z tej samej populacji), nie 
tylko sztuczne poszerzanie norweskiej formuły oblicza-
nia wieku morfologicznego poprzez dodanie do niej za-
wansowania w rozwoju drugorzędnych cech płciowych, 
ale również zasadność uwzględnienia w niej wieku ka-
lendarzowego, wbrew innemu stanowisku ww. autorów 
[18] dyskutowanego wskaźnika.  Była to – naszym zda-
niem – pierwsza w Polsce próba oparcia się w dyskusji 
na temat konstrukcji formuły obliczeniowej wieku mor-
fologicznego, na metodzie indukcyjnej. 

Jej pokłosiem była też akceptacja modyfi kacji pier-
wotnej struktury formuły obliczeniowej wieku morfolo-
gicznego zgodnie z propozycją S. Żaka [20] zamiany 
wieku masy ciała na wiek masy ciała szczupłego. 

Takie stanowisko zostało poddane w wątpliwość 
w artykule dyskusyjnym Propozycja nowego podejścia 
do relatywnej oceny sprawności fi zycznej [1]. Jego 
Autor sceptycznie odniósł się nie tylko do możliwo-
ści obliczenia i wykorzystania masy ciała szczupłego 
przez uczniów i nauczycieli wychowania fi zycznego, 
ale również podważył sens podejścia do opracowanych 
tabel punktacyjnych sprawności fi zycznej w określonej 
koncepcji jej relatywizacji. W zamian zaproponowano 
modyfi kację tradycyjnego sposobu oceny wartości 
wynikowej pomiaru sprawności fi zycznej w skali T 
z podziałem na wiek badanych, co powinno umożliwić 
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analizę dynamiki rozwoju sprawności fi zycznej z wie-
kiem, konfrontowanie znormalizowanych efektów mo-
torycznych ze sobą oraz osiągniętych rezultatów przez 
dziewczęta i chłopców. Jak na razie bardzo interesu-
jąca propozycja współautora niniejszego opracowa-
nia, nawiązująca do wcześniejszych koncepcji oceny 
sprawności specjalnej w sporcie [14, 15], jak również 
późniejsze nasze sugestie odnośnie oceny sprawności 
studentów [3], nie znalazły obecnie uznania w aplikacji 
wychowania fi zycznego i sportu6. Nie podejmując się 
oceny podstaw metodologicznych, na których oparto 
się przy obliczaniu punktów za wyniki pomiarów często 
o skośnym rozkładzie, co wskazywano między innymi 
we wcześniej przytoczonych własnych propozycjach 
rozwiązań ewaluacji sprawności fi zycznej, to należy 
zaznaczyć, że na pewno rozwiązanie krakowskie mo-
głoby się okazać godniejsze większej uwagi ze wzglę-
dów na poprawność postępowania metodologicznego 
oraz łatwość i dostępność opracowania materiałów. 
Pomijając kwestie implikacji praktycznej rezultatów po-
stępowania badawczego, to warto zwrócić uwagę na 
jego podstawy metodologiczne. Otóż wykorzystano 
w nim połączenie wyników postępowania matema-
tycznego (indukcyjnego) z logicznym (dedukcyjnym). 
W związku z tym w podsumowaniu dyskusji [1] nad 
wartością relatywnej oceny zastosowanej w recenzo-
wanej pracy można przeczytać następującą konkluzję: 

„Powyższa teza upoważnia do stwierdzenia, że skala T 
w teście Żaka nie budzi zastrzeżeń rzeczowych, rodzi na-
tomiast wątpliwości wspomnianej już natury logicznej oraz 
dodatkowo – aplikacyjnej”. 

Ponadto warto podkreślić, że w przedstawio-
nym założeniu tworzenia tabel punktacyjnych J. 
Januszewskiego [1], nie brano pod uwagę relatywizacji 
ze względu na wiek morfologicznego rozwoju (podob-
nie jak we wcześniejszych propozycjach testów spraw-
ności fi zycznej [36, 37, 38, 39]). Uważano bowiem, że 
zgodnie z istotą skali punktowej „T”, dochodzi przy jej 
zastosowaniu do wyeliminowania wieku biologicz-
nego rozwoju bez względu na to czy podzieli się 
osobników na grupy z uwzględnieniem wieku ka-
lendarzowego czy też morfologicznego. 

6  Na podstawie rozporządzeń ministerialnych [83] do wy-
korzystania zalecona jest warszawska metoda oceny spraw-
ności fi zycznej, uwzględniająca w swej strukturze bardzo odległe 
w czasie próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, 
który zatwierdzono na Olimpiadzie w Tokio [28]. Nowa podstawa 
programowa szkolnego wychowania fi zycznego [84] pozostawia 
dużą dowolność nauczycielom w ocenie potencjału motorycznego 
uczniów.

W związku z tym relatywna ocena sprawności mo-
torycznej ze względu na wiek biologicznego rozwoju, 
która powinna być integralną częścią działań peda-
gogicznych, jest możliwa do przeprowadzenia dodat-
kowych czynności polegających na ustaleniu wieku 
morfologicznego rozwoju. W tym przypadku właściwie 
przeprowadzoną procedurę obliczeniową warunkuje 
posiadanie właściwych punktów odniesienia poziomu 
rozwoju wysokości i masy ciała. Jak wcześniej wyka-
zano problemem był wiek kalendarzowy. W zawiązku 
z tym dylemat, czy uwzględnić trójczłonowy czy dwu-
członowy wiek morfologiczny w ocenie wybranych 
komponentów sprawności fi zycznej dziewcząt i chłop-
ców w ujęciu zdrowia jest ciągle aktualny. 

W niniejszym opracowaniu, jak również we wcze-
śniej publikowanych przez nas artykułach na łamach 
„Antropomotoryki” [4–6] nawiązaliśmy do tradycyjnej, 
antropologicznej metody określania wieku biologicz-
nego rozwoju. W losowo wybranych grupach ze skraj-
nych przedziałów rozkładu normalnego wieku morfo-
logicznego i kalendarzowego osobników obojga płci 
rozważaliśmy –wykorzystując proste charakterystyki 
statystyczne oraz korelację prostą i cząstkową – pro-
blem włączania wieku kalendarzowego do formuły 
obliczania wieku morfologicznego, którą blisko wiek 
temu zaproponowali norwescy badacze motoryczności 
człowieka. Początkowo obliczenia statystyczne prze-
prowadzono dla wszystkich porównywanych zespołów, 
w grupach wieku kalendarzowego oraz w skrajnych 
frakcjach badanych, wyłonionych ze względu na „trój-
czynnikowy wiek morfologiczny”.  Zastosowanie ko-
relacji prostych i cząstkowej między poszczególnymi 
składowymi sprawności fi zycznej w ujęciu zdrowia, 
i wieku morfologicznego i jego składowych, pozwo-
liło zauważyć (głównie w młodszym wieku szkolnym 
i w czasie dojrzewania płciowego chłopców i dziew-
cząt) znaczącą rolę wieku kalendarzowego w ustale-
niu wieku morfologicznego. Skłanialiśmy się zatem do 
przyjęcia stanowiska, iż nie ma podstaw – zwłaszcza 
w przypadku wieku intensywnego wzrastania – do po-
mijania z obliczeń wieku morfologicznego jednego ze 
składowych proponowanej formuły, jakim jest wiek ka-
lendarzowy. O słuszności takiego poglądu świadczyły, 
w naszym przekonaniu, wcześniejsze doniesienia in-
nych autorów [19, 21, 25].  

Dalsze nasze badania, w których podstawą do 
wyróżnienia grup osobników rozwojowo starszych 
i młodszych w skrajnych frakcjach był oddzielnie: wiek 
masy i wiek wysokości ciała, z pominięciem wieku mor-
fologicznego [6], nie potwierdziły tak optymistycznego 
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wniosku. Przeprowadzona analiza statystyczna dała 
podstawy do przyjęcia założenia, że wiek kalendarzowy 
może być usunięty bez konsekwencji z tradycyjnej for-
muły, zaproponowanej przez Norwegów na początku 
ubiegłego stulecia (iloraz sumy wieku metrykalnego 
wieku masy, wieku wysokości ciała). Wiek metrykalny 
nie spełniał roli czynnika istotnie wpływającego 
na obliczenie wieku morfologicznego. Nie miał też 
znaczenia w determinacji rozwoju komponentów 
motorycznych i funkcjonalnych sprawności fi zycz-
nej badanej w konwencji zdrowia. Nasze badania 
dorzuciły więc argumentów do wcześniejszych naszych 
rozwiązań na temat wykorzystywania norm w określa-
niu wieku rozwoju biologicznego i głosów antropologów 
domagających się obliczania wieku biologicznego roz-
woju metodami antropologicznymi z wykorzystaniem 
pomiaru tylko poziomu cech biologicznych, do których 
zaliczano wysokość i masę ciała.

W świetle takich spostrzeżeń nasuwa się pytanie: 
dlaczego zauważono inne związki korelacyjne w po-
przednich naszych badaniach? Wydaje się, że w tym 
przypadku należałoby wskazać na kryterium wyróżniania 
grupy „starszych” i „młodszych”, jakim był ich wiek mor-
fologicznego rozwoju. Jak wiadomo zgodnie z formułą 
jego obliczania wiek kalendarzowy był do niej włączony 
i w jakimś stopniu rzutował na wartość wieku morfolo-
gicznego W związku z tym w korelacjach między wie-
kiem kalendarzowym a ilorazem którego wartość tworzył 
mogły ujawnić się związki matematyczne w przeprowa-
dzonych obliczeniach korelacyjnych. W pewnym sensie 
takie wyniki były przykładem zaistnienia artefaktu, a nie 
prawidłowości biologicznych. Na jego zaistnienie wska-
zują wyniki zamieszczone w niniejszym i wcześniejszym 
opracowaniu [6], w których uwzględniono inne kryterium 
podziału badanych na grupy.

Nasze badania potwierdziły zatem potrzebę uwzględ-
nienia w określaniu wieku zaawansowania w rozwoju 
biologicznym tylko podstawowych cech somatycznych, 
które są tradycyjnie uwzględniane we wzorze określa-
jącym wiek morfologiczny. Należy przy tym podkre-

ślić, że przy wysokich związkach korelacyjnych obu 
cech somatycznych ujawniła się w naszych badaniach 
większa siła związku masy ciała z wiekiem morfo-
logicznym niż wysokości ciała. Takie spostrzeżenie 
w dużym stopniu może świadczyć o potrzebie oparcia 
się w ustalaniu zaawansowania rozwoju biologicznego 
na dwóch cechach biologicznych, a nie tylko wysokości 
ciała, co postuluje warszawska koncepcja relatywnej 
oceny sprawności fi zycznej [27, 28].

Ponadto wykazany w niniejszym opracowaniu 
i wcześniejszym [6] brak zależności w badanej popu-
lacji dziewcząt i chłopców między ich rozwojem mor-
fologicznym a poziomem rozwoju struktury sprawności 
fi zycznej ujętej w konwencji zdrowia może prowadzić 
do wniosku, że rozwój somatyczny (będący pod-
stawą do określenia zaawansowania w rozwoju bio-
logicznego) i motoryczny przebiega oddzielnymi 
torami. W związku z tym  nie można poprzestać na 
ocenie sprawności fi zycznej tylko z uwzględnieniem 
wieku metrykalnego, czy też – jak sugerowano w nie-
których pracach [18, 19, 21] ze względu na wiek za-
wansowania rozwoju funkcjonalnego, ale konieczna 
jest jej relatywizacja ze względu na czynnik rozwojowy. 
Naszym zdaniem w takim postępowaniu należa-
łoby uwzględnić konstrukcję tabel punktowych 
w ujęciu krakowskim [1, 2, 3] oraz ocenę wieku 
morfologicznego rozwoju z uwzględnieniem tylko 
wieku wysokości i masy ciała. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że do takiego wskaź-
nika wieku biologicznego można mieć zastrzeżenia, 
gdyż jest opracowany na podstawie populacyjnych 
punktów odniesienia. W związku z tym problem indy-
widualnych torów rozwojowych oraz indywidualna, do-
kładna  ocena wieku rozwoju biologicznego na podsta-
wie dotychczasowych metod antropologicznych może 
budzić wątpliwości. Sądzimy jednak, że mimo niedostat-
ków stosowanych dotąd formuł obliczeń wieku morfolo-
gicznego nasze badania przyczyniły się do znalezienia 
dowodów na wybór w badaniach screeningowych wła-
ściwszej drogi postępowania diagnostycznego. 
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SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA 
I POZIOM ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH 

11-LETNICH DZIECI

MENTAL EFFICIENCY AND MOTOR ABILITY 
IN 11 YEARS AGED CHILDREN

Adam Haleczko*, Ryszard Jezierski**, Leszek Korzewa***, 
Ewa Misiołek***, Urszula Włodarczyk***

****dr,  Wrocław, ul. Kotsisa 21/4
****dr, Wrocław, ul. Sempołowskiej 74a/8
****dr, Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki, AWF, Wrocław, ul. Witelona 25a

Słowa kluczowe: test Ravena, upośledzenie umysłowe, zdolności motoryczne, próby zwinności, 
oceny szkolne

Key words: Raven test, mental handicap, motor abilities, agility tests, school marks

Wstęp. Podstawą psychicznego i umysłowego rozwoju dziecka jest jego prawidłowy rozwój somatyczny 
i motoryczny. O słuszności tej tezy świadczą znaczące związki między upośledzeniem umysłowym a opóźnie-
niem w rozwoju fizycznym i sprawności fizycznej dotyczące głównie koordynacji nerwowo-ruchowej. Autorzy 
szeregu prac podkreślają, iż dzieci wcześnie osiągające rozwój biologiczny charakteryzują się lepszym rozwojem 
fizycznym, wyższymi ocenami sprawności umysłowej, osiągnięciami w nauce szkolnej, jak również przewyższają 
poziomem sprawności fizycznej swoich rówieśników – zarówno tych o wolniejszym, jak i normalnym tempie 
rozwoju. 

W przedwojennej publikacji Pieter [4], wychodząc z założenia, że kora mózgowa warunkująca wyższy sto-
pień jednych funkcji i uzdolnień nie może determinować niskiego stopnia innych funkcji, dochodzi do wniosku 
o istnieniu wysokiej korelacji między intelektem a uzdolnieniami ruchowymi. Odmiennego zdania są badacze 
angielscy, według których związek między inteligencją a sprawnością fizyczną u osobników normalnie rozwija-
jących się jest minimalny lub też brak go całkowicie, podczas gdy u dzieci upośledzonych umysłowo obserwuje 
się wyraźną korelację. W pracach, w których nie badano sprawności umysłowej, można w sposób pośredni 
określić jej wpływ na motorykę – przez porównanie wyników prób sprawności dzieci upośledzonych umysłowo 
z osiągnięciami ich pełnosprawnych intelektualnie rówieśników. Do tego celu najbardziej przydatne są testy 
zdolności koordynacyjnych, potocznie określane jako zwinnościowe. Różnica, jaka występuje w wynikach 
między obu grupami, może dostarczać informacji zarówno o poziomie sprawności umysłowej, jak i fizycznej, 
a pośrednio – o stopniu upośledzenia.

Cel. Mając na względzie skuteczność doboru dzieci do szkolenia sportowego za cel pracy przyjęto poszuki-
wanie prób motorycznych łączących elementy sprawności umysłowej ze zdolnościami motorycznymi. 

Materiał i metody. Informacje dotyczące urodzenia i pomiary podstawowych cech somatycznych 63 dziew-
cząt i 56 chłopców uczęszczających do klas IV posłużyły do oceny rozwoju fizycznego badanych. Dane na temat 
sprawności umysłowej, badanej testem Ravena, uzupełniono końcowymi ocenami przedmiotów szkolnych. 
Poziom zdolności motorycznych określono czterema próbami stosowanymi przy doborze dzieci do szkolenia 
sportowego. Do analizy wyników pomiarów zastosowano podstawowe metody statystyczne.
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Wyniki. Analizując dane dotyczące wieku metrykalnego i morfologicznego, jak również podstawowych cech 
budowy ciała, nie stwierdzono istotnych różnic w porównaniu do populacji dzieci wrocławskich [24]. Wyniki 
dziewcząt i chłopców praktycznie się nie różniły. W ocenie zbiorczej motoryki wyraźnie lepsi byli chłopcy – dzięki 
krótszym czasom przejścia drabinek oraz przejścia nad i pod poprzeczką. Dziewczęta uzyskały nieco lepsze od 
chłopców wyniki w przeskokach przez listwę. W teście Ravena chłopcy rozwiązali poprawnie o jedno zadanie 
więcej niż dziewczęta, natomiast średnie arytmetyczne końcowych ocen szkolnych okazały się identyczne. 
Zgodnie z przewidywaniami, wyższe stopnie z języka polskiego otrzymały dziewczęta, podczas gdy chłopcy – 
z matematyki. Obliczenia korelacji między testem Ravena a próbami motorycznymi wykazały w obu grupach 
statystycznie istotny związek z czasami przeskoków przez listwę. W dalszej kolejności obliczono korelacje 
wyników tej próby i testu Ravena z ocenami szkolnymi. W obu grupach stwierdzono najsilniejsze związki testu 
Ravena z wynikami z matematyki, podczas gdy wartości korelacji ocen z matematyki z przeskokami przez listwę 
okazały się znaczące tylko w grupie chłopców. 

Wnioski. Tylko niektóre z prób zdolności koordynacyjnych wykazują cechy wspólne ze sprawnością umy-
słową, co sugeruje celowość dalszych poszukiwań, z uwzględnieniem dwu możliwości ich uzyskania. Jedną 
stwarza porównanie wielkości różnic w próbach motorycznych przeprowadzanych w grupach osób upośledzo-
nych i pełnosprawnych intelektualnie, drugą zaś – poszukiwanie lub konstrukcja prób motorycznych łączących 
elementy sprawności umysłowej z uzdolnieniami ruchowymi.

Introduction. A proper growth of somatic and motor features creates the basis of correct psychological and 
mental development of a child. This opinion is confirmed by significant relations between mental handicap and 
retardation of the  physical growth as well as development of the physical ability, especially the nerve-motor co-
ordination. Many authors underline, that faster developing children are characterized by better physical growth, 
higher mental efficiency and gain better school marks in comparison to their slower developing and even normally 
developed peers.

Pieter, in his pre-war publication, assuming that cortex which does condition higher level of the one 
function or aptitude cannot determine lower level of the other function, came to a conclusion that the  intel-
lect and the motor aptitudes are highly correlated. Nevertheless the English researchers have quite different 
opinion. They state that in normally developed children  connection between  intelligence and physical ability 
is negligible. However in mentally retarded children such correlation is observed. The influence of mental 
efficiency on motor ability may be studied indirectly, i.e. without direct estimation of the mental efficiency, 
by comparison the results of the motor ability tasks in mentally handicapped and mentally normal children. 
To this end the most useful could be tests of coordination commonly called as agility tests. The difference 
between results of tests in these two groups of children gives information on both the mental efficiency and 
the physical ability.

Aim of the work. Searching for motor trials connected with correlation between mental efficiency and motor 
abilities for the sake of effectiveness of children selection.

 Material and methods. The physical development was estimated on the basis of measurements of basic 
somatic traits and birth data in the group of 63 girls and 56 boys in the fourth form of grammar school. The men-
tal efficiency was established by means of the Raven test and supplemented by final school marks. Results of 
four trials which are used  in selection of children for sport training describe motor abilities of the children under 
consideration. Basic statistical methods were used in working out of data.

Results. In comparison to the population of Wrocław children no difference was found with regard to the 
certificate age and the morphological age as well as in basic morphological traits. Results of girls and boy did not 
differ in fact. Due to the better results of the hang down gym-ladder cross and the pass over and under crossbar 
the boys were better in total estimation of motor ability. Girls obtained the better results in jumps over a batten.  
The results of Raven test were somewhat better in boys than in girls, but average school marks were the same.  
In agreement with common expectations the higher marks in Polish language gained the girls, while boys were 
better in mathematics. Calculation of correlation between Raven test and motor trials showed in both groups 
the significant connection with jumps over a batten.  Then the correlation between school marks and results of 
this trial and Raven test was calculated.  In both groups the most strong connections were found between the 
results of Raven test and the marks in mathematics. However the correlation between marks of mathematics 
and  over batten jumps were significant only in boys.

Conclusions. Only some coordination tests have common features with the mental efficiency.  It  justi-
fies the necessity of doing further research in this field. There are two ways to do it. One – on the basis 
of differences between results of selected motor trials in mentally retarded and mentally normal groups. 
Second – searching or inventing some special motor trials which will connect elements of mental efficiency 
with motor abilities.
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Wstęp

W pierwszych zdaniach swego artykułu, który poświę-
cił współzależności między rozwojem umysłowym 
a sprawnością fi zyczną, Gniewkowski1 przytacza roz-
powszechnioną w piśmiennictwie pedagogicznym opi-
nię, iż „człowiek jest jednością ciała i duszy”. Słowa 
te znajdują również odzwierciedlenie w stanowisku 
Hurlock [2], według której prawidłowy rozwój soma-
tyczny i ruchowy dziecka stanowi podstawę rozwoju 
psychicznego i umysłowego. Jest to nawiązanie do 
wzorca wychowawczego starożytnych Greków, który 
łączył w sobie harmonijny, wywodzący się ze słynnej 
kalokagatii, rozwój ciała i umysłu. Jak podkreśla Pieter, 
„uzdolnienia fi zyczne i umysłowe idą ściśle w parze. 
Kto jest kalos, tj. piękny, zdrów i sprawny, jest zarazem 
i agathos, tj. dzielny (dobry) umysłowo i moralnie” [3, 
s. 194]. 

Autor powyższej wypowiedzi, Pieter, prowadząc 
badania uzdolnień ruchowych i intelektu kandydatów 
do AWF lapidarnie w kilku słowach interpretował ich 
rezultaty: „zachodzi duża zgodność pomiędzy dobrocią 
»mózgu« a dobrocią »talentu w mięśniach«” [s. 199]. 
W jednej z kolejnych publikacji, tym razem poświęconej 
sprawności ruchowej i intelektowi, nawiązując do jego 
dużej zgodności (wysoka korelacja) z uzdolnieniami ru-
chowymi tłumaczy to ich jednolitą podstawą biologicz-
ną. Zdaniem Pietera bowiem „jeśli kora warunkuje w y -
s o k i stopień funkcyj i zdolnień, nie może warunkować 
n i s k i e g o stopnia funkcji innych” [4, s. 246]. Innymi 
słowy, „kto jest głupi intelektualnie, nie może być »mą-
dry« motorycznie i odwrotnie” [s. 246]. 

Autor formułuje hipotezę, zgodnie z którą istnieje 
znaczne prawdopodobieństwo, iż badacz rozporządza-
jący doskonałym testem inteligencji ogólnej i równie do-
skonałym narzędziem do pomiaru uzdolnień ruchowych 
może uzyskać prawie zupełną korelację. W podsumo-
waniu swego artykułu Pieter, omawiając relacje inte-
lektu ze sprawnością, zwraca uwagę na duży wpływ 
zainteresowań badanych na wartość tego związku. 
Jedni uczniowie poświęcają cały swój czas na trening 
i zawody, podczas gdy drudzy skupiają się kształceniu 
intelektualnym, w efekcie czego trudno spodziewać się 
dużej zgodności (korelacyjno-statystycznej) między in-
telektem a sprawnościami motorycznymi. 

Odbiegający od przytoczonego wyżej pogląd 
przedstawia w pracy na temat zależności sprawności 

1 W przeglądzie piśmiennictwa zachowano terminologię sto-
sowaną przez autorów poszczególnych publikacji, związaną m.in. 
z niepełnosprawnością intelektualną.

fi zycznej od poziomu rozwoju umysłowego dzieci i mło-
dzieży Broadhead [5]. Powszechnie wiadomo, że dzieci 
o niższej inteligencji ogólnej wykazują niższy poziom 
sprawności fi zycznej. Zarówno chłopcy, jak i dziew-
częta o niższym poziomie rozwoju umysłowego są 
opóźnieni pod względem sprawności fi zycznej o 2–4 
lata w porównaniu do pełnosprawnych intelektualnie 
rówieśników. Zdaniem jednego z badaczy, Robina [5], 
w populacjach normalnie rozwijających się związek 
między inteligencją umysłową a ogólną sprawnością 
fi zyczną jest minimalny. Badania prowadzone przez 
innego autora, Widdopa [5] potwierdzają brak za-
leżności między inteligencją i sprawnością fi zyczną 
u osobników normalnych w przeciwieństwie do wy-
raźnej korelacji u dzieci upośledzonych umysłowo. 
Badana przez tego autora grupa dzieci o ilorazie in-
teligencji 66–80 uzyskała lepsze wyniki testu spraw-
ności fi zycznej niż ich rówieśnicy o niższym ilorazie 
(50–65), co pozwoliło mu stwierdzić, „że sprawność 
motoryczna dzieci opóźnionych umysłowo jest w pew-
nej części funkcją ich intelektualnych możliwości” [5, 
s. 41]. Konsekwencją uznania słuszności tej tezy jest 
przyjęcie pośredniego wpływu sprawności umysłowej 
na sprawność motoryczną. Oddziaływanie to potwier-
dza wysoka korelacja między stopniem upośledzenia 
umysłowego dzieci i młodzieży szkolnej a zahamo-
waniem w rozwoju sprawności fi zycznej, zwłaszcza 
koordynacji nerwowo-ruchowej [1].

W trzech innych pracach badawczych nie uwzględ-
niono wprawdzie badań sprawności umysłowej, mimo to 
można ją ocenić porównując możliwości ruchowe dzie-
ci upośledzonych umysłowo z osiągnięciami motorycz-
nymi dzieci rozwijających się prawidłowo. W pierwszej 
z nich, autorstwa Wiśniowskiego i Wojciechowskiej [6], 
do badań sprawności fi zycznej upośledzonych umy-
słowo dzieci w wieku 9,5–15,5 lat wykorzystano próby 
zweryfi kowane pod względem rzetelności i trafności 
przez Denisiuka, m.in. bieg zwinnościowy na 15 m 
(bieg, dwa okrążenia chorągiewek lub piłek lekarskich, 
dwa przewroty w przód, bieg na czworakach). Próba ta 
okazała się szczególnie trudna dla dzieci z grupy eks-
perymentalnej, różnica w czasach w stosunku do grupy 
kontrolnej wyniosła w niektórych kategoriach wieku od 
6 s u chłopców do 10 s u dziewcząt. 

Kolejny badacz, Pańczyk [7], do porównania po-
ziomu rozwoju zdolności motorycznych uczniów szkół 
dla lekko upośledzonych umysłowo w wieku 9–13 lat 
oraz ich rówieśników ze szkół normalnych zastosował 
Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. W ze-
stawie prób do oceny zwinności służy bieg wahadło-
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wy 4 × 10 m, polegający na pokonaniu tego dystansu 
z dwukrotnym przeniesieniem drewnianych klocków. W 
tym wypadku prawdopodobnie ze względu na niewiel-
ką złożoność tej próby w jej wynikach nie odnotowano 
znaczących różnic (ocenionych wartościami „t”) między 
obu grupami, w porównaniu do pozostałych prób. 

W 1976 roku w Zakładzie Lekkoatletyki AWF we 
Wrocławiu powstała praca magisterska również poświę-
cona tej tematyce [8]. Porównano sprawność fi zyczną 
chłopców z VII i VIII klas szkoły dla upośledzonych umy-
słowo z uczniami szkoły normalnej. Do oceny sprawności 
posłużył zestaw czterech prób: bieg na 60 m, rzut piłką 
lekarską 2 kg do przodu, skok w dal z miejsca i zwin-
nościowy tor przeszkód (dokładny opis toru znajduje się 
w 45. numerze „Antropomotoryki” [9]). Mimo młodszego 
wieku chłopcy ze szkoły normalnej uzyskali około sied-
miosekundową różnicę w czasach pokonywania toru. 
Dla jej uwypuklenia – rozbieżności w wynikach wszyst-
kich prób przedstawiono w postaci grafi cznej (ryc. 1). 

Współcześnie w teorii motoryczności zwinność we-
dług jednej wersji traktuje się jako kompleksowy zin-
tegrowany zbiór wielu zdolności koordynacyjnych [10]. 
Według drugiej „zwinność to złożona pod względem 
biologicznego podłoża właściwość motoryki, która nie 
może być interpretowana jako synonim pojęć »zdolności 
koordynacyjne« i »koordynacja ruchowa«” [11, s. 134]. 
Autor dla podkreślenia odrębności zakresu znaczenio-
wego szybkości i zwinności przytacza rezultaty analizy 
taksonomicznej, pisząc: „Z d o l n o ś c i  s z y b k o -
ś c i o w e determinują efekty fi nalne ruchów prostych 
cyklicznych i acyklicznych, uzewnętrzniają się głów-
nie poprzez umiejętności elementarne. Z d o l n o ś c i 
z w i n n o ś c i o w e warunkują natomiast jakość prze-
biegu i efektywność wykonania ruchów o złożonej 
strukturze (zmiany kierunku, płaszczyzn i osi w warun-
kach defi cytu czasowego)” [11, s. 139]. 

Niezależnie od tego, do oceny jakiej zdolności za-
licza się zwinnościowy tor przeszkód, można założyć, 
iż wielkość różnicy występującej w tej próbie między 
osobami upośledzonymi umysłowo a sprawnymi może 
służyć do określenia udziału sprawności umysłowej 
w diagnostycznej ocenie tej próby. Może spełniać rów-
nież odwrotną rolę, tzn. dostarczać informacji o stopniu 
niepełnosprawności badanych. Taka wersja zgodna 
jest z punktem widzenia prezentowanym w psychiatrii 
[12, s. 52]. „Dupré wprowadził do psychiatrii określenie 
débilité motrice – tj. niedorozwój motoryki i podkreślił 
korelację między rozwojem intelektualnym a rozwojem 
motorycznym przez tzw. prawo współzależności psy-
chiki z motoryką (loi de psychomotricite). Niedorozwój 

motoryki jest ściśle związany z niedorozwojem umysło-
wym i jak ten – może być ustalony nie tylko badaniem 
neurologicznym, lecz i testowym (skala Oziereckiego)”. 
Autorka wspomnianej pracy nadmienia ponadto, iż brak 
korelacji między rozwojem motoryki a inteligencją nale-
ży do rzadkości.

W badaniach dzieci rozwijających się prawidłowo do 
oceny sprawności umysłowej najczęściej wykorzysty-
wano test Ravena. Jednym z badaczy stosujących ten 
test był Strzyżewski [13]. Dysponując wynikami ponad 
3 tysięcy dzieci w wieku 8–14 lat, do przeprowadzenia 
analizy związków sprawności umysłowej z rozwojem 
fi zycznym, uzdolnieniami ruchowymi i sprawnością fi -
zyczną, do oceny rozwoju umysłowego zastosował ten 
test. Jako kryterium uzdolnień ruchowych przyjął skalę 
rozwoju motorycznego Oziereckiego, sprawność mo-
toryczną ocenił natomiast za pomocą testu Denisiuka. 
Większość współczynników określających korelacje 
uzdolnień z testem Ravena przekroczyła 1% poziom 
istotności. Związki ze sprawnością fi zyczną okazały się 
mniej znaczące. 

Często stosowaną w badaniach dzieci i młodzieży 
szkolnej baterią testów Denisiuka posłużył się również 
Zieliński [14], który do oceny sprawności umysłowej, po-
dobnie jak inni autorzy, użył testu Ravena. Pomiarami 
objął dziewczęta i chłopców w wieku  8–19 lat. W koń-
cowych wnioskach swego artykułu Zieliński stwierdził 
tendencję do współwystępowania wysokiej sprawności 
umysłowej z wysoką sprawnością motoryczną i niskiej 
sprawności umysłowej z niską sprawnością moto-
ryczną, przy czym odnosiło się to przede wszystkim 
do dziewcząt ze szkół podstawowych oraz chłopców 
w wieku 8–12 i 17–19 lat. 

Kilka wybranych prób z baterii testów Eurofi t posłu-
żyło Ignasiak i Wlazło [15] do oceny sprawności dzie-
ci wiejskich w wieku od 9 do 14 lat. Rozwój fi zyczny 
wspomniani badacze określili za pomocą pięciu cech 
budowy ciała, a w pomiarze ogólnej sprawności umy-
słowej zastosowali test matryc Ravena w wersji stan-
dard (TMS-60), przeliczając wyniki na skalę stenową. 
Rozwój somatyczny i motoryczny dzieci porównano 
w dwóch grupach poziomu – o „niskim poziomie inte-
ligencji NI – (steny 1–4)” i „wysokiej WI – (steny 7–10)”. 
Dzieci z grupy WI odznaczały się zarówno wyższymi 
wartościami cech somatycznych, jak i lepszymi wyni-
kami trzech prób sprawności motorycznej. Największą 
ich przewagę nad grupą NI odnotowano w próbie szyb-
kości przemieszczania rąk. Zdaniem autorów może to 
świadczyć, że te cechy sprawności motorycznej, które 
są w większym stopniu zależne od ośrodków koordy-
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Ryc. 1. Grafi czne porównanie rozkładów liczebności grup eksperymentalnej i kontrolnej

Fig. 1. Graphic comparison of distribution of numbers in experimental and control groups
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nacji nerwowo-mięśniowej, są w większej mierze zsyn-
chronizowane z rozwojem sprawności umysłowej. 

W obszernej publikacji Gierat i Górska [16] przed-
stawiają diagnostykę zdolności motorycznych i opis 
predyspozycji stanowiących ich podłoże. Jedną z nich 
– sprawność procesów myślowych badaną niewer-
balnym testem Ravena w tekście i tabelach określo-
no jako myślenie logiczne. Analiza z zastosowaniem 
współczynników korelacji prostej przeprowadzona na 
podstawowym materiale 11–14-letnich dzieci wykazała 
niewiele statystycznie istotnych związków, przy czym 
najwyższe dotyczyły dzieci dwunastoletnich. Natomiast 
bardziej znaczące współzależności stwierdzono po 
zastosowaniu komputerowej diagnostyki (wiedeńskim 
systemem testowym) między zdolnościami koordyna-
cyjnymi a myśleniem logicznym studentów (u kobiet  
44,1%, u mężczyzn 22,5%). 

Metodę testową wykorzystano również jako narzę-
dzie selekcji. W grupie 58 chłopców w wieku 11,5–14 lat, 
uczniów szkółki piłkarskiej, badano inteligencję Skalą 
Matryc Ravena. Z dziewięciu chłopców, którzy uzyska-
li oceny poniżej 30 punktów, siedmiu usunięto bądź 
z powodu niskich postępów w szkoleniu piłkarskim, 
bądź słabych wyników w nauce szkolnej. W końcowym 
wniosku autorzy pracy, Gryglewska i Malczewski [17], 
wskazują, iż wyniki badania tzw. inteligencji ogólnej 
młodych, początkujących piłkarzy mogą dostarczać 
informacji szczególnie przydatnych do oceniany i prze-
widywania ich możliwości sportowych.

W opracowaniu, w którym nie dokonano wprawdzie 
oceny sprawności umysłowej, niemniej jednak interesu-
jącym, o godnym uwagi zjawisku donosi Żukowski [18]. 
W trakcie badań judoków I ligi ustalił ścisłą korelację mię-
dzy czasami reakcji a wynikami zawodników. Ci spośród 
nich, którzy mieli krótsze czasy reakcji, uzyskiwali lepsze 
wyniki, ale tylko do pewnej granicy. Najlepsi, z czasami 
poniżej 0,15 s, z powodu bardzo wysokiej pobudliwości 
nie sprawdzali się na zawodach. Z tego też powodu na-
leżałoby, zdaniem autora, w założeniach selekcji określić 
górną granicę optymalnych czasów reakcji. 

Cel

Mając na uwadze duże znaczenie sprawności umysłowej 
w doborze dzieci do szkolenia sportowego, a stosunko-
wo niewielką wiedzę w tym zakresie, za cel opracowa-
nia przyjęto dążenie do określenia kierunku poszukiwań 
prób motorycznych związanych ściśle z ośrodkami koor-
dynacji nerwowo-mięśniowej, a tym samym uwarunko-
wanych poziomem sprawności umysłowej.

Materiał i metody

Pomiary przeprowadzono w maju 2009 r. w dwóch szko-
łach podstawowych. (Korzystając z okazji serdecznie 
dziękujemy p. mgrowi Leszkowi Motylewskiemu, dyrek-
torowi SP nr 36, i p. mgrowi Zbigniewowi Borowskiemu, 
dyrektorowi SP nr 91 – za udostępnienie obiektów 
i stworzenie warunków do badań. Składamy także po-
dziękowanie za miłe przyjęcie i pomoc w pomiarach 
nauczycielkom wychowania fi zycznego w tych szko-
łach, uprzednio już wymienionym [9].) Dane dotyczące 
daty urodzenia i pomiary podstawowych cech soma-
tycznych 62 dziewcząt i 56 chłopców uczęszczających 
do klas czwartych posłużyły do oceny rozwoju fi zycz-
nego badanych. Do oceny sprawności umysłowej za-
stosowano niewerbalny test Ravena w wersji Standard 
TMS [19, 20], dając badanym 30 minut czasu na roz-
wiązywanie zadań. Skala ta składa się z 5 serii A, B, C, 
D, E, z których każda obejmuje po 12 zadań. Według 
autora jest najbardziej przystosowana do rozwoju umy-
słowego dzieci od dziewiątego do czternastego roku 
życia. Zaznaczyć należy, iż nie jest to test do badania 
„ogólnej inteligencji”, ale służy do badania sprawności 
myślowej, a szczególnie – poprawnego rozumowania 
ściśle związanego z procesem percepcji [21]. 

Aby ustalić, jaki jest wpływ transformacji na wartość 
współczynników korelacji, uzyskane wyniki testu Ravena 
przeliczono w skali stenowej i skali punktów T [22, 23]. 
Możliwości motoryczne dzieci określono za pomocą wy-
branych i sprawdzonych w poprzednich badaniach [9] 
czterech prób, tj. pchnięcia piłki lekarskiej 1 kg sprzed 
klatki piersiowej, przejścia drabinek w zwisie, przejścia 
nad i pod poprzeczką, przeskoków bocznych obunóż 
przez listwę (opis prób w 45. numerze „Anropomotoryki”, 
s. 70–75). Wyniki pomiarów opracowano za pomocą 
podstawowych metod statystycznych [23]. 

Ze względu na pewne odstępstwa od rozkładu 
normalnego, szczególnie dotyczące stopni szkolnych, 
do określenia związków przyjęto korelacje rangowe 
Spearmana. Według Guilforda [23] można uważać, że 
„ρ” Spearmana jest prawie tak rzetelne, jak tej samej 
wielkości „r” Pearsona w próbie tej samej wielkości.

Wyniki

Dane na temat podstawowych cech somatycznych 
nie odbiegały od pomiarów dzieci wrocławskich, któ-
re przeprowadzono w latach 2000/2001 [24]. Średnie 
arytmetyczne wieku metrykalnego, wysokości oraz 
masy ciała dziewcząt i chłopców nie różniły się prak-
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tycznie (tab. 1 i 2). W teście Ravena o jedno zadanie 
więcej rozwiązali chłopcy. Średnie ocen szkolnych były 
zbliżone, tylko z języka polskiego dziewczęta uzyskały 
nieco wyższe noty od chłopców, którzy z kolei otrzy-
mali wyższe stopnie z matematyki. W trzech próbach 
motorycznych i w ocenie łącznej wyraźnie lepsi byli 
chłopcy (dłuższe pchnięcia piłką, krótsze czasy przej-

ścia drabinek oraz przejścia nad i pod poprzeczką), 
ustępując nieznacznie dziewczętom w przeskokach 
bocznych obunóż przez listwę.

Informacji o związkach sprawności umysłowej 
z rozwojem fi zycznym i motoryką dostarczyła anali-
za korelacyjna (tab. 3, 4). W obu grupach sprawność 
umysłowa okazała się całkowicie niezależna od wie-

Tabela 1. Charakterystyka  liczbowa badanych dziewcząt (N = 62)

Table 1. Numerical characteristics of investigated girls (N = 62)

 Lp. Cecha
Trait Min. – max. x– S V

1 Wiek metrykalny[ lata]
Age [years] 10,0–11,5 10,90 0,34 3,1

2 Wysokość ciała [cm]
Body height 132,0–161,0 145,47 7,37 5,1

3 Masa ciała [kg]
Body mass 24,5–59,0 37,82 8,50 22,5

4 Pchnięcie piłki 2 kg sprzed kl. piersiowej [cm]
Chest 2 kg ball put 340–790 522,9 89,0 17,0

5 Przejście drabinek w zwisie [s]
Wall bar cross 4,00–26,89 10,803 6,354 58,8

6 Przejście nad i pod poprzeczką [s]
Pass over and under cross-bar 9,33–18,80 12,822 1,978 15,4

7 Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 2,98–5,60 3,916 0,525 13,4

8
Łączna ocena 4 prób – wskaźnik   

× ×

4
5 6 7Total grade of 4 trials – index 0,21–4,16 1,456 1,017 69,9

9 Test Ravena (wyniki surowe) [pkt]
Raven test (raw scores) 17–55 43,7 7,8 17,8

10 Test Ravena (skala T) [pkt]
Raven test (T scale) 15–65 50,0 10,0 20,0

11 Test Ravena (skala stenowa) [sten]
Raven test (sten scale) 1–10 5,6 2,1 36,6

12 Język polski [stopień]
Polish language [mark] 2–6 4,4 0,9 20,7

13 Język angielski [stopień]
English language [mark] 2–6 4,5 1,0 22,1

14 Historia  [stopień]
History [mark] 2–6 4,5 0,9 20,7

15 Matematyka [stopień]
Mathematics [mark] 2–6 4,2 1,0 23,2

16 Przyroda [stopień]
Nature [mark] 2–6 4,5 0,9 20,9

17 Średnia ocen szkolnych
Average of school marks 2,2–5,6 4,41 0,83 18,9

Poszczególne zmienne we wskaźniku oznaczone są liczbami porządkowymi

The traits in index are marked by ordinal numbers
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ku i cech somatycznych, odnotowano natomiast kilka 
znaczących związków z motoryką. W obu grupach we 
wszystkich skalach dotyczyło to  przeskoków przez li-
stwę, u dziewcząt tylko w dwóch przypadkach przejścia 
nad i pod poprzeczką oraz u chłopców łącznej oceny 
wszystkich prób w skali stenowej.

Wyniki korelacji skłoniły do dalszych działań – okre-
ślenia związków testu Ravena i czasów przeskoków 
bocznych obunóż z ocenami szkolnymi dzieci (tab. 5 
i 6). Najsilniejszy związek ujawnił się w grupie chłop-
ców z matematyką. Jeżeli chodzi o relacje motoryki 
ze sprawnością umysłową (stopnie szkolne), to można 

Tabela 2. Charakterystyka  liczbowa badanych chłopców (N = 56)

Table 2. Numerical characteristics of investigated boys (N = 56)

Lp. Cecha
Trait Min. – max. x– S V

1 Wiek metrykalny [lata]
Age[years] 10,5–11,5 10,93 0,35 3,2

2 Wysokość ciała [cm]
Body height 133,0–158,0 145,78 6,31 4,3

3 Masa ciała [kg]
Body mass 25,5– 62,5 38,81 7,50 19,3

4 Pchnięcie piłki 2 kg sprzed kl. piersiowej [cm]
Chest 2 kg ball put 400–800 563,6 87,2 15,5

5 Przejście drabinek w zwisie [s]
Wall bar cross 3,97–28,22 9,244 5,866 63,5

6 Przejście nad i pod poprzeczką [s]
Pass over and under cross-bar 8,63–18,69 11,998 2,001 16,7

7 Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 2,81–6,79 4,154 0,738 17,8

8
Łączna ocena 4 prób – wskaźnik  

× ×

4
5 6 7Total grade of 4 trials – index 0,19–7,04 1,805 1,221 67,6

9 Test Ravena (wyniki surowe) [pkt]
Raven test (raw scores) 31–59 45,1 7,2 16,0

10 Test Ravena (skala T) [pkt]
Raven test (T scale) 30–69 50,0 10,0 20,0

11 Test Ravena (skala stenowa) [sten]
Raven test (sten scale) 2–10 5,7 2,0 35,4

12 Język polski [stopień]
Polish language [mark] 2–6 4,2 0,8 20,4

13 Język angielski [stopień]
English language [mark] 2–6 4,4 1,1 24,9

14 Historia [stopień]
History [mark] 2–6 4,5 0,9 20,8

15 Matematyka [stopień]
Mathematics [mark] 2–6 4,5 0,9 20,8

16 Przyroda [stopień]
Nature [mark] 3–6 4,6 0,8 17,7

17 Średnia ocen szkolnych 
Average of school marks 2,2–5,8 4,41 0,767 17,4

Poszczególne zmienne we wskaźniku oznaczone są liczbami porządkowymi

The traits in index are marked by ordinal numbers
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Tabela 3. Związki testu Ravena z wiekiem, cechami budowy somatycznej i próbami oceniającymi zdolności motoryczne w grupie dziewcząt (N = 62)

Table 3. Correlation coeffi cients of Raven test with age, somatic traits and trials of motor abilities in group of girls (N = 62)

 Lp.                         Cecha
                        Trait

Test Ravena
(wyniki surowe)

Raven test
(raw scores)

Test Ravena
(skala T)

Raven test
(T scale)

Test Ravena
(skala stenowa)

Raven test
(sten scale)

1 Wiek metrykalny
Age –01 –01 00

2 Wysokość ciała
Body height –05 –05 00

3 Masa ciała
Body mass –14 –14 –10

4 Pchnięcie piłki 2 kg sprzed kl. piersiowej
Chest 2 kg ball put –04 –04 –02

5 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross –11 –11 –10

6 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –26* –26* –24

7 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps –35** –35** –34**

8 Łączna ocena 4 prób
Total grade of 4 trials 15 15 14

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coeffi cients multiplied by 100
 *ρ 0,05 – 25            **ρ 0,01 – 32

Tabela 4. Związki testu Ravena z wiekiem, cechami budowy somatycznej i próbami oceniającymi zdolności motoryczne w grupie chłopców (N = 56)

Table 4. Correlation coeffi cients of Raven test with age, somatic traits and trials of motor abilities in group of boys (N = 56)

Lp.                      Cecha
                     Trait

Test Ravena
(wyniki surowe)

Raven test
(raw scores)

Test Ravena
(skala T)

Raven test
(T scale)

Test Ravena
(skala stenowa)

Raven test
(sten scale)

1 Wiek metrykalny
Age           07 07 06

2 Wysokość ciała
Body height  09  09  08

3 Masa ciała
Body mass –10 –10 –12

4 Pchnięcie piłki 2 kg sprzed kl. piersiowej
Chest 2 kg ball put –02 –02 00

5 Przejście drabinek w zwisie
Wall bar cross  –18 –18 –19

6 Przejście nad i pod poprzeczką
Pass over and under cross-bar –23 –23 –25

7 Przeskoki boczne obunóż
Both-feet lateral jumps –34** –34** –35**

8 Łączna ocena 4 prób
Total grade of 4 trials 25 25 27*

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coeffi cients multiplied by 100
*ρ 0,05 – 26             **ρ 0,01 – 33
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Tabela 5. Związki testu Ravena i przeskoków bocznych obunóż z  ocenami szkolnymi w grupie dziewcząt (N = 62)

Table 5. Correlation coeffi cients of Raven test and both-feet lateral jumps with school marks in group of girls (N = 62)

 Lp.          Cecha
         Trait

Test Ravena
(wyniki surowe)

Raven test
(raw scores)

Test Ravena
(skala T)

Raven test
(T scale)

Test Ravena
(skala stenowa)

Raven test
(sten scale)

Przeskoki boczne 
obunóż

Both-feet lateral 
jumps

1 Język polski
Polish language 42** 42** 43** –15

2 Język angielski
English language 35** 35** 37** –05

3 Historia
History 44** 44** 44** –15

4 Matematyka
Mathematics 52** 52** 52** –15

5 Przyroda
Nature 39** 39** 39** 08

6 Średnia ocen szkolnych 
Average of  school marks 46** 46** 47** –08

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coeffi cients multiplied by 100
*ρ 0,05 – 25             **ρ 0,01 – 32

Tabela 6. Związki testu Ravena i przeskoków bocznych obunóż z ocenami szkolnymi w grupie chłopców (N = 56)

Table 6. Correlation coeffi cients of Raven test and both-feet lateral jumps with school marks in group of boys (N = 56)

 Lp.            Cecha
           Trait

Test Ravena
(wyniki surowe)

Raven test
(raw scores)

Test Ravena
(skala T)

Raven test
(T scale)

Test Ravena
(skala stenowa)

Raven test
(sten scale)

Przeskoki boczne 
obunóż

Both-feet lateral 
jumps

1 Język polski
Polish language 32** 32** 36** –24

2 Język angielski
English language 49** 49** 51** –05

3 Historia
History 41** 41** 42** –12

4 Matematyka
Mathematics 68** 68** 71** –28*

5 Przyroda
Nature 58** 58** 58** –18

6 Średnia ocen szkolnych 
Average of school marks 57** 57** 60** –17

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożono przez 100
All correlation coeffi cients multiplied by 100
*ρ 0,05 – 26             **ρ 0,01 – 33

sądzić, że jest to efekt wysokiej korelacji testu Ravena 
z matematyką (ρ : 0,71) i znaczącej z przeskokami 
(ρ : –0,35). Relacje uzyskane między obu kryteriami 
sprawności umysłowej a tą próbą motoryczną podwyż-

szają jej wartość diagnostyczną przy selekcji i naborze 
do szkolenia sportowego.

Interesujący jest rodowód tej próby, której autorem 
jest Schylling [25]. Powstała w NRD w 1974 r. jako składo-
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wa zestawu testów pod nazwą Körperkoordinationstest 
für Kinder (KTK), przeznaczonego do badań koordyna-
cji dzieci w wieku od 5 do 15 lat [26]. W kraju próbę tę, 
określoną jako „skoki obunóż przez listwę”, wprowadził 
Mynarski [27]. Posłużyła do oceny częstotliwości ru-
chów całego ciała w ramach określania zdolności do 
wykonywania ruchów o wysokiej częstotliwości. Autor 
zdolność tę traktuje hipotetycznie jako koordynacyjną, 
gdyż jest uwarunkowana głównie funkcjami centralne-
go układu nerwowego. Raczek [10] określa ją jako zdol-
ność koordynacyjną, a jednocześnie służącą do oceny 
szybkości. Według Mleczki [28] częstotliwość ruchów 
nie zalicza się wprawdzie do predyspozycji energetycz-
nych, lecz do koordynacyjnych, charakteryzujących się 
sprawnością procesów sterowania i kontroli, to jednak 
uważa się, że stanowi ważną składową zdolności szyb-
kościowych. 

Większość opracowań poświęconych tej zdolno-
ści powstała w ośrodku katowickim. Autorzy jednego 
z nich, dotyczącego wybranych koordynacyjnych zdol-
ności motorycznych dzieci i młodzieży w wieku 7–18 
lat [29], stosując w badaniach przeskoki przez listwę 
stwierdzili średnio lepsze wyniki u dziewcząt do dwuna-
stego roku życia, a w następnych latach zaobserwowali 
u nich regres, podczas gdy u chłopców – stabilizację 
w rozwoju częstotliwości ruchów. Próbę tę wykorzystał 
również Prus [30] do badań rytmu ruchów całego ciała 
11–13-letnich dziewcząt. Do oceny częstotliwości ru-
chów przyjął „tapping” nogą prawą. Autor stwierdza we 
wnioskach, iż adaptacja tych dwóch zdolności przebie-
ga podobnie jak siły i równowagi dynamicznej oraz że 
częstotliwość ruchów jest bardziej podatna na trening 
lekkoatletyczny niż rytm. Na temat zdolności rytmizacji 
ruchów wypowiada się wielu autorów. W jednej z naj-
nowszych publikacji Mynarski i Żywicka [31] podkreśla-
ją, iż jest ona istotnym uwarunkowaniem wielu czynno-
ści ruchowych. 

W poszukiwaniu prób adekwatnych przy naborze 
dzieci do szkolenia sportowego pod uwagę wzięli-
śmy fakt, iż próba częstotliwości ruchów całego cia-
ła – przeskoki boczne obunóż przez listwę służy do 
oceny dwóch zdolności motorycznych – koordyna-
cyjnych i szybkościowych [10, 11, 28]. We wszystkich 

uprzednio przedstawionych badaniach próbę tę wyko-
nywano zgodnie z pierwowzorem [25] w czasie 15 s. 
Mając na uwadze przede wszystkim ocenę szybkości 
ruchów dzieci, uznając za w pełni uzasadnioną suge-
stię Mleczki [28], którego zdaniem czas biegu na 50 m 
lub dłuższy znacznie przekracza granice uzyskiwania 
maksymalnej prędkości przez dzieci, czas próby ogra-
niczyliśmy do wykonania 12 przeskoków (praktycznie 
do około 3–7 sekund). Skrócenie czasu wykonywania 
prób nie wpłynęło negatywnie na ich rzetelność. W ba-
daniach katowickich [32] przy dwóch próbach ucznio-
wie trzecich klas uzyskali rzetelność: dziewczęta rtt – 
0,80, chłopcy rtt – 0,85, my zaś przy trzech próbach 
otrzymaliśmy w grupach dziesięciolatków: dziewczęta 
rtt – 0,86, chłopcy rtt – 0,85. 

W przeglądzie badań biopsychicznych koordy-
nacyjnych zdolności motorycznych w piśmiennictwie 
rosyjskojęzycznym [33, s. 96] Ljach i współautorzy 
wskazują, „że właściwości sensomotoryki są jednymi 
z najbardziej informatywnych i trafnych w ocenie psy-
chomotorycznych zdolności młodych i kwalifi kowanych 
sportowców”. Tym samym rekomendują ich wykorzy-
stanie w doborze do uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych. Aprobując te słowa wybraliśmy przedsta-
wiony w tej publikacji kierunek badań.

Wnioski

Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych w przeglą-
dzie piśmiennictwa badań, na podstawie wielkości róż-
nic w wybranych próbach motorycznych prowadzonych 
w grupach osób upośledzonych umysłowo i sprawnych 
można wnioskować zarówno o stanie niepełnospraw-
ności badanych, jak i o wartościach diagnostycznych 
tych prób w zakresie udziału sprawności umysłowej 
w ocenie motorycznych zdolności koordynacyjnych.

Drugą możliwością ich uzyskania jest poszukiwanie 
lub konstrukcja prób motorycznych łączących elemen-
ty sprawności umysłowej z uzdolnieniami ruchowymi 
zweryfi kowanych pod względem wartości diagnostycz-
nej niewerbalnymi testami inteligencji.

Jako podstawowe działania badawcze na przy-
szłość postuluje się realizację wymienionych zadań.
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Cel pracy. Wraz z postępem cywilizacyjnym i rosnącym uprzemysłowieniem zwiększa się ilość zagrożeń dla 
zdrowia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wśród wielu czynników coraz większą uwagę 
zwraca się na wpływ zanieczyszczenia środowiska na rozwój morfofunkcjonalny człowieka. Celem pracy było 
zatem zbadanie poziomu podstawowych parametrów somatycznych i funkcjonalnych, jaki prezentują chłopcy 
i dziewczęta z rejonu ekologicznie zagrożonego. 

Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła młodzież w wieku 14 lat zamieszkująca Legnicę, czyli jedno 
z głównych miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Badania prowadzone były w kwietniu i maju 
2009 roku i objęły pomiary cech somatycznych: wysokość i masę ciała, sumę trzech fałdów skórno-tłuszczo-
wych, amplitudę klatki piersiowej oraz zdolności funkcjonalnych: siłę ścisku ręki, siłę eksplozywną kończyn 
górnych i dolnych, gibkość, szybkość ruchów kończyny górnej, a także szybkość lokomocyjną. Przeprowadzono 
również ankietę dotyczącą czynników społeczno-ekonomicznych rodzin badanych uczniów. Otrzymane wyniki 
poddano analizie statystycznej. 

Wyniki i wnioski. Pod względem parametrów somatycznych badana młodzież przewyższała większość 
swoich rówieśników z innych regionów kraju, co może wynikać ze stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju 
ekonomicznego oraz miejskiego charakteru Legnicy. Jednocześnie słabsze wyniki w próbach sprawnościowych 
mogły być spowodowane wpływem czynników zewnętrznych, a zwłaszcza zanieczyszczeniem środowiska, 
które to w większym stopniu odbija się na cechach funkcjonalnych niż somatycznych.   

Aim of the work. With the progress of civilization and increasing industrialization, a number of threats to 
health and correct functioning of the human organism is increasing. Amongst many factors the more and more 
great attention is being paid to the influence of the environmental pollution on morphofunctional development 
of man. The aim of work was searching the level of basic somatic and functional parameters at boys and girls 
inhabiting the contaminated ecologically region. 

Material and methods. The subjects selected for the study were young people aged 14 years from the city 
Legnica, located in the Copper Mine District. The research was provided in April and May 2009 and there were 
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measured basic somatic parameters such as: body height and weight, sum of 3 skin-folds-fatty tissue,   amplitude 
of the chest, and functional abilities: static strength of legs, explosive strength of legs and hands, the suppleness, 
the speed of movements of hands and the locomotive speed. A questionnaire form examining socioeconomic 
factors of families of examined pupils was also conducted. 

Results and conclusions. Received results were subjected to a statistical analysis; results achieved by 
boys and girls were compared, and next, results from own examinations were compared with other made on 
inhabitants of different areas of the country and foreign countries. In terms of somatic parameters the examined 
young people achieved better results from the majority of peers from other areas of the country and it can result 
in relatively high level of economy development and urban character of Legnica. Authors also suppose that the 
weaker results in efficiency tests could be caused by the influence of extrinsic factors, especially an environmental 
pollution which influences more on functional than somatic parameters.

Wprowadzenie

Znaczący postęp nauki oraz rosnące uprzemysłowienie 
wyraźnie wpływają na poprawę jakości życia społeczeń-
stwa, powodując jednocześnie powstawanie licznych 
zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Obserwacje 
nad zdrowotnymi zagrożeniami ze strony ekologicznie 
zdegradowanego środowiska były powodem podejmo-
wania badań i pogłębionych analiz nad wpływem i za-
leżnościami między stopniem zanieczyszczenia środo-
wiska a rozwojem somatycznym i motorycznym młodej 
populacji, a także nad konsekwencjami zdrowotnymi 
i pojawianiem się chorób cywilizacyjnych [1–6]. Na 
skutek zwiększania się powierzchni zajmowanej przez 
regiony o wysokim stopniu skażenia stwierdza się, że 
ponad 1/3 polskiego społeczeństwa narażona jest na 
negatywne skutki związane z degradacją środowiska 

[7]. W pracach tych stwierdzono negatywny wpływ 
zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Rozwój soma-
tyczny wykazuje większą odporność na oddziaływanie 
tego typu czynników środowiskowych niż cechy funk-
cjonalne charakteryzujące ludzki organizm [1]. Należy 
jednak pamiętać, że wraz z rozwojem przemysłu, skutki 
oddziaływania różnych zanieczyszczeń mogą być 
trudne do przewidzenia, a zarazem określenie czasu 
i zakresu, w jakim mogą one zaburzyć prawidłowe 
funkcjonowanie, nie jest jednoznaczne [8–10]. 

Konieczne jest zatem stałe diagnozowanie roz-
woju morfofunkcjonalnego dzieci i młodzieży, gdyż 
na podstawie oceny poziomu oraz dynamiki wzrasta-
nia i dojrzewania możliwe jest ograniczenie wpływu 
negatywnych skutków skażenia środowiska na stan 
zdrowia populacji. Ze względu na postępujący rozwój 
cywilizacji i technicyzacji życia, powodujący znaczną 
degradację środowiska naturalnego, bardzo istotne 
jest także, zwłaszcza dla przyszłych pokoleń, groma-
dzenie i analizowanie danych dotyczących przebiegu 
rozwoju morfofunkcjonalnego i psychoruchowego tych 
populacji, które zamieszkują tereny o wysokim stopniu 

rozwoju przemysłu. Negatywne skutki oddziaływania 
zanieczyszczeń przemysłowych mogą ujawnić się do-
piero po wielu latach, dlatego też tak ważne jest sys-
tematyczne monitorowanie ich dopuszczalnych stężeń 
i kontrola wszystkich parametrów organizmu, które 
mogą być narażone na ich niepożądane działanie [6, 
8, 9, 11].

W wielu pracach stwierdza się także, iż najsilniej-
szym determinantem zdrowia jest styl życia człowieka. 
Wśród ludzkich nawyków i postaw prezentowanych 
w zakresie zdrowia, obok właściwego odżywiania oraz 
unikania nałogów i stresu, podkreśla się rolę aktywno-
ści fi zycznej. Jest ona niezwykle przydatna w walce 
z chorobami cywilizacyjnymi oraz wszechstronnie od-
działuje na rozwój człowieka – zarówno w sferze biolo-
gicznej, jak i umysłowej oraz społecznej – podnosząc 
jakość jego życia. Szczególnego znaczenia nabiera 
ona w okresie dojrzewania, kiedy to ludzki organizm 
charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i dużą 
wrażliwością na wpływ wcześniej wymienionych czyn-
ników. Ograniczenie aktywności fi zycznej w okresie 
pokwitania może wpłynąć niekorzystnie na sprawność 
fi zyczną młodego człowieka, powodując straty nie do 
wyrównania w późniejszych latach [10, 12, 13]. Na 
sprawność fi zyczną oddziałują zatem różne czynniki; 
wielu autorów wskazuje na obniżanie się sprawności 
fi zycznej młodzieży, a także na coraz częstsze przy-
padki chorób i innych dolegliwości związanych z se-
denteryjnym trybem życia [12, 14–17].

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu 
rozwoju morfofunkcjonalnego  młodzieży zamieszkują-
cej Legnicę – centralne miasto Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego. Legnica charakteryzuje się wy-
sokim stopniem zanieczyszczenia środowiska natural-
nego w związku z funkcjonowaniem  w obrębie tego 
miasta Huty Miedzi, która od lat sześćdziesiątych XX 
wieku produkuje miedź, a od 2007 r. – także ołów rafi -
nowany. Mimo licznych modernizacji i szerokich działań 
na polu ograniczania negatywnych skutków działalno-
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ści huty, najnowsze badania wskazują, że ponad 11% 
przebadanych dzieci ma nadal wysokie stężenie oło-
wiu we krwi, co stanowi wystarczające uzasadnienie 
do prowadzenia dalszych badań [11, 18, 19].

Materiał i metody

Badania były prowadzone wiosną 2009 r. i będą powta-
rzane cyklicznie w następnych latach. Materiał badawczy 
stanowiły dane pomiarowe młodzieży legnickiej w wieku 
14 lat. Łącznie przebadano 356 osób, z czego do analizy 
wybrano kompletne wyniki badań 153 osób (87 dziew-
cząt i 66 chłopców) z czterech legnickich gimnazjów.

Do oceny poziomu rozwoju somatycznego po-
służono się pomiarami wykonanymi metodą Martina. 
Zmierzono: wysokość i masę ciała, sumę trzech fałdów 
skórno-tłuszczowych oraz  amplitudę klatki piersiowej 
– obliczonej z różnicy między maksymalnym wdechem 
i maksymalnym wydechem. Obliczony został także 
wskaźnik względnej masy ciała – BMI.

W celu zdiagnozowania poziomu rozwoju motorycz-
nego przeprowadzono wybrane próby sprawnościowe 
[20]:
• zaciskanie ręki na dynamometrze ręcznym (siła ści-

sku mięśni ręki i przedramienia),
• rzut piłką lekarską 1 kg (siła eksplozywna kończyn 

górnych),
• skok w dal z miejsca (siła eksplozywna kończyn 

dolnych),
• skłon dosiężny w siadzie – gibkość (zakres rucho-

mości kręgosłupa i stawów biodrowych),

• stukanie w krążki (szybkość ruchów kończyny gór-
nej),

• bieg wahadłowy 10 × 5 m (szybkość lokomocyjna 
i zwinność).

W pracy wykorzystano podstawowe charakterystyki 
statystyczne, obliczając średnią arytmetyczną, odchy-
lenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Do 
oceny istotności różnic między średnimi zastosowano test 
t-Studenta dla grup niezależnych. Przyjęto poziom istot-
ności α ≤ 0,05, a istotne statystycznie różnice oznaczono 
pogrubioną czcionką. Charakterystyki statystyczne oraz 
wartości testu t-Studenta przedstawiono w tabeli 1.

Spośród czynników społeczno-ekonomicznych 
rodzin analizie poddano te, które w wielu pracach wy-
kazuje się jako najsilniej różnicujące poziom rozwoju 
biologicznego potomstwa, tj. wykształcenie rodziców 
oraz liczbę dzieci w rodzinie. W zakresie dzietności 
wyróżniono trzy grupy rodzin: 1 dziecko, 2 dzieci, 3 
i więcej dzieci. Z kolei pod względem wykształcenia 
wyróżniono: wykształcenie wyższe, wykształcenie 
średnie oraz wykształcenie zawodowe i podstawowe. 
Procentową analizę zależności parametrów rozwojo-
wych i motorycznych od czynników społeczno-ekono-
micznych przedstawiono w tabelach 2–7.

Omówienie wyników

Charakterystyki liczbowe cech somatycznych nie 
wskazują na istotne różnice między grupą chłop-
ców i dziewcząt – zarówno pod względem wysokości 

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna wybranych cech somatycznych i wyników prób sprawnościowych chłopców i dziewcząt

Table 1.  Statistical characteristics of selected somatic parameters and dexterity test results of boys and girls

Płeć
Dziewczęta Chłopcy Test t-Studenta

x– s v x– s v t p
Wysokość ciała [cm] 161,32 6,15 3,81 163,39 9,36 5,72 1,64 0,101
Masa ciała [ kg] 52,6 9,24 17,57 55,57 13,77 24,78 1,59 0,113
BMI 20,16 3,03 15,07 20,62 3,69 17,90 0,85 0,395
Σ 3 fałdów 
skórno-tłuszczowych [ mm]

47,48 15,47 32,58 44,95 20,94 46,59 –0,85 0,391

Amplituda klatki piersiowej [cm] 5,68 1,65 29,03 7,21 2,14 29,74 4,96 0,000
Siła ścisku ręki prawej [kG] 23,90 5,42 22,71 29,42 6,56 22,32 5,68 0,000
Skok w dal z miejsca [cm] 153,79 24,83 16,14 176,13 27,50 15,61 5,26 0,000
Rzut piłką lekarską [cm] 540,05 108,59 20,10 651,74 142,82 21,91 5,49 0,000
Bieg wahadłowy 10×5 m [s] 21,79 1,36 6,27 21,10 2,04 9,70 –2,48 0,014
Skłon dosiężny [ cm] 23,06 6,50 41 13,17 7,61 33 –8,75 0,000
Stukanie w krążki [s] 11,77 1,13 9,63 11,68 1,36 11,69 –0,44 0,656
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masy ciała, jak i związanego z nimi wskaźnika masy 
ciała BMI – zaznacza się jednak niewielka przewaga 
chłopców. Również pod względem sumy trzech fał-
dów skórno-tłuszczowych obie płcie różnią się między 
sobą nieznacznie – wyższe wartości uzyskały dziew-
częta. Jedynie pod względem amplitudy klatki piersio-
wej grupa chłopców różni się istotnie statystycznie od 
dziewcząt. Płeć męską charakteryzują także wyższe 
wartości współczynników zmienności większości ana-
lizowanych parametrów, informując o większym zróżni-
cowaniu wewnątrzgrupowym (tab. 1).

W przeciwieństwie do rozwoju parametrów soma-
tycznych, w obrębie cech funkcjonalnych obie grupy 
płci różnią się zdecydowanie. Grupa chłopców uzyskała 

wyższe wartości w próbach diagnozujących: siłę sta-
tyczną mięśni ręki, siłę eksplozywną kończyn górnych 
i dolnych oraz szybkość i zwinność. Grupa dziewcząt 
uzyskała istotnie wyższe wyniki od chłopców jedynie 
w próbie gibkości (tab. 1). 

Na podstawie analizy czynników społeczno-ekono-
micznych rodzin badanej młodzieży stwierdzić można, 
że niska dzietność rodzin badanych uczniów wiąże się 
najczęściej z wyższym poziomem rozwoju morfofunk-
cjonalnego. Przejawia się to szczególnie w poziomie 
rozwoju somatycznego i jest wyraźniejsze u chłopców 
niż dziewcząt (tab. 2). Z niejednorodnym obrazem mamy 
natomiast do czynienia w przypadku rozwoju sprawności 
fi zycznej (tab. 3). W grupie dziewcząt dzietność nie różni-

Tabela 2. Średnie wartości cech somatycznych badanych w zależności od dzietności rodzin

Table 2. Mean values of studied somatic parameters, depending on the numbers of offspring in the families 

Parametry
Dzietność rodzin

CHŁOPCY DZIEWCZĘTA
1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci

Wysokość ciała [cm] 165 164 161 163 161 161
Masa ciała [kg] 59 55 55 52 53 53
Suma 3 fałdów skórno-tłuszcz.  [mm] 51 42 46 46 49 47
Amplituda klatki piersiowej [cm] 6,8 7,1 7,4 6 5,5 5,8

Tabela 3. Średnie wielkości uzyskane w próbach sprawnościowych w zależności od dzietności rodzin.

Table 3. Mean values obtained in dexterity tests depending on the numbers of offspring in the families 

Próby
Dzietność rodzin

CHŁOPCY DZIEWCZĘTA
1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci

Gibkość [cm] 12 13,9 11,9 23,5 21,8 24,9
Siła ścisku ręki [kG] 30 30 28 24 24 24
Rzut piłką lekarską  [m] 6,0 6,7 6,4 5,3 5,3 5,7
Skok w dal z miejsca [m] 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6
Bieg wahadłowy 10 × 5m [s] 22 21 21 21 22 22
Stukanie w krążki [s] 12 11 12 12 12 12

Tabela 4. Średnie wartości cech somatycznych badanych chłopców w zależności od poziomu wykształcenia rodzica

Table 4. Mean values of somatic parameters of boys surveyed, depending on parent education level

Parametry

                     Poziom
wykształcenia rodzica

CHŁOPCY
Wykształcenie OJCA Wykształcenie MATKI

podstawowe / 
zawodowe średnie wyższe podstawowe / 

zawodowe średnie wyższe

Wysokość ciała [cm] 163 161 166 162 162 166
Masa ciała [kg] 57 52 59 52 55 59
Suma 3 fałdów skórno-tłuszcz.  [mm] 47 43 46 39 46 48
Amplituda klatki piersiowej [cm] 7,5 6,7 7,2 7,4 7,0 6,9
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cuje poziomu sprawności fi zycznej. U chłopców zazna-
cza się kierunek korzystniejszych wyników w rodzinach 
małodzietnych – wyjątek stanowią wyniki prób, w których 
przeważają zdolności szybkościowe i zwinność.

W trakcie analizy uzyskanych wyników pod 
kątem wykształcenia ojca i matki nasuwa się spo-

strzeżenie, że wykształcenie matki częściej niż ojca 
przekłada się na wyższy poziom rozwoju somatycz-
nego i motorycznego badanej młodzieży (tab. 4–7). 
Próby o charakterze szybkościowo-zwinnościowym 
lokują się natomiast na tym samym poziomie wśród 
badanych.

Tabela 5. Średnie wartości cech somatycznych badanych dziewcząt w zależności od poziomu wykształcenia rodzica

Table 5. Mean values of somatic parameters of girls surveyed, depending on parent education level

Parametry

Poziom
wykształcenia rodzica

DZIEWCZĘTA

Wykształcenie OJCA Wykształcenie MATKI
podstawowe / 

zawodowe średnie wyższe podstawowe / 
zawodowe średnie wyższe

Wysokość ciała [cm] 160 162 162 159 161 163
Masa ciała [kg] 51 54 53 51 53 54
Suma 3 fałdów skórno-tłuszcz.  [mm] 45 51 46 45 46 51
Amplituda klatki piersiowej [cm] 6,3 5,3 5,6 6,3 5,5 5,5

Tabela 6. Średnie wartości uzyskane w próbach sprawnościowych w zależności od poziomu wykształcenia rodzica (chłopcy)

Table 6. Mean values obtained in dexterity tests depending on parent education level (boys) 

Próby

Poziom
wykształcenia rodzica

CHŁOPCY
Wykształcenie OJCA Wykształcenie MATKI

podstawowe / 
zawodowe średnie wyższe podstawowe / 

zawodowe średnie wyższe

Gibkość [cm] 13 12,3 12,2 14 11,7 13,5
Siła ścisku ręki [kG] 32 28 29 28 29 31
Rzut piłką lekarską  [m] 6,6 6,4 6,6 6,0 6,3 7,1
Skok w dal z miejsca [m] 1,7 1,8 1,8 1,6 1,7 1,9
Bieg wahadłowy 10 × 5m [s] 21 21 21 21,5 21,2 20,8
Stukanie w krążki [s] 11 12 12 12 12 12

Tabela 7. Średnie wartości uzyskane w próbach sprawnościowych w zależności od poziomu wykształcenia rodzica (dziewczęta)

Table 7. Mean values obtained in dexterity tests depending on parent education level (girls) 

Próby

Poziom
wykształcenia rodzica

DZIEWCZĘTA
Wykształcenie OJCA Wykształcenie MATKI

podstawowe / 
zawodowe średnie wyższe podstawowe / 

zawodowe średnie wyższe

Gibkość [cm] 22,8 22,4 24,3 19 23 25
Siła ścisku ręki [kG] 23 25 24 23 25 24
Rzut piłką lekarską  [m] 5,3 5,4 5,5 5,3 5,4 5,4
Skok w dal z miejsca [m] 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6
Bieg wahadłowy 10 × 5m [s] 21 22 21 22 22 21
Stukanie w krążki [s] 12 12 12 12 12 12
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Dyskusja

Ocena poziomu oraz dynamiki rozwoju morfofunkcjo-
nalnego dzieci i młodzieży, stanowi przedmiot licznych 
badań, gdyż dostarcza wielu istotnych informacji na 
temat związków między poziomem rozwoju organizmu 
i wybranymi czynnikami środowiska bytowego [5, 13, 
21–23]. Równie istotne jest nadal zróżnicowanie re-
gionalne, powstające na skutek oddziaływania czyn-
nika urbanizacyjnego. Badania nad różnicami, które 
wywołane są przez odmienne miejsca zamieszkania 
badanych populacji dowodzą, iż młodzież z terenów 
wiejskich jest niższa i lżejsza od swych rówieśników 
z miast [21, 24–26]. Potwierdzają to także wyniki ba-
dań własnych, gdyż młodzież z Legnicy przewyższa 
pod względem parametrów rozwojowych rówieśników 
zamieszkujących tereny wiejskie. Ważnym elementem 
różnicującym jest również wskaźnik migracji charakte-
rystyczny dla zamieszkiwanego terenu oraz związany 
z nim efekt heterozji, który zwiększa wrażliwość mło-
dych organizmów na oddziaływanie czynników ze-
wnętrznych [21, 25, 27]. I w tym przypadku młodzież 
legnicka również wypada korzystniej od wielu, nawet 
większych miast na terenie kraju [1, 23, 28]. 

Należy przypuszczać, że efekt heterozji w połą-
czeniu z korzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną 
mieszkańców skutkuje optymalnym poziomem rozwoju 
młodzieży. Grupa legniczan ustępuje jedynie mło-
dzieży z Polkowic, która jako jedna z najbogatszych 
gmin w Polsce, stwarza jeszcze lepsze warunki eko-
nomiczne stymulujące rozwój swoich mieszkańców 
[3, 17]. Analizie poddano także czynniki społeczne, tj. 
wykształcenie rodziców oraz dzietność badanych ro-
dzin. Badacze wskazują, że wysoki poziom wykształ-
cenia rodzica (a w ostatnich latach – zwłaszcza matki), 
a także pochodzenie z rodziny małodzietnej, może wią-
zać się z korzystniejszymi parametrami rozwojowymi 
potomstwa [27, 29]. Zdecydowana większość rodziców 
z badań własnych deklaruje posiadanie jednego lub 
dwojga dzieci oraz wyższego lub średniego wykształ-
cenia, a to stanowi kolejny element uzasadniający 
wyższe zaawansowanie rozwojowe badanej młodzieży 
w porównaniu z grupami rówieśniczymi. 

Jednocześnie Legnica, jako jedno z głównych 
miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, 
należy do terenów ekologicznie zagrożonych, a u wielu 
jej mieszkańców od najmłodszych lat stwierdza się 
znaczne stężenie ołowiu we krwi, co z kolei w nega-
tywny sposób wpływać może na ich rozwój funkcjo-
nalny. A te właśnie cechy funkcjonalne wymienia się 

jako bardziej wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń śro-
dowiska niż cechy somatyczne. Dlatego też młodzież 
szkolna z rejonu Zagłębia Miedziowego od wielu lat 
poddawana jest badaniom nie tylko poziomu rozwoju 
somatycznego, ale także sprawności fi zycznej [3, 7, 11, 
24]. Młodzież z Legnicy w zakresie poziomu rozwoju 
funkcjonalnego ustępuje swym rówieśnikom z Polkowic 
oraz z miast i wsi małopolskich głównie w próbach oce-
niających szybkość ruchów, siłę eksplozywną, gibkość 
oraz szybkość lokomocyjną. Odnosząc wyniki badań 
własnych do skali normalizacyjnej utworzonej dla testu 
Eurofi t w Holandii, wskazać można, iż rezultaty chłop-
ców i dziewcząt z Legnicy nie przekraczają wartości 
określanej jako przeciętna, a w niektórych próbach lo-
kują się nawet na poziomie oceny niskiej [20]. 

Zgodnie z oczekiwaniami badana 14-letnia mło-
dzież nie wykazuje istotnego zróżnicowania w rozwoju 
podstawowych cech somatycznych. Wyniki badań po-
twierdzają natomiast znaną prawidłowość dymorfi zmu 
płciowego w zakresie motoryki. Chłopcy uzyskują ko-
rzystniejsze wyniki od dziewcząt we wszystkich pró-
bach sprawnościowych, poza gibkością wskazywaną 
przez wielu autorów jako zdolność lepiej rozwiniętą 
u płci żeńskiej [3, 5, 10, 16].

Wiele badań dotyczy także wpływu czynników 
społecznych na rozwój somatyczny młodego czło-
wieka, z których najczęściej analizuje się dzietność 
rodziny oraz poziom wykształcenia rodziców. Według 
danych z piśmiennictwa dzieci z rodzin wielodzietnych 
ustępują pod względem parametrów rozwoju morfo-
funkcjonalnego swym rówieśnikom z rodzin mało-
dzietnych, co też znalazło potwierdzenie w większości 
wyników badań własnych [14, 21, 27, 29]. Podobnie 
jak w pracach innych autorów, badania własne po-
twierdziły fakt, że wyższe wykształcenie rodziców 
wiąże się z wyższym poziomem rozwoju ich dzieci 
[14, 23]. Dodatkowo warto podkreślić, że wyższy po-
ziom wykształcenia matki bardziej niż wykształcenie 
ojca wiąże się z korzystniejszymi parametrami rozwo-
jowymi ich potomstwa [29].

Wyniki i wnioski

1. Wartości poszczególnych parametrów somatycz-
nych badanych uczniów, na tle rówieśników z innych 
regionów kraju, a zwłaszcza z obszarów wiejskich, 
są wyższe.

2. Pod względem poziomu sprawności fi zycznej 
w większości prób badana młodzież ustępuje swym 
rówieśnikom z innych regionów kraju. 
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3. Korzystniejsze parametry rozwojowe i wyniki prób 
sprawnościowych częściej uzyskuje młodzież z ro-
dzin małodzietnych (zwłaszcza chłopcy).

4. Wyższe wykształcenie rodzica wiąże się z wyższym 
poziomem rozwoju potomstwa, przy czym bardziej 
widoczne jest to w relacjach matka – dziecko.
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Cel pracy. Określenie związków między budową somatyczną i sprawno ścią motoryczną dzieci i młodzieży 
a subiektywną jakością życia rodzin, z których się wywodzą.

Materiał i metody. Badaniami objęto 524 uczniów (277 chłopców i 247 dziewcząt) w wieku 8–16 lat uczęsz-
czających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Jedlinie-Zdroju. U dzieci zmierzono wysokość i masę ciała 
oraz trzy fałdy skórno-tłuszczowe. Obliczono także wskaźnik względnej masy ciała i masę ciała szczupłego. 
Przeprowadzono również testy sprawności fizycznej: stukanie w krążki ręką, bieg wahadłowy 10 × 5 metrów, 
skok w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem, rzut 1-kilogramową piłką lekarską oraz skłon dosiężny w przód 
w siadzie oraz wyliczono maksymalną pracę anaerobową. Badania rozwojowe dzieci uzupełniono badaniem 
ankietowym rodziców, dotyczącym jakości życia ich rodzin.

Wyniki badań. W grupie męskiej wskaźnik subiektywnej jakości życia różnicuje istotnie wysokość ciała. 
Najwyżsi są chłopcy, których rodzice deklarują średni poziom satysfakcji ze swojego życia. Ich wysokość ciała 
różni się istotnie od chłopców z rodzin o niskim i wysokim stopniu zadowolenia ze swojego życia. Wśród pa-
rametrów funkcjonalnych tylko szybkość biegowa wykazuje rosnący gradient, wraz ze wzrastającą satysfakcją 
z życia. Znamienne są różnice między grupami z rodzin o niskim i średnim oraz niskim i wysokim poziomie 
subiektywnej jakości życia. Podobne związki występują w grupach żeńskich. Wskaźnik jako ści życia różnicuje 
w sposób monotoniczny wysokość ciała. Najlepszymi wynikami w teście weryfikującym szybkość biegową 
cechują się natomiast dziewczęta z rodzin o średnim poziomie zadowolenia z życia.

Wnioski. Wskaźnik subiektywnej jakości życia rodzin różnicuje istotnie wysokość ciała oraz szybkość bie-
gową badanych dzieci.

Aim of the work. To determine relations between the somatic structure and motor efficiency among children 
and young people, and the subjective qualify of life of the families they come from.

Material and methods. The research included 524 students (277 boys and 247 girls) aged 8–16 that went 
to the primary and junior secondary schools in Jedlina-Zdrój. Height, body mass and three skin-fat folds were 
measured. Furthermore, the body mass index and lean body mass were calculated. Additionally, fitness tests 
were carried out, including: hitting disks with a hand; swinging run for 10 × 5 m; long jump from a spot; sit-ups 
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from lying on the back; throwing a 1kg medicine ball; and bend to reach forward while sitting. Then the maximum 
anaerobic work was calculated. Development tests of children were supplemented by a poll among their parents 
related to the quality of life of their families.

Results. The subjective quality of life index significantly differentiates the height among the men. The tallest 
boys are found among parents who declare the average level of satisfaction of life. Their height significantly dif-
fers from those of boys whose families declare the low and high satisfaction of their life. In respect of functional 
parameters, only the motion pace demonstrate a growing gradient together with an increasing satisfaction of 
life. Differences between groups of families showing low and average, and low and high subjective level of the 
quality of life are characteristic. Likewise among women. The quality of life index differentiates the height in 
a monotonic manner. The best results in the test that verified the running speed were obtained among girls from 
families of the average satisfaction of life level.

Conclusions. The subjective quality of life index among families significantly differentiates the height and 
running speed of tested children.

Wstęp

Procesy rozwoju młodego pokolenia zależą od bar-
dzo wielu czynników o charakterze endogennym (ge-
netyczne i paragenetyczne) oraz egzogennym (bio-
geografi czne i społeczno-ekonomiczne). Niezwykle 
istotną rolę odgrywa także styl życia, którego ważnymi 
komponen tami są: odpowiednio zaprogramowana 
aktywność fi zyczna, racjonalne odżywianie się, prze-
strzeganie zasad higieny czy unikanie nadmiernych 
stresów [1]. Ważne, aczkolwiek rzadko podejmowane 
w piśmiennictwie, są również determinanty rozwoju 
o charakterze psychologicznym i społecznym [2], opi-
sywane w niniejszej pracy za pomocą wskaźnika su-
biektywnej jakości życia.

Powstanie pojęcia „jakość życia” było wynikiem 
rozczarowania wzrostem gospodarczym, uważanym 
wcześniej za zjawisko jednoznacznie pozytywne, 
niosące same dodatnie skutki dla ludzi, a także upo-
wszechniającego się przekonania, że przyrost dóbr 
materialnych nie wystar czy, aby życie stało się szczę-
śliwe. Zaczęto dostrzegać negatywne skutki szybkiego 
wzrostu, do których z pewnością możemy zaliczyć 
m.in. zanieczyszczenie środowiska naturalnego, liczne 
patologie społeczne oraz dezintegrację więzi między-
ludzkich. Zadowolenie z życia nie wynika bowiem tylko 
z warunków, w jakich żyje człowiek oraz dóbr material-
nych, jakie posiada, lecz również zależy od możliwości 
realizacji innych, wyższych wartości i potrzeb, takich 
jak: poczucie bezpieczeństwa, przynależności, współ-
uczestnictwa, akceptacji, sprawiedliwo ści, prawdy oraz 
piękna [3]. 

Jakość życia rozpatrywać można w dwóch aspek-
tach: obiektyw nym i subiektywnym. J a k o ś ć  ż y c i a 
o b i e k t y w n a  to „ogół tych dóbr i usług, sytuacji oraz 
stanów, które stanowią o treści ludzkiego życia” [4]. Jej 
istota polega na pomiarze wartości cech, takich jak: 

dochód, warunki mieszkaniowe, sytuacja materialna, 
liczba dzieci w rodzi nie, wykształcenie, sposób odży-
wiania, lub budowaniu na ich podstawie wskaźników 
opisujących jakość życia [5]. Wskaźniki te mogą obej-
mować swym zakresem bądź warunki życia całych 
zbiorowości, tj. dynamikę PKB, stopę samobójstw itp., 
bądź materialne, zdrowotne czy społeczne warunki 
życia poszczególnych osób [6]. Ważnym aspektem 
jakości życia jest również sprawność psychofi zyczna, 
umożliwiająca człowiekowi samodzielne funkcjonowa-
nie w życiu codziennym [7] oraz możliwość spędzania 
wolnego czasu w preferowany przez siebie sposób [8, 
9]. J a k o ś ć  ż y c i a  s u b i e k t y w n ą  utożsamia się 
natomiast z satysfakcją, jaką czerpią ludzie z różnych 
sfer swojego życia, jest to zatem „odczucie dobrobytu 
przez jednostkę, jej zadowolenie lub niezadowolenie 
z życia” [4]. Tak pojmowana jakość życia odnosi się 
do miar subiektywnych, czyli do indywidualnych kryte-
riów wartościowania. Obejmuje więc ocenę całego życia 
oraz poszczególnych jego aspektów, indywidualnie do-
świadczane wydarzenia stresowe i problemy związane 
z psychiczną adaptacją, system wartości oraz inne 
cechy osobowości, warunkujące postawę wobec ży-
cia, aktywność życiową i zdolność przystosowywania 
się do zmiany społecznej [6]. Konieczność wyróżnienia 
i równoczesnego pomiaru obu rodzajów (obiektywnej 
i subiektywnej) jakości życia wynika ze złożonych re-
lacji, jakie między nimi zachodzą. Nie istnieje bowiem, 
według Campbella [10], jednoznaczny związek między 
obiektywnymi parametrami jakości życia a poziomem 
zadowolenia z niego. W żadnym wypadku nie można 
założyć, że obiektywnej poprawie tych parametrów 
zawsze towarzyszy zwiększone odczucie szczęścia 
[11–13].

Czynniki o charakterze psychologicznym i spo-
łecznym mogą modyfi kować rozwój morfofunkcjonalny 
dziecka. Odbywa się to w sposób pośredni poprzez 
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powiązanie z elemen tami warunków oraz stylu życia, 
które wpływają na organizm bezpośrednio. Do tych 
ostat nich bodźców zaliczyć można ilość i jakość po-
żywienia, sposób spędzania wolnego czasu, zachoro-
walność i związaną z tym dostępność do opieki me-
dycznej, obciążenie pracą fi zyczną, nawyki zdrowotne 
i nałogi oraz szkodliwe rodzaje stresów psychonerwo-
wych [14, 15].

Choć we wcześniejszych pracach poszukiwano 
związków rozwoju somatycznego i motorycznego mło-
dego pokolenia z czynnikami decydującymi o obiek-
tywnej jakości życia rodzin, takimi jak: wykształce-
nie i zawód rodziców, dochód na osobę czy warunki 
mieszka niowe, to niewiele jest opracowań, w których 
próbowano by określić rolę zadowolenia z życia ro-
dzin w procesach rozwoju biologicznego dzieci i mło-
dzieży.

Celem pracy jest określenie związków między bu-
dową somatyczną i sprawnością moto ryczną dzieci 
i młodzieży a subiektywną jakością życia rodzin, z któ-
rych się wywodzą. W pracy zostaną zweryfi kowane 
następujące założenia badawcze:
1. Subiektywna jakość życia rodzin prawdopodobnie 

różnicuje istotnie statystycznie wy brane kompo-
nenty somatyczne badanych dzieci.

2. Poziom sprawności motorycznej badanych być 
może wiąże się w sposób znamienny statystycznie 
z subiektywną jakością życia rodzin, z których się 
oni wywodzą.

Materiał i metody

Materiał do niniejszej pracy stanowią dane uzy-
skane w wyniku badań uczniów Miejskiej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-
-Zdroju, przeprowadzonych w okresie od września do 
grudnia 2004 roku. Ogółem przebadano 524 osoby 
w wieku 8–16 lat, w tym 277 chłopców i 247 dziewcząt 

(tab. 1). Badania o charakterze przekrojowym objęły 
wszystkich uczniów obecnych w szkole, czyli około 
95% dzieci i młodzieży z obu typów szkół. Wszystkie 
pomiary odbywały się o tej samej porze dnia, w go-
dzinach przedpołudniowych, w obiektach szkolnych. 
Badani ubrani byli w strój sportowy i zostali wcześniej 
poinformowani o celu i przebiegu eksperymentu. 
Podziału na grupy wieku dokonano w ten sposób, 
aby odpowiedni wiek był średnią arytmetyczną dol-
nej i górnej granicy przedziału klasowego, dla danej 
grupy wieku, np. do grupy dzieci 8-letnich zaliczono 
wszystkich osobników, których wiek kalendarzowy 
mieścił się w przedziale 7,50–8,49 lat.

U dzieci i młodzieży zmierzono wysokość i masę 
ciała oraz trzy fałdy skórno-tłuszczowe (na brzuchu, 
plecach i tylnej powierzchni ramienia). Pomiary tych 
fałdów są powszechnie stosowane do oceny otłuszcze-
nia podskórnego u dzieci i młodzieży [16]. Korzystając 
z dokonanych pomia rów obliczono wskaźnik względnej 
masy ciała oraz masę ciała szczupłego [17]. Przeprowa-
dzono również następujące próby sprawności fi zycz-
nej: stukanie w krążki ręką, bieg waha dłowy 10 × 5 
metrów, skok w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem, 
rzut 1-kilogramową piłką lekarską oraz skłon dosiężny 
w przód w siadzie [18]. Wyliczono także maksymalną 
pracę anaerobową [19]. Badania rozwojowe dzieci uzu-
pełniono badaniem ankietowym rodziców, dotyczącym 
jakości życia ich rodzin. Zastosowano zmodyfi kowaną 
ankietę jakości życia studentów [20]. 

Ankieta została poddana badaniom pilotażowym 
wśród osób z populacji, na której zostały później prze-
prowadzono badania zasadnicze. Współczynnik rze-
telności ankiety wyniósł 0,884. Na podstawie wyników 
badań ankietowych zbudowany został wskaźnik su-
biektywnej jakości życia. Wartość wskaźnika stanowi 
średnia arytmetyczna odpowiednio punktowanych 
odpowiedzi uzyskanych na wybrane pytania ankiety 
zgodnie z wytycznymi jej autorów. Z całości badanej 

Tabela 1. Liczebność badanych według płci i wieku

Table 1. Number of subjects according to their sex and age

Płeć
(Sex)

Wiek [lata]
(Age [in years])

8 9 10 11 12 13 14 15 16
chłopcy
(boys) 29 32 41 20 32 31 37 29 26

dziewczęta
(girls) 35 36 28 22 29 25 23 27 22

razem
(total) 64 68 69 42 61 56 60 56 48

Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci z Jedliny-Zdroju w świetle subiektywnej jakości życia...



– 62 –

populacji utworzono uporządkowane według wartości 
syntetycznego wskaźnika subiektywnej jakości życia, 
szeregi i podzielono dzieci i młodzież na trzy grupy 
o identycznej liczebności (tercyle), charakteryzujące 
się niską, średnią oraz wysoką subiektywną jakością 
życia. Indywidualne wartości cech somatycznych i wy-
niki prób motorycznych zostały znormalizowane na 
średnią i odchylenie standardowe w grupach wieku. 
Istotność różnic między średnimi określono za po-
mocą analizy wariancji ANOVA dla grup niezależnych. 
Różnice uznano za statystycznie istotne na poziomie 
p < 0,05. Aby stwierdzić, które średnie różnią się od 
siebie istotnie, przeprowadzono również testy najmniej-
szych różnic – NIR.

Wyniki badań

W grupie męskiej wskaźnik subiektywnej jakości ży-
cia różnicuje istotnie statystycznie wysokość ciała 
badanych. Najwyżsi są chłopcy, których rodzice de-
klarują średni poziom satysfakcji z własnego życia. 
Ich wysokość ciała różni się istotnie od dzieci z rodzin 
o niskim i wysokim stopniu zadowolenia ze swojego 
życia. Najmniejszą wysokością ciała charaktery zują 
się chłopcy z rodzin najgorzej oceniających jakość 
swojego życia. Wśród parametrów funkcjonalnych tylko 
szybkość biegowa wykazuje rosnący gradient wraz ze 
wzrastającą satysfakcją z życia rodzin. Znamienne sta-
tystycznie są różnice między grupami z rodzin o niskiej 

Tabela 2. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycznych chłopców (n = 277) między grupami 
wydzielonymi ze względu na subiektywną jakość życia

Table 2. Comparison of normalised somatic parameters and results of motor tests of boys (n = 277) among groups divided according to the subjective 
quality of life

Cecha
(Feature)

ANOVA Wartości średnie
(Mean values)

Porównania post hoc – NIR
(Post hoc comparison – NIR)

F p

subiektywna jakość życia
(subjective quality of life) niska 

–średnia
(low –ave-

rage)

niska 
–wysoka

(low 
–high)

średnia 
–wysoka
(average 

–high)
niska
(low)
n = 88

średnia
(average)

n = 95

wysoka
(high)
n = 94

wiek
(age) 0,74 0,478 0,053 –0,161 –0,073 0,226 0,478 0,609

wysokość ciała
(height) 4,73 0,010* –0,134 0,343 0,032 0,003* 0,300 0,045*

masa ciała
(body mass) 0,63 0,531 0,006 0,184 0,048 0,288 0,805 0,404

BMI
(BMI) 0,13 0,882 0,098 0,012 0,065 0,622 0,851 0,755

∑ fałdów skórno-tłuszczowych
(∑of skin-fat folds) 0,60 0,552 0,005 –0,094 0,093 0,577 0,625 0,277

LBM
(LBM) 0,89 0,412 0,003 0,192 –0,011 0,281 0,940 0,233

stukanie w krążki
(plate tapping) 1,14 0,322 0,083 –0,063 –0,179 0,399 0,133 0,495

bieg wahadłowy 10×5 m
(shuttle run) 4,12 0,018* 0,232 –0,156 –0,214 0,021* 0,009* 0,724

skok w dal z miejsca
(standing broad jump) 1,99 0,140 –0,143 0,191 0,111 0,056 0,146 0,640

siady z leżenia tyłem
(sit-ups) 0,77 0,464 –0,079 0,135 0,063 0,221 0,419 0,672

rzut 1-kg piłką lekarską
(ball throw) 1,69 0,187 –0,122 0,198 0,106 0,074 0,203 0,596

MPA
(MPA) 2,49 0,086 –0,097 0,280 0,083 0,027* 0,291 0,235

skłon dosiężny
(sit and reach) 0,11 0,896 0,022 0,094 0,029 0,674 0,964 0,701

F – wartość statystyki F; p – poziom prawdopodobieństwa; * – p <0,05
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i średniej oraz niskiej i wysokiej subiektywnej jakości 
życia (tab. 2).

Podobne jak w grupach męskich związki odnoto-
wano w grupach żeńskich. Spośród cech somatycz-
nych synkretyczny wskaźnik subiektywnej jakości życia 
różnicuje istotnie statystycznie wysokość ciała bada-
nych dziewcząt. Ich wysokość ciała wzrasta w sposób 
monotoniczny wraz z poprawiającą się samooceną ja-
kości życia rodzin, z których się wywo dzą. Znamienne 
różnice występują między wysokością ciała dziewcząt 
z rodzin o niskim i średnim oraz niskim i wysokim po-
ziomie zadowolenia z życia. W odniesieniu do kompo-

nentów motorycznych wskaźnik zadowolenia z życia 
różnicuje istotnie statystycznie tylko szybkość biegową. 
Najlepsze wyniki w teście sprawdzającym ten przejaw 
ludzkiej motoryczności osiągają dziewczęta z rodzin 
cechujących się średnią oceną satysfakcji z własnego 
życia. Najsłabszym poziomem rozwoju omawianej 
zdolności motorycznej charakteryzują się przedstawi-
cielki płci żeńskiej pochodzące z rodzin o niskiej su-
biektywnej jakości życia. Istotne statystycznie różnice 
odnotowano między szybkością biegową dzieci z ro-
dzin o niskiej i średniej satysfakcji z własnego życia 
(tab. 3).

Tabela 3. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycznych dziewcząt (n = 247) między grupami 
wydzielonymi ze względu na subiektywną jakość życia

Table 3. Comparison of normalised somatic parameters and results of motor tests of girls (n = 247) among groups divided according to the subjective 
quality of life

Cecha
(Feature)

ANOVA Wartości średnie
(Mean values)

Porównania post hoc – NIR
(Post hoc comparison – NIR)

F p

subiektywna jakość życia
(subjective quality of life) niska 

–średnia
(low –ave-

rage)

niska 
–wysoka

(low 
–high)

średnia 
–wysoka
(average 

–high)
niska
(low)
n = 78

średnia
(average)

n = 82

wysoka
(high)
n = 87

wiek
(age) 1,28 0,282 –0,046 –0,149 0,121 0,565 0,338 0,116

wysokość ciała
(height) 4,24 0,016* –0,326 0,106 0,144 0,017* 0,008* 0,826

masa ciała
(body mass) 1,98 0,141 –0,230 0,019 0,107 0,162 0,054 0,607

BMI
(BMI) 0,23 0,794 –0,088 –0,009 0,029 0,657 0,502 0,823

∑ fałdów skórno-tłuszczowych
(∑of skin-fat folds) 1,43 0,242 –0,156 –0,082 0,131 0,685 0,110 0,227

LBM
(LBM) 1,75 0,176 –0,231 0,079 0,052 0,093 0,115 0,878

stukanie w krążki
(plate tapping) 0,32 0,724 0,079 –0,067 –0,001 0,422 0,654 0,707

bieg wahadłowy 10×5 m
(shuttle run) 3,32 0,039* 0,190 –0,267 0,013 0,012* 0,315 0,108

skok w dal z miejsca
(standing broad jump) 0,58 0,562 –0,120 0,047 0,049 0,356 0,342 0,991

siady z leżenia tyłem
(sit-ups) 0,73 0,481 –0,097 –0,012 0,116 0,639 0,233 0,466

rzut 1-kg piłką lekarską
(ball throw) 0,03 0,968 –0,017 –0,031 0,012 0,940 0,868 0,805

MPA
(MPA) 2,06 0,130 –0,233 0,028 0,105 0,139 0,052 0,649

skłon dosiężny
(sit and reach) 0,88 0,415 –0,014 –0,066 0,154 0,774 0,343 0,207

F – wartość statystyki F; p – poziom prawdopodobieństwa; * – p <0,05
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Dyskusja

Problematyka związków rozwoju morfofunkcjonalnego 
dzieci z rodzinnymi czynnikami natury psychologiczno-
socjologicznej nie jest zbyt często podejmowana przez 
badaczy zajmujących się problematyką auksologiczną. 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ogromna 
złożoność i indywidualizm każdego człowieka w defi nio-
waniu swojego szczęścia [12]. Ogólna ocena własnego 
dobrostanu psychicznego dokonywana jest przeważnie 
w sposób dwuwymiarowy [21]. Aspekt emocjonalny, 
czyli swoisty bilans doświadczeń emocjonalnych, bie-
żących oraz tych, które dotyczą dłuższego horyzontu 
czasowego, prze plata się z aspektem poznawczym, 
polegającym na dokonywaniu oceny przeszłego, obec-
nego i przyszłego życia.

Z badań Czapińskiego i Panka [6] wynika, że najważ-
niejszymi obiektywnymi predykato rami wyjaśniającymi 
ogólny dobrostan psychiczny Polaków są: wiek (im ktoś 
jest starszy, tym większe jest prawdopodobieństwo wy-
stępowania u niego gorszej kondycji psychicznej), liczba 
przyjaciół, którzy stanowić mogą swoiste emocjonalne 
wsparcie, dochód na osobę, bezrobocie, praktyki religijne 
oraz małżeństwo. Wnikliwa analiza wyników niektórych 
badań [6, 12] pozwala stwierdzić, że bardzo często to 
nie tyle wzrost wyznaczników prestiżu społecz nego po-
woduje wyższe poczucie szczęścia, ile ich spadek w po-
równaniu z innymi ludźmi obniża zadowolenie ze swojego 
życia i zwiększa pesymizm. Podobną hipotezę wysunął 
Michalos [22], według którego najważniejszą przesłanką 
ogólnego dobrostanu psychicznego jest wynik porównań 
swojego życia z różnego rodzaju standardami. Mogą być 
nimi aspiracje (osoby o większych aspiracjach material-
nych będą mniej zadowolone z rzeczywistego poziomu 
swojego życia) bądź postrzegana przez nas sytuacja in-
nych osób tej samej płci, będących w podobnym wieku 
(np. oznaki bogactwa czy ubóstwa u innych). 

Na gruncie tych teorii można próbować wyjaśnić 
związki wysokości ciała badanych dzieci ze wskaźni-
kiem subiektywnej jakości życia rodzin, z których się 
one wywodzą. Oczywiste jest, że to nie obiektywne 
predykatory dobrostanu rodziny, takie jak dochody 
czy zamożność, bezpośrednio wpływają na rozwój 
somatyczny dziecka. Ważne wydają się tu warunki, 
jakie przy danych zarobkach rodzice mogą stworzyć 
swoim dzieciom. Dochody o odpowiedniej wysokości 
umożliwiają odpowiednie wyposażenie domu, zakup 
żywności i ubrań, a także stworzenie warunków do 
aktywnego spędzania wolnego czasu [23]. Zjawisko to 
znajduje potwierdzenie w licznych badaniach empirycz-

nych. Dzieci, które pochodzą z rodzin reprezentujących 
wyższy poziom statusu ekonomicznego, są roślejsze 
od swoich gorzej sytuowanych rówieśników. Wcześniej 
również dojrzewają fi zjologicznie oraz wchodzą w fazę 
pokwitaniowego skoku tempa wzrastania [24–26].

Sprawność fi zyczna jest swoistym konglomeratem 
wielu składowych, do których zaliczyć można aspekty 
somatyczne, motoryczne, behawioralne oraz genetyczne 
[27]. Wzajemne po wiązania między tymi „wewnętrznymi” 
właściwościami, połączone jeszcze z oddziaływaniem 
na nie czynników z zewnątrz, tzn. środowiskowych i stylu 
życia, implikuje mniej oczywiste związki dziecięcej mo-
toryczności z jakością życia rodzin, z których się wywo-
dzą. Nie dziwi zatem fakt, że z wszystkich analizowanych 
w niniejszej pracy przejawów ludzkiej motoryczności 
wskaźnik subiektywnej jakości życia różnicuje istotnie 
tylko szybkość bie gową badanych. Poziom zadowolenia 
z życia rodziców może oddziaływać na procesy roz woju 
motorycznego ich dzieci wtórnie, decydując o ich zainte-
resowaniach, hierarchii warto ści, które uznają za ważne, 
obyczajach oraz stylu codziennego życia. Zachodzi tu 
zatem swoista transformacja czynników kulturowych 
(obyczaje, system aksjologiczny) w mechani zmy bio-
logiczne, wywołujące zmiany sprawności fi zycznej 
[28]. Hipoteza ta znajduje potwierdzenie w badaniach 
Łopuszańskiej [29], która dowiodła że przedstawiciele 
obu płci, charakteryzujący się wysokim stopniem zado-
wolenia ze swojego życia, są w lepszej kondycji biolo-
gicznej. Dotyczy to zarówno parametrów fi zjologicznych 
(większa pojemność życiowa i sekundowa płuc), jak 
i biochemicznych (stężenie erytrocytów w surowicy krwi, 
poziomu hemoglobiny, kreatyniny i fosfatazy alkalicznej) 
oraz motorycznych (większa gibkość kręgosłupa i lepsza 
koordynacja wzrokowo-ruchowa).

Ogromna złożoność poruszanych w pracy kwestii 
oraz ograniczoność zastosowanych narzędzi badaw-
czych – to powody, dla których problematyka związków 
rozwoju morfofunkcjonalnego młodego pokolenia z su-
biektywną jakością życia ich rodzin wymaga dalszych 
pogłębionych badań w tym zakresie.

Wnioski

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych ba-
dań sformułować można następujące wnioski:
1. Subiektywna jakość życia rodzin różnicuje istotnie 

statystycznie wysokość ciała badanych dzieci.
2. Poziom szybkości biegowej u badanych dzieci 

wiąże się znamiennie statystycznie z subiektywną 
jakością życia ich rodzin.

Daniel Puciato
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Cel pracy. Kierowanie procesem treningowym w gimnastyce sportowej opiera się na uzasadnionych war-
tościach kontroli pozwalających na diagnozowanie i prognozowanie rozwoju sprawności specjalnej i wyników 
sportowych zawodników. Celem badań było określenie współzależności pomiędzy zdolnościami siłowo-wy-
trzymałościowymi a przygotowaniem sportowym zawodników w wybranych konkurencjach gimnastycznych 
na etapie szkolenia ukierunkowanego.

Materiał i metody. Badaniami objęto 15 chłopców w wieku 11–13 lat uprawiających gimnastykę sportową 
na etapie szkolenia ukierunkowanego w klubie sportowym MKS AZS AWFiS Gdańsk i w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Gdańsku. Badania zrealizowano w warunkach laboratoryjnych, treningowych i zawodów spor-
towych w latach 2004–2007. 

Wyniki. Analiza wyników badań dała możliwość wykazania najbardziej informatywnych wskaźników siłowo-
-wytrzymałościowych mających istotny związek z przygotowaniem technicznym gimnastyków w konkurencjach: 
konia z łękami, kółek, poręczy i drążka. Opracowano ilościowe kryteria wskaźników siłowo-wytrzymałościowych, 
sprawności specjalnej i przygotowania technicznego w półrocznych makrocycklach procesu szkoleniowego. 
Przedstawiono indywidualne profile sprawności specjalnej z wykazaniem ich zmiennego charakteru w trzyletnim 
okresie badawczym. 

Wnioski. 1. Największe znaczenie w kontroli na etapie szkolenia ukierunkowanego u gimnastyków wykazały 
wskaźniki siły izometrycznej względnej zginaczy kończyn górnych oraz wytrzymałości siłowej izokinetycznej 
prostowników kończyn górnych. 2. Wyniki badań pozwoliły opracować kryteria oceny zdolności siłowo-wytrzy-
małościowych i poziomu przygotowania sportowego, które dają możliwość odniesienia różnych wskaźników 
kontrolnych do wymagań programowych stawianych w określonym półrocznym makrocyklu w jednolitej 
punktacji. 3. Tworzenie indywidualnych profili sprawności specjalnej umożliwia optymalizację procesu szkolenia 
w poszczególnych makrocyklach treningowych.

Aim of the work. Directing a sports training in artistic gymnastics is based on justified values of control al-
lowing the diagnosis and prognosis of the development of special fitness and athletes’ sports results. The aim 
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of the study was to determine the interdependence between strength-endurance skills and sports preparation in 
athletes of selected gymnastic events at the stage of directed training.

Material and methods. 15 boys aged 11–13 practising artistic gymnastics at the stage of directed training 
in the MKS AZS AWFiS Gdańsk and the Sports Mastery School in Gdansk were subject to the study. The study 
was carried out in laboratory, training and competitive conditions in 2004–2007. 

Results. An analysis of results allowed indicating the most informative strength-endurance indices having 
a significant correlation with the technical preparation in the following events: pommel horse, rings, parallel bars 
and H-bar. Quantitative criteria of the following indices have been worked out: strength-endurance, special fitness 
and technical preparation in half-yearly macrocycles of the training process. Individual profiles of special fitness 
with an indication at their changeable character in the three-year study period have been presented.

Conclusions. 1.The most significant in the control at the directed training stage in gymnasts are indices of 
relative isometric strength of upper extremities flexors and the isokinetic strength endurance of upper extremities 
extensors. 2. The study results allowed to work out the criteria of assessment of strength-endurance skills and 
the level of sports preparation which enable referring various control indices to the syllabus requirements posed 
in the specific half-yearly macrocycle in a unified point scale. 3. Creating individual profiles of special fitness 
enables optimisation of the training process in particular training macrocycles.

Wstęp

Gimnastyka sportowa rozwija się zgodnie ze światowymi 
tendencjami, wymaganiami Międzynarodowej Federacji 
Gimnastycznej oraz tradycjami poszczególnych śro-
dowisk lokalnych i klubów sportowych. Przechodzi nie-
ustanną ewolucję. Charakteryzuje się coraz większą 
złożonością strukturalną zarówno pojedynczych elemen-
tów, jak również ich kombinacji. Dąży do podniesienia 
widowiskowości prezentowanych ćwiczeń. Przykładem 
tego może być rezygnacja z układów obowiązkowych, 
wykonywanych przez wszystkich sportowców na rzecz 
dowolności ćwiczeń tworzących często niepowtarzalne 
wartości układów opartych na indywidualnych psychofi -
zycznych predyspozycjach zawodników. 

Ćwiczenia gimnastyczne są głównie efektem twór-
czej działalności człowieka. Opierają się na wiedzy 
z zakresu sprawności fi zycznej, odporności psychicz-
nej, funkcjonalności poszczególnych zmysłów i narzą-
dów ćwiczących oraz nowoczesnych technologiach, 
doświadczeniach praktycznych i wciąż nowej świado-
mości trenerów i zawodników. Określenie specyfi cz-
nych predyspozycji, mających bezpośredni wpływ na 
realizację obciążeń treningowych u zawodników na 
różnych etapach kariery sportowej stanowi jeden z bar-
dziej aktualnych problemów badawczych. Daje możli-
wość optymalizacji procesu treningowego opartego na 
indywidualnych możliwościach ćwiczących i znajomo-
ści wymagań stawianych w poszczególnych etapach 
zaawansowania sportowego. W tym celu najczęściej 
wykorzystuje się kontrolne wskaźniki spełniające wa-
runki trafności i rzetelności, prowadzące do oceny dia-
gnostycznej zawodników [1–7]. Wskaźniki te wykazują 
wysoką współzależność pomiędzy sobą i wynikami 

sportowymi. Dalszy kierunek optymalizacji powinien 
opierać się na ilościowych i jakościowych kryteriach 
oceny możliwości zawodnika w poszczególnych eta-
pach jego rozwoju. Dzięki temu można określić per-
spektywy procesu szkolenia i możliwości osiągnięcia 
najwyższego poziomu sportowego. Wielu specjalistów 
z zakresu kontroli treningu sportowego w swoich pra-
cach podkreśla, iż ocena predyspozycji psychofi zycz-
nych ćwiczących, ze względu na złożoność procesów 
biologicznych w kolejnych fazach rozwoju osobniczego 
człowieka wymaga wykorzystania kontrolnych wskaź-
ników z zakresu rozwoju somatycznego, zdolności 
motorycznych, przygotowania technicznego i udziału 
w rywalizacji sportowej. Wskaźniki te pozwalają okre-
ślić potencjalne możliwości zawodników w kolejnych 
etapach procesu szkolenia [8–14]. 

Celem badań było określenie współzależności 
pomiędzy zdolnościami siłowo-wytrzymałościowymi 
a przygotowaniem sportowym zawodników w wybra-
nych konkurencjach gimnastycznych na etapie szkole-
nia ukierunkowanego.

Do realizacji celu wyznaczono następujące zada-
nia badawcze:
1. Określić wzajemne powiązania wybranych wskaź-

ników siłowo-wytrzymałościowych z poziomem 
przygotowania sportowego gimnastyków na etapie 
szkolenia ukierunkowanego w sześciu półrocznych 
makrocyklach.

2. Opracować ilościowe kryteria oceny poziomu 
sprawności specjalnej gimnastyków w trzyletnim 
procesie szkolenia. 

3. Opracować indywidualne profi le rozwoju sprawno-
ści specjalnej gimnastyków w poszczególnych ma-
krocyklach treningowych.

Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz
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Materiał i metody badań 

Badaniami objęto 15 chłopców w wieku 11–13 lat 
uprawiających gimnastykę sportową na etapie szko-
lenia ukierunkowanego w klubie sportowym MKS AZS 
AWFiS Gdańsk i w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Gdańsku. Badania realizowano w warunkach labo-
ratoryjnych, treningowych i zawodów sportowych w la-
tach 2004–2007. Odbywały się one dwa razy do roku 
(kwiecień i listopad), w okresach bezpośredniego przy-
gotowania gimnastyków do startów. Zawodnicy odnosili 
znaczące sukcesy na zawodach w kraju i za granicą. 
Wśród nich znajdują się mistrzowie Polski w wieloboju 
gimnastycznym, jak również medaliści fi nałów w po-
szczególnych konkurencjach sportowych (na poziomie 
III klasy sportowej).

Do wyjaśnienia w pracy wyznaczonych zadań ba-
dawczych zostały wykorzystane następujące metody 
i techniki badawcze:
1. analiza literatury i uogólnienie doświadczeń prak-

tycznych z zakresu badań kontrolnych w różnych 
dyscyplinach sportu,

2. metoda indywidualnych przypadków,
3. metoda obserwacji.

Badanie poziomu zdolności siłowo-wytrzymało-
ściowych w warunkach laboratoryjnych wykonano za 
pomocą skomputeryzowanej aparatury pomiarowej 
znajdującej się w Laboratorium Wysiłku Fizycznego 
Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Umożliwia ona rejestrację wskaźników (siłowo-wytrzy-
małościowych) odpowiadających specyfi ce rywalizacji 
sportowej. Przeprowadzono pomiary:
• Siły mięśniowej izometrycznej zginaczy kończyn 

górnych w stawach łokciowych pod kątem 110º 
mierzonej na dynamometrze elektronicznym współ-
pracującym z urządzeniem pomiarowym ERGO 
METER i programem komputerowym GLOBUS 
ITALIA 1.1. Odnotowano siłę maksymalną (kg), siłę 
maksymalną w przeliczeniu na kg masy ciała [15].

• Siły mięśniowej izokinetycznej kończyn górnych 
za pomocą ergometrycznej aparatury pomiarowej 
„Concept 2 Dyno” z wizualizacją elektroniczną 
Force monitor. Określono maksymalną siłę i moc 
każdej próby. Zbadano także wytrzymałość si-
łową izokinetyczną prostowników kończyn górnych 
(www.concept2.pl/dyno.htm).

Ocenę zdolności siłowo-wytrzymałościowych 
w warunkach treningowych przeprowadzono na pod-

stawie wybranych prób sprawności specjalnej odpo-
wiednio dobranych do kategorii wiekowych zawod-
ników. Wszystkie próby realizowano w warunkach 
standardowych.

W pracy opisano tylko te wskaźniki sprawności si-
łowo-wytrzymałościowej gimnastyków, które wykazały 
najwyższe powiązania z poziomem przygotowania 
sportowego:
• koła odboczne na koniu z łękami (liczba). 
• koła odboczne na karku przodem do konia (licz-

ba). 
• z podporu w poziomce na poręczach stanie siłowe 

na rękach o ramionach i nogach wyprostowanych 
(liczba). 

Badania obejmowały również próby: siły maksy-
malnej izokinetycznej prostowników kończyn dolnych, 
liczby podciągnięć na drążku w czasie 10 s, czas wspi-
nania po linie (4 m), pomiar dynamometryczny siły pra-
wej i lewej ręki, biegu na 600 m, liczby wznosów nóg 
w zwisie tyłem na drabinkach, liczby ugięć i wyprostów 
ramion w podporze na poręczach.

Ocenę rezultatów sportowych przeprowadzono 
na podstawie analizy protokołów z udziału w ofi cjal-
nych zawodów szczebla okręgowego i centralnego. 
Ćwiczący poszczególnych grup wiekowych wykonywali 
odmienne pod względem treści programowych i stop-
nia trudności układy gimnastyczne na poszczególnych 
przyrządach.

Realizację celu i zadań badawczych oparto na 
powszechnie stosowanych matodach statystycznych: 
średniej arytmetycznej, odchyleniu standardowym 
i analizie czynnikowej. Do obliczeń zastosowano pa-
kiety programów MC EXCEL 2003 i Statistica 8.0.

Wyniki badań

W gimnastyce sportowej udział zdolności siłowo-
-wytrzymałościowych przejawia się w zależności od 
uwarunkowań przyrządu i poziomu zaawansowania 
sportowego ćwiczących. Dlatego badanie wzajem-
nych związków pomiędzy zdolnościami motorycz-
nymi, sprawnością specjalną, a także stopniem 
trudności i jakością wykonywanych ćwiczeń pozwala 
trenerom wyznaczyć perspektywiczne możliwości 
sportowców.

Przeprowadzona analiza czynnikowa pozwoliła 
określić znaczenie pojedyńczych wskaźników i ich 
wzajemne powiązania w trzech niezależnych czynni-
kach. Działanie te podjęto po to, aby wyłonić spośród 

Przygotowanie siłowo-wytrzymałościowe a efektywność szkolenia sportowego gimnastyków w wieku 11–13 lat
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całej baterii prób wysiłkowych takie wskaźniki, których 
wysoki poziom w dużym stopniu determinuje efektyw-
ność przygotowania sportowego. Z uwagi na zbyt dużą 
liczbę danych uzyskanych z przeprowadzonej analizy 
czynnikowej, w tabeli 1 przedstawiono tylko najwyż-
sze wartości zawarte w pierwszym czynniku. Można 
stwierdzić, iż w całym okresie badawczym, obejmują-
cym sześć półrocznych makrocykli, największą współ-
zależność z poziomem wykonania układów ćwiczeń na 
koniu z łękami, kółkach, poręczach i na drążku wyka-
zały wskaźniki siły izometrycznej względnej zginaczy 
kończyn górnych oraz wytrzymałości siłowej izokine-
tycznej prostowników kończyn górnych. Najsilniejsze 
wspólne powiązania odnotowano w pierwszym makro-
cyklu, gdzie wartość własna czynnika osiągnęła pozi-
mom 36,45%. Wartość ładunków badanych wskaźni-
ków ukształtowała się między –0,68 a –0,83. Wysokie 
wartości ładunków odnotowano także w piątym i szó-
stym półrocznym makrocyklu. Wartości własne czynni-

ków w tym okresie wynosiły 34,82–34,96%. W drugim 
i trzecim półrocznym makrocyklu zauważono najmniej 
wspólnych powiązań badanych wskaźników. Istotne 
ładunki korelacyjne występowały pomiędzy wytrzy-
małością siłową izokinetyczną prostowników kończyn 
górnych a poziomem wykonywanych układów ćwiczeń 
na poręczach (od –0,61 do –0,75). Pozostałe wskaź-
niki kontrolne, takie jak: liczba siłowych stań na rękach 
o ramionach i nogach wyprostowanych (na poręczach), 
liczba kół obocznych na koniu z łękami i karu konia 
mogą posłużyć za uzupełniającą informację z uwagi 
na nieco niższy poziom ładunków. Poziom istotności 
ładunków wynosił p < 0,05.

Powyższe wyniki badań dały możliwość opracowa-
nia ilościowych kryteriów oceny poziomu sprawności 
specjalnej i przygotowania sportowego w poszczegól-
nych makrocyklach procesu szkoleniowego. Podstawą 
do utworzenia takich kryteriów była zgodność wyników 
badań z wymogami rzetelności pomiarów oraz przy-

Tabela 1. Wartości czynnika pierwszego i ich poziom ładunków w poszczególnych półrocznych makrocyklach badawczych

Table 1. Values of the fi rst factor and their level of loads in particular half-yearly research macrocycles

Wskaźniki kontrolne

Makrocykle półroczne

I II III IV V IV 

Wartości pierwszego czynnika w poszczególnych makrocyklach 

36,45% 28,66% 24,21% 30,54% 34,82% 34,96%

Siła max izometryczna zginaczy kończyn górnych 
w stawach łokciowych –0,71 –0,25 –0,59 –0,61 –0,58 –0,68

Siła max izometryczna (względna) zginaczy  
kończyn górnych w stawach łokciowych –0,65 –0,17 –0,33 –0,62 –0,63 –0,68

Wytrzymałość siłowa izokinetyczna  prostowników 
kończyn górnych –0,73 –0,72 –0,61 –0,60 –0,60 –0,36

Liczba siłowych stań na rękach o ramionach  
i nogach wyprostowanych –0,59 –0,45 –0,53 –0,78 –0,79 –0,70

Liczba kół odbocznych na koniu z łękami –0,70 –0,34 –0,47 –0,35 –0,60 –0,63

Liczba kół odbocznych na karku konia –0,23 –0,46 –0,24 –0,62 –0,61 –0,51

Ćw. na koniu z łękami – wynik końcowy –0,68 –0,39 0,07 –0,77 –0,71 –0,67

Ćw. na kółkach – wynik końcowy –0,83 –0,53 –0,70 –0,75 –0,59 –0,66

Ćw. na poręczach – wynik końcowy –0,72 –0,75 –0,63 –0,73 –0,74 –0,83

Ćw. na drążku – wynik końcowy –0,64 –0,35 –0,45 –0,67 –0,74 0,74

Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz
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równania ich do normalnego rozkładu statystycznego. 
Umożliwiło to opracowanie oceny punktowej dla po-
szczególnych testów kontrolnych odnotowanych w róż-
nych jednostkach miar. W tym celu zastosowano znaną 
w metrologii sportu metodę progresywnych skal [16]. 
Z uwagi na istotne zmiany zachodzące w rozwoju spraw-
ności specjalnej i przygotowania sportowego (technicz-
nego) badanych gimnastyków, sporządzono specjalne 
przedziały ocen od 1 do 10 punktów. Na przykład dla 
wskaźnika siły maksymalnej izometrycznej (względnej) 
zginaczy kończyn górnych kształtującej się na poziome 
0,42–0,61 KG/kg masy ciała zawodnik w pierwszym 
makrocyklu za każdy wzrost wyniku w przedziale 0,02 
KG/kg masy ciała uzyskuje wartość jednego punktu. 
W piątym półrocznym makrocyklu wartość jednego 
punktu ćwiczący uzyskuje za wzrost wyniku powyż-
szego wskaźnika w przedziale 0,03 KG/kg masy ciała 
w odniesieniu do uzyskiwanych wartości w przedziale 
0,50–0,79 KG/kg masy ciała. Wartości punktowe naj-
bardziej istotnych wskaźników sprawności specjalnej 
gimnastyków przedstawiono w tabeli 2. Punktacja 
wyżej wymieniowych wskaźników pokazuje, że wyma-
gania stawiane wobec sprawności specjalnej gimna-
styków na etapie szkolenia ukierunkowanego istotnie 
zmieniają się w kolejnych półrocznych makrocyklach. 
Przykładowo, jeśli u badanego zawodnika wartość 
wskaźnika wytrzymałości siłowej izokinetycznej pro-
stowników kończyn górnych w pierwszym półrocznym 
makrocyklu wyniesie 25 kG, to uzyska za nią 9 punk-
tów. Za ten sam wynik w trzecim półrocznym makrocy-

klu otrzyma tylko 5 punktów. W kolejnych półrocznych 
makrocyklach wyżej podana wartość oceniona zasta-
nie na jeszcze niższym poziomie. 

Dzięki utworzonym kryteriom ilościowej oceny 
sprawności fi zycznej i przygotowania sportowego 
można było przedstawić poszczególne wyniki najbar-
dziej informatywnych prób wysiłkowych na jednym 
wykresie charakteryzującym indywidualny profi l 
zawodnika w wielomiesięcznym procesie szkole-
nia. Dokonując charakterystyki poszczególnych gim-
nastyków wykorzystano najbardziej trafne wskaźniki 
kontrolne. Umożliwiły one sklasyfi kowanie zawodników 
w kolejnych makrocyklach, wyróżniając ich lepiej, jak 
również słabiej ukształtowane cechy sprawności spe-
cjalnej w odniesieniu do poziomu sportowego w wybra-
nych konkurencjach gimnastycznych. Na rycinach 1 i 2 
przedstawiono przykładowe profi le dwóch wybranych 
zawodników charakteryzujących się indywidualnymi 
możliwościami siłowo-wytrzymałościowymi i przygoto-
waniem sportowym w trzyletnim okresie badawczym. 
Spośród wszystkich badanych gimnastyków zawodnik 
P.J. wyróżnił się bardzo wysokim poziomem sprawno-
ści specjalnej i przygotowania technicznego w wybra-
nych konkurencjach gimnastycznych z uwzględnie-
niem kryteriów ocen punktowych opracowanych dla 
poszczególnych półrocznych makrocykli procesu szko-
leniowego (rycina 1) Sprawność specjalna i poziom 
przygotowania technicznego określone na podstawie 
opracowanych kryteriów ilościowej oceny wykraczały 
poza ramy programowe klasy III sportowej. Wskaźnik 

Ryc. 1. Indywidualny profi l sprawności specjalnej i przygotowania sportowego zawodnika P.J. w trzyletnim okresie badawczym

Fig. 1. Individual profi le of special fi tness and sports preparedness of athlete P.J. in a three-year research period
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wytrzymałości izokinetycznej prostowników kończyn 
górnych kształtował się na poziomie 8–10 punktów 
w całym okresie badawczym. Nieco niższy poziom za-
obserwowano w sile izometrycznej względnej zginaczy 
kończyn górnych, szczególnie pomiędzy trzecim a szó-
stym makrocyklem półrocznym (6–8 punktów). Można 
przypuszczać, że zahamowanie rozwoju tej zdolności 
mogło obniżyć skuteczność poprawnego wykonania 
układów ćwiczeń na poręczach. Świadczą o tym niższe 
wartości punktowe uzyskiwane w tej konkurencji gim-
nastycznej szczególnie w drugim i trzecim makrocyklu. 

W drugim profi lu gimnastyka A.P. można zauważyć 
w pierwszych dwóch makrocyklach dość duże rozbież-
ności pomiędzy poziomem siły izometrycznej zginaczy 
a wytrzymałością siłową prostowników kończyn gór-
nych (rycina. 2). Mając na względzie istotne współza-
leżności badanych wskaźników, można stwierdzić, że 
wartość siły izometrycznej zginaczy kończyn górnych 
wynosząca jedynie 3 punkty znacząco ograniczyła roz-
wój przygotowania technicznego w układach ćwiczeń 
na kółkach i poręczach. Na uwagę zasługuje wysoki 
poziom wytrzymałości siłowej izokinetycznej prostow-
ników kończyn górnych (10 punktów), który prawdopo-
dobnie mógł znacząco oddziaływać w tym okresie na 
szybki rozwój rezultatów sportowych osiąganych w ukła-
dach ćwiczeń na koniu z łękami i na drążku. (7–9 punk-
tów). Poprawa poziomu siły izometrycznej, sięgająca 
8–9 punktów w kolejnych półrocznych makrocyklach, 

mogła dać podstawę do wzrostu wyników uzyskanych 
w układach ćwiczeń na kółkach (9 punktów), poręczach 
(5–6 punktów) i drążku (9–10 punktów). Pogorszenie 
się poziomu wytrzymałości siłowej izokinetycznej pro-
stowników kończyn górnych wyraźnie zahamowała dal-
szy rozwój wyników uzyskiwanych w układach ćwiczeń 
na koniu z łękami. Spadek wartości tego wskaźnika po-
między pierwszym a ostatnim makrocyklem szkolenia 
wyniósł 5 punktów. Rozpatrując indywidualny rozwój 
sprawności specjalnej i przygotowania technicznego 
badanego gimnastyka, można stwierdzić, że w najwięk-
szym stopniu wyniki sportowe określone ćwiczeniami 
na kółkach, poręczach i na drążku uwarunkowane były 
wysokim poziomem siły izometrycznej względnej zgi-
naczy kończyn górnych. Natomiast rozwój sportowy 
w konkurencji konia z łękami jest bardziej zależny od 
poziomu wytrzymałości izokinetycznej prostowników 
kończyn górnych.

Dyskusja 

W literaturze poświęcono wiele miejsca analizie roz-
woju biologicznego, sprawności fi zycznej, wielkości 
stosowanych obciążeń treningowych, procesom zmę-
czeniowym i ich związkom z wynikiem sportowym 
u gimnastyków na różnych etapach zaawansowania 
sportowego. Wyniki badań Kochanowicza (1998), 
Sawczyna (2000) i innych pokazały, że między pozio-

Ryc. 2. Indywidualny profi l sprawności specjalnej i przygotowania sportowego zawodnika A.P. w trzyletnim okresie badawczym

Fig. 2. Individual profi le of special fi tness and sports preparedness of athlete A.P. in a three-year research period
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mem rozwoju wybranych komponentów sprawności 
fi zycznej a efektywnością przygotowania technicznego 
istnieją istotne współzależności. Gavierdovskij (2007), 
Mienchin (1989), Zasada (2007) za kluczowe ogniwo 
przygotowania specjalnego warunkującego uzyska-
nie wysokiego poziomu przygotowania technicznego 
w sportach gimnastycznych uznali siłę i jej pochodne. 
Według Arkajewa, Suczilina (1997) najważniejszymi 
czynnikami mającymi wpływ na wynik w gimnastyce 
sportowej są: siła, gibkość (wpływ znaczny), wytrzy-
małość (wpływ umiarkowany), szybkość (wpływ nie-
znaczny). Również Smolewskij, Gavierdovskij (1999) 
są zgodni, że siłowe zdolności w znacznym stopniu 
decydują o jakości i efektywności nauczania ćwi-
czeń gimnastycznych. Podobny pogląd wyrażają A. 
Kochanowicz (2008), Sawczyn (2008), Zasada (2007), 
którzy podkreślają, że opanowanie ćwiczeń o znacznej 
trudności wymaga wysokiego poziomu rozwoju siły, 
szybkości, wytrzymałości, koordynacyjnych zdolności 
motorycznych i gibkości. Wskazują oni na potrzebę 
rozwoju tych zdolności już na etapie szkolenia wszech-
stronnego. 

Dostrzega się brak opracowań w zakresie indywi-
dualnych profi li sprawności specjalnej zawodników na 
poszczególnych etapach szkolenia w odniesieniu do 
wybranych konkurencji gimnastycznych. Z uwagi na 
złożoność problemu badawczego jego rozwiązanie 
wymaga wieloetapowego podejścia. Przedstawione 
badanie współzależności wybranych cech sprawności 
specjalnej z przygotowaniem technicznym w wybra-
nych konkurencjach gimnastycznych pozwoliło spośród 
wielu badanych wskaźników określić najbardziej z nich 
istotne, które poddano głębszej analizie. Najwyższą 
współzależność z układami ćwiczeń na koniu z łę-
kami, kółkach, poręczach i na drążku u gimnastyków 
w wieku 11–13 lat odnotowano we wskaźnikach siły izo-
metrycznej względnej zginaczy oraz siły izokinetycz-
nej prostowników kończyn górnych. Do powyższych 
wskaźników sprawności specjalnej i przygotowania 

technicznego opracowano kryteria ilościowej oceny 
w poszczególnych półrocznych makrocyklach badaw-
czych. Dały one możliwość odniesienia różnych wskaź-
ników kontrolnych do wymagań programowych stawia-
nych w określonym makrocyklu w jednolitej punktacji. 
Dzięki temu można było przedstawić poszczególne 
wyniki najbardziej informatywnych prób wysiłkowych 
na jednym wykresie charakteryzującym indywidualny 
profi l zawodnika w wielomiesięcznym procesie szko-
lenia. Takie rozwiązanie pozwala wskazać właściwy 
kierunek działania i wniesienia korekt do treści tre-
ningowych w zależności od indywidualnych możliwo-
ści wysiłkowych zawodników. Analiza indywidualnych 
profi li sprawności specjalnej i przygotowania technicz-
nego w wybranych konkurencjach gimnastycznych wy-
kazała, że mimo wysoko ukształtowanych możliwości 
wytrzymałościowo-siłowych badanych sportowców 
należy zwróć uwagę również na sprawność specjalną 
określaną na podstawie liczby siłowych stań na rękach 
o ramionach i nogach wyprostowanych oraz liczby kół 
odbocznych wykonywanych na koniu z łękami i karku 
konia.

Wnioski

Największe znaczenie w kontroli na etapie szkolenia 
ukierunkowanego u gimnastyków wykazały wskaźniki 
siły izometrycznej względnej zginaczy kończyn gór-
nych oraz wytrzymałości siłowej izokinetycznej pro-
stowników kończyn górnych.

Wyniki badań pozwoliły opracować kryteria oceny 
zdolności siłowo-wytrzymałościowych i poziomu przy-
gotowania sportowego, które dają możliwość odnie-
sienia różnych wskaźników kontrolnych do wymagań 
programowych stawianych w określonym półrocznym 
makrocyklu w jednolitej punktacji.

Tworzenie indywidualnych profi li sprawności spe-
cjalnej umożliwia optymalizację procesu szkolenia 
w poszczególnych makrocyklach treningowych.
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Cel badań. 1. Określenie poziomu rozwoju fizycznego elity mężczyzn i kobiet uprawiających siatkówkę. 
2.  Ocena efektów motorycznych osiąganych w specyficznych testach siatkarskich. 3. Zbadanie wielkości dymor-
fizmu płciowego w cechach budowy ciała oraz sprawności motorycznej osób uprawiających piłkę siatkową.

Materiał i metody. Analizą objęto grupę 144 siatkarek i 144 siatkarzy startujących w olimpijskim turnieju 
(Beijing 2008), u których zbadano: wiek, wysokość, masę, wskaźnik masy ciała oraz sprawność specjalną, 
obejmującą maksymalny zasięg ramion w ataku i w obronie, przeprowadzono analizę dymorfizmu płciowego. 
Obliczono wskaźnik dymorfizmu płciowego SDI. W interpretacji wyników uwzględniono czynnik formacji tak-
tycznej na pięciu poziomach: atakująca, libero, przyjmująca, rozgrywająca i środkowa. 

Wyniki. Jak wykazano, największy dymorfizm płciowy występuje w przypadku zmiennej BMI, i to niezależnie 
od formacji taktycznej. Istotne wydaje się również odnotowanie w obu badanych próbach znacznie większych 
różnic płciowych na korzyść mężczyzn w zasięgu ramion w wyskoku (atak i obrona) niż w przypadku wielkości 
ciała. Zaobserwowane różnice określono względem wysokości siatki, nad którą grają kobiety i mężczyźni. 

Wnioski. Osoby grające w piłkę siatkową wyróżniają się dużą wysokością ciała. W porównaniu do stan-
dardu Rossa masa ciała grających na poszczególnych pozycjach taktycznych jest mniejsza. Najbardziej odbie-
gają od tego standardu atakujący, najmniej natomiast – środkowi.  Somatyczne i motoryczne wymogi gry na 
poszczególnych pozycjach taktycznych powinny być uwzględniane w selekcji i treningu siatkarskim. Znacznie 
większy dymorfizm w obrębie predyspozycji energetycznych niż somatycznych pozwala postulować podnie-
sienie wysokości siatki dla mężczyzn. Rozważono również możliwość rozwiązania tego problemu przez inne 
modyfikacje przepisów gry.

 
Aim of the study. (1) Determination of the level of physical development in elite male and female volleyball 

players. (2) Assessment of motor effects achieved during volleyball-specific tests. (3) Investigations of sexual 
dimorphism for the characteristics of body build and motor abilities among persons who play volleyball. 

Material and method. In the group of 144 female and 144 male players, the participants of the Olympic vol-
leyball tournament (Beijing 2008), age, body height, mass, body mass index and special physical fitness (which 
covered maximal arm reach in attach and defence) were determined and analysed with regard to sexual dimorphism. 
After that, sexual dimorphism index (SDI) was calculated. Interpretation of the results took into consideration the 
factor of tactical formation at five levels: opposite, libero, outside hitter, setter and middle blocker. 

Results. The highest level of sexual dimorphism (independent of tactical formation) was confirmed for BMI 
variable. Considerably higher level of sexual differences in arm reach (attack and defence) than in body size in 
favour of men was also noticed. All observed differences were determined in relation to net’s height over which 
male and female volleyball players play. 
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Conclusions. All these who play volleyball are distinguished by a huge body height. Compared with Ross 
standard, body mass for players in each tactical position is lower. Opposites diverge from this standard the most, 
whereas middle blockers are best fitted. Somatic and motor demands of the game at different tactical positions 
should be taken into consideration during selection and volleyball training. Considerably higher dimorphism in 
the area of energy abilities rather than somatic abilities should postulate the increase in net’s height for the men. 
Solving this problem through other modifications of volleyball rules is also taken into account. 

Wstęp

Problematyka dymorfi zmu płciowego w sporcie stanowi 
w naszym kraju przedmiot zainteresowania wielu ba-
daczy, czego efektem jest znaczny dorobek naukowy, 
udokumentowany w wielu opracowaniach pokonferen-
cyjnych i zbiorczych [1–7]. O ile jednak zróżnicowanie 
płciowe w zakresie struktury i funkcji ciała jest stosun-
kowo dobrze rozpoznane, o tyle zagadnienie dotyczące 
odrębności w kształtowaniu się i rozwoju zdolności mo-
torycznych pod wpływem specjalistycznego treningu 
sportowego wymaga dalszej i bardziej wnikliwej pene-
tracji naukowej.

Dymorfi zm płciowy w odniesieniu do budowy ciała 
należy uznać za względnie mały. W przypadku wyso-
kości i masy ciała, a więc podstawowych cech soma-
tycznych, zawiera się on w poszczególnych okresach 
ontogenezy w przedziale 2–3%, dochodząc do 8% 
u osobników dorosłych. Z bardziej znaczącymi różni-
cami, ważnymi zwłaszcza dla działalności sportowej, 
mamy jednak do czynienia w odniesieniu do struktury 
i proporcji ciała. Kobiety (w relatywnym porównaniu do 
mężczyzn) charakteryzują się mniejszą głową, wąskimi 
barkami, szerokimi biodrami, fi zjologiczną koślawością 
kończyn dolnych i górnych, dłuższym w stosunku do 
kończyn tułowiem oraz większą procentowo masą 
tłuszczową i inną jej lokalizacją w organizmie. Bardzo 
istotne dla wszelkich postępowań ruchowych w sporcie 
wydają się również różnice dotyczące położenia środka 
ciężkości ciała (relatywnie niżej u kobiet), kontrasty 
w budowie szkieletu i umięśnienia, a także wyraźne 
odmienności w obrębie aparatu stawowo-więzadło-
wego; nieobojętne dla zakresu amplitudy ruchu (lepsza 
gibkość u kobiet w stosunku do ich rówieśników we 
wszystkich okresach rozwoju osobniczego) [8–15].

Konsekwencją wszystkich tych odrębności morfolo-
gicznych są duże różnice płciowe związane z fi zjologią 
ruchu. U kobiet obserwuje się wyższą częstość skur-
czów serca, mniejszą pojemność wyrzutową i minutową 
serca, niższą zawartość hemoglobiny i czerwonych cia-
łek krwi, mniejsze maksymalne pochłanianie tlenu oraz 
niższą pojemność życiową płuc. Kobiety, co istotne, 
fi zjologicznie łatwiej reagują na zjawisko tzw. stresu 

cieplnego, są więc w mniejszym stopniu niż mężczyźni 
narażone na utratę płynów ustrojowych [16–18].

Obserwowane odmienności w strukturze somatycz-
nej i w procesach (reakcjach) fi zjologicznych u kobiet 
i mężczyzn nie pozostają bez wpływu na ich zróżni-
cowanie podczas realizacji różnych zadań ruchowych. 
W sporcie zaznacza się bowiem przewaga mężczyzn 
w czynnościach wymagających większego użycia 
siły mięśniowej, szybkości, mocy i wytrzymałości [13, 
19–21]. Kobiety natomiast dorównują mężczyznom, 
a nawet często dominują nad nimi w tych czynnościach 
ruchowych, które warunkowane są w dużym stopniu 
czynnikiem koordynacji. Przewaga kobiet manifestuje 
się najczęściej w ruchach wymagających dużej precy-
zji, szybkiej manipulacji, a więc w rozwiązywaniu za-
dań manualnych, w czasie realizacji których istotny jest 
czas wykonanej czynności oraz jej powtarzalność. Taki 
stan rzeczy, jak się wydaje, może mieć związek z czu-
ciem proprioreceptywnym ruchów bliskich, w przy-
padku którego obserwuje się w całej ontogenezie prze-
wagę płci żeńskiej nad męską. Kobiety dominują nad 
swoimi rówieśnikami również w rozwiązywaniu zadań 
wymagających wysokiego poziomu równowagi sta-
tycznej, a także szybkiej reakcji na bodźce wzrokowe 
z jednym i dwoma impulsami negatywnymi [11, 13, 
22–28]. Pozostałe zdolności koordynacyjne są domeną 
mężczyzn, z zaznaczeniem, że ich dymorfi zm płciowy 
jest o wiele mniejszy niż ma to miejsce w przypadku 
zdolności o podłożu energetycznym [13, 29].

Przedstawione (w dużym skrócie) różnice dymor-
fi czne pozwalają na dokonanie podziału na tzw. sporty 
typowo męskie i żeńskie. Z drugiej jednak strony wiele 
faktów przemawia za tym, że taka klasyfi kacja współ-
cześnie jest problematyczna. Kobiety bardzo często 
dorównują swoim rówieśnikom w różnych konkuren-
cjach sportowych, a w zakresie sprawności moto-
rycznej często uzyskują przewagę nad mężczyznami 
przejawiającymi niski poziom aktywności ruchowej 
[29]. Oczywiste wydaje się, że z typowo kobiecym sty-
lem życia lepiej korespondują te konkurencje sportowe 
i ćwiczenia fi zyczne, które w większym stopniu wyma-
gają opanowania techniki ruchu (zdolności koordyna-
cyjne stanowią element składowy uzdolnień ruchowych 
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i decydują o łatwości przyswajania techniki ruchu [30]). 
Mimo to w praktyce obserwuje się stałą ekspansję 
kobiet, ukierunkowaną na opanowanie również tych 
sportów, które w przeszłości były wyłącznie domeną 
mężczyzn. By jednak ta równowaga miała sens, należy 
zadbać o dostosowanie przepisów do warunków fi zycz-
nych i możliwości motorycznych osobników reprezen-
tujących płeć żeńską i męską. W przeciwnym wypadku 
dojdzie bowiem do paradoksalnej sytuacji, gdy ta sama 
dyscyplina sportu będzie inna w wykonaniu kobiet 
i mężczyzn.

Celem niniejszej pracy było: 1. Określenie poziomu 
rozwoju fi zycznego elity mężczyzn i kobiet uprawia-
jących siatkówkę. 2. Ocena efektów motorycznych 
osiąganych w specyfi cznych testach siatkarskich. 3. 
Zbadanie wielkości dymorfi zmu płciowego w cechach 
budowy ciała oraz sprawności motorycznej osób upra-
wiających piłkę siatkową.

Materiał i metoda

Materiału do pracy dostarczyły indywidualne charakte-
rystyki zawodników (n = 144)  i zawodniczek (n = 144) 
biorących udział w turnieju olimpijskim 12 drużyn [31]. 
Uwzględniały one wiek, wysokość i masę ciała oraz re-
zultaty specyfi cznych prób sprawnościowych obejmu-
jących zasięg w ataku oraz podczas bloku.  Dodatkowo 
obliczono BMI oraz zasięg w ataku i podczas bloku 
względem wysokości siatki, która w grze mężczyzn 
wynosi 243 cm, natomiast w grze kobiet – 224 cm 
[31]. W opracowaniu statystycznym uwzględniono dwa 
czynniki, tj. płeć oraz rolę spełnianą przez zawodników 
i zawodniczki na boisku siatkarskim. Ten drugi czynnik 

– formacji taktycznej – rozpatrywano na pięciu pozio-
mach: atakująca, libero, przyjmująca, rozgrywająca, 
środkowa. W analizie wariancji, jako zmienne zależne 
uwzględniono: wiek, wysokość, masę i wskaźnik masy 
ciała BMI oraz zasięg bezwzględny i względem wy-
sokości siatki mężczyzn i kobiet.  W analizie wariancji 
ANOVA w przypadku różnic istotnych statystycznie 
– identyfi kację par średnich przeprowadzono za po-
mocą testu wielokrotnych porównań Bonferroniego. 
Za istotny przyjęto poziom p < 0,05. 

Rezultaty kobiet i mężczyzn wyskalowano na tle 
modelowych wartości wymiarów ciała. Są to wartości 
charakteryzujące populację międzynarodową osób 
nietrenujących. Standaryzacji dokonano na podstawie 
wzoru Phantom z-score [32]: 

z  = 1/s*(v*(170,18/h)^d –P)

gdzie: z – to wartość ustandaryzowana; s – specyfi czne 
odchylenie standardowe modelowej wartości zmiennej 
v;  v – to otrzymana wartość zmiennej v; 170,18  jest 
wysokością modelową ciała (wartością stałą); h – to 
zmierzona wysokość  ciała;  d – to wykładnik potęgi: 
1 – dla cech długościowych, 3 – dla masy objętości 
całego ciała lub jego części; P jest specyfi czną (mode-
lową) wartością dla zmiennej v. Ponadto przedstawiono 
wskaźnik dymorfi zmu SDI według formuły Lovicha 
i Gibbsona [33].

Wyniki

W tabelach 1 i 2 zestawiono charakterystyki siatkarzy, 
natomiast w tabelach 3 i 4 – charakterystyki siatkarek.

Tabela 1. Wiek, wysokość, masa i wskaźnik masy ciała siatkarzy 

Table 1. Age, height, mass and body mass index in male volleyball players 

Wiek (lata) Wysokość ciała (m) Masa ciała (kg) BMI (kg/m^2)

Speciali-
zacja n x– SD x– SD x– SD x– SD

A 22 26,9 3,6 1,99 0,048 90,59 6,06 22,8 1,83

L 12 29,6 4,5 1,86 0,063 79,75 5,86 23,1 1,19

P 49 28,0 4,0 1,97 0,048 89,59 7,17 23,0 1,48

R 25 29,5 5,1 1,93 0,066 85,80 7,48 23,0 1,68

S 36 27,9 4,4 2,04 0,040 93,00 6,66 22,5 1,63

Ogółem 144 28,2 4,3 1,97 0,071 89,12 7,68 22,9 1,58

Specjalizacja: A – atakująca, L – libero, P – przyjmująca, R – rozgrywająca, S – środkowa

Players’ specialization: A – opposite, L – libero, P – outside hitter, R – setter, S – middle blocker

Dymorfizm płciowy elity osób uprawiających piłkę siatkową
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Tabela 2. Zasięg wyskoku w ataku i przy bloku charakteryzujący specyfi czną sprawność siatkarzy 

Table 2. Arm reach in attack and during block which characterizes special physical fi tness in male volleyball players

Atak (cm) Blok (cm) Atak względem wysokości 
siatki

Blok względem wysokości 
siatki

Speciali-
zacja n x– SD x– SD x– SD x– SD

A 22 348,8 8,5 330,7 8,4 1,44 0,03 1,36 0,03

L 12 326,3 7,5 310,7 7,2 1,34 0,03 1,28 0,03

P 49 345,8 14,9 329,0 9,7 1,42 0,06 1,35 0,04

R 25 337,9 11,5 321,4 11,1 1,39 0,05 1,32 0,05

S 36 347,4 15,9 331,7 8,2 1,43 0,07 1,36 0,03

Ogółem 144 343,7 14,6 327,1 10,9 1,41 0,06 1,35 0,05
Specializacja: A – atakująca, L – libero, P – przyjmująca, R – rozgrywająca, S – środkowa

Players specialization: A– opposite, L – libero, P – outside hitter, R– setter, S –middle blocker

Tabela 3. Wiek, wysokość, masa i wskaźnik masy ciała siatkarek

Table 3. Age, height, mass and body mass index in female volleyball players

Wiek (lata) Wysokość ciała (m) Masa ciała (kg) BMI (kg/m^2)

Speciali-
zacja n x– SD x– SD x– SD x– SD

A 24 25,2 5,1 1,83 0,086 69,25 6,79 20,7 1,46

L 14 26,7 3,1 1,71 0,064 62,14 6,95 21,2 1,92

P 44 25,7 4,0 1,84 0,060 71,41 5,67 21,1 1,42

R 25 25,5 3,9 1,78 0,071 68,36 5,10 21,7 1,42

S 37 27,1 4,5 1,88 0,049 73,59 6,08 20,8 1,56

Total 144 26,0 4,2 1,83 0,081 70,18 6,76 21,1 1,53

Specjalizacja: A – atakująca, L – libero, P – przyjmująca, R – rozgrywająca, S – środkowa

Players specialization: A– opposite, L – libero, P – outside hitter, R – setter, S – middle blocker

Tabela 4. Zasięg wyskoku w ataku i przy bloku charakteryzujący specyfi czną sprawność siatkarek

Table 4. Arm reach in attack and during block which characterizes special physical fi tness in female volleyball players

Atak (cm) Blok (cm) Atak względem wysokości 
siatki

Blok względem wysokości 
siatki

Speciali-
zacja n x– SD x– SD x– SD x– SD

A 24 306,5 10,2 292,5 10,5 1,37 0,05 1,31 0,05

L 14 289,4 14,4 276,7 15,5 1,29 0,06 1,24 0,07

P 44 307,3 10,8 293,5 11,3 1,37 0,05 1,31 0,05

R 25 295,2 12,8 282,7 15,3 1,32 0,06 1,26 0,07

S 37 311,2 8,4 297,7 10,0 1,39 0,07 1,33 0,04

Total 144 304,4 13,0 290,9 13,7 1,36 0,06 1,30 0,06

Specjalizacja: A – atakująca, L – libero, P – przyjmująca, R – rozgrywająca, S – środkowa

Players specialization: A– opposite, L – libero, P – outside hitter, R – setter, S – middle blocker
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W dwuczynnikowej analizie wariancji ANOVA istotne 
różnice występowały między średnimi wieku (F = 
17,90, p < 0,001; M > K), wysokości ciała (F =  93,80, 
p < 0,001; M > K), masy ciała (F = 506,81, p < 0,001; 
M > K), BMI (F = 78,86, p < 0,001). Zasięg ataku jed-
norącz w wyskoku mężczyzn różnił się od zasięgu ko-
biet (F = 616,38, p < 0,001; M > K), podobnie zresztą 
w wyskoku oburącz do bloku (F = 666,30, p < 0,001; 
M > K). Chociaż wysokość siatki jest wyższa u męż-
czyzn, to jednak różnice wyskoku mierzone względem 
górnego brzegu siatki nadal pozostawały istotne sta-
tystycznie (F = 69,81, p < 0001; M > K oraz F = 61,68, 
p < 0,001, p < 0,001, M > K). Uwzględniając czynnik 
formacji w analizie wariancji ANOVA zaobserwowano 
istotne różnice w wysokości (F = 51,07, p < 0,001), 
masie ciała (F = 20,05, p < 0,001) oraz specyfi cznych 
efektach motorycznych (p < 0, 001). Test wielokrotnych 
porównań Bonferroniego nie potwierdził występowania 
interakcji między czynnikami płci i formacją taktyczną. 
Podobieństwo między formacjami występowało nato-
miast w odniesieniu do wieku i BMI. 

Różnice między formacjami taktycznymi przedsta-
wiono w tabeli 5, w której uwzględniono sześć zmien-
nych różniących się istotne statystycznie. 

Z tabeli 5 wynika, że osoby pełniące na boisku 
funkcje libero różnią się od każdej z pozostałych for-
macji taktycznych zarówno pod względem wskaźni-
ków rozwoju fi zycznego, jak i sprawności motorycznej. 

Różnice pomiędzy przyjmującymi a rozgrywającymi 
odnotowano w przypadku sześciu na osiem analizowa-
nych zmiennych. Równie często różnice dzielą rozgry-
wających od środkowych, atakujących i rozgrywających 
upodobnia zaś tylko masa ciała. Największe podobień-
stwo charakterystyk wykazują formacje atakujących 
i przyjmujących, atakujących i środkowych, przyjmują-
cych i środkowych. Porównanie masy ciała badanych 
mężczyzn i kobiet do standardu międzynarodowego 
osób nietrenujących przedstawiono na rycinie 1.

Tabela 5. Różnice zachodzące między parami porównań

Table 5. Differences between the pairs of comparisons

Kontrast
Wyso-
kość 
ciała

Kontrast Masa 
ciała Kontrast Atak Kontrast Blok Kontrast Atak 

wzgl.. Kontrast Blok 
wzgl.

A – L  * A – L  * A – L  * A – L  * A – L  * A – L  *

A – P A – P A – P A – P A – P A – P

A – R  * A – R A – R  * A – R  * A – R  * A – R  *

A – S  * A – S A – S A – S A – S A – S

L – P  * L – P  * L – P  * L – P  * L – P  * L – P  *

L – R  * L – R  * L – R  * L – R  * L – R  * L – R  *

L – S  * L – S  * L – S  * L – S  * L – S  * L – S  *

P – R  * P – R  * P – R  * P – R  * P – R  * P – R  *

P – S  * P – S P – S P – S P – S P – S

R – S  * R – S  * R – S  * R – S  * R – S  * R – S  *

Uwaga: Specjalizacja: A – atakująca, L – libero, P – przyjmująca, R – rozgrywająca, S – środkowa, *oznacza istotne różnice 

Note: Players specialization: A- opposite, L – libero, P – outside hitter, R- setter, S –middle blocker, *denotes signifi cant differences 
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Ryc.1. Wartości masy ciała siatkarzy (M) i siatkarek (K) na tle standardu 
fantomu

Fig. 1. Male (M) and female (K) body mass compared to Phantom 
standard
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Stosując standaryzację na wysokość ciała 
170,18 cm (libero średnio mierzą 171 cm) zaobserwo-
wano, że masa ciała zawodników tej formacji jest mniej-
sza (z < –0,9, M i K) niż w populacji międzynarodowej 
osób nietrenujących. Zjawisko to silnie występuje rów-
nież w formacji atakujących (z < –1), a nieco mniejsze 
jest w grupie przyjmujących (z <–0,7) i rozgrywających 
(z < –0,56). Formacja środkowych (z < –0,3) jest naj-

bardziej zbliżona do standardu (fantomu). Na rycinach 
2 i 3 zilustrowano wartość wskaźnika dymorfi zmu płcio-
wego w odniesieniu do cech somatycznych i przygoto-
wania sprawnościowego.

Wartości SDI wskazują, że dymorfi zm płciowy ujaw-
nił się w najwyższym stopniu w przypadku zmiennej 
BMI, i to niezależnie od formacji taktycznej, następnie 
– w obydwu próbach skoczności, potem zaś – w przy-
padku wysokości i masy ciała.  

Dyskusja

W pracy przedstawiono normatywne rezultaty najlep-
szych siatkarek i siatkarzy z uwzględnieniem formacji 
taktycznych. Zwrócono również uwagę na różne warunki 
gry wynikające głównie z wysokości siatki. Zarysowany 
problem wydaje się złożony i kontrowersyjny. Złożony 
chociażby z uwagi na wybiórczo wymienione uwa-
runkowania gry w piłkę siatkową (nie wyczerpują one 
przecież wszystkich jej aspektów), kontrowersyjny zaś 
– poprzez brak pewności co do rzeczywistych różnic 
wielkości dymorfi zmu w obrębie niektórych zdolności 
motorycznych. Tak na przykład obserwowane różnice 
w obrębie zdolności o podłożu energetycznym nie 
muszą mieć bezpośredniego powiązania z płcią. W re-
alizacji wielu testów wielkość ciała jest tą zmienną, 
z którą powiązany jest wynik. Relatywne ujęcie znacz-
nie zmniejsza wielkość dymorfi zmu [13, 27]. W bada-
niach własnych zaobserwowano naturalną przewagę 
mężczyzn nad kobietami w obrębie somatycznych 
i motorycznych właściwości. Niezależnie od płci wystą-
piły one również pomiędzy poszczególnymi formacjami 
w grze. Można więc stwierdzić, że poruszony problem 
zróżnicowania płciowego dotyczy generalnie wszyst-
kich zawodników i zawodniczek występujących w grze. 
W tym kontekście można mieć również wątpliwości, 
czy mniejszy zasięg wyskoku kobiet niż mężczyzn, 
mimo zrelatywizowania tego parametru przez wyso-
kość siatki, ma wpływ na mniejszą efektywność ataku 
u kobiet, czy też jest inaczej. Pamiętać przecież należy, 
że ten sam problem dotyczy maksymalnego zasięgu 
ramion w obronie (wyskok do bloku). Na podstawie 
bezpośredniej obserwacji gry należy jednak sądzić, iż 
gracz atakujący (niezależnie od płci) ma zawsze prze-
wagę nad zawodnikiem blokującym. Wynika to z różnic 
techniki wyskoku do bloku i techniki dojścia do zbicia 
piłki znad siatki. Z tych względów łatwiej jest wygrać 
piłkę przy zagrywce przeciwnika niż przy podaniu wła-
snym. Biorąc pod uwagę wyniki obserwacji, uzyskane 
w badaniach własnych, łatwo też zrozumieć dlaczego 

Ryc. 2. Wskaźnik dymorfi zmu płciowego SDI w rozwoju fi zycznym osób 
uprawiających siatkówkę na poziomie olimpijskim. Formacje taktyczne: 1– w 
całej grupie; 2 – atakująca; 3 – libero; 4 – przyjmująca; 5 – rozgrywająca; 
6 – środkowa

Fig. 2. Sexual dimorphism index (SDI) in persons who play volleyball at 
Olympic level. Tactical formations: 1 – the whole group, 2 – opposite, 3 – 
libero, 4 – outside hitter, 5 – setter, 6 – middle blocker

Ryc. 3. Wskaźnik dymorfizmu płciowego SDI w skoczności osób 
uprawiających siatkówkę na poziomie olimpijskim. Formacje taktyczne: 1 – w 
całej grupie; 2 – atakująca; 3 – libero; 4 – przyjmująca; 5 – rozgrywająca; 
6 – środkowa

Fig. 3. Sexual dimorphism index (SDI) for jumping abilities in persons who 
play volleyball at Olympic level. Tactical formations: 1 – the whole group, 
2 – opposite, 3 – libero, 4 – outside hitter, 5 – setter, 6 – middle blocker
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zjawisko to uwidacznia się wyraźniej u siatkarzy niż 
u siatkarek.

Różnice w wysokości zawieszenia siatki nie od-
zwierciedlają więc w pełni odrębności obserwowanych 
w populacji siatkarzy i siatkarek w zakresie ich poten-
cjalnych możliwości somatycznych i anaerobowych. 
Odbija się to w sposób jaskrawy na atrakcyjności wi-
dowiska sportowego. Gra mężczyzn cechuje się więk-
szą dynamiką i jest bardziej schematyczna. Znajduje to 
również odbicie w percepcji widowiska u kibiców spor-
towych. Siatkarze bardzo często rozgrywają akcje pod 
dyktando publiczności, która domaga się ich zakończe-
nia już w trzecim tempie (zbicie piłki znad siatki w pole 
gry rywala). W przeciwieństwie do gry mężczyzn, 
siatkarki rozgrywają bardzo często piłkę ze zmienną 
skutecznością, przez co zdobycie punktu wydłuża 
się w czasie i następuje po znacznie dłuższej walce 
(z różnym skutkiem). Nic więc dziwnego, że można 
spotkać się z opinią, iż widowisko sportowe w wydaniu 
płci żeńskiej jest bardziej spektakularne, bo dostarcza 
więcej wrażeń i sportowych emocji. W grze kobiet wi-
dać również większą grację oraz więcej ruchów wyma-
gających uruchomienia potencjału koordynacyjnego. 
Można więc uznać, że w porównaniu do zachowań 
mężczyzn na boisku, siatkarki kompensują swe „braki” 
w zakresie mocy lepszą koordynacją ciała i większą 
amplitudą wykonywanych ruchów. Rodzi się więc po 
części retoryczne pytanie: Czy gra mężczyzn i kobiet 
jest porównywalna? Czy można uznać piłkę siatkową 
w wykonaniu męskim i żeńskim za równoważne, czy 
też raczej pokrewne tylko dyscypliny sportu? Pytania 
te warto sobie zadać również omawiając inne dyscy-
pliny sportowe. Na przykład w koszykówce stała wy-

sokość zawieszonej obręczy kosza diametralnie różni 
od siebie tę dyscyplinę sportową w wykonaniu kobiet 
i mężczyzn (u kobiet nie obserwuje się spektakularnych 
„wsadów do kosza”). Z podobnym problemem mamy 
także do czynienia w przypadku wymiarów bramek 
i powierzchni pola bramkowego w takich dyscyplinach, 
jak piłka ręczna czy piłka nożna. Reasumując należy 
uznać, że zbyt konserwatywne (zachowawcze) podej-
ście do przepisów gry nie służy rozwojowi poszczegól-
nych dyscyplin sportowych. Na poparcie tej tezy warto 
przypomnieć, że ostatnia zmiana naliczania punktów 
w piłce siatkowej w znacznym stopniu przyczyniła się 
do uatrakcyjnienia gry.

Wnioski

Osoby grające w piłkę siatkową wyróżniają się dużą 
wysokością ciała. Na tle standardu Rossa masa ciała 
grających na poszczególnych pozycjach taktycznych 
jest mniejsza. Najbardziej różnią się od tego standardu 
atakujący, najmniej natomiast – środkowi.  Somatyczne 
i motoryczne wymogi gry na poszczególnych pozycjach 
taktycznych powinny być uwzględniane w selekcji i tre-
ningu siatkarskim.

W piłce siatkowej warto rozważyć możliwość pod-
niesienia wysokości siatki u mężczyzn – proporcjonal-
nie do różnic płciowych obserwowanych w zasięgu 
ramion w ataku i w obronie. Wyniki pracy mogą stano-
wić punkt wyjścia dalszych modyfi kacji przepisów gry, 
pozwalających na przykład drużynie na następujące 
zmiany: atak – po przyjęciu zagrywki – tylko z drugiej 
linii boiska oraz – wzorem tenisa – wprowadzenie dru-
giej zagrywki. 
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SPORTOWEJ W KONKURENCJI NA TRUDNOŚĆ 
W STYLU ON-SIGHT – ANALIZA PRZYPADKÓW
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i ramion, wytrzymałość specjalna palców i ramion

Key words:  sports-climbing, on-sight, climbing training, special strength – fi nger and arms, special 
resistance  – fi ngers and arms

Cel badań. Próba ustalenia tych parametrów siłowych i wytrzymałościowych ludzkiego organizmu, które 
na poziomie zawodniczym VI.3–VI.6 on-sight mogą istotnie determinować skuteczność wspinaczki.

Materiał i metoda. Badaniami objęto 30 zawodników uprawiających wyczynowo wspinaczkę sportową.  Z tej 
grupy wyselekcjonowano siedmiu najlepszych zawodników. Ich wyniki posłużyły do określenia profilu siłowego 
i wytrzymałościowego wspinacza. Testowano siłę palców rąk przy użyciu dynamometru, a także zastosowano 
test specyficzny – zwis na listewce o szerokości 2,5 cm z maksymalnym obciążeniem. Siłę ramion mierzono 
przez podciągnięcie na drążku z maksymalnym ciężarem. Sprawdzono również odporność mięśni na zmęczenie 
w skurczu izometrycznym – próby polegały na zawiśnięciu do odmowy na listwach o szerokości 2,5 cm, 4 cm 
oraz na drążku na wyprostowanych ramionach. Ponadto testowano także wytrzymałość siłową ramion testem 
„pull ups” i tzw. alfabetem Edlingera.

Wyniki. Stwierdzono, że wyczynowych wspinaczy cechują znaczne wielkości siły palców rąk w specyficznym 
ułożeniu ręki na chwycie, odporność mięśni na zmęczenie w skurczu izometrycznym kończyn górnych, a także 
wytrzymałość siłowa ramion. Co ciekawe, w badaniach zaobserwowano, że najlepszych wspinaczy cechuje 
niższy poziom siły ścisku dynamometrycznego. Znaczną wariancję wyników odnotowano w przypadku testu 
mierzącego poziom siły ramion.

Wnioski. Na najwyższym poziomie wyszkolenia w zakresie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym 
w sposób szczególny należy zwrócić uwagę na kształtowanie siły palców rąk w specyficznym ułożeniu ręki na 
chwycie i na odporność na zmęczenie w skurczu izometrycznym mięśni przedramion i wytrzymałości siłowej 
ramion. Klasyczne testy dynamometryczne oraz próby sprawności specjalnej wykorzystywane na potrzeby 
wspinaczki charakteryzują się pewną odrębnością motoryczną.

Aim of the research. To establish the importance of strength and endurance in the group of professional 
climbers.

Material and methods. The study included 30 high-performance sport climbers. From this group seven best 
climbers were selected. Their results were used to determine the strength and resistance profile of a climber. 
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The strength of the fingers was tested with a dynamometer and a specific test was used – the overhang on 2,5 
cm strip with the maximum load. Arm strength was measured by the elevating on bar with the maximum weight. 
Muscle resistance to fatigue in the isometric contraction was also examined – the sample consisted of overhang-
ing as long as it was possible on the 2.5 cm and 4 cm strips and on the bar with the upright arms. In addition, 
the resistance of arm was tested with “pull ups” test and so-called  Edlinger’s alphabet.

Results. As it was found out, distinctive features of high-performance climbers were: the size of special force 
of fingers, muscle resistance to fatigue in the isometric contraction of upper limbs as well as the resistance of 
arms. The interesting thing observed in the study was that the model climbers were characterized by a lower 
level of force of dynamometric squeeze. Considerable variation of results was observed within motor effect 
measuring the force of arms.

Conclusions. On the highest level of training within special efficiency the attention should be paid on the 
shaping of special force of the fingers and the special endurance of fingers and arm strength endurance. Propor-
tional development of these factors should be considered as reasonable and necessary. Classical dynamometric 
tests and tests for the special climbing purposes are characterized by certain motor separateness.

Wstęp

W fachowej literaturze liczni autorzy wykazują dużą 
zgodność opinii na temat roli zdolności motorycznych 
o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej. 
Do znamiennych elementów wyznaczających efek-
tywność działań na sztucznej ścianie zaliczają – obok 
techniki, specyfi cznej budowy ciała, gibkości – siłę 
oraz wytrzymałość, w której istotne znaczenie odgry-
wają przemiany o charakterze tlenowym i beztlenowym 
[1–4].

Autorzy tych publikacji [1–4] zajmują się jednak 
wyłącznie charakterystyką głównych morfofunkcjonal-
nych determinantów skuteczności wspinania się oraz 
prezentacją metod ich rozwoju. Wspomniane opraco-
wania stanowią tylko uproszczony opis analizowanego 
zjawiska, który sprowadza się do identyfi kacji, struk-
turalizacji i hierarchizacji czynników wpływających na 
wynik w omawianej dyscyplinie sportowej.

Interesujących uwag z zakresu znaczenia zdolno-
ści motorycznych o podłożu energetycznym we wspi-
naczce sportowej dostarcza również literatura badaw-
cza. Grant i wsp. [5], Guidi [6],  Sheel [7], Watts i wsp. 
[8] oraz Rokowski [9, 10] jednoznacznie wskazują na 
znaczenie zdolności siłowych i wytrzymałościowych 
w omawianej dyscyplinie sportowej.  

Watts [8] i Sheel [7] w swoich przeglądowych opra-
cowaniach poświęconych czynnikom morfofunkcjonal-
nym, które warunkują skuteczność wspinaczki dość 
kategorycznie opiniują, że w omawianej dyscyplinie 
sportowej wielkość siły relatywnej mięśni przedramion 
oraz ramion w sposób szczególny może podnosić sku-
teczność wspinaczki. 

Powyższe obserwacje naukowe potwierdzają rów-
nież badania Rokowskiego [9, 10].  Autor zastosował 

baterię testów w celu ustalenia znaczenia siły we 
wspinaczce sportowej.  Testy obejmowały: ścisk dy-
namometryczny na drugim i trzecim paliczku, zwis na 
listwie o szerokości 2,5 cm z maksymalnym obciąże-
niem – test mierzący siłę palców rąk i podciągnięcie na 
drążku z maksymalnym obciążeniem – test mierzący 
siłę ramion. We wspomnianych obserwacjach badacz 
odnotował istotne statystycznie różnice pomiędzy wspi-
naczami zaawansowanymi i początkującymi na ko-
rzyść tych pierwszych we wszystkich zastosowanych 
próbach motorycznych, co ciekawe, znamienne różnice 
dotyczyły wyników w ujęciu absolutnym i relatywnym. 
Warto jednak podkreślić, że większe procentowe róż-
nice na korzyść wspinaczy wyczynowych w każdym 
przypadku odnotowywano w odniesieniu do siły rela-
tywnej. A zatem te dane dość wyraźnie potwierdzały 
wcześniejsze ustalenia innych autorów, iż we wspi-
naczce sportowej kluczowe znaczenie ma wielkość siły 
względnej wybranych grup mięśniowych. 

W omawianych obserwacjach naukowych Rokowski 
[9, 10] próbował także uzyskać odpowiedź na pytanie: 
czy ww. efekty motoryczne na relatywnie wysokim 
poziomie sportowym (materiał badawczy stanowiła 
grupa wspinaczy reprezentująca poziom skałkowy 
VI.3–VI.6 on-sight) mogą istotnie determinować wynik 
na sztucznej ścianie wspinaczkowej? W tym celu autor 
zastosował analizę współczynników korelacji liniowej 
i determinacji wielorakiej. Zgodnie z wynikami badań 
Rokowskiego [9],  Rokowskiego i Tokarz [11] istotne 
współczynniki korelacji odnotowano jedynie w przy-
padku testu mierzącego siłę palców rąk w specyfi cz-
nym ułożeniu ręki na chwycie.  

Takie rezultaty skłoniły autora badań do wyrażenia 
opinii, że na relatywnie wysokim poziomie zawodni-
czym w zakresie zdolności siłowych najistotniejsza jest 
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siła palców rąk. Brak istotnych korelacji pomiędzy po-
ziomem sportowym a wynikami testu mierzącego siłę 
ramion wskazywał na słabszy wpływ tego parametru 
na jakość wspinaczki. Ponadto niskie współczynniki 
korelacji pomiędzy poziomem sportowym a wynikami 
testów dynamometrycznych mogą przypuszczanie 
wskazywać – wg rzeczonych autorów badań [9, 11] – 
na ich małą specyfi kę w trafnym diagnozowaniu  siły 
mięśniowej wspinacza.

Prezentowane wyniki obserwacji naukowych [9, 
11] wymagają potwierdzenia choćby ze względu na 
niewielką liczbę przebadanych osobników. Taką wery-
fi kację można uzyskać przez analizę przypadków naj-
lepszych wspinaczy.  Zatem kwestie poruszone w ni-
niejszym artykule z założenia mają być swego rodzaju 
potwierdzeniem wcześniejszych analiz [9, 11], ale jed-
nocześnie stać się ich uszczegółowieniem. Chodzi tu 
o uchwycenie faktycznych różnic pomiędzy mistrzami 
a wspinaczami, którzy wyczynowo uprawiają wspi-
naczkę, jednak nie uzyskują oczekiwanych rezultatów.

Należy tutaj zauważyć, że wysiłek na sztucznej 
ścianie na zawodach w konkurencji na trudność nie 
trwa kilka sekund. Zawodnik na pokonanie drogi wspi-
naczkowej ma zwykle całe 8 minut – jednak czas trwa-
nia wspinaczki na zawodach waha się w granicach 2–7 
minut [8]. Dlatego oprócz wysokiego poziomu siły mię-
śniowej istotną rolę w omawianej dyscyplinie sportowej 
odgrywa  również czynnik wytrzymałości. 

W literaturze z zakresu nauk o kulturze fi zycznej wy-
mienia się kilkanaście rodzajów wytrzymałości w zależno-
ści od czasu trwania i charakteru wysiłku. W tym miejscu 
warto jednak odwołać się do badań Szopy i wsp. [12].

Zgodnie z wynikami powyższej obserwacji na zdol-
ności wytrzymałościowe składają się m.in. dwa ele-
menty o wyraźnie odrębnym podłożu biologicznym, tj. 
sprawność mechanizmów poboru tlenu (tzw. wydolność 
aerobowa) i tzw. wytrzymałość mięśniowa, istotnie wa-
runkowana procesami glikolizy beztlenowej.  Pierwszy 
czynnik odpowiada zatem wyróżnianej przez wielu au-
torów wydolności tlenowej, a drugi – tzw. odporności 
mięśni na zmęczenie w skurczu izometrycznym. 

 Dotychczasowe wyniki badań wspinaczy dotyczące 
VO2max nie są ewidentne.  W czasie testów biegowych 
osiągali oni przeciętne wartości maksymalnego poboru 
tlenu. Ponadto w czasie wysiłku testowego, w którym 
zasadniczo zaangażowane są kończyny górne, takiego 
jak np. tzw. pulling test, pobór tlenu kształtował się na 
relatywnie niskim poziomie (wg badań Billat i wsp. [13]  
– przeciętnie 20 ml/kg/min). Powyższe dane mogą su-
gerować, iż wysiłek wspinaczkowy nie wymaga zna-

czącego poziomu wydolności tlenowej.  Jednak do 
pewnego stopnia mogą temu przeczyć badania Booth 
i wsp. [14]. Badacze ci w celu ustalenia poziomu tzw. 
VO2climb-peak w trakcie wspinaczki zastosowali specjalny 
trenażer. W tejże obserwacji naukowej pobór tlenu ba-
danej grupy wspinaczy kształtował na dość wysokim 
poziomie rzędu 43 ml/kg/min. Wyniki te tonuje jednak 
metodyka badań. Otóż autorzy w celu zwiększenia ob-
ciążenia zastosowali wzrost tempa wspinaczki. W rze-
czywistości szybkość wspinania maleje, wzrasta nato-
miast obciążenie ze względu na mniejszy chwyt czy 
większe przewieszenie drogi wspinaczkowej.  W tym 
miejscu warto przywołać wyniki badań poświecone 
VO2 w czasie wysiłku startowego. We wszystkich ob-
serwacjach pobór tlenu kształtował się na relatywnie 
niskim poziomie [7, 8]. Przypuszczalnie przyczyną tego 
zjawiska może być lokalny, ewentualnie regionalny cha-
rakter wysiłku wspinaczkowego.

Praca lokalna nie jest związana ze znaczną aktywi-
zacją dwu układów: sercowo-naczyniowego i oddycha-
nia. Przyczyny zmęczenia kryją się w tych ogniwach 
mechanizmu nerwowo-mięśniowego, które bezpośred-
nio warunkują wykonanie ruchu. Zasadnicze znaczenie 
mają procesy hamowania ochronnego w odpowiednich 
ośrodkach nerwowych, a także blokada nerwowo-mię-
śniowa synaps [15]. 

Należy ponadto zauważyć, że wysiłek wspinacz-
kowy cechuje znaczna ilości izometrycznych skurczy 
mięśniowych, wg Billat i wsp. [13] 38% – to pozycje 
statyczne.  Tempo wspinaczki na sztucznej ścianie 
jest wolne i wynosi około 7 metrów na 1 minutę [16]. 
Powyższe spostrzeżenia (lokalność wysiłku, jego si-
łowy charakter, znaczna ilość izometrycznych skurczy 
mięśniowych, wolne tempo wspinaczki) prowadzą do 
wątpliwości: czy aby inny element w strukturze zdolno-
ści wytrzymałościowych tzw. wytrzymałość mięśniowa 
nie jest czynnikiem w szczególny sposób determinują-
cym jakość wspinaczki w grupie wspinaczy prezentują-
cych wysoki poziom zawodniczy?

Na tak sformułowane pytanie badawcze próbowali 
odpowiedzieć Rokowski i Tokarz [11]. Wspomniani 
badacze zastosowali trzy próby motoryczne, które 
cechował izometryczny skurcz mięśniowy. Test „zwis 
1” polegał na zawiśnięciu jak najdłużej na dwuipół-
centymetrowej listwie, test drugi – na zawiśnięciu na 
czterocentymetrowej listwie, a test trzeci polegał na 
zawiśnięciu na drążku do odmowy. Ze względu na 
mały rozmiar chwytu największe obciążenie dotyczyło 
testu „zwis 1”. W związku z tym najkrótszy był też czas 
trwania tej próby (średnio 80 s). Najmniejsze obciąże-
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nie cechowało test trzeci – wspinacze trzymali drążek 
pełną dłonią,  w związku z tym czas próby wyniósł 
średnio 4 minuty. Biorąc pod uwagę czas trwania 
wysiłku w ww. testach można przypuszczać, że za-
bezpieczenie energetyczne w próbie „zwis 1” było 
znamiennie warunkowane sprawnością mechanizmu 
anaerobowego. W próbie „zwis na drążku” zabezpie-
czenie energetyczne pochodziło natomiast ze źródła 
glikolitycznego i tlenowego. Co ciekawe, wszystkie 
zastosowane testy motoryczne istotnie korelowały 
z poziomem sportowym. Do modelu determinacji wie-
lorakiej kwalifi kowały się wyniki dwóch testów „zwis 1” 
i „zwis na drążku”. 

Te dane skłoniły autorów obserwacji do pewnego 
podsumowania, iż w zakresie zdolności wytrzymało-
ściowych odporność mięśni na zmęczenie w skurczu 
izometrycznym może znamiennie determinować wynik 
nawet na dość wysokim poziomie wspinaczkowym. 
Taki rodzaj wysiłku jest istotnie warunkowany toleran-
cją na wysokie stężenie mleczanu,  równowagą kwaso-
wo-zasadową i proporcją włókien mięśniowych [12]. W 
świetle badań Rokowskiego i Tokarz [11] na poziomie 
lokalnym o wysokiej wytrzymałości wspinaczy może 
również decydować sprawność procesów tlenowych. 
Pośrednio mogą to potwierdzać badania przeprowa-
dzone przez Vigouroux i wsp. [17]. 

  Powyższe wyniki badań dotyczące zdolności si-
łowych i wytrzymałościowych wymagają weryfi kacji, 
którą można uzyskać poprzez analizę przypadków naj-
lepszych wspinaczy.

C e l e m  b a d a ń  uczyniono zatem próbę ustale-
nia tych parametrów siłowych i wytrzymałościowych 
ludzkiego organizmu, które na poziomie zaawansowa-
nia VI.3–VI.6 on-sight  mogą znamiennie determino-
wać skuteczność wspinaczki. 

Powyższy cel prowadzi do zadania następujących 
p y t a ń  b a d a w c z y c h :
1.  Czy siła palców rąk w specyfi cznym ułożeniu ręki 

na chwycie oraz odporność mięśni przedramion na 
zmęczenie w skurczu izometrycznym może istotnie 
warunkować skuteczność wspinaczki?

2. Czy dotychczas wykorzystywane testy dynamo-
metryczne są dostatecznie dobrym narzędziem 
pomiarowym umożliwiającym ustalenie roli siły we 
wspinaczce wyczynowej? 

Materiał i metody badań

Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2004 r. 
na obiektach AWF w Krakowie. Dotyczyły one oceny 

skuteczności wspinania się na sztucznej ścianie, po-
miaru wybranych cech somatycznych oraz określenia 
poziomu zdolności „kondycyjnych” (bazujących na pod-
łożu energetycznym). 

W pierwszej kolejności sprawdzano poziom spor-
towy, budowę ciała, a następnie poziom zdolności 
motorycznych. Zawsze w pierwszej kolejności oce-
niano efekty motoryczne o charakterze siłowym, 
a następnie – wytrzymałościowym.

Ogółem zbadano 30 wspinaczy zaawansowanych, 
prezentujących poziom skałkowy VI.3–VI.6 on-sight. 
Z grupy podstawowej wyselekcjonowano siedmiu fi -
nalistów1 przeprowadzonych zawodów wspinaczko-
wych, tzw. elitę, których wyniki posłużyły do określe-
nia profi lu morfofunkcjonalnego wspinacza. 

1. Wynik sportowy

a. O c e n a  s k u t e c z n o ś c i : wszyscy badani 
wzięli udział w zawodach w konkurencji na 
trudność w stylu on-sight, przeprowadzonych 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
Polskiego Związku Alpinizmu. 

2. Cechy somatyczne

a. Wysokość ciała [cm].
b. Masa ciała [kg].

3. Testy zdolności motorycznych

a. T e s t y  o k r e ś l a j ą c e  s i ł ę  m i ę ś n i o w ą
• Dynamometryczna siła chwytu ręki na drugim 

paliczku wyrażona w jednostkach absolutnych 
– „grip strength” i względnych – „grip strength 
wz”. Badany siada na krześle. Ręką sprawniej-
szą na wysokości drugiego paliczka chwyta 
dynamometr „Jamar”. Kąt ugięcia w stawie łok-
ciowym wynosi 90 stopni. Ramię jest ułożone 
pośrednio pomiędzy supinacją a pronacją. Na 
komendę prowadzącego testowany wykonuje 
maksymalny ścisk dynamometru przez 2–3 
sekundy. Na dynamometrze dokonywany jest 
odczyt wartości absolutnych w [N]. Następnie 
wartości absolutne zostają przeliczane na jed-
nostki względne  [N/kg]  [18].

1   Byli to zawodnicy, którzy w okresie przeprowadzania badań 
uzyskiwali najlepsze rezultaty na zawodach wspinaczkowych 
i skałkach.

Robert Rokowski, Stanisław Żak



– 89 –

• Dynamometryczna siła chwytu ręki na trzecim 
paliczku wyrażona w jednostkach absolutnych 
– „grip strength III” i względnych – „grip strength 
III wz”. Badany siada na krześle. Ręką spraw-
niejszą chwyta za dynamometr „Jamar” na wy-
sokości trzeciego paliczka. Kąt ugięcia w stawie 
łokciowym wynosi 90 stopni. Ramię jest ułożone 
pośrednio pomiędzy supinacją a pronacją. Na 
komendę prowadzącego testowany wykonuje 
maksymalny ścisk dynamometru przez 2–3 
sekundy. Na dynamometrze dokonywany jest 
odczyt wartości absolutnych w [N]. Następnie 
wartości absolutne są przeliczane na jednostki 
względne [N/kg]  [18].

• Siła palców rąk mierzona poprzez zwis z mak-
symalnym ciężarem na dwuipółcentymetro-
wej listewce, wyrażana w ujęciu absolutnym 
– „listwa 1” i względnym –„listwa 2” (fot. 1). 
Testowany staje pod listewką o szerokości 2,5 
cm. Doczepia do pasa biodrowego maksymalny 
ciężar, jaki może udźwignąć i chwyta obiema 
rękami listwę – czterema palcami bez kciuka – 
ramiona są rozstawione na szerokość barków. 
Badany na komendę prowadzącego odrywa 
nogi od podłoża i próbuje zawisnąć przez 3 
sekundy. Wynik testu z dokładnością do 1 kg 
jest przedstawiony jednostkach absolutnych 

jako suma podczepionego ciężaru do uprzęży 
biodrowej i masy ciała badanego [kg], a także 
względnych [11].

• Siła ramion mierzona poprzez podciągnięcie 
na drążku z maksymalnym ciężarem, wyrażana 
w ujęciu absolutnym – „drąg 1” i względnym – 
„drąg 2” (fot. 2). Testowany staje pod drążkiem. 
Doczepia do pasa biodrowego maksymalny 
ciężar, jaki może udźwignąć i chwyta drążek 
obiema rękami – ramiona są rozstawione na 
szerokość barków. Na komendę prowadzącego 
badany odrywa nogi od podłoża i próbuje pod-
ciągnąć się, tak aby broda znalazła się ponad 
drążkiem. Wynik testu z dokładnością do 1 kg 
jest przedstawiony w jednostkach absolutnych 
jako suma podczepionego ciężaru do uprzęży 
biodrowej i masy ciała badanego [kg], a także 
względnych [11].

b. Te s t y  o k r e ś l a j ą c e  w y t r z y m a ł o ś ć
• Odporność mięśni na zmęczenie w skurczu izo-

metrycznym, mierzona czasem zwisu na dwu-
ipółcentymetrowej listewce do odmowy – „zwis 
1”. Testowany staje pod listewką o szerokości 
2,5 cm i chwyta za nią czterema palcami bez 
wykorzystania kciuka, ramiona są rozstawione 
na szerokość barków i wyprostowane w sta-

Fot. 1. Test siły palców rąk w specyfi cznym ułożeniu ręki na chwycie za 
Smagałą [19]

Picture 1. Test of fi ngers strength in a specifi c arrangement of the hand 
according to Smagała [19]

Fot. 2. Test siły ramion za Smagałą [19]

Picture 2. Test of arm strength according to Smagała [19]
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wach łokciowych. Badany na sygnał prowadzą-
cego odrywa nogi od podłoża i zawisa jak naj-
dłużej. Rezultatem jest czas zwisu na listewce 
z dokładnością do 1 sekundy [11].

• Odporność mięśni na zmęczenie w skurczu izo-
metrycznym, mierzona czasem zwisu na czte-
rocentymetrowej listewce do odmowy – „zwis 
2”. Testowany staje pod listewką o szerokości 4 
cm i chwyta za nią czterema palcami bez wy-
korzystania kciuka, ramiona są rozstawione na 
szerokość barków i wyprostowane w stawach 
łokciowych. Badany na sygnał prowadzącego 
odrywa nogi od podłoża i zawisa jak najdłużej. 
Rezultatem jest czas zwisu na listewce z do-
kładnością do 1 sekundy [11].

• Odporność mięśni na zmęczenie w skurczu 
izometrycznym, mierzona zwisem na drążku 
do odmowy – „zwis”. Testowany staje pod drąż-
kiem chwyta go obiema rękami, ramiona są 
rozstawione na szerokość barków. Badany na 
sygnał prowadzącego odrywa nogi od podłoża 
i zawisa jak najdłużej. Rezultatem jest czas 
zwisu na drążku z dokładnością do 1 sekundy 
[11].

• „Pull ups” – wytrzymałość siłowa ramion mie-
rzona poprzez maksymalną ilość podciągnięć 
na drążku wg instrukcji  MTSF [20].

• Wytrzymałość siłowa ramion  mierzona po-
przez maksymalną ilość podciągnięć na drążku 
z przystankami. Testowany staje pod drążkiem. 
Chwyta drążek nachwytem, tak aby ramiona były 
rozstawione na szerokość barków i wyprosto-
wane w stawach łokciowych. Badany na sygnał 
prowadzącego odrywa nogi od podłoża i próbuje 
podciągać się wg następującego schematu:
1 – oznacza, że badany wykonał 2 podciągnię-

cia na drążku, a po wykonaniu drugiego 
podciągnięcia zatrzymał się z brodą nad 
drążkiem na 7 sekund; 

2 – oznacza, że badany podciągnął się 2 razy 
i zatrzymał się w pozycji ugięcia ramion 
w stawie łokciowym 90 stopni na 7 sekund; 

3 – oznacza, że testowany podciągnął się 2 
razy i zatrzymał się na 7 sekund w pozy-
cji ugięcia ramion w stawie łokciowym 120 
stopni.  

Schemat podciągania jest kontynuowany aż do od-
mowy. Próba jest wykonywana tylko raz. Rezultatem 
jest  liczba wykonanych cykli [1].

W opracowaniu zastosowano następujące staty-
styki opisowe i metody porównań międzygrupowych:
1. Ocenę poziomu rozwoju parametrów morfofunk-

cjonalnych badanych grup wspinaczy dokonano 
na podstawie wielkości średnich arytmetycznych 
i miar zmienności.

2. Wyniki wspinaczy unormowano. Normowano na 
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe 
całej zbiorowości zawodników (n = 30).

-= i
i

x xZ
SD

gdzie: 
Zi – unormowany wynik zawodnika,
xi – wynik zawodnika,
x– – średnia arytmetyczna grupy wspinaczy (n = 30),
SD – odchylenie standardowe grupy wspinaczy
   (n = 30),

1. Dla grupy elitarnych wspinaczy (n = 7) obliczono 
średnią arytmetyczną unormowanych wyników.
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gdzie:
Z–     – średnia arytmetyczna unormowanych wyni-

ków siedmiu najlepszych wspinaczy,i 7
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Â   – suma unormowanych wyników siedmiu najlep-

szych wspinaczy, 
N      – siedmiu najlepszych zawodników.

Wyniki

Profi le siłowe i wytrzymałościowe siedmiu najlepszych 
zawodników 

Profi le najlepszych zawodników w obrębie prób si-
łowych przedstawiono na rycinie 1.

Na podstawie wyników testu „listwa 1”, sprawdzają-
cego siłę palców rąk w ujęciu absolutnym stwierdzono, 
że w większości przypadków najlepsi wspinacze uzy-
skali rezultaty powyżej normy. Tylko dwaj ostatni za-
wodnicy lokowali się poniżej średniej. Przeciętny wynik 
grupy elitarnych wspinaczy kształtował się na relatyw-
nie wysokim poziomie 0,54 odchylenia standardowego 
powyżej normy (tab. 2).

Godny uwagi kształt uzyskał profi l dotyczący siły 
palców rąk w ujęciu względnym „listwa 2” (ryc. 1). 
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Jedynie zawodnik sklasyfi kowany na siódmej pozycji 
wykonywał ten test poniżej średniej. Dobre wyniki więk-
szości elitarnych wspinaczy złożyły się na dość wysoką 
wartość średniej arytmetycznej unormowanych wy-
ników najlepszych zawodników, która w opisywanym 
przypadku wyniosła 0,74 odchylenia standardowego 
powyżej normy (tab. 2).

Uwagę zwraca także profi l uzyskany w zakresie 
wyników testu „drąg 1”, który sprawdzał siłę specjalną 
ramion w ujęciu absolutnym (ryc. 1). Wyniki aż czterech 
zawodników mieściły się poniżej normy, co znamiennie 
przyczyniło się do niskiego rezultatu całej grupy najlep-
szych wspinaczy (z– = 0,01 odchylenia standardowego 
powyżej normy; por. tab. 2).

Równie interesująco modelowały się wyniki w teście 
„drąg 2”, który sprawdzał siłę ramion w ujęciu względ-
nym (ryc. 1). Najbardziej charakterystyczna wydaje się 
tu znaczna rozbieżność wyników w grupie mistrzów 
i fakt, że aż czterech wspinaczy lokowało się poniżej 
średniej. Przeciętna wielkość unormowanych wyników  
najlepszych wspinaczy kształtowała się tylko na pozio-
mie 0,28 odchylenia standardowego powyżej normy. 

Interesujące wyniki odnotowano w przypadku siły 
ścisku dynamometrycznego na drugim paliczku (ryc. 2). 
Tylko dwaj wspinacze (nr 1 i 6) legitymowali się lepszymi 
rezultatami od średniej arytmetycznej. Ich siła znamio-
nowała przewagę 1,99 i 0,75 odchylenia standardowego. 
Wyniki pozostałych wspinaczy oscylowały wokół śred-
niej, a incydentalnie były gorsze od niej o 2 odchylenia 
standardowe. Właśnie z tych powodów średniej wielko-
ści w grupie siedmiu najlepszych wspinaczy nie można 
uznać za imponującą (tab. 2). Stosunkowo niskie rezul-
taty w charakteryzowanej próbie nie powinny dziwić. 
Należy bowiem przypomnieć, iż z badań wielu autorów 
wynika [za: 21], że wielkość siły ścisku ręki w dużym 
stopniu zależy od wielkości ciała, a to jak ustalono wcze-
śniej nie sprzyja korzystnym rezultatom we wspinaczce 
sportowej (w naszych badaniach lepszą skutecznością 
w pokonywaniu dróg wspinaczkowych dysponowali sto-
sunkowo lżejsi zawodnicy).  W zakresie siły względnej 
(wynik w przeliczeniu na jednostkę masy ciała) odnoto-
wano podobne rezultaty (ryc. 2).

Ciekawych spostrzeżeń dostarczyła również ana-
liza wyników poziomu siły ścisku dynamometrycznego 

Tabela 1. Charakterystyki liczbowe cech somatycznych w badanych grupach wspinaczy

Table 1. Numerical characteristics of somatic features in investigated groups of climbers

Parametry somatyczne
N = 30 N = 7

x– SD x– SD z–

Wysokość ciała (cm) 177,4 3,1 178,2 3,5 0,26
Masa ciała (kg) 66 3,1 64,7 3,1 –0,39

Tabela 2. Wielkości liczbowe testów siły i wytrzymałości mięśniowej w badanych grupach wspinaczy 

Table 2. Numerical characteristics of muscles strength and resistance parameters in investigated groups of climbers

TEST
N=30 N = 7

x– SD x– SD z–

Listwa 1  [kg] 137 15,4 145,5 13,7 0,54
Listwa 2 2,1 0,2 2,2 0,2 0,74
Drąg 1  [kg] 113 8,7 113,2 10,7 0,01

Drąg 2 1,7 0,1 1,8 0,2 0,28

Pull ups [n] 22,7 3,4 24,7 3,9 0,57
Grip strength [N] 672 89 656 122 –0,25

Grip strength III [N] 300 71 303 73 0,04

Grip strength wz [N/kg] 10,1 1 10,1 2 –0,03
Grip strength III wz [N/kg] 4,5 1 4,6 1 0,1

Zwis 1 [s] 80,9 20,2 88,2 7,8 0,36

Zwis 2 [s] 103,2 32 111,7 25,6 0,26
Zwis [s] 240 60 253 71 0,38

Edlinger  [n] 6,8 1,5 7,7 1,7 0,59

Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji...



– 92 –

Ryc. 1. Znormalizowane wyniki testów siłowych w grupie elitarnych wspinaczy

Fig. 1. Standardized differences of strength parameters in the group of elite climbers
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Ryc. 2. Znormalizowane wyniki testów siłowych w grupie elitarnych wspinaczy

Fig. 2. Standardized differences of strength parameters in the group of elite climbers

na trzecim paliczku w wartościach absolutnych (ryc. 
2). Warto tutaj podkreślić, że w porównaniu do grupy 
zaawansowanej najlepsi wspinacze nie odznaczali się 
wyższym poziomem tego parametru. Przeciętna wiel-
kość unormowanych wyników siedmiu najlepszych 
wspinaczy była bliska zeru (tab. 2). 

W zakresie relatywnej siły ścisku dynamometrycz-
nego na trzecim paliczku (w przeliczeniu na jednostkę 
masy ciała) nie odnotowano już większych różnic mię-
dzygrupowych (ryc. 2).

Kolejne profi le najlepszych zawodników dotyczące 
testów wytrzymałościowych przedstawiono na ryci-
nach 3–4.

Interesująco rysuje się profi l wyników testu o na-
zwie „zwis 1” (test mierzył w trafny sposób odporność 
mięśni na zmęczenie w skurczu izometrycznym koń-
czyn górnych; por.  ryc. 3). Wszyscy zawodnicy zakwa-
lifi kowani do grupy „mistrzów” wykonywali tę próbę na 
wysokości przekraczającej normę. Takie wyniki znajdo-
wały odzwierciedlenie w relatywnie wysokim poziomie 
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średniej arytmetycznej unormowanych wyników grupy 
najlepszych wspinaczy (0,36 odchylenia standardo-
wego powyżej normy; por. tab. 2). 

Podobne tendencje odnotowano w przypadku wy-
ników testów „zwis 2” i „zwis na drążku”, również bada-
jących charakter odporności na zmęczenie w skurczu 
izometrycznym. 

Średnia arytmetyczna unormowanych wyników 
siedmiu najlepszych wspinaczy – zarówno w przy-
padku wyników testu „zwis 2”, jak i w odniesieniu wy-

ników testu  „zwis na drążku” – mieściła się powyżej 
normy (tab. 2). 

Uwagę zwracały natomiast efekty motoryczne testu 
„pull ups”. Tylko dwaj zawodnicy (nr 4 i 5) odbiegali in 
minus od normy. Ich rezultaty były gorsze od średniej 
arytmetycznej o 0,79 i 0,5 odchylenia standardowego 
(ryc. 4). Pozostali zawodnicy udokumentowali swoje 
wyniki powyżej średniej. Na szczególną uwagę zasłu-
gują osiągnięcia zawodników nr 1 i 2. Obaj dominowali 
w realizacji tej próby na wysokości drugiego odchylenia 

 zwis 1
 zwis 2
 zwis
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Ryc. 3. Znormalizowane wyniki testów wytrzymałości w grupie elitarnych wspinaczy

Fig. 3. Standardized differences of resistance parameters in the group of elite climbers

 pull ups
 Edlinger
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Ryc. 4. Znormalizowane wyniki testów wytrzymałości w grupie elitarnych wspinaczy

Fig. 4. Standardized differences of resistance parameters in the group elite climbers

Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji...
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standardowego. Średnia arytmetyczna unormowanych 
wyników grupy najlepszych wspinaczy kształtowała się 
na poziome prawie 0,57 odchylenia standardowego po-
wyżej normy (tab. 2). Godny podkreślenia jest wysoki 
poziom wspinaczy „elitarnych” w tym teście, którego 
średni wynik (w podciąganiu się na drążku) wyniósł 
24,5 cykli.

Specyfi czny profi l mają również rezultaty testu 
„Edlinger”. Najlepsze wyniki uzyskali zawodnicy ozna-
czeni numerami 1 i 2. Ich rezultaty były oddalone od 
normy o 2 odchylenia standardowe (ryc. 4). Wyniki po-
zostałych wspinaczy okazały się także mocno zróżnico-
wane. Przeciętna wielkość unormowanych wyników eli-
tarnych zawodników kształtowała się na poziomie 0,59 
odchylenia standardowego powyżej średniej (tab. 2).

Dyskusja

Rozpatrując zagadnienie znaczenia zdolności moto-
rycznych we wspinaczce zawodniczej należy odnieść 
się do specyfi ki tej dyscypliny sportu. 

Ogólnie można stwierdzić, że w trakcie wspinaczki 
zawodnik musi stale przeciwdziałać sile grawitacji. 
Droga na sztucznej ścianie składa się z pewnego 
układu chwytów i stopni. Między innymi ich rozmiar, 
odległości pomiędzy nimi, a także kąt nachylenia 
ściany decydują o trudności wspinaczki. W tym miej-
scu koniecznie należy zauważyć, że wspinacz – aby 
utrzymać się na sztucznej ścianie – nierzadko używa 
ostatnich paliczków palców rąk. 

Można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa 
założyć, że wysoki poziom możliwości siłowych mię-
śni antygrawitacyjnych kończyn górnych (w szczegól-
ności zginacza powierzchownego, głębokiego palców 
rąk, a także ramienno-promieniowego) jest czynnikiem 
istotnie determinującym efektywność poruszania się 
po sztucznej ścianie wspinaczkowej. 

Tymczasem w kilku publikacjach [7–10] przedsta-
wiono dane, z których wynikało, że możliwości siłowe 
na najwyższym poziomie wyszkolenia nie są kluczową 
właściwością decydującą o skuteczności wspinaczki. 
Należy jednak zauważyć, że pomiar siły w ww. ob-
serwacjach był dokonywany za pomocą testu „grip 
strength”. Jak się wydaje, ten test nie do końca odpo-
wiada specyfi ce chwytu wspinaczkowego, co zresztą 
potwierdza P. Watts w artykule Physiology of diffi cult 
rock climbing [8]. W związku z tym  Rokowski w publi-
kacjach [9, 10], a także jako współautor w publikacji [11] 
zaprezentował również wyniki, w których pomiar siły  
był dokonany testem specyfi cznym – próba polegała na 

zwisie z maksymalnym obciążeniem na dwuipółcenty-
metrowej listwie. O ile wyniki testów dynamometrycz-
nych w przytoczonych powyżej publikacjach [9, 10] 
nie korelowały z poziomem sportowym, o tyle współ-
czynniki korelacji pomiędzy efektywnością poruszania 
się po sztucznej ścianie a wynikami testu na listewce 
były znamienne. Na podstawie danych ww. obserwa-
cji można postawić tezę, że siła palców rąk – gdy po-
miar siły mięśniowej jest dokonywany w specyfi cznym 
ułożeniu ręki na chwycie – może istotnie warunkować 
skuteczność wspinaczki na sztucznej ścianie nawet na 
relatywnie wysokim poziomie zawodniczym. Ponadto 
na podstawie powyższych wyników badań można za-
łożyć, iż stosowany tradycyjnie test dynamometryczny 
nie jest trafnym narzędziem, umożliwiającym precy-
zyjne ustalenie roli zdolności siłowych we wspinaczce 
wyczynowej.

Badania własne ewidentnie potwierdzają powyższe 
spostrzeżenia [11]. Najlepsi wspinacze odznaczali się 
wysokim poziomem siły palców rąk w specyfi cznym 
ułożeniu ręki na chwycie. Słabsze wyniki elitarni wspi-
nacze uzyskali natomiast w przypadku zastosowanych 
testów dynamometrycznych. Przeciętna wielkość ich 
unormowanych wyników była bliska zeru

W tym miejscu warto zastanowić się, co może być 
przyczyną zaobserwowanego zjawiska – chodzi o ni-
ską siłę ścisku dynamometrycznego wspinaczy elitar-
nych i o ich wysokie rezultaty w zakresie testów specy-
fi cznych (test na listewce). Wszak oba rodzaje  testów 
angażują palce rąk. Jak się wydaje, różnica może 
wynikać z faktu, iż w czasie ścisku dynamometrycz-
nego aktywnie jest wykorzystywany kciuk, czego nie 
można powiedzieć o zwisie na listewce.  Ponadto zgod-
nie z wynikami badań Żaka [21] „grip strength” mierzy 
w znacznym stopniu wielkość ręki. Podobnie może być 
w przypadku nacisku na trzecim paliczku. Należy także 
zauważyć, że w testach o charakterze specyfi cznym 
zaangażowanych jest zdecydowanie więcej struktur 
mięśniowych niż w teście dynamometrycznym, np. 
mięśnie, które pełnią ważną funkcję stabilizacyjną ca-
łego ciała. Ponadto przy chwycie dynamometrycznym Ponadto przy chwycie dynamometrycznym 
mięśnie pracują w skurczu izometrycznym, podczas mięśnie pracują w skurczu izometrycznym, podczas 
gdy w warunkach zwisu na listewce z dużym obciąże-gdy w warunkach zwisu na listewce z dużym obciąże-
niem może występować ekscentryczna forma działania niem może występować ekscentryczna forma działania 
mięśni.mięśni.

Rozpatrując zagadnienie dotyczące znaczenia 
zdolności siłowych we wspinaczce zawodniczej należy 
także poruszyć kwestię siły ramion, niezaprzeczalny 
jest bowiem fakt, iż poruszanie po sztucznej ścianie 
angażuje nie tylko mięśnie umożliwiające przytrzyma-
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nie małych chwytów, ale także mięśnie determinujące 
dalekie sięgnięcia. W tym miejscu warto zauważyć, że 
analiza przebiegu walki sportowej w omawianej dyscy-
plinie skłania do wyrażenia opinii, że wysoki poziom 
siły ramion powinien determinować skuteczność wspi-
naczki w grupie wspinaczy wyczynowo uprawiających 
tę dyscyplinę sportową. 

Dotychczas prowadzone analizy statystyczne nie 
potwierdzają jednak powyższej hipotezy [11]. W na-
szym opracowaniu aż trzech zawodników wykonywało 
test podciągnięcia na drążku z maksymalnym obciąże-
niem poniżej normy („drąg 2”). 

 Biorąc zatem pod uwagę wyniki innych analiz sta-
tystycznych, a także niniejszego opracowania, można 
przypuszczać, że siła ramion odgrywa mniejszą rolę 
aniżeli siła palców rąk w grupie badanych wspinaczy. 
Powstaje pytanie: dlaczego tak jest, skoro wspinanie na 
sztucznej ścianie wymaga zintegrowanej pracy palców 
rąk i ramion? Jak się wydaje, mamy tu do czynienia 
z kwestią pierwszoplanowej roli, jaką pełni mocny punkt 
zaczepienia w skutecznym wykonaniu trudnego prze-
chwytu. Chodzi o to, że bez pewnego trzymania chwytu 
trudno mówić o dalekim i precyzyjnym sięgnięciu. 
Interpretując wyniki badań własnych można przypusz-
czać, że wspinacze na najwyższym poziomie dochodzą 
do optymalnej siły ramion, która umożliwia im skuteczne 
poruszanie się w terenie przewieszonym. Jak się nato-
miast wydaje, maksymalizują najsłabsze ogniwo, jakim 
jest w zakresie zdolności siłowych siła palców rąk.

Zgodnie z tym, co już zaznaczono we wstępie tego 
artykułu, czas trwania wspinaczki na zawodach wynosi 
około 8–10 minut. Taki charakter wysiłku z pewnością 
wymaga wysokiego potencjału wytrzymałościowego. 
Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że o skuteczności 
wspinaczki może decydować odporność na zmęcze-
nie w skurczu izometrycznym mięśni przedramion [5, 
11]. Takie spostrzeżenie potwierdzają wyniki badań 
Rokowskiego i Tokarz [11]. W ich obserwacji naukowej 
dwa efekty motoryczne o charakterze wytrzymałościo-
wym, które cechowała izometryczna praca mięśniowa, 
wyjaśniały wynik na sztucznej ścianie.  Test „zwis 1” 
polegał na zawiśnięciu na dwuipółcentymetrowej li-
stwie do odmowy, natomiast „zwis na drążku” pole-
gał na zawiśnięciu do odmowy na drążku.  Zdaniem 
Rokowskiego [10] oba testy mierzyły wspólną właści-
wość warunkowaną poziomem równowagi kwasowo-
zasadowej i tolerancji na wysokie stężenie mleczanu. 

Ze względu na mniejsze obciążenie test na drążku 
był także istotnie warunkowany na poziomie lokalnych 
sprawnością mechanizmu tlenowego.  

Fakt, iż wyniki obu testów (zwis na drążku i na li-
stewce) wyjaśniały wynik wspinaczkowy, pozwolił 
autorowi badań [11] na postawienie tezy, że wysoki 
poziom odporności na zmęczenie w skurczu izome-
trycznym kończyn górnych może istotnie decydować 
o skuteczności wspinaczki. Tę tezę w całej rozciągłości 
potwierdzają wyniki badań własnych. Wszyscy najlepsi 
wspinacze w przypadku efektu motorycznego „zwis 1”  
uzyskali wyniki powyżej normy. Podobne tendencje 
uwidoczniły się w odniesieniu do wyników testu „zwis 
na drążku”. 

 Zgodne z powyższymi wynikami badań pozostają 
do pewnego stopnia również inne doniesienia naukowe. 
Lokalny charakter wysiłku wspinaczkowego i znaczny 
udział izometrycznych skurczy mięśniowych we wspi-
naczce zawodniczej potwierdzają obserwacje, które 
poczynili Billat i wsp. [13] oraz Guidi [16].

Na koniec należy zauważyć, że w badaniach prze-
prowadzonych przez Rokowskiego i Tokarz [11] usta-
lono, iż na relatywnie wysokim poziomie zawodniczym 
istotną rolę może odrywać również wytrzymałość si-
łowa ramion. Potwierdzają to wyniki badań własnych, 
w których większość elitarnych wspinaczy wykonywała 
test podciągania na drążku „pull ups” i „Edlinger” zde-
cydowanie powyżej normy. A zatem można założyć, że 
o skuteczności wspinania się najlepszych wspinaczy 
decyduje nie tyle wartość siły maksymalnej mięśni ra-
mion, ile raczej poziom ich wytrzymałości siłowej.

Wnioski

• Na najwyższym poziomie wyszkolenia w zakresie 
zdolności motorycznych o podłożu energetycz-
nym należy w sposób szczególny zwrócić uwagę 
na kształtowanie siły palców rąk w specyfi cznym 
ułożeniu ręki na chwycie oraz na odporność na 
zmęczenie w skurczu izometrycznym mięśni przed-
ramion i wytrzymałość siłową ramion. 

• Klasyczne testy dynamometryczne oraz próby 
sprawności specjalnej wykorzystywane na potrzeby 
wspinaczki charakteryzują się pewną odrębno-
ścią motoryczną. Jak się wydaje, to właśnie próby 
specjalne są bliższe realiom rywalizacji sportowej 
w omawianej dyscyplinie.

Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji...
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SKUTECZNOŚĆ TRENINGU PIŁKARZY NOŻNYCH 
W WIEKU 11–13 LAT Z PRZEWAGĄ GIER MAŁYCH 

I POMOCNICZYCH

EFFECTIVENESS OF 11–13-YEAR-OLD FOOTBALLERS 
TRAINING BASED ON SMALL AND AUXILIARY GAMES

Andrzej Lachowicz*

**dr, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, ul. Morska 83

Słowa kluczowe: Piłka nożna, trening, chłopcy 11–13 r.ż., gry małe i pomocnicze, gra jeden 
przeciwko jednemu

Key words: football, training, boys at 11–13 years of age, small and auxiliary games, 1v.1 plays

Wstęp. Wymagania, jakie stawia graczowi współczesna piłka nożna, skłaniają nas do poszukiwania form 
i metod treningu, które pozwolą skutecznie przygotować go do gry pod presją przeciwnika oraz usprawnią 
działania w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu. Odpowiedzią na takie wymagania może być zastosowanie 
w szkoleniu piłkarskim zwiększonej liczby ćwiczeń opartych na grach małych i pomocniczych.

Cel pracy. Celem badań było określenie skuteczności treningu 11–13-letnich piłkarzy nożnych, z wykorzy-
staniem gier małych i pomocniczych dla usprawnienia działań w trakcie gry właściwej.

Materiał i metody. Badaniami objęto 11–13-letnich piłkarzy. Przeprowadzono eksperyment pedagogiczny, 
którego zasadniczym elementem było zastosowanie wobec grupy eksperymentalnej treningu opartego na 
grach małych i pomocniczych, a następnie śledzenie zmian na tle grupy porównawczej. Wszystkich graczy 
poddawano cyklicznym badaniom, powtarzając co pół roku zestaw zadań testowych, na który składały się: 
1) seria trzech spotkań kontrolnych między grupą eksperymentalną i porównawczą; dane o grze nanoszono na 
arkusze obserwacyjne A. Szwarca; 2) test sprawności fizycznej ogólnej INKF.

Wyniki. Efektem zastosowanego treningu było usprawnienie działań zawodników z grupy eksperymentalnej 
w zakresie gry jeden przeciwko jednemu oraz działań w sytuacjach trudnych. Nie odnotowano utraty spraw-
ności w przypadku pozostałych działań. W trakcie eksperymentu zawodnicy obydwu zespołów prezentowali 
porównywalny poziom badanych zdolności motorycznych.

Wnioski. Trening piłkarski oparty na grach małych i pomocniczych może być skutecznym sposobem na 
podniesienie efektywności szkolenia w zakresie usprawnienia działań w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu 
oraz gry pod presją przeciwnika w trakcie gry właściwej.

Introduction. Modern football challenges to be faced by players encourage search for training forms and 
methods which will facilitate effective preparation for playing under the opponent’s pressure and improve per-
formance in 1 v. 1 situations. To address the issues it may be useful for football training to apply more exercises 
based on small and auxiliary games.

Aim of the study. The aim of the research is to determine the effectiveness of 11–13-year-old footballers 
training that contains small and auxiliary games to improve their performance during the game proper.

Material and methods. The research covered footballers from 11–13 years of age. A teaching experiment was 
conducted, where the main objective was to apply training based on small and auxiliary games to an experimental 
group, with progress being observed against a comparative group. All players were subject to regular examina-
tions, with a set of test tasks being repeated every six months, including: 1) a series of three practice matches 
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between the experimental group and the comparative one; performance data were recorded onto A. Szwarc 
observation sheets; 2) INKF general physical fitness test.

Results. The applied training resulted in improvement of the experimental players’ performance in respect of 
1 v. 1 situations and tasks under difficult conditions. At the same time no fitness loss was observed as regards 
other actions. Throughout the experiment, the players of both groups showed a comparable level of motor ca-
pacities examined.

Conclusions. Football training based on small and auxiliary games may constitute an effective way to enhance 
training efficiency in terms of improvement of players’ performance in 1 v. 1 situations and under the opponent’s 
pressure during the game proper.

Wstęp

Wśród teoretyków i praktyków gier zespołowych pa-
nuje zgodny pogląd, że wyniki analiz spotkań na naj-
wyższym poziomie sportowym powinny być wykorzy-
stywane do modyfi kacji praktyki treningowej drużyn na 
każdym poziomie kompetencji sportowej [1, 2]. Analizy 
spotkań piłkarskich rozgrywanych w trakcie najwięk-
szych imprez sportowych umożliwiają wskazanie ka-
nonów nowoczesnych działań w grze w piłkę nożną. 
Powszechną tendencją w taktyce gry najlepszych dru-
żyn jest konsekwentne dążenie w grze obronnej do za-
wężania i skracania pola gry oraz agresywnego atako-
wania przeciwnika, z zamiarem sprowokowania go do 
popełnienia błędu, a w konsekwencji – odebrania mu 
piłki [3–7]. Powyższy sposób prowadzenia gry obron-
nej jest stosowany przez wszystkie najlepsze drużyny 
świata – bez względu na przyjęty system gry. W kon-
sekwencji dochodzi do zmian warunków, w jakich mu-
szą działać zawodnicy drużyny atakującej. Wyraźnie 
wzrasta liczba działań w sytuacji gry 1 × 1 w trakcie 
meczu, a także ich znaczenie dla końcowego wyniku 
spotkania. Ponadto czynności techniczno-taktyczne 
wykonywane są przez zawodników w coraz trudniej-
szych warunkach, przy stałej presji ze strony przeciw-
nika. Agresywność obrony powoduje, że nowoczesny 
gracz musi być skuteczny w działaniach ofensywnych, 
dla których znamienna jest konieczność wykonywania 
skomplikowanych i złożonych koordynacyjnie czynno-
ści w bardzo krótkim czasie, na małej przestrzeni oraz 
pod stałą presją przeciwnika [7, 8]. 

Szwarc [9, s. 41] defi niuje grę jeden przeciwko jed-
nemu (1 × 1) jako 

„[…] bezpośrednie oddziaływania na siebie dwóch graczy 
współzawodniczących drużyn, zmierzające do realizacji 
sprzecznych celów w ramach reguł określonych przepisami. 
Gra 1×1 w atakowaniu – to ogół reakcji i działań zawodnika 
posiadającego piłkę, podjętych przeciwko jednemu rywalowi 
bądź w celu zdobycia punktu (bramki) lub stworzenia sytuacji 
do jego uzyskania, bądź też z zamiarem opanowania pola 

i/lub utrzymania piłki. Działania i zachowania zawodnika 
przeciwko graczowi z piłką w celu jej odebrania, przerwania 
jego działań albo utrudniania przemieszczania piłki, to gra 
jeden przeciwko jednemu w bronieniu”.

Program nauczania specjalnych umiejętności ru-
chowych musi uwzględniać tendencje rozwojowe danej 
dyscypliny sportu. Należy pamiętać, że szkolony dzisiaj 
zawodnik rozpocznie współzawodnictwo na poziomie 
elit dopiero za 8–10 lat. Trzeba stale mieć na uwadze 
tę perspektywę [10], a co za tym idzie – przewidywać, 
jak będzie się rozwijała dana dyscyplina sportu i szko-
lić zawodników oraz przygotować ich do sposobu gry, 
jaki będzie dominował za 8–10 lat [1]. Dlatego, jak pisze 
Wrzos [11], proces szkolenia piłkarzy należy oprzeć na 
wynikach analiz współzawodnictwa czołowych zawod-
ników i zespołów świata. Analiza gier na najwyższym 
poziomie sportowym pozwala trafnie odczytać tenden-
cje, jakie pojawiają się w grze najlepszych, przewidy-
wać, w jakim kierunku podąża rozwój organizacji gry, 
a także uwzględnić te nowe wymogi w programach tre-
ningu na poszczególnych etapach procesu szkolenia 
[1, 2, 11–14]. 

W optymalizacji procesu treningowego na potrzeby 
nowoczesnej piłki nożnej przydatne wydaje się poszu-
kiwanie form, metod i środków treningowych, których 
zastosowanie, w warunkach zbliżonych do panujących 
podczas gry, pozwoli podnieść poziom wyszkolenia 
zawodników w zakresie gry jeden przeciwko jednemu. 
Zadecyduje także o usprawnieniu działań wykonywa-
nych pod presją przeciwnika, na ograniczonej prze-
strzeni i w ograniczonym czasie.

Panfi l i Żmuda [4] stwierdzają, że należy doskonalić 
wszystkie elementy techniki gry metodą twórczą i od-
twórczą w warunkach zbliżonych do gry przy dużym 
zaangażowaniu ćwiczących zawodników. Do rozwiąza-
nia problemu takiego doboru odpowiednich form, me-
tod i środków treningowych, aby sprostać wymaganiom 
współczesnej piłki nożnej, okazuje się zatem przydatne 
zastosowanie w szkoleniu piłkarskim zwiększonej liczby 
ćwiczeń opartych na grach małych i pomocniczych.
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Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto defi nicję gier 
małych za Talagą [15], który twierdzi, że o małych grach 
można mówić wtedy, gdy przepisy – a głównie wymiary 
boiska, bramek, waga i rozmiar piłek, czas gry, liczba 
graczy – są uproszczone, dostosowane do potrzeb 
szkoleniowych i wieku graczy, w każdym przypadku 
liczba walczących graczy po obu stronach jest jedna-
kowa (równe szanse), na pierwszym miejscu stawia się 
i ocenia wartości szkoleniowe, natomiast liczba graczy 
po obu stronach nie przekracza 14 osób.

Z kolei do gier pomocniczych, zdaniem Przy byl-
skiego i Szwarca [16, s. 63], zaliczyć należy „gry o nie-
równej liczbie atakujących i broniących (np. 2 × 1, 4 × 2, 
3 × 4)”.

Aby wprowadzić oceny praktyczne działań gra-
cza należy sprecyzować pojęcie sprawności działań. 
Zgodnie z defi nicją Panfi la [17] za sprawność działania 
uznajemy: 

„ogół walorów praktycznych działania w grze, czyli ocenia-
nych pozytywnie cech tego działania, w tym: racjonalność, 
skuteczność, niezawodność i aktywność gracza. Sprawniej 
od pozostałych działa ten zawodnik, który uzyskuje najwięcej 
pozytywnych ocen zrelatywizowanych do celów działania”.

Ten sam autor defi niuje poszczególne cechy 
spraw ności działania. Jego zdaniem skuteczność – to 
„oceniana pozytywnie zgodność wyniku z celem”, ak-
tywność gracza natomiast określa liczba wykonanych 
przez niego działań, podczas gdy na niezawodność 
zawodnika wskazuje: 

„jego zdolność do bezbłędnego wykonania zadań w grze 
w określonych warunkach i w określonym czasie […]. Oceną 
niezawodności jest zatem stosunek sumy działań skutecz-
nych do wszystkich działań podjętych przez gracza” [17, 
s. 139–144].

Przedmiotem badań był proces treningowy 11–13-
-letnich piłkarzy nożnych, z ukierunkowaniem na wy-
korzystanie gier małych i pomocniczych. Celem badań 
było określenie skuteczności treningu 11–13-letnich 
piłkarzy nożnych, z wykorzystaniem gier małych i po-
mocniczych dla usprawnienia działań w trakcie gry 
właściwej.

Pytania badawcze

• Czy zastosowanie wobec grupy eksperymentalnej 
szkolenia z przewagą gier małych i pomocniczych 
wywoła efekt w postaci podwyższenia sprawności 
działań w stosunku do grupy porównawczej, w sy-
tuacji gry jeden przeciwko jednemu oraz w zakre-

sie działań wykonywanych w sytuacjach trudnych, 
w trakcie gry właściwej?

• Czy zastosowanie wobec grupy eksperymentalnej 
szkolenia z przewagą gier małych i pomocniczych 
nie spowoduje obniżenia sprawności w stosunku do 
grupy porównawczej, w zakresie pozostałych dzia-
łań, w trakcie gry właściwej?

• W jaki sposób zróżnicowanie szkolenia wpłynie na 
zmiany poziomu zdolności motorycznych w obydwu 
grupach badawczych?

Materiał i metody

Aby rozwiązać problem badawczy i zweryfi kować 
sformułowane w pracy hipotezy przeprowadzono 
eksperyment pedagogiczny. Badaniami objęto chłop-
ców w wieku 11–13 lat specjalizujących się w grze 
w piłkę nożną, zawodników w Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Cisowa Gdynia. Przed przystąpieniem do 
eksperymentu pedagogicznego przeprowadzono nabór, 
selekcję oraz dwuletnie szkolenie piłkarskie, opierając 
się na założeniach etapu przygotowania wstępnego 
[18]. Nabór przeprowadzono we wrześniu 2003 roku 
wśród uczniów trzecich klas gdyńskich szkół podsta-
wowych. Po 10 miesiącach szkolenia, czyli w czerwcu 
2004 roku, spośród czterdziestu wyselekcjonowanych 
chłopców, drogą losowania, przydzielono po dwudzie-
stu zawodników do każdej z dwóch utworzonych w ten 
sposób grup szkoleniowych. Przez pierwsze dwa lata 
szkolenia (od września 2003 do lipca 2005) stosowano 
dwie 90-minutowe jednostki treningowe w mikrocyklu, 
przez kolejne dwa makrocykle (okres trwania ekspery-
mentu), czyli od września 2005 do czerwca 2007, sto-
sowano w mikrocyklu 3 jednostki po 90 minut. 

W pierwszych dwu makrocyklach, czyli od września 
2003 do czerwca 2005, w obydwu grupach zastoso-
wano szkolenie piłkarskie według identycznego planu 
szkoleniowego. Od września 2005 rozpoczęto ekspery-
ment pedagogiczny, którego zasadniczym elementem 
było wprowadzenie różnic w planach szkoleniowych, 
przygotowanych dla obydwu grup. Grupa porównaw-
cza (n = 18) szkolona była od tego czasu w sposób 
„tradycyjny”, przy użyciu różnorodnych form i metod 
treningowych, w proporcjach dobranych wg wska-
zań dostępnej literatury [4, 14, 16, 18, 20–24]. W tym 
samym czasie grupa eksperymentalna (n = 18) została 
poddana szkoleniu piłkarskiemu, którego podstawę 
stanowiły gry małe i pomocnicze. Treści zawarte w pla-
nie szkoleniowym, przygotowanym dla tego zespołu, 
zostały tak dobrane, aby poszczególne cele szkole-
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niowe w zakresie doskonalenia techniki, taktyki oraz 
kształtowania poszczególnych zdolności motorycznych 
były realizowane w oparciu o gry małe i pomocnicze.

Plany szkoleniowe, które przygotowano dla obydwu 
grup, zostały tak skonstruowane i wzajemnie zsynchro-
nizowane, aby pod względem liczby treningów, spotkań 
kontrolnych, spotkań mistrzowskich, dni na zgrupowa-
niu, dni wolnych, były jak najbardziej do siebie zbliżone. 
Różnice dotyczyły części głównych poszczególnych 
jednostek treningowych, a w szczególności – proporcji 
zastosowanych form treningowych. 

Struktura czasowa zastosowanych form trenin-
gowych (w częściach głównych wszystkich jednostek 
treningowych przeprowadzonych w badanym okresie) 
w grupie eksperymentalnej w dwuletnim cyklu trenin-
gowym obejmowała: gry małe i pomocnicze (70%), 
nauczanie i doskonalenie elementów techniki w formie 
ścisłej (10%), uwzględnione zostały też pozostałe formy 
treningowe, tj. zabawowa, fragmentów gry, gry szkolnej, 
strumieniowa, naprzemienna, wahadłowa, równoległa, 
stacyjna, obwodowa, wiązana (20%). W omawianym 
okresie grupę porównawczą objęto natomiast szkole-
niem, w którym struktura czasowa użytych form trenin-
gowych (w częściach głównych wszystkich jednostek 
treningowych przeprowadzonych w badanym okresie) 
była następująca: forma ścisła – to 40%, forma zaba-
wowa – 20%, formy gry – 30%, pozostałe formy, tj. frag-
mentów gry, strumieniowa, naprzemienna, wahadłowa, 
równoległa, stacyjna, obwodowa, wiązana  – 10%.

W celu zdiagnozowania różnic w efektach szkole-
nia między grupą porównawczą a eksperymentalną 
graczy poddawano cyklicznym badaniom, powtarzając 
co pół roku podany poniżej zestaw zadań testowych. 
Pierwsze badanie przeprowadzono w momencie roz-
poczęcia eksperymentu, czyli we wrześniu 2005, ostat-
nie natomiast w czerwcu 2007.

Zestaw zadań testowych

Seria trzech spotkań kontrolnych, rozgrywanych 1. 
w tygodniowych odstępach między grupą ekspe-
rymentalną i porównawczą. Powtórzono trzy spo-
tkania między badanymi grupami w celu uzyskania 
większej ilości obserwowanych zdarzeń technicz-
no-taktycznych. W ten sposób zmniejszono także 
ryzyko przypadkowości przy zbieraniu danych – 
np. dyspozycja dnia grających. Każde ze spotkań 
trwało 2 × 20 minut. W serii trzech spotkań wzięło 
udział po 13 zawodników z obydwu grup, w tym 
jeden bramkarz i 12 zawodników z pola. Łączny 

czas trzech meczy to 120 minut. Każdy zawodnik 
z pola rozegrał więc w danym cyklu trzech spotkań 
kontrolnych 100 minut, 20 minut (jedna połowa 
spotkania) spędzając na ławce rezerwowych. Taka 
organizacja zmian w grze pozwoliła na włączenie 
do badań większej liczby zawodników (12 zamiast 
10) oraz pozwoliła trenerom na skompletowa-
nie składu zespołu, w przypadku absencji nawet 
dwóch zawodników (choroba, obowiązki szkolne 
lub rodzinne). Wszystkie rozgrywane mecze za-
rejestrowano techniką DVD. Następnie przepro-
wadzono analizę zapisanych spotkań, nanosząc 
dane o grze na arkusze obserwacyjne. Posłużono 
się metodą arkusza obserwacyjnego A. Szwarca 
[25]. W arkuszu za pomocą umownych znaków 
rejestrowano dane dotyczące poszczególnych 
elementów techniczno-taktycznych. W poszcze-
gólnych rubrykach sumowano działania wykonane 
przez danego zawodnika w ciągu 100 minut gry, 
w trakcie trzech spotkań kontrolnych w danym ba-
daniu. W badaniach nie uwzględniano gry bram-
karzy. Wszystkie spotkania rozegrane zostały na 
tym samym boisku (UKS Cisowa przy ul. Morskiej 
w Gdyni), o identycznej porze dnia i w porówny-
walnych warunkach atmosferycznych.

2. Test sprawności fi zycznej ogólnej INKF (opracowa-
nie J. Pachla, T. Ulatowski) [26]. Na test składają się 
następujące próby:
– podciąganie się na drążku – próba oceny siły 

mięśni ramion,
– uginanie i prostowanie ramion w podporze na 

poręczach – próba oceny siły mięśni ramion,
– wyskok dosiężny – próba oceny skoczności,
– bieg na 60 m – próba oceny szybkości,
– bieg na 300 m – próba oceny wytrzymałości,
– bieg „zygzakiem po kopercie” – próba oceny 

zwinności.

Uzyskane wyniki oceniono odczytując z tabeli 
punktacyjnej w skali T odpowiednie wartości w punk-
tach. Wszystkie testy sprawności fi zycznej przeprowa-
dzono w sali i na boisku sportowym Akademii Morskiej 
w Gdyni.

Do określenia zmian poziomu badanych parame-
trów posłużono się klasycznym planem eksperymen-
talnym (por. tab. 1 [27]).

Dane pomiarowe opracowano statystycznie, oce-
niając na wstępie zgodność uzyskanych wyników 
z rozkładem normalnym za pomocą testu Shapiro-
-Wilka. Aby porównać poziom zmian zmiennej zależnej 
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w grupie eksperymentalnej i porównawczej w czasie 
eksperymentu przeprowadzono testy porównania róż-
nic względnych dla wszystkich badanych zmiennych 
pomiędzy wynikiem badania czwartego (końcowego) 
i pierwszego (początkowego). W przypadku odrzucenia 
tezy o rozkładzie normalnym, do określenia istotności 
różnic w poziomie badanych cech posłużono się testem 
U Manna-Whitneya. W przypadku przyjęcia tezy o roz-
kładzie normalnym zastosowano test istotności różnicy 
dwóch średnich dla zmiennych niepowiązanych, czyli 
test t-Studenta. W celu dobrania właściwej wersji tego 
testu dokonano sprawdzenia równości wariancji uzy-
skanych wyników za pomocą testu F. W przypadku 
odrzucenia hipotezy o równości wariancji rozkładów 
cechy zastosowano test Cochrana-Coxa.

Wyniki

W trakcie analizy działań wykonywanych przez bada-
nych zawodników podczas spotkań kontrolnych, roz-
grywanych między badanymi grupami, zsumowano 
liczbę wszystkich działań w danej kategorii, które zo-
stały wykonane przez poszczególnych zawodników 
w 3 spotkaniach kontrolnych, składających się na dane 
badanie. Wyszczególnione rodzaje czynności tech-
niczno-taktycznych, które zaobserwowano w trakcie 
gry właściwej, podzielono na trzy zasadnicze grupy: 
działania w sytuacji gry 1 × 1, działania w sytuacjach 
trudnych oraz działania w sytuacjach łatwych.

Zróżnicowanie sprawności działania w sytuacji gry 
jeden przeciwko jednemu w trakcie gry właściwej

O grze jeden przeciwko jednemu mówimy wtedy, gdy 
działania/przeciwdziałania walczących graczy przebie-
gają w zasięgu gry, w sytuacjach względnej niezależ-

ności od działań jej współuczestników. Za zasięg gry 
uważa się natomiast obszar działania graczy, zakre-
ślony umownym okręgiem o promieniu równym 2 m 
[9]. Dane dotyczące liczby działań w sytuacji gry 1 × 1 
zawarto w tabeli nr 2.

Skuteczne działania ofensywne w sytuacjach gry jeden 
przeciwko jednemu 

Działanie ofensywne w sytuacji 1 × 1 uznawano za 
skuteczne, wtedy gdy gracz atakujący osiągnął cel gry 
1 × 1, to znaczy „minął z piłką przeciwnika (przekroczył 
umowną linię przechodzącą wzdłuż osi poprzecznej 
przeciwnika) i podjął się realizacji kolejnego zamiaru” 
[9, s. 42].

W pierwszym badaniu zawodnicy grupy ekspery-
mentalnej uzyskali średni wynik 2,42 w badanym ele-
mencie, zaś chłopcy z grupy porównawczej – 5,75. 
W czwartym cyklu badań, zawodnicy grupy ekspe-
rymentalnej uzyskali średni wynik 9,67 skutecznych 
działań, natomiast gracze grupy porównawczej – 3,92. 
W grupie eksperymentalnej, w ciągu dwóch lat badań, 
odnotowano zatem poprawę średnich wyników o 7,25, 
natomiast średnia skuteczność w grupie porównawczej 
spadła w analogicznym okresie o 1,83. Porównanie 
różnic względnych pomiędzy średnimi ilościami sku-
tecznych działań w badaniu czwartym i pierwszym 
wykazało  istotną statystycznie (p ≤ 0,05), różnicę po-
między badanymi grupami. 

Nieskuteczne działania ofensywne w sytuacjach gry 
jeden przeciwko jednemu

Działanie podejmowane w sytuacji gry jeden przeciwko 
jednemu w atakowaniu uznawano za nieskuteczne, 
wtedy gdy zawodnik atakujący nie osiągnął celu gry 

Tabela 1. Schemat klasycznego planu eksperymentalnego 

Table 1. Diagram of a classic experimental plan

Grupy Dobór Pomiar 
początkowy

Czynnik 
eksperymentalny Pomiar końcowy Różnica

Eksperymentalna R P1 X P2 de = P2 – P1

Porównawcza R P3 – P4 dc = P4 – P3

X – zmienna niezależna (czynnik eksperymentalny)

P1, P2, P3, P4 – pomiary zmiennej zależnej

R – dobór do grup (randomizacja)

de – różnica pomiędzy pomiarem końcowym i początkowym w grupie eksperymentalnej

dc – różnica pomiędzy pomiarem końcowym i początkowym w grupie porównawczej (kontrolnej)
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1 × 1 i stracił piłkę na rzecz przeciwnika. Śledząc 
zmiany w dwuletnim okresie, w grupie eksperymental-
nej odnotowano nieznaczny wzrost liczby obserwowa-
nych działań o 0,75 (z 1,67 w badaniu I do 2,42 w bada-
niu IV), natomiast w grupie porównawczej średni wynik 
w danym elemencie obniżył się o 1,08 (z 3,5 do 1,08). 
Różnice między kierunkiem i tempem zmian w obydwu 
grupach nie były istotne statystycznie (p ≤ 0,05).

Skuteczne działania defensywne w sytuacji gry jeden 
przeciwko jednemu (wybicie piłki)

Działanie defensywne w sytuacji gry przeciwko jed-
nemu uznawano za skuteczne, gdy broniący uniemoż-
liwił atakującemu osiągnięcie celu gry 1 × 1 wybijając 
mu piłkę (wybicia piłki w grze 1 × 1). Przez cały okres 
trwania eksperymentu w obydwu grupach odnotowy-

Tabela 2. Liczba działań w sytuacjach gry jeden przeciwko jednemu

Table 2. Number of actions in 1 v. 1 situations

Rodzaj działania Nr badania
Grupa eksperymentalna Grupa porównawcza

Xe –Xp Test U 
Xe SD Min Max Xp SD Min Max

Dz
iał

an
ia 

w 
sy

tua
cja

ch
 gr

y 1
 x 

1

Of
en

sy
wn

e

Sk
ute

cz
ne

I 2,42 1,88 0 4 5,67 5,63 0 17 –3,21 123,5*

II 3,67 3,08 1 11 6,18 6,31 1 24 –2,51  

III 7,75 6,37 1 21 6,42 4,66 0 14 1,33  

IV 9,67 6,04 2 22 4,25 3,57 0 12 5,42 121,5*

IV–I 7,25 4,16 2 18 –1,38 –2,06 0 –5  120,5*

Ni
es

ku
tec

zn
e

I 1,67 1,67 0 6 3,5 3,82 0 4 –1,83 48

II 2,08 2,27 0 7 3,25 2,9 0 10 –1,17  

III 2,25 2,42 0 7 1,71 1,87 0 6 0,54  

IV 2,42 1,5 0 5 2,42 1,76 0 6 0 85,5

IV–I 0,75 –0,17 0 –1 –1,08 –2,06 0 2 0,59 98

De
fen

sy
wn

e

Sk
ute

cz
ne

W
yb

ici
e p

iłk
i

I 5,42 2,68 1 11 4,83 4,39 0 17 1,58 90

II 4,5 3,62 0 10 2,92 2,5 0 10 0,83  

III 3 2,02 0 6 2,17 2,52 0 9 0,25  

IV 2,58 1,83 1 6 2,33 1,08 1 4  55

IV–I –2,84 –0,85 0 –5 –2,5 3.31 1 –13  57

Od
bió

r p
iłk

i

I 6 2,34 2 10 4,75 3,16 0 10 1,25 92,5

II 4,58 3 1 11 5,58 2,94 3 12 –1  

III 5,17 2,69 2 9 4,42 2,47 1 9 0,75  

IV 5,58 1,99 2 10 6,17 3,83 0 15 –0,59 60

IV–I 0,42 –0,35 0 0 1,42 0,67 0 5  46

Ni
es

ku
tec

zn
e

I 5,67 2,1 3 9 2,42 2,19 0 7 3,25 124*

II 6,75 2,73 4 13 3,58 1,93 0 6 3,25  

III 6,42 3,68 2 13 7,75 3,08 1 10 –1,27  

IV 4,25 3,06 1 10 9,67 2,89 5 14 –6 14*

IV–I –1,5 0,96 –2 1 7,33 0,7 5 7  2*

Xe – średnia arytmetyczna w grupie eksperymentalnej
Xp – średnia arytmetyczna w grupie porównawczej
SD – odchylenie standardowe
Min – wartość minimalna
Max – wartość maksymalna
Xe–Xp – różnica między wartościami średnich w grupie eksperymentalnej i porównawczej
IV–I – różnica względna między wynikiem badania czwartego i pierwszego
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wano spadek średniej ilości wybić piłki w grze 1 × 1, 
przy czym w grupie eksperymentalnej spadek wyniósł 
2,83 (z 5,42 w badaniu I do 2,58 w badaniu IV), podczas 
gdy w grupie porównawczej było to 2,5 wybić (z 4,83 do 
2,33). Porównanie względnych różnic w poziomie bada-
nej cechy pomiędzy badaniem czwartym i pierwszym 
nie wykazało jednak istotnych różnic statystycznych 
(p ≤  0,05) między zmianami w grupach badawczych 
nie stwierdzono. 

Skuteczne działania defensywne w sytuacji 
gry 1×1 (odebranie piłki przeciwnikowi)

Działanie defensywne poprzez odebranie piłki przeciw-
nikowi uznawano za skuteczne, jeżeli broniący unie-
możliwił atakującemu z piłką realizację celu gry 1 × 1 
oraz wszedł w posiadanie piłki, odbierając ją przeciwni-
kowi. W obserwowanym dwuletnim okresie zawodnicy 
grupy eksperymentalnej zmniejszyli z swoją sprawność 
w badanym elemencie z 6 skutecznych działań s sytu-
acji 1 × 1 w badaniu I do 5,58 działań w badaniu IV. W 
grupie porównawczej analogiczne wyniki wzrosły z 4,75 
do 6,17. Porównanie różnic względnych pomiędzy śred-
nią liczbą odbiorów w badaniu czwartym i pierwszym 
w obu grupach nie wykazało jednak różnic istotnych 
statystycznie (p ≤ 0,05). 

Nieskuteczne działania defensywne w sytuacji gry 
jeden przeciwko jednemu

Działanie defensywne w sytuacji gry jeden przeciwko 
jednemu uznawano za nieskuteczne wtedy gdy za-
wodnik broniący nie zapobiegł graczowi atakującemu 
osiągnąć celu gry 1 × 1, czyli zawodnik atakujący minął 
z piłką broniącego (przekroczył umowną linię przecho-
dzącą wzdłuż osi poprzecznej przeciwnika) i podjął się 
realizacji kolejnego zamiaru [9]. 

Analizując zmiany w liczbie nieskutecznych działań 
defensywnych w sytuacji gry 1 × 1 na przestrzeni dwóch 
lat, stwierdzono regularny wzrost ich liczby w grupie po-
równawczej w każdym kolejnym badaniu (od 2,42 w ba-
daniu I do 9,67 w badaniu IV), co świadczy o stale rosną-
cych umiejętnościach w grze 1 × 1 zawodników grupy 
eksperymentalnej w stosunku do zawodników grupy 
porównawczej. Podczas trwającego dwa lata ekspery-
mentu średnia liczba działań nieskutecznych w sytuacji 
gry 1 × 1 zmniejszyła się natomiast w grupie ekspery-
mentalnej o 1,5 (z 5,67 do 4,25). Porównanie średnich 
zmian w poziomie badanej cechy w obu grupach w dwu-
letnim okresie wykazało oczywiście istotną statystycznie 

(p ≤ 0,05) różnicę pomiędzy zmianami w grupie ekspery-
mentalnej i zmianami w grupie porównawczej.

Zmiany sprawności działań wykonywanych 
w sytuacjach trudnych w trakcie gry właściwej

Wyróżniając poszczególne sytuacje na boisku uzna-
wano, że wykonanie danego działania ma miejsce 
w sytuacji trudnej, wtedy gdy gracz znajduje się w bez-
pośrednim fi zycznym kontakcie z rywalem, jest przez 
niego atakowany z zamiarem opóźnienia działania lub 
odebrania piłki, wykonuje zadanie w sytuacji ograni-
czenia czasowo-przestrzennego (zbliżający się prze-
ciwnik, wybiegający bramkarz, niekorzystne miejsce 
do strzału, utrudniający działanie partner z zespołu) lub 
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty bądź zdo-
bycia bramki [25]. Dane dotyczące liczby działań w sy-
tuacjach trudnych oraz łatwych zestawiono w tabeli 3.

Wszystkie podania wykonywane w sytuacjach 
trudnych

W obserwowanym okresie w obydwu grupach średnia 
liczba wykonanych podań w sytuacjach trudnych znacz-
nie wzrosła, przy czym w grupie eksperymentalnej 
wzrost wyniósł 16,33 (z 7,67 w badaniu I do 24 w badaniu 
IV), natomiast w porównawczej 10,75 (z 9,42 do 20,17). 
Porównanie różnic względnych między średnią liczbą 
działań w badaniu czwartym i pierwszym w obu grupach 
wykazało różnice istotne statystycznie (p ≤ 0,05).

Skuteczne podania wykonywanie w sytuacjach 
trudnych

Przez cały dwuletni okres w każdym kolejnym bada-
niu odnotowywano wzrost liczby skutecznych podań, 
wykonywanych w sytuacjach trudnych u obydwu dru-
żyn. Aktywność zawodników grupy eksperymentalnej 
w tym elemencie, zwiększyła się jednak w znacznie 
większym stopniu, bo o 12,75 podań (z 4,08 w badaniu 
I do 16,83), zaś grupy porównawczej o 5,75 (z 6,08 do 
11,83). Porównanie tempa zmian w powyższym ele-
mencie, w grupach badawczych wykazało istotne sta-
tystycznie różnice (p ≤ 0,05).

Nieskuteczne przyjęcia piłki w sytuacjach trudnych 
(straty piłki)

Porównując wynik badanej cechy na początku i na 
końcu eksperymentu zanotowano wzrost średniej 
liczby strat w grupie eksperymentalnej o 0,25 (z 2,92 
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Tabela 3. Liczba działań w sytuacjach trudnych oraz łatwych
Table 3. Number of actions in diffi cult and easy conditions

Rodzaj działania Nr badania
Grupa eksperymentalna Grupa porównawcza

Xe –Xp Test U 
Xe SD Min Max Xp SD Min Max

Dz
iał

an
ia 

w 
sy

tua
cja

ch
 tr

ud
ny

ch

Po
da

nia
 pi
łki

W
sz

ys
tki

e

I 7,67 5,45 1 19 9,42 9,35 0 29 –1,75 71
II 15,25 7,27 7 32 18,92 9,19 5 35 –3,67  
III 15,58 8,08 5 32 14 7,57 2 33 1,58  
IV 24 11,35 11 52 20,17 9,31 12 39 3,83 97

IV–I 16,33 5,9 10 33 10,75 –0,04 12 10  108*

Sk
ute

cz
ne

I 4,08 3,63 0 11 6,08 6,14 0 21 –2 61
II 9,83 5,15 4 21 12,92 6,6 3 25 –3,09  
III 8,92 4,79 2 17 8,58 5,9 1 23 0,34  
IV 16,83 9,2 7 41 11,83 6,65 1 23 5 115*

IV–I 12,75 5,57 7 30 5,75 0,51 1 2  120,5*

St
ra

ty 
pił

ki

Pr
zy

jęc
ie

I 2,92 1,68 0 6 2,17 1,85 0 7 0,75 94,5
II 5,25 4,67 2 19 4,08 3,37 0 9 1,17  
III 3,5 2,97 0 9 2,92 2,23 0 6 0,58  
IV 3,17 2,5 1 7 1,75 0,67 1 3 1,42 108,5*

IV–I 0,25 0,82 1 1 –0,42 –1,18 1 –4  84

Pr
ow

ad
ze

nie

I 2,64 2,02 0 7 1,67 1,23 0 4 0,97 85,5
II 1,75 1,48 0 4 2 1,04 0 4 –0,25  
III 2,08 1,56 0 5 1,17 1,11 0 3 0,91  
IV 2,17 1,05 0 4 2,08 1,75 0 5 0,09 80,5

IV–I –0,47 –0,97 0 –3 0,41 0,52 0 1  58,5

W
yp

rze
dz

en
ie 

pr
ze

ciw
nik

a

Pr
ze

rw
an

ie 
ak

cji

I 6,25 3,91 2 13 2,92 2,06 0 7 3,33 111*
II 9,75 8,8 1 19 6,08 3,87 1 16 3,67  
III 6,83 4,51 0 14 6,67 5,61 0 18 0,16  
IV 3 3,08 0 11 3,5 2,06 1 9 –0,5 44,5

IV–I –3,25 –0,83 –2 –2 0,58 0 1 2  31,5*

Od
eb

ra
nie

 pi
łki

I 6 2,33 2 10 6,75 3,17 0 10 –0,75 65
II 9 2,99 2 11 10,83 2,94 3 12 –1,83  
III 11,67 2,69 2 9 9,25 2,47 1 9 2,42  
IV 14,83 1,99 2 10 13,75 3,83 0 15 1,08 43

IV–I 8,83 –0,34 0 0 7 0,66 0 5  75,5

Dz
iał

an
ia 

w 
sy

tua
cja

ch
 ła

tw
yc

h

Po
da

nia
 pi
łki

W
sz

ys
tki

e

I 14,75 3,44 8 20 20 7,93 9 29 –5,25 45
II 6,75 2,38 4 11 17,33 7,35 9 25 –10,6  
III 16,92 6,72 7 26 19,42 5,38 9 28 –2,5  
IV 11 5,26 4 22 17,58 7,56 3 33 –2,58 30*

IV–I –3,75 1,82 –4 2 –2,42 –0,37 –6 4  61

Sk
ute

cz
ne

I 9 4,2 2 16 14,92 6,6 7 23 –5,92 63
II 4 1,86 1 7 10,92 5,58 3 22 –6,92  
III 10,58 4,48 4 17 12,5 4,66 4 20 –1,92  
IV 7,17 3,2 2 12 12,83 6,33 2 18 –5,66 23,5*

IV–I –1,83 –1 0 –4 –2,09 –0,27 –5 –5  82

St
ra

ty 
pił

ki

Pr
zy

jęc
ie

I 1 1,65 0 6 0,92 0,9 0 3 0,08 79,5
II 0,42 0,51 0 1 1 0,6 0 2 –0,58  
III 0,58 0,99 0 3 1 1,2 0 4 –0,42  
IV 1,58 0,99 0 4 1,17 1,05 0 4 0,41 89,5

IV–I 0,58 –0,66 0 –2 0,25 0,15 0 1  90,5
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w badaniu I do 3,17 w nadaniu IV) oraz zmniejszenie 
liczby strat w grupie porównawczej o 0,42 razy (z 2,17 
w badaniu I do 1,75 w badaniu IV). Porównanie różnic 
względnych pomiędzy wynikiem badania czwartego 
i pierwszego w obydwu grupach nie wykazało jednak 
istotnych statystycznie (p ≤ 0,05) różnic.

Straty piłki w wyniku jej nieskutecznego prowadzenia

W pierwszym badaniu piłkarze z grupy eksperymen-
talnej nieskutecznie prowadzili piłkę, tracąc ją w ten 
sposób średnio 2,64 razy, natomiast zawodnicy grupy 
porównawczej 1,67 razy. W ostatnim, czwartym bada-
niu zawodnicy grupy eksperymentalnej i porównawczej 
tracili piłkę w omawiany sposób odpowiednio: średnio 
2,17 i 2,08 razy. Porównanie różnic między wynikiem 
w pierwszym i w ostatnim badaniu w obu grupach nie 
wykazało jednak istotnych statystycznie (p ≤ 0,05) za-
leżności.

Przerwanie akcji przeciwnika w wyniku wyprzedzenia

Za przerwanie akcji w wyniku wyprzedzenia uznawano 
te wypadki, gdy gracz obrony, wyprzedzając zamiary 
przeciwnika, uniemożliwił atak (oswabadzające wybicie 
piłki nogą i głową, również z upadkiem). 

W pierwszym terminie badań chłopcy z grupy 
eksperymentalnej uzyskali średni wynik 6,25 w ob-
serwowanym elemencie, natomiast piłkarze grupy po-
równawczej było to 2,92. W czwartym badaniu, średni 
wynik w grupie eksperymentalnej to 3, zaś w grupie 
porównawczej 3,5. Porównując wyniki w pierwszym 
i ostatnim badaniu stwierdzono zmniejszenie średniej 
ilości omawianych czynności techniczno-taktycznych 
w grupie eksperymentalnej o 3,25, zaś w grupie porów-
nawczej nieznaczny wzrost o 0,58. Porównanie różnic 
względnych pomiędzy średnimi wynikami w badaniu 
czwartym i pierwszym wykazało istotną statystycznie 
(p ≤ 0,05) różnicę pomiędzy badanymi grupami.

Odebranie piłki przeciwnikowi w wyniku wyprzedzenia

Za odebranie piłki w wyniku wyprzedzenia uznawano 
wypadki, gdy gracz obrony antycypując zamiary prze-
ciwnika zdobył piłkę, po czym celnie ją podał lub samo-
dzielnie rozpoczął kontratak [25]. 

Tempo i kierunek zmian w obrębie tej cechy w cza-
sie eksperymentu w obydwu grupach badawczych 
okazały się podobne, zatem istotnych statystycznie 
(p ≤ 0,05) różnic nie stwierdzono. W grupie ekspery-

mentalnej odnotowano wzrost od 6 działań w badaniu I 
do 14,83 w badaniu IV, natomiast w grupie porównaw-
czej wzrost od 6,75 do 13,75. 

Zróżnicowanie sprawności działań wykonywanych 
w sytuacjach łatwych, w trakcie gry właściwej

Sytuacje uznawano za łatwe, gdy gracz, wykonujący 
obserwowane działanie, nie znajdował się w bezpo-
średnim, fi zycznym kontakcie z przeciwnikiem, nie był 
przez niego atakowany w zamiarze odebrania piłki lub 
zmuszany do niekorzystnych rozwiązań [25].

Wszystkie podania wykonywane w sytuacjach łatwych

W pierwszym terminie badań, zawodnicy grupy ekspe-
rymentalnej wykonali średnio 14,78 podań w sytuacjach 
łatwych, natomiast piłkarze z grupy porównawczej wy-
konali średnio nieco więcej, bo 20 podań. W czwartym 
badaniu, obydwie drużyny zmniejszyły liczbę działań – 
grupa eksperymentalna podawała piłkę średnio 11 razy, 
natomiast grupa porównawcza 17,58 razy. Porównując 
różnice względne pomiędzy średnim wynikiem bada-
nia czwartego i pierwszego nie stwierdzono istotnych 
statystycznie (p ≤ 0,05) różnic pomiędzy badanymi 
grupami.

Skuteczne podania wykonywane w sytuacjach łatwych

W pierwszym badaniu piłkarze grupy eksperymentalnej 
wykonali średnio 9 podań skutecznych w sytuacjach ła-
twych, natomiast zawodnicy grupy porównawczej wy-
konali tych podań średnio 14,92. W czwartym badaniu 
zawodnicy grupy eksperymentalnej wykonali średnio 
7,17 podań, czyli średnio o 1,83 mniej niż w badaniu 
pierwszym, natomiast średnia podań w grupie porów-
nawczej w czwartym badaniu to 12,83, czyli o 2,08 
mniej niż w badaniu rozpoczynającym eksperyment. 
Porównując różnice względne pomiędzy średnimi wyni-
kami w badaniu czwartym i pierwszym, nie stwierdzono 
istotnych statystycznie (p ≤ 0,05) różnic w zmianach 
ilości powyższych działań.

Poziom zdolności motorycznych w grupie 
eksperymentalnej i porównawczej, w dwuletnim 
okresie badawczym

Analiza wyników przeprowadzonego testu spraw-
ności fi zycznej ogólnej INKF zawartych w tabeli nr 4 
wskazuje na brak różnic w poziomie poszczególnych 
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zdolności motorycznych (siły, mocy, zwinności, szyb-
kości oraz wytrzymałości) między obydwiema gru-
pami badawczymi podczas eksperymentu. Zarówno 
w momencie rozpoczęcia eksperymentu, jak i w chwili 
jego zakończenia, średnie z wyników poszczególnych 
prób zdolności motorycznych między grupami nie 
różniły się między sobą w sposób istotny (p ≤ 0,05) 
statystycznie. W przypadku każdej próby określa-
jącej daną zdolność motoryczną zauważono w ko-
lejnym badaniu wzrost poziomu w obydwu grupach. 
Kierunek i tempo zmian w obydwu grupach także był 
podobny, zatem względne różnice między średnim 
wynikiem poszczególnych prób w badaniu czwartym 
i pierwszym w żadnym z przypadków nie okazały się 
istotne statystycznie. Stwierdzono zatem, że w trakcie 

dwuletniego okresu badawczego w obydwu grupach 
sprawność fi zyczna ogólna zawodników była na po-
równywalnym poziomie.

Dyskusja

Analiza wyników zebranych w dwuletnim okresie ba-
dawczym wskazuje na wyraźne usprawnienie działań 
zawodników grupy eksperymentalnej w porównaniu do 
grupy porównawczej. Podnieśli oni swoje umiejętności 
najwyraźniej w zakresie liczby skutecznych działań 
ofensywnych w sytuacji gry 1 × 1  oraz liczby niesku-
tecznych działań defensywnych w sytuacji gry 1 × 1. 
W czasie, gdy rozpoczynano eksperyment, w obydwu 
elementach przeważali zawodnicy grupy porównaw-

Tabela 4.  Poziom zdolności motorycznych w grupach badawczych

Table 4.  Level of motor abilities in study groups 

 Zdolność 
motoryczna Nr badania

Grupa eksperymentalna Grupa porównawcza
Xe –Xp Test t

Xe SD Min Max Xp SD Min Max

Si
ła

I 27,69 2,75 26 35 27,46 1,76 26 32 0,23 0,36
II 27,69 2,56 26 34 27,38 1,55 26 31 0,31  
III 28,31 3,3 26 31 27,54 1,61 26 31 0,77  
IV 30,38 7,61 26 55 28,92 1,8 26 30 1,46 0,67 c

IV–I 2,69 4,86 0 20 1,46 0,04 0 –2  0,56 c

Mo
c

I 12,69 8,1 1 26 9,92 3,06 7 15 2,77 1,15 c

II 14,69 8,01 1 27 12,08 4,69 5 19 2,61  
III 16,85 7,25 2 27 14,38 5,91 7 25 2,47  
IV 17,38 8,71 1 26 16,23 7,82 5 26 1,15 0,35

IV–I 4,69 0,61 0 0 6,31 4,76 –2 11  0,9

Zw
inn

oś
ć

I 43 10,12 13 55 40,38 6,53 28 50 2,62 1,15 c

II 46,23 7,96 25 55 42,23 5,31 30 49 4  
III 48 6 38 57 44,77 4,53 35 50 3,23  
IV 49 7,06 37 56 47 5,18 37 55 2 0,82

IV–I 6 –3,06 24 1 6,62 –1,35 9 5  0,29

Sz
yb

ko
ść

I 42,31 12,65 22 60 40,15 10,68 25 53 2,16 0,66
II 46,92 11,69 25 60 41,15 10,06 16 55 5,77  
III 5/,92 1/,81 33 66 45,54 12,48 27 62 5,38  
IV 52,85 12,57 31 69 48,77 14,13 31 69 4,08 0,78

IV–I 1/,54 –0,08 9 9 8,62 3,45 6 16  0,78

W
ytr

zy
ma

łoś
ć

I 12,62 10,66 0 30 15,08 6,56 0 22 –2,46 1
II 16,54 12,89 0 38 18,86 10,2 0 34 –2,32  
III 18,46 14,64 0 46 22 12,98 0 42 –3,54  
IV 21,31 16,51 2 46 27,15 13,86 2 46 –5,84 0,98

IV–I 8,69 5,85 2 16 12,07 7,3 2 24  1,02
Test-t – test t-Studenta pomiędzy średnimi wynikami grupy eksperymentalnej i porównawczej
c – wynik testu Cochrana-Coxa

Andrzej Lachowicz
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czej. O tym, że dystans pomiędzy grupami w trakcie 
eksperymentu się zmniejszał, świadczy fakt, że pod 
koniec proporcje w badanych elementach odwróciły się 
i w ostatnim badaniu zawodnicy grupy eksperymental-
nej istotnie dominowali w obydwu elementach. 

Nie stwierdzono natomiast istotnych zmian między 
grupami w poziomach pozostałych elementów gry jeden 
przeciwko jednemu w trakcie gry właściwej. Można za-
tem stwierdzić, że zastosowane w grupie eksperymen-
talnej szkolenie piłkarskie, oparte na grach małych i po-
mocniczych, wpłynęło na podniesienie fundamentalnej 
dla nowoczesnej piłki nożnej sprawności  działań graczy 
w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu. W grze jeden 
przeciwko jednemu tkwi podstawowa zasada pojedynku 
piłkarskiego, jest to jeden z najważniejszych wskaźników 
warunkujących sukces sportowy. Umiejętność ta wy-
daje się fundamentem współczesnej gry w atakowaniu 
i w obronie, a zawodnicy o najwyższych umiejętnościach 
gry 1 × 1 decydują o charakterze drużyny. Zawodnicy 
światowej klasy mogą w trakcie jednego meczu rozegrać 
około 40 sytuacji jeden przeciwko jednemu z korzystnym 
bilansem, a zespół wygrywający większość tych sytuacji 
z reguły wygrywa cały mecz [28].

Spośród obserwowanych działań, wykonywanych 
w sytuacjach trudnych, w czasie eksperymentu w oby-
dwu grupach odnotowano systematyczny wzrost liczby 
wszystkich podań wykonywanych w sytuacjach trud-
nych. Prawdopodobnie przyczyną tego była poprawa 
jakości gry w obronie obydwu zespołów, czego efektem 
było wywarcie większej presji na przeciwnika i pozba-
wienie go swobody w rozgrywaniu akcji. Tempo zmian 
w grupie eksperymentalnej, zarówno w przypadku 
wszystkich podań, jak i podań skutecznych (celnych), 
wykonywanych w sytuacjach trudnych, było znacząco 
wyższe niż w grupie porównawczej.

Analizując pozostałe działania wykonywane w sy-
tuacjach trudnych w trakcie gry właściwej, nie stwier-
dzono istotnych statystycznie różnic w tempie i kierunku 
zmian w poziomach danych elementów pomiędzy gru-
pami. Jedynym działaniem, którego sprawność w gru-
pie eksperymentalnej spadła w stosunku do grupy po-
równawczej było przerwanie akcji przeciwnika poprzez 
wyprzedzenie. Stwierdzono zatem, że w odniesieniu do 
działań wykonywanych w sytuacjach trudnych doszło 
do usprawnienia zawodników grupy eksperymentalnej 
w porównaniu do grupy porównawczej.

Kolejnymi analizowanymi elementami gry właści-
wej były działania wykonywane w sytuacjach łatwych. 
Z grupy tych działań wyróżniono wszystkie podania, 
podania skuteczne i straty piłki wskutek jej niesku-

tecznego przyjęcia. Przez cały okres eksperymentu 
odnotowano przewagę grupy porównawczej w liczbie 
wszystkich podań i w liczbie podań skutecznych, wy-
konywanych w sytuacjach łatwych. Różnice pomiędzy 
grupami zmieniały się w kolejnych badaniach, zawsze 
jednak z przewagą zawodników grupy porównawczej 
w skutecznym wykonaniu tego elementu. Działo się tak 
prawdopodobnie dlatego, że gracze grupy porównaw-
czej częściej i chętniej wybierali działania utrzymujące, 
o niskim stopniu ryzyka [29], podczas gdy piłkarze grupy 
eksperymentalnej szybciej przechodzili do działań zdo-
bywających, podejmując grę w sytuacjach trudnych 
i grę jeden przeciwko jednemu. Również liczba strat 
piłki wskutek jej nieskutecznego przyjęcia w sytuacjach 
łatwych nie zmieniła się w badanych grupach w istotnie 
różny sposób. Można zatem stwierdzić, że dwuletni tre-
ning zastosowany wobec grupy eksperymentalnej nie 
spowodował powstania istotnych różnic w sprawności 
działań, wykonywanych w sytuacjach łatwych.

Wnioski

Zastosowany w grupie eksperymentalnej trening piłkarski 
z przewagą gier małych i pomocniczych wywołał u bada-
nych pożądany efekt w postaci wyraźnego wzrostu spraw-
ności działań w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu, 
oraz w sytuacjach trudnych, w trakcie gry właściwej.

Trening oparty na grach małych i pomocniczych nie 
spowodował u badanych obniżenia sprawności pozo-
stałych działań w trakcie gry właściwej.

Przez cały czas prowadzenia eksperymentu za-
wodnicy obydwu zespołów prezentowali porównywalny 
poziom zdolności motorycznych (siły, mocy, zwinności, 
szybkości i wytrzymałości), zatem różnice powstałe 
między badanymi grupami w umiejętnościach piłkar-
skich nie były spowodowane różnicami poziomu spraw-
ności fi zycznej ogólnej badanych.

Trening piłkarski z przewagą gier małych i pomoc-
niczych może być skutecznym sposobem na podniesie-
nie szkolenia w zakresie  sprawności działań w sytuacji 
gry jeden przeciwko jednemu, w trakcie gry właściwej, 
która stanowi fundament współczesnej gry w atakowa-
niu jak i w bronieniu.

Trening piłkarski, z przewagą gier małych i pomoc-
niczych, może być również sposobem na podniesie-
nie efektywności szkolenia piłkarskiego, w zakresie 
usprawnienia działań indywidualnych wykonywanych 
w sytuacjach trudnych, są one bowiem niezbędnym 
warunkiem skutecznego działania we współczesnej 
piłce nożnej.

Skuteczność treningu piłkarzy nożnych w wieku 11–13 lat z przewagą gier małych i pomocniczych
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Cel pracy. Celem pracy było określenie zróżnicowania efektywności strzałów zespołów zwycięskich i poko-
nanych. Dążeniem autorów było określenie struktury akcji ofensywnych z uwzględnieniem czasu ich trwania, 
ilości podań i liczby zawodniczek biorących w nich udział.

Materiał i metody. Poddano analizie 25 meczów, a w nich 75 akcji zakończonych zdobyciem bramki 
podczas finałów Mistrzostw Europy Kobiet w 2009 r. Zastosowano metodę obserwacji jako najwłaściwszą 
w tego typu badaniach, a narzędzie badawcze stanowił autorski arkusz obserwacji. Utworzono tabela-
ryczne i graficzne charakterystyki odwzorowujące sprawność strzałów do bramki zawodniczek europej-
skiej elity w podziale na zespoły zwycięskie i pokonane. Wyniki badań poddano analizie statystycznej 
przy użyciu programu Statistica. Wyliczono średnie arytmetyczne i odchylenie standardowe, a testem
t-Studenta dla grup niezależnych określono różnice pomiędzy średnimi wartościami efektywności strzałów. 

Wyniki i wnioski. Zawodniczki zespołów zwycięskich wykonały większą ilość strzałów do bramki, strzałów 
skutecznych i uzyskały wyższą wartość wskaźnika skuteczności strzałów. Zawodniczki zespołów zwycięskich 
częściej od piłkarek drużyn pokonanych rozpoczynały akcje ofensywne w strefie obrony. One również częściej 
wykonywały akcje ofensywne, które kończyły się zdobyciem bramki i w większym stopniu zdobywały je po 
akcjach indywidualnych.

 
Aim of the work. The aim of the work was to define the differentiation of shot effectiveness of victorious and 

lost teams. The purpose of the authors was to characterize the structures of offensive actions taking into account 
their duration, a number of passes and a number of football players who participated in these actions.

Material and methods. There were analyzed 25 matches, within which 75 actions ended with scoring a goal 
during finals of Women’s European Championships in 2009. The method of observation was applied as the most 
appropriate in this kind of studies, and the research tool was restricted to author’s sheet of observation. There 
were also created tabular and graphical characteristics that presented the efficiency of shots to the goal of the 
players from European elite, who were divided into victorious and lost teams. The results of research were ana-
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lyzed statistically using Statistica program. The arithmetical means and standard deviation were counted, and 
the differences between average values of shot effectiveness for independent groups were specified with the 
Student’s  t-test.  

Results and conclusions. The female football players of victorious teams conducted a greater number of 
shots to the goal, effective shots and reached higher value of indicator of shot effectiveness. Players of victorious 
teams more often than those of lost ones began the offensive actions in defence zone. Teams of winners more 
often conducted offensive actions with scoring a goal which mostly appeared after individual actions. 

Wstęp

Obserwacje działań zawodników z piłką w warunkach 
gry mistrzowskiej pozwalają lepiej rozpoznać i zrozu-
mieć specyfi kę rywalizacji, której efektem są opraco-
wania charakterystyk wzorców ich zachowań, obiek-
tywizujących ocenę poszczególnych zespołów oraz 
zawodników. Obserwacja i analiza przebiegu gry jest 
więc nieodzowna w dobrze rozumianym procesie tre-
ningowym. 

Badaczy obserwacji i analizy gry interesuje także 
charakterystyka gry drużyn – zarówno zwycięskich, jak 
i pokonanych. Pozwala to na tworzenie modelowych 
charakterystyk zespołów i zawodników, przyczyniając 
się do efektywniejszego realizowania głównego celu 
gry, jakim jest zwycięstwo w meczu. Bardzo często te 
poszukiwania badawcze dotyczą strzałów do bramki 
jako czynności wieńczących działania całego zespołu 
w drodze do zwycięstwa w meczu. W jednych z pierw-
szych badań strzałów drużyn męskich w mistrzostwach 
świata w 1978 r. [1] wykazano przykładowo, iż zawod-
nicy zespołu mistrzowskiego – reprezentacji Argentyny 
– jako jedyni w turnieju wykonali więcej strzałów lewą 
nogą niż prawą. Wrzos [2], analizując strzały piłka-
rzy najlepszej reprezentacji w mistrzostwach świata 
w 1990 r. – zespołu Niemiec – wykazał, iż współczyn-
nik celności strzałów w ich wykonaniu osiągnął poziom 
60,7%, a współczynnik skuteczności – 12,8%, obsza-
rem, z którego najczęściej zdobywano bramki było 
pole karne, w szczególności zaś strefa od linii pola 
bramkowego do wysokości punktu wykonywania rzutu 
karnego. Zarówno te pionierskie, jak i kolejne badania 
pozwoliły na wyznaczenie wskaźników skuteczności 
strzałów w grze piłkarzy nożnych na podstawie analizy 
zawodów najwyższej rangi [3, 4]. 

Rozwój piłki nożnej w wykonaniu kobiet, które 
walkę o mistrzostwo świata rozpoczęły w 1991 r., skło-
nił badaczy do bliższego rozpoznania również ich gry. 
Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy gra 
kobiet w zakresie efektywności działań z piłką jest po-
dobna do gry mężczyzn? Zgłębieniu tego zagadnienia 
posłużyły analizy spotkań piłkarskich kobiet na naj-

wyższym poziomie rywalizacji sportowej. W pracach 
problem analizy gry w wykonaniu pań podejmowali: 
Konstadinidou i Tsigilis [5], analizując akcje ofensywne 
w mistrzostwach świata w 1999 r.; Szwarc [6] – w mi-
strzostwach świata w 2007 r.; Bergier [7] – w igrzyskach 
olimpijskich w 1996 r.; Bergier i Soroka [8] – w mistrzo-
stwach Europy w 2005 r. Problemem podań i strzałów 
podczas mistrzostw Europy w 2005 r. zajmowali się 
Bergier i Soroka [8],  a w młodzieżowych mistrzostwach 
świata w 2006 r. – Soroka [9]. Zagadnieniom symetrii 
strzałów podczas mistrzostwach świata U–19 w 2004 r. 
prace poświęcili Bergier i Buraczewski [10], natomiast 
mistrzostw Europy w 2005 r. – Bergier i Soroka [11].

Niezmiernie ciekawym problemem w piłce noż-
nej wydaje się rozpoznanie działań zmierzających do 
zdobycia bramki w kontekście zespołów zwycięskich 
i pokonanych. Celem autorów pracy było określe-
nie zróżnicowania pomiędzy zespołami zwycięskimi 
a pokonanymi w ilości strzałów do bramki oraz ich 
skuteczności. Starano się określić strukturę rozpo-
czynania akcji ofensywnych zakończonych zdobyciem 
bramki oraz strukturę podań „końcowych” tych akcji 
z uwzględnieniem stref boiska. Określono konstrukcję 
akcji z uwzględnieniem czasu jej trwania, ilości podań 
i liczby zawodniczek biorących w nich udział.

W pracy postawiono następujące hipotezy badaw-
cze:
1. Występuje zróżnicowanie pomiędzy zespołami zwy-

cięskimi a pokonanymi w efektywności strzałów, tj. 
w liczbie wykonanych strzałów do bramki, strzałów 
zakończonych zdobyciem bramki oraz w warto-
ściach współczynników skuteczności. 

2. Występują różnice w strukturze wykorzystania stref 
boiska w rozpoczynaniu akcji ofensywnych zakoń-
czonych zdobyciem bramki oraz w strukturze miejsc 
wykonania podań „końcowych” tych akcji pomiędzy 
zespołami zwycięskimi a pokonanymi.

3. Struktura akcji zakończonych zdobyciem bramki, 
związana z czasem ich trwania, ilością podań 
i liczbą zawodniczek biorących w nich udział, jest 
różna w przypadku zespołów zwycięskich i poko-
nanych.
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Materiał i metoda

Analizowano zapisy 25 meczów, w tym 75 akcji za-
kończonych zdobyciem bramki podczas fi nałów 
Mistrzostw Europy Kobiet w 2009 r. Wykorzystano 
metodę obserwacji jako najwłaściwszą w tego typu 
badaniach. Dane o grze nanoszono na autorski ar-
kusz obserwacji, w którym uwzględniono trzy strefy 
boiska [12] (ryc. 1). Na tej podstawie stworzono tabe-
laryczne i grafi czne charakterystyki odwzorowujące 
sprawność strzałów do bramki zawodniczek europej-
skiej elity w podziale na zespoły zwycięskie i poko-
nane. 

Wyniki badań poddano analizie statystycznej przy 
użyciu programu Statistica. Wyliczono średnie aryt-

metyczne i odchylenie standardowe. Gdy założenia 
zmiennych były spełnione testem t-Studenta dla grup 
niezależnych, badano różnice pomiędzy średnimi war-
tościami ilości strzałów w meczu, strzałów skutecznych 
i współczynnika skuteczności. Jako statystycznie istotne 
określono te różnice średnich, których prawdopodobień-
stwo przypadkowości było mniejsze od  p < 0,05.

Wyniki badań

Analiza efektywności strzałów pozwoliła zaobserwo-
wać istotnie większą liczbę strzałów w wykonaniu za-
wodniczek zespołów zwycięskich 15,64 ± 5,45 przy 
11,52 ± 6,63 drużyn pokonanych, jak również większą 
liczbę strzałów skutecznych, które w przypadku zespo-

Ryc. 1. Podział boiska na strefy i sektory

Fig. 1. Fields and zones of a football pitch 

Tabela 1. Zróżnicowanie strzałów do bramki, strzałów skutecznych oraz współczynnika skuteczności strzałów drużyn zwycięskich i pokonanych w Mis-
trzostwach Europy w 2009 r. Źródło: opracowanie własne

Table 1. Differentiation of shots at the goal, successful shots and effectiveness coeffi cient in winning and defeated teams (the European Championships 
in 2009)

Efektywność strzałów
Zespoły zwycięskie Zespoły pokonane N Test t-Studenta

t Poziom – px– ± SD x– ± SD 22

Liczba strzałów 15,64 ± 5,45 11,5 2± 6,63 22 2,773 0,007*

Liczba strzałów skutecznych 2,53 ± 1,32 0,72 ± 0,70 22 5,735 0,001*

Współczynnik skuteczności 17,81 ± 10,76 8,11 ± 8,64 22 3,302 0,001*

* poziom istotności p < 0,05
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łów zwycięskich osiągnęły poziom 2,53 ± 1,32, przy 
tylko 0,72 ± 0,70 drużyn pokonanych. Współczynnik 
skuteczności strzałów zespołów odnoszących zwycię-
stwa wyniósł 17,81 ± 10,76%, natomiast drużyn prze-
grywających osiągnął 8,11 ± 8,64%. We wszystkich 
wartościach badanych parametrów należy zauważyć 
wysokie wielkości odchyleń standardowych, co może 
świadczyć o znacznych rozbieżnościach pomiędzy 
poszczególnym zespołami w danej grupie badanych 
drużyn (tab. 1).

Bardzo ważną kwestią w grze jest rozpoznanie za-
gadnienia akcji ofensywnych zakończonych zdobyciem 
bramki, a więc tych poczynań, które wyrażają najwyż-
szą efektywność działań zawodników. Autorzy dokonali 
takiej analizy z uwzględnieniem miejsc rozpoczęcia ak-
cji, liczby biorących w niej udział zawodniczek i liczby 
podań, które zostały wykonane oraz specyfi ki podań 
„końcowych”, które poprzedzały zdobycie bramki. 
W działaniach ofensywnych zawodniczki zespołów 
zwycięskich częściej rozpoczynały akcje zakończone 
zdobyciem bramki w strefi e ataku i strefi e środkowej 
boiska – po 47,4%, przy tylko 5,4% akcjach, które miały 
swój początek w strefi e obrony. Proporcjonalnie znacz-
nie więcej akcji skutecznych zespoły pokonane roz-
poczynały w strefi e obrony – 31,3%, przy tylko 12,5% 
działań, które swój początek miały w strefi e środkowej 
i 56,2% wyprowadzanych ze strefy ataku (ryc. 2).

boiska nie była znacznie zróżnicowana w przypadku 
zespołów zwycięskich (16,7%) i pokonanych (25,0%) 
(ryc. 3).

Ryc. 2. Strefy rozpoczęcia akcji ofensywnych zespołów zwycięskich i po-
konanych. Źródło: opracowanie własne

Fig. 2. Start zones for offensive pieces of action (victorious and lost 
teams)
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Podania bezpośrednio „otwierające” możliwość 
zdobycia bramki ze strefy ataku częściej wykonywały 
piłkarki zespołów zwycięskich (83,3%) niż pokona-
nych (75,0%), choć różnica pomiędzy poszczególnymi 
grupami zespołów nie była istotna. Również struktura 
podań „końcowych” wykonanych ze strefy środkowej 
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Ryc. 3. Strefy wykonania podań „końcowych” w akcjach ofensywnych 
zespołów zwycięskich i pokonanych. Źródło: opracowanie własne

Fig. 3. Zones for „fi nal” applications of offensive pieces of action (victorious 
and lost teams)

Nie wystąpiło znaczne zróżnicowanie w długości 
czasu trwania akcji zakończonych zdobyciem bramki 
pomiędzy zespołami zwycięskimi i pokonanymi. W 
obu przypadkach zdecydowanie najwięcej było akcji 
szybkich, trwających do 5 sekund. U zwycięzców było 
to 81,7%, a 81,1% w wykonaniu zawodniczek zespo-
łów pokonanych. Analiza materiału pozwala stwierdzić 
brak akcji indywidualnych zakończonych zdobyciem 
bramki w wykonaniu piłkarek zespołów pokonanych, 
przy 18,1% drużyn zwycięskich. Już jednak akcji jedno-
podaniowych w wykonaniu zespołów pokonanych było 
znacznie więcej, bo 43,8% przy 29,1% drużyn zwycię-
skich. W obu grupach drużyn znaczną ilość akcji sku-
tecznych wykonano z wykorzystaniem dwóch podań 
(zespoły pokonane: 37,3% i zwycięskie: 27,3%). Akcje 
trójpodaniowe zdecydowanie częściej wykonywały 
zawodniczki drużyn zwycięskich – 21,8% przy 6,3% 
zespołów pokonanych. Może to świadczyć o lepszych 
umiejętnościach w konstruowaniu ataku pozycyjnego 
piłkarek tej grupy zespołów (tab. 2).

Również analiza liczby zawodniczek, które brały 
udział w akcjach zakończonych zdobyciem bramki 
potwierdza brak działań indywidualnych w przypadku 
zawodniczek zespołów pokonanych. W 37,3% akcji 
skutecznych brały udział dwie piłkarki. Taka sama pra-
widłowość wystąpiła przy udziale trzech zawodniczek, 
natomiast przy czterech udział ten wyniósł 25,4%. W 
przypadku piłkarek zespołów zwycięskich 18,1% akcji 
– to akcje indywidualne, 31,2% akcji zostało przepro-
wadzonych przy udziale dwóch zawodniczek. Może to 
świadczyć o większej liczbie zawodniczek w zespołach 
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Podsumowanie – dyskusja

W pierwszym etapie poszukiwań badawczych wyzna-
czających wskaźniki jakości gry w zawodach najwyż-
szej rangi przedstawiano wzorcowe charakterystyki 
wykonania poszczególnych czynności z piłką w mi-
strzostwach świata. Dotyczyło to głównie strzałów: 
w mistrzostwach świata w 1978 r. [1, 13]; w 1986  

i 1990 r. [14]; w 1994 r. [15, 16]; w 1998 r. [17]; w 2002 r. 
[18] i w 2006 r. [19].

Badania te wykazały, iż celność strzałów w piłce 
nożnej mężczyzn wynosi około 50%, a ich skuteczność 
mieści się w przedziale 10–12%. Strefą boiska, z której 
piłkarze zdobywają najwięcej bramek jest pole karne, 
a w nim strefa pomiędzy punktem karnym i linią pola 
bramkowego.

Badania strzałów do bramki w meczach piłki noż-
nej kobiet wykazały podobne wskaźniki efektywności 
jak u mężczyzn, tj. celność rzędu 50% i kilkunasto-
procentową skuteczność [3]. Z czasem zaczęto po-
szukiwać zróżnicowania efektywności strzałów wśród 
drużyn zwycięskich i pokonanych. Tego typu badania 
w Mistrzostwach Europy Kobiet w 2005 r. [20] wyka-
zały, iż zespoły zwycięskie uzyskały korzystniejsze 
wskaźniki niż drużyny pokonane.

Badania w niniejszej pracy oprócz klasycznych 
wskaźników celności i skuteczności strzałów dotyczyły 
także realizacji działań ofensywnych z uwzględnieniem 
stref ich rozpoczęcia, liczby zawodniczek biorących 
udział w akcjach ofensywnych i liczby podań oraz 
miejsc podań „końcowych”, które poprzedzały zdobycie 
bramki, wykazując ich zróżnicowanie pomiędzy druży-
nami zwycięskimi i pokonanymi. Wyniki badań przy-
niosły  rozpoznanie, iż drużyny zwycięskie uzyskały 
istotnie korzystniejsze wskaźniki w liczbie strzałów, 
zdobytych bramek, wartości wskaźnika skuteczności, 
który u drużyn zwycięskich wyniósł 17,8%, przy tylko 
8,1% u pokonanych. Większość akcji ofensywnych 
zakończonych zdobyciem bramki w badanym turnieju 

Ryc. 4. Liczba zawodniczek biorących udział w akcjach zakończonych 
zdobyciem bramki. Źródło: opracowanie własne

Fig. 4. The number of football players taking part in pieces of actions ended 
with the winning goal

Tabela 2. Wzorcowa charakterystyka czasu trwania i ilości podań w akcjach ofensywnych zakończonych zdobyciem bramki. Źródło: opracowanie 
własne

Table 2. Exemplary characteristics of the duration and number of passes in the offensive actions ended with the winning goal

Czas trwania 
akcji

Ilość podań wykonanych w akcji ofensywnej
Czas akcji

Bez podań Jedno Dwa Trzy Cztery Pięć i >

Z P Z P Z P Z P Z P Z P Z P

do 5 s 18,1 – 29,1 37,5 20,0 31,0 14,5 6,3 – 6,3 – – 81,7 81,1

od 6 do 10 s – – – 6,3 7,3 6,3 7,3 – 3,7 – – – 18,3 12,6

od 11 do 15 s – – – – – – – – – 6,3 – – – 6,3

od 16 do 20 s – – – – – – – – – – – – – –

21 i > s – – – – – – – – – – – – – –

Ogółem 18,1 – 29,1 43,8 27,3 37,3 21,8 6,3 3,7 12,6 – – 100 100

Z – zespoły zwycięskie

P – zespoły pokonane

zwycięskich, które cechuje lepsze indywidualne przy-
gotowanie techniczne i kondycyjne, co w większym 
stopniu pozwala na konstruowanie akcji indywidualnych 
zakończonych zdobyciem bramki. Akcji z udziałem 
trzech i czterech zawodniczek zespołów zwycięskich 
wykonano odpowiednio: 29,1% i 20,0% (ryc. 4).
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zespoły rozpoczynały w strefi e ataku, czym potwier-
dziły wyniki badań z mistrzostw świata kobiet do lat 20 
w roku 2006 [9]. Zespoły zwycięskie znacznie częściej 
konstruowały akcje w strefi e środkowej, a przegrane – 
w strefi e obrony. Podania „końcowe”, poprzedzające 
zdobycie bramki, wykonywane były głównie w strefi e 
ataku i nie różnicowały w sposób istotny zespołów zwy-
cięskich i pokonanych.

Czas akcji ofensywnych był krótki i zawierał się 
w ponad 80% działań w czasie do 5 sekund. Zespoły 
zwycięskie różniły się od swoich przeciwników wy-
konaniem większej ilości akcji indywidualnych oraz 
większą liczbą podań w akcjach ofensywnych (akcje 
trzypodaniowe). Może to świadczyć o lepszym przygo-
towaniu technicznym, które umożliwia zdobycie bramki 
po akcji indywidualnej, a w szczególności – o umiejęt-
ności gry 1 × 1, na co zwracają uwagę Loy [16], Szwarc 
[21] i Bergier, Soroka oraz Buraczewski [22]. Udział 
większej ilości podań w akcjach ofensywnych zakoń-
czonych zdobyciem bramki może natomiast świadczyć 
o lepszych umiejętnościach w konstruowaniu ataku po-
zycyjnego.

Podsumowując należy podkreślić, że zespoły zwy-
cięskie osiągnęły korzystniejsze statystyki podstawowe 
wskaźników strzałów, wykonały więcej akcji indywidu-
alnych oraz akcji z większą ilością podań, po których 

zdobywano bramki. Wyniki te świadczą o znaczeniu 
jakości strzałów w uzyskiwaniu zwycięstw, choć na-
leży również pamiętać, iż szczególne miejsce w randze 
czynności z piłką, które decydują o sukcesie przypisuje 
się umiejętności gry 1 × 1 [3, 16, 23].

Wnioski

1. Potwierdziła się hipoteza zakładająca większą ilość 
wykonanych strzałów do bramki, strzałów skutecz-
nych i wyższą wartość wskaźnika skuteczności 
strzałów w wykonaniu zawodniczek zespołów zwy-
cięskich.

2. W równych proporcjach zespoły zwycięskie wyko-
rzystywały strefę środkową i strefę ataku do roz-
poczynania akcji ofensywnych, natomiast blisko 
co trzecia akcja skuteczna zespołów pokonanych 
miała swój początek w strefi e obrony.

3. Tylko częściowo potwierdziły się założenia hipo-
tezy, zakładające zróżnicowania co do struktury 
czasu trwania, ilości podań i liczby zawodniczek, 
które uczestniczyły w akcjach zakończonych zdo-
byciem bramki. Piłkarki zespołów zwycięskich 
częściej stosowały akcje ofensywne, zakończone 
zdobyciem bramki i w większym stopniu zdobywały 
je po akcjach indywidualnych.

Józef Bergier, Andrzej Soroka
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W pracy podjęto problematykę procesu starzenia się osób w kontekście ich uczestnictwa w formach kultu-
ry fizycznej. Zdrowe oraz satysfakcjonujące starzenie się, uwarunkowane prowadzeniem przez osoby starsze 
regularnego wysiłku fizycznego, znajduje się często w polu zainteresowań badawczych autorów polskich 
i zagranicznych. Z tego też względu podano przykłady badań prowadzonych w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Japonii, podejmujących zagadnienia poziomu sprawności 
fizycznej i charakterystyki pozostałych parametrów wysiłkowych seniorów, a także powodów ich udziału w for-
mach aktywności fizycznej oraz preferowanych zachowań ruchowych na tle typowych dla tego wieku form 
aktywności fizycznej. Chociaż w analizowanych badaniach można wskazać na pewne różnice, które są wynikiem 
uwarunkowań społeczno-kulturowych typowych dla środowisk badanych osób oraz zastosowanych podczas 
badań metod, to jednak uzyskane w ich trakcie wyniki, odnoszące się do najważniejszych zagadnień, wydają 
się wspólne. Dlatego skuteczne rozwiązywanie problemów w tym obszarze stwarza realną szansę wzrostu 
zaangażowania osób starszych w aktywność ruchową służącą ich zdrowiu.

This work concerns the problems of human ageing, which are connected with seniors’ participation in 
physical culture forms. Healthy and successful ageing based on providing by seniors a regular movement is often 
undertaken by the researchers in this field in Poland and abroad. That is why in this work there are reported the 
examples of research from Poland, Belgium, Great Britain, Holland, the United States of America, Canada and Japan 
focused on the characteristics such as a level of seniors’ physical fitness and other parameters of physical effort, 
the reasons inclining them to take part in movement, the forms of movement preferred by seniors, which are typical 
for ageing people engagement in physical activity. However one can find some differences among these investiga-
tions being a result both of the respondents’ socio-cultural background and the methods used while investigating, 
the main trends found in the research reported seem to be common. So that, the way of solving successfully the 
common problems in the field gives a real chance to engage more seniors in health-related movement.   

Wprowadzenie

Ranga problematyki starzenia się i starości [1, 2] wy-
nika nie tylko z pojawienia się we współczesnym świe-

cie pilnych do rozwiązania zagadnień o charakterze 
demografi cznym [3, 4], lecz również wyzwań o cha-
rakterze moralnym, wyrażających się szacunkiem 
wobec starszych pokoleń [5] i decydujących o podej-
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mowaniu działań, skierowanych na potrzeby seniorów 
[6]. Niektóre z takich działań dotyczą edukacji osób 
starszych. Powszechny w wielu dziedzinach współ-
czesnego życia społecznego postulat edukacji usta-
wicznej, wyrażający potrzebę stałego rozwoju osób 
dorosłych – w tym także seniorów – odnosi się rów-
nież do obszaru kultury fi zycznej1 człowieka. Kwestię 
tę na gruncie polskiej kultury fi zycznej zasygnalizował 
między innymi M. Demel [8], wyjaśniając znaczenie 
dla procesu fi zycznej edukacji trendów oświatowych 
(poza edukacją ustawiczną, takich jak np. autoedu-
kacja czy prospekcja). Postulat edukacji ustawicznej, 
wpisujący się zresztą w obszar tzw. celów odległych 
fi zycznej edukacji, można interpretować w tym przy-
padku jako zachętę do podejmowania przez osoby do-
rosłe regularnej aktywności fi zycznej, ukierunkowanej 
na rozwój własnego zdrowia i sprawności fi zycznej2. 
Warunkiem wdrożenia tej postawy jest przekonanie 
osób dorosłych o realnych możliwościach realizacji 
poprzez systematyczny wysiłek fi zyczny [9a, s. 5] 
wartości [10, s. 48], przypisywanych własnemu ciału, 
takich jak np. zdrowie i sprawność fi zyczna, nie tylko 
w sytuacji utrzymywania przez osoby starsze względ-
nie dobrej kondycji fi zycznej [11], lecz również w sytu-
acji zagrożenia chorobą [9a, 12], a nawet w sytuacji 
wystąpienia niepełnosprawności [13, 14a]. 

Uświadomienie sobie przez osobę dorosłą war-
tości somatycznych (odnoszących się do sfery ciele-
snej), skłaniające ją w konsekwencji do podejmowania 
wysiłku fi zycznego, jest już jednak – w przeciwień-
stwie do jej aktualnych możliwości wysiłkowych – 
miarą efektywności procesu wychowania fi zycznego, 
w którym uczestniczyła w młodości. Niemniej jednak 
wydaje się, że poza samym przekonaniem osób star-
szych o potrzebie podejmowania regularnego wysiłku 
fi zycznego równie istotne jest tworzenie odpowied-

1 Zbigniew Krawczyk już w roku 1989 w pracy pt. Kultura fi -
zyczna w kategoriach wartości zrekonstruował „w celu uniknięcia 
zasadniczych nieporozumień, wynikających z odmiennego zakresu 
znaczeniowego tej kategorii” [7, s. 7] cztery specyfi czne ujęcia 
kultury fi zycznej. Na potrzeby tej pracy, z uwagi na sytuowanie 
podjętego zagadnienia w obszarze edukacji fi zycznej, przyjąłem 
koncepcję Autora (nr 3), według której kultura fi zyczna stanowi 
„całokształt form aktywności ruchowej człowieka, podejmowanych 
świadomie i celowo dla pomnażania zdrowia, rozwoju, spraw-
ności fi zycznej i urody, podporządkowanych wzorowi osobowości, 
wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej” [7, s. 8].  

2  Na znaczenie humanistycznego podejścia do rozwoju star-
szych osób zwracał między innymi szczególną uwagę podczas 
obrad 6. Światowego Kongresu Starzenia się Pokoleń w St. Gallen 
(25–28.08.2010) profesor Uniwersytetu w Sussex Sir Richard Joly. 

nich warunków do faktycznego ich udziału w aktyw-
ności fi zycznej3.  

Gerontologia, jako nauka analizująca nie tylko 
biologiczne, ale także psychologiczne i społeczne 
determinanty starości [2], poddaje ocenie badawczej 
wymienione powyżej problemy4. Oczywiście, z punktu 
widzenia przyjętych w tym tekście założeń, na plan 
pierwszy wysuwają się zagadnienia dotyczące sze-
roko rozumianego – zarówno w ujęciu biologicznym, 
jak i społecznym – uczestnictwa seniorów w kulturze 
fi zycznej. Piśmiennictwo polskie i zagraniczne, które 
ujmuje badawczo zakres zagadnień dotyczących 
kultury fi zycznej seniorów, jest stosunkowo bogate5. 
Odwołując się zatem do wybranej przeze mnie defi nicji 
kultury fi zycznej, spośród czterech zaproponowanych 
przez Zbigniewa Krawczyka ujęć (patrz przypis nr 1, s. 
2), postaram się przybliżyć w głównej części pracy pod-
stawowe założenia badań wybranych autorów polskich 
i zagranicznych, analizujących – zarówno w aspekcie 

3  Interesującym przykładem może być zorganizowany 8 maja 
2010 roku na terenie Suchej Doliny (Piwniczna Zdrój) przez Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku festyn turystyczno-rekreacyjny 
„Nordic walking dla wszystkich”. Przeważającą część uczestników 
tego festynu stanowiły właśnie osoby starsze. Innym przykładem 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (głównie ze stward-
nieniem rozsianym) mogą być turnusy rehabilitacyjne, organizowane 
regularnie przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem (w latach 1995–2002 autor tego opracowania kierował 
tymi turnusami), w ramach których, oprócz koniecznych zabiegów 
rehabilitacyjnych, organizowano festyny rekreacyjno-sportowe dla 
wszystkich uczestników.   

4  Warto przypomnieć w tym miejscu, że Halina Szwarc w roku 
1988 wskazywała wspólne obszary kultury fi zycznej i wówczas 
stosunkowo młodej dziedziny nauki – gerontologii, skłaniając 
się ku stosowaniu terminu „rehabilitacja gerontologiczna” [9b]. 
Autorka tłumaczyła ten fakt, między innymi, wzrostem potrzeb 
społecznych, u podłoża którego legło zjawisko starzenia się po-
koleń. Współcześnie w naukach o kulturze fi zycznej spotykamy się 
coraz częściej z obszarem określanym mianem kinezygerontoprofi -
laktyki.   

5  Ogarnięcie całości problematyki, tylko z uwagi na fakt, że 
badacze polscy i zagraniczni podejmowali badania seniorów za-
równo w obszarze biologicznym, jak i społecznym nauk o kulturze 
fi zycznej (w przypadku badaczy zagranicznych – nauk o aktyw-
ności ruchowej człowieka), wydaje się dość trudnym zadaniem. 
Dlatego, aby jednak ukazać różnorodność i zakres prowadzonych 
przez nich badań wśród starzejących się pokoleń, zdecydowałem 
o przeanalizowaniu w pracy wybranych przykładów badawczych, 
głównie z okresu ostatnich dwóch dekad. Tadeusz Łobożewicz 
[15], dokonując w latach osiemdziesiątych przeglądu polskiej i za-
granicznej literatury badawczej w obszarze aktywności fi zycznej 
seniorów (głównie turystyki aktywnej) stwierdził wówczas, że „li-
teratura światowa dotycząca turystyki ludzi w starszym wieku jest 
znacznie bogatsza”.  Współcześnie Ewa Kozdroń [16] przyznała, 
że szczególnie w dwóch ostatnich dekadach problem starzenia się 
osób jest w polskiej literaturze badawczej stale obecny.     
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biologicznym, jak też społecznym – zaangażowa-
nie osób dorosłych i seniorów w różne formy kultury 
fi zycznej. Pragnę również wyjaśnić, że ze względu 
na ciągłość procesu starzenia się oraz uwarunkowa-
nia biologiczne i społeczne, mające swoje źródło we 
wcześniejszych etapach życia seniorów, przybliżyłem 
w analizie także wyniki badań autorów, które uwzględ-
niają te okresy rozwojowe człowieka.

Wybrane badania autorów polskich

Dobrym przykładem ilustrującym istotne – również 
z perspektywy ich rozwoju w Polsce – badania rodzi-
mych autorów może być praca zbiorowa pod redak-
cją A. Jopkiewicza [17] zatytułowana Aktywność ru-
chowa osób starszych, w której autorzy odnoszą się 
do biologiczno-medycznych oraz psychospołecznych 
aspektów aktywności ruchowej seniorów. Na uwagę 
zasługują następujące kwestie spośród zamieszczo-
nych w cytowanej pozycji badań: samoocena zdrowia 
i sprawności fi zycznej słuchaczy UTW w Warszawie 
(H. Szwarc), poziom motoryczności mężczyzn w śred-
nim i starszym wieku wykonujących ciężką pracę fi -
zyczną (J. Śleżyński), aktywność ruchowa kobiet (S. 
Pilicz), zależność między aktywnością ruchową w mło-
dości a regresem sprawności fi zycznej w starszym 
wieku (T. Łobożewicz), efekty treningu osób starszych 
(J. Drabik), wydolność fi zyczna seniorów (B. Szyszko-
Wydra), aktywność seniorów w środowisku społecz-
nym jako element rehabilitacji geriatrycznej (M. Halicka, 
Z.B. Wojszel), psychospołeczne i zdrowotne uwarunko-
wania uczestnictwa w rekreacji ruchowej seniorów (G. 
Kołomyjska) oraz wspomnienia szkolnego wychowania 
fi zycznego a obecny udział osób starszych w rekreacji 
ruchowej (J. Mogiła-Lisowska). Przytoczone powyżej 
oraz wspomniane wcześniej (s. 3, przypisy: 4, 5) przy-
kłady badań z minionego okresu (od lat siedemdzie-
siątych do pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia) w Polsce  wyznaczały zakres roz-
woju problematyki badawczej dotyczącej starzenia się 
osób, głównie w obszarze  nauk o kulturze fi zycznej. 
Oczywiście, bieżące uwarunkowania tego procesu, 
wówczas nieobecne, znajdują swój wyraz w aktualnie 
podejmowanych pracach badawczych.   

Współcześnie Maria Nowak oraz Moica Doupona 
[18] prezentują wyniki prowadzonych przez siebie w la-
tach 1997–1998 badań, odnoszących się do charaktery-
styki poziomu aktywności ruchowej kobiet i mężczyzn 
z zachodniej Polski w wieku 18–60 lat. Autorki odnoto-
wują między innymi fakt, że największy odsetek osób 

ćwiczących (43,4%) dotyczy badanych w wieku 30–39 
lat. Zauważają również gwałtowny spadek aktywności 
fi zycznej w grupie osób powyżej pięćdziesiątego roku 
życia (4,5%). Wskazują ponadto na preferowane przez 
badanych formy ruchu – dominującymi wśród kobiet 
i mężczyzn formami są spacery, a następnie jazda na 
rowerze, jednak jako kolejną popularną formę ruchu ko-
biety wymieniają grę w badmintona, a mężczyźni pły-
wanie. Wielu badanych wskazuje, poza wymienionymi 
formami aktywności fi zycznej, na bieganie i turystykę 
pieszą. Badaczki są zdania, że udział mieszkańców 
miast w formach ruchu zależy w niemałym stopniu 
od ich sytuacji materialnej i dlatego, ich zdaniem, tak 
dużą popularnością wśród badanych cieszą się przede 
wszystkim indywidualne i bezpłatne formy aktywności 
fi zycznej. Poziom aktywności fi zycznej, podejmowanej 
w czasie wolnym przez mieszkanki Szczecina charak-
teryzuje Danuta Umiastowska [19]. Badaczka infor-
muje, że wśród przebadanych mieszkanek Szczecina 
w wieku 20–67 lat blisko 16% deklaruje udział w aktyw-
ności fi zycznej. Respondentki w większości deklarują 
podejmowanie wysiłku fi zycznego dwa lub jeden raz 
w tygodniu – ćwiczą one chętniej latem aniżeli zimą. Do 
najbardziej popularnych zorganizowanych form ruchu 
respondentki zaliczają w kolejności pływanie, aerobic 
oraz callanetics, natomiast spośród indywidualnych 
form ruchu największą popularnością cieszą się u nich 
jazda na rowerze oraz pływanie.

Romana de Vries [20] prezentuje wyniki badań po-
równawczych dotyczących aktywności fi zycznej oraz 
innych, takich jak między innymi regularne odżywianie 
się czy unikanie używek, zachowań prozdrowotnych 
wśród stu kobiet z Polski i stu kobiet z Holandii w wieku 
65–75 lat. Autorka badań przyjmuje założenie o pod-
stawowym znaczeniu dla zdrowia fi zycznego aktyw-
ności fi zycznej oraz o występowaniu różnic pomiędzy 
badanymi grupami starszych kobiet w zakresie ich 
skłonności do udziału w aktywności fi zycznej i prefe-
rowanych przez nie form zachowań zdrowotnych. Na 
podstawie uzyskanych wyników badań nad sprawno-
ścią fi zyczną respondentek autorka stwierdza, że Polki 
w stosunku do Holenderek oceniają niżej poziom wła-
snej sprawności fi zycznej oraz w mniejszym stopniu 
niż Holenderki podejmują regularny wysiłek fi zyczny. 
Badaczka, uwzględniając wszystkie dane, formułuje 
pogląd o niskim poziomie kultury zdrowotnej starszej 
części społeczeństwa polskiego i wyjaśnia równocze-
śnie, że stan ten jest spowodowany również trudną 
sytuacją społeczno-ekonomiczną polskich seniorów. 
Magdalena Król-Zielińska oraz pozostali badacze [21] 

Kultura fizyczna starzejących się pokoleń w świetle badań wybranych autorów polskich i zagranicznych
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przedstawiają wyniki badań nad sprawnością funkcjo-
nalną stu dwudziestu pięciu polskich kobiet i czterdzie-
stu dziewięciu polskich mężczyzn w wieku powyżej 
60. roku życia. Autorzy tych badań odnieśli uzyskane 
wśród polskich seniorów rezultaty, oceniające ich 
sprawność fi zyczną, do danych na ten temat, jakie dla 
populacji amerykańskich kobiet i mężczyzn po 60. roku 
życia zaprezentowali w 1999 roku R.E. Rikli oraz C.J. 
Jones. Według polskich autorów wyniki badań różniły 
się istotnie pomiędzy badanymi populacjami polskich 
i amerykańskich kobiet w zakresie pomiaru dynamicz-
nej równowagi/zwinności w kategoriach wiekowych 
60–69 lat, 70–79 lat oraz 80 lat i powyżej, a także 
w zakresie pomiaru poziomu siły dolnych i górnych 
partii mięśniowych w przypadku osiemdziesięcioletnich 
i starszych seniorek. Jeśli chodzi o polskich i amery-
kańskich starszych mężczyzn, również zanotowano 
różnice w zakresie pomiaru dynamicznej równowagi/
zwinności w kategoriach wiekowych 60–69 oraz 70–79 
lat, a także w zakresie gibkości tułowia w kategorii 
wiekowej 70–79 lat. Wymienione, poza dynamiczną 
równowagą/zwinnością w przypadku kobiet, oraz inne 
zestawione przez badaczy parametry sprawności, jak 
np. wytrzymałość aerobowa seniorów wykazywały 
w kolejnych, poza już ukazanymi powyżej, porównywa-
nych badawczo grupach wiekowych polskich i amery-
kańskich kobiet i mężczyzn zbliżony poziom. 

Ewa Kozdroń [16], wychodząc z założenia, że 
problem rekreacji ruchowej osób starszych w Polsce 
postrzegany jest bardziej w kategoriach teoretycz-
nych, zaproponowała autorską koncepcję Programu 
Rekreacji Ruchowej Osób Starszych (PRROS), a na-
stępnie poddała go empirycznej weryfi kacji. W tym celu 
objęła badaniami mieszkanki Warszawy w wieku powy-
żej 60. roku życia, przedkładając respondentkom an-
kietę na temat aktywnego spędzania przez nie wolnego 
czasu obecnie oraz w przeszłości. Autorka zbadała 
również wskaźniki antropometryczno-fi zjologiczne, ta-
kie jak masa i wysokość ciała, tętno oraz ciśnienie tęt-
nicze krwi. Według niej, uzyskane wyniki przekonują, 
że zalecany w programie i realizowany w praktyce 
przez badane kobiety wysiłek fi zyczny gwarantuje im 
bezpieczne korzystanie z tych ćwiczeń. Ponadto udział 
w programie umożliwia seniorkom kształtowanie samo-
kontroli i samooceny, przysposabiając je do indywidual-
nej aktywizacji ruchowej.

Marek Żak, Edward Mleczko oraz Barbara 
Gryglewska [22], analizując wpływ programu rehabi-
litacji ruchowej na możliwości funkcjonalne seniorów 
w zakresie aktywności dnia codziennego w kontekście 

ich udziału w młodości w aktywności fi zycznej, prze-
badali (badania trwały 12 tygodni) czterdzieści kobiet 
i mężczyzn w wieku powyżej 81. roku życia, podzielo-
nych na dwie grupy. Badacze wzięli pod uwagę również 
dane antropometryczne badanych, a także informacje 
na temat liczby stosowanych przez nich leków, towarzy-
szących im dolegliwości, uzyskiwanej w marszu śred-
niej prędkości i ewentualnego stosowania w trakcie 
chodu ortez. Seniorzy z pierwszej grupy, którzy w mło-
dości nie uprawiali sportu, podlegali intensywniejszej 
rehabilitacji w czasie badania, niż seniorzy z grupy 
drugiej (kontrolnej), którzy w młodości byli zaangażo-
wani w sport. W celu dokonania pomiaru indywidual-
nych możliwości funkcjonalnych przed i po zakończe-
niu cyklu prowadzonej rehabilitacji (3 razy w tygodniu) 
zastosowano test UP&GO. Zaobserwowano istotną 
poprawę wyników testu w obu grupach, przy czym róż-
nice znaczące statystycznie dotyczyły już tylko bada-
nych osób z pierwszej grupy. Również różnice pomię-
dzy uzyskiwaną prędkością marszu po zastosowaniu 
programu były istotne statystycznie, tylko w przypadku 
osób z pierwszej grupy. Autorzy badań konkludują, że 
odpowiednio dobrany program rehabilitacji ruchowej, 
obejmujący wszechstronne ćwiczenia fi zyczne o zróż-
nicowanym wysiłku, stwarza szansę na znaczny wzrost 
indywidualnych możliwości funkcjonalnych w czynno-
ściach dnia codziennego u osób starszych, które dekla-
rowały brak jakiegokolwiek doświadczenia sportowego 
w okresie młodości.                

Autor tego artykułu [14b] prowadził w latach 2002–
2009 w ramach przygotowywanej pracy habilitacyjnej 
badania wśród seniorów polskich, czeskich i brytyj-
skich, w większości słuchaczy uniwersytetów trzeciego 
wieku. Celem tych badań było określenie społeczno-
-kulturowych warunków, decydujących o podejmowa-
niu przez badane osoby starsze regularnej aktywności 
fi zycznej, skierowanej na kształtowanie sprawności 
funkcjonalnej oraz zdrowia. W związku z tym analizie 
poddano między innymi takie zagadnienia, jak stosu-
nek badanych do wartości kultury fi zycznej, charak-
ter prezentowanych przez nich postaw, a także ich 
uczestnictwo w aktywności fi zycznej. Wybrane wyniki 
tych badań (dotyczące również części respondentów 
spośród wszystkich uczestników badań) skłaniają do 
postawienia wniosków w zakresie: 
I) uznawanych przez seniorów wartości kultury fi -

zycznej i ich hierarchii, że (1) niezależnie od róż-
nic pomiędzy badanymi w podejściu do większości 
wartości, seniorzy z badanych krajów doceniają 
znaczenie sprawności fi zycznej; (2) głównymi mo-
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tywami uczestnictwa w aktywności fi zycznej są 
w przypadku seniorów polskich i czeskich motywy 
utylitarny i witalny, a w przypadku seniorów brytyj-
skich motywy witalny i hedonistyczny; 

II) wpływu edukacji szkolnej z okresu ich młodości na 
obecny udział w kulturze fi zycznej, traktowany jako 
wyraz ukształtowanych wobec niej postaw, że (3) 
w stosunku do seniorów brytyjskich i polskich naj-
bardziej pozytywne nastawienie do lekcji wychowa-
nia fi zycznego, w których uczestniczyli w młodości, 
cechuje seniorów czeskich; (4) przyswojone przez 
respondentów w szkole w okresie młodości formy 
ruchu, chociaż nie dominują w aktualnie podejmo-
wanej aktywności fi zycznej seniorów, to jednak  
zadecydowały o pozytywnym postrzeganiu przez 
większość badanych zajęć ruchowych.     

Przykłady badań zagranicznych

W pracy zatytułowanej Psychologia starzenia się, jej 
autor Ian Stuart-Hamilton [22], dokonując obszernego 
przeglądu badań seniorów zagranicznych, prowadzo-
nych w przeszłości, głównie w obszarze psychologii, 
przywołuje za W.W. Spirduso, P.G. MacRae oraz za 
S.K. Withbourne przykłady badań z lat osiemdziesią-
tych XX w., informujące o uzyskiwaniu wyższej spraw-
ności psychomotorycznej przez osoby starsze, które 
poddały się treningowi fi zycznemu oraz o pozytywnej 
zależności między ich zdrowiem psychicznym a fi zycz-
nym samopoczuciem. W tym kontekście, odnosząc 
się do teorii wyłączania się i teorii aktywności i uza-
sadniając je rezultatami badań takich autorów, jak G.I. 
Maddox oraz A. Merriman, Stuart-Hamilton [22, s. 159] 
stwierdza, że psychologiczne „teorie wyłączania się 
i aktywności opisują optymalne strategie dla pewnych, 
a nie dla wszystkich osób starszych, a która z nich jest 
lepsza, zależy od szeregu czynników”. 

Z kolei Robert Malina ze Stanów Zjednoczonych, 
odwołując się do wyników własnych badań oraz badań 
wybranych autorów6, przede wszystkim z zakresu an-
tropologii, przyjmuje założenie że podstawowym celem 
w obszarze zdrowia publicznego jest utrzymanie przez 
każdego człowieka pełnego zdrowia oraz zapobieganie 
chorobom w okresie całego życia poprzez odpowiednio 
dostosowaną i systematyczną aktywność fi zyczną. Jako 
uzasadnienie dla postawionej tezy autor przywołuje 

6  W ramach prowadzonego przez tego autora w Akademii 
Wychowania Fizycznego w dniu 16 października 2001 wykładu, 
zatytułowanego Anthropology of physical activity: a lifespan per-
spective [24].

dane Amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Spraw 
Społecznych (U.S. Departament of Health and Human 
Services) z roku 1996, według których blisko połowa 
młodych Amerykanów (do 21. roku życia) nie uczestni-
czy regularnie w aktywności fi zycznej, a jedna czwarta 
dorosłych Amerykanów w ogóle nie podejmuje wysiłku 
fi zycznego. Wskazując na tezę Claude’a Boucharda, że 
styl życia cechujący się regularnym wysiłkiem fi zycz-
nym poprawia między innymi funkcjonowanie układów 
organizmu człowieka, a w konsekwencji – poprawia 
jakość jego życia, R. Malina przekonuje o związkach 
pomiędzy podejmowaniem wysiłku fi zycznego przez 
dzieci i młodzież a ich udziałem, już jako osób doro-
słych, w aktywności fi zycznej. 

Te związki, o charakterze kompleksowym, zdaniem 
autora dotyczą takich kwestii, jak stan sprawności fi -
zycznej prezentowanej w dzieciństwie a stopień zaan-
gażowania w aktywność fi zyczną w życiu dorosłym, 
poziom aktywności fi zycznej w dzieciństwie a poziom 
aktywności fi zycznej i stan zdrowia w wieku dojrzałym, 
charakter aktywności fi zycznej w okresie rozwojowym 
i ówczesny poziom sprawności fi zycznej, skierowanej 
na zdrowie (health-related fi tness) a poziom sprawno-
ści fi zycznej w okresie pełnej dojrzałości, aktywność 
fi zyczna osób dorosłych a ich aktualny stan zdrowia. 
Podjęte przez siebie zagadnienia autor podsumowuje 
w następujący sposób: 

„[…] ujawniające się trendy przekonują o znaczeniu 
stylu życia, cechującego się podejmowaniem regularnej ak-
tywności fi zycznej, zarówno w okresie dzieciństwa, jak i jego 
kontynuacji w życiu dorosłym, dla pełnego zdrowia oraz do-
brego samopoczucia każdego człowieka i społeczeństwa”.

 
W tym nurcie zagadnień mieszczą się także ba-

dania Barta Vanreusela oraz innych badaczy [25], 
analizujących zagadnienie występowania związków 
pomiędzy bieżącą realizacją obowiązujących progra-
mów wychowania fi zycznego i sportu, skierowanych 
do dzieci i młodzieży w Belgii a oceną przydatności 
(efektywności) tych programów z punktu widzenia fak-
tycznego uczestnictwa osób dorosłych w aktywności 
fi zycznej (tzw. perspektywa ustawicznej socjalizacji 
sportowej). Na podstawie wyników badań przepro-
wadzonych wśród populacji chłopców i młodzieńców 
oraz dorosłych mężczyzn (w przedziale wieku między 
13. a 35. rokiem życia) badacze stwierdzają, że obraz 
kontynuacji aktywności fi zycznej w wieku dorosłym 
jest zróżnicowany i zależy od charakteru dotychczaso-
wego zaangażowania sportowego. Badacze belgijscy 
informują ponadto, że zaangażowanie w aktywność 
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fi zyczną osób w okresie młodości zawiera się w prze-
dziale między poziomem średnim a wysokim, podczas 
gdy wśród osób dorosłych mieści się ono w przedziale 
między poziomem niskim a średnim. Opierając się na 
uzyskanych wynikach badań autorzy przekonują o ko-
nieczności takiej modyfi kacji obowiązujących progra-
mów wychowania fi zycznego i sportu, aby w większym 
stopniu uwzględniały potrzebę kontynuacji regularnej 
aktywności fi zycznej przez osoby dorosłe. 

Z kolei badacze brytyjscy, Jill Dawson z współpra-
cownikami [26], na podstawie analizy danych sześciuset 
osiemdziesięciu osób w wieku powyżej pięćdziesiątego 
roku życia zajęli się zagadnieniem barier, ograniczają-
cych w znaczny sposób aktywność fi zyczną seniorów, 
którzy są zainteresowani podejmowaniem spacerów. 
Badacze ci dokonali podziału ewentualnych barier, 
utrudniających aktywność fi zyczną seniorom, na dwie 
grupy: przewidywane bariery o charakterze środowi-
skowym (np. związane ze środowiskiem sąsiedzkim) 
oraz bariery uwarunkowane stanem zdrowia badanych 
seniorów. Autorzy chcieli uzyskać w ten sposób odpo-
wiedź na pytanie, czy notowany niski poziom udziału 
starszych Brytyjczyków w spacerach jest powiązany 
w równym stopniu z barierami o charakterze środo-
wiskowym, jak też z barierami wynikającymi ze stanu 
zdrowia respondentów. Odnosząc się do uzyskanych 
wyników badań badacze ci konkludują, że na poziom 
aktywności fi zycznej podejmowanej przez zaintereso-
wanych spacerowaniem brytyjskich seniorów problemy 
zdrowotne mogą wpływać w znacznie większym stop-
niu, aniżeli przewidywane bariery środowiskowe.

Kanadyjczycy Tom Hazell, Kenji Kenno oraz 
Jennifer Jakobi [27] rozważali kwestię uzyskiwanych 
przez osoby starsze korzyści w zakresie ich funkcjo-
nowania w wyniku stosowania treningu siły. Badacze ci 
przekonują, że w wyniku procesów inwolucyjnych do-
chodzi do utraty masy mięśniowej i siły, w następstwie 
czego spada u osób starszych zdolność do samo-
dzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. 
Typowy trening siłowy jest zwykle stosowany w celu 
znoszenia ubytków w zakresie sprawności funkcjonal-
nej seniorów poprzez utrzymanie, a nawet wzrost ich 
siły mięśniowej7. Wzrost siły mięśniowej niekoniecznie 

7  Temat ten z perspektywy fi zjologii wysiłku człowieka rozwija 
duńska badaczka L. Puggaard, która m.in. podczas wygłoszonego 
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 31 marca 
2008 roku referatu pt. How to Train the Elderly Successfully? [28] 
zaprezentowała wyniki badań, ukazujące związki między kształto-
waniem siły głównych grup mięśniowych u seniorów a poprawą ich 
stanu funkcjonalnego. 

musi się natomiast przyczyniać do poprawy możliwości 
ruchowych, niezbędnych dla osób starszych do prowa-
dzenia samodzielnego życia. Zdaniem wymienionych 
autorów istnieją liczne badania, które sugerują, że 
o faktycznym zakresie możliwości ruchowych w stop-
niu większym niż siła mięśniowa decyduje moc mięśni. 
Z tego względu uznają oni, że w przypadku pracy nad 
sprawnością funkcjonalną seniorów bardziej efektywny 
od treningu siły mięśniowej jest trening kształtujący 
moc ich mięśni. 

Kolejny zespół kanadyjskich uczonych, kierowany 
przez Josepha Bakera [29], ukazuje związki, jakie 
zachodzą pomiędzy udziałem w aktywności fi zycz-
nej kanadyjskich seniorów a odczuwaną przez nich 
satysfakcją, towarzyszącą procesowi starzenia się. 
W swoich badaniach wspomniani autorzy oparli się na 
danych, uzyskanych w ramach projektu badawczego 
Kanadyjskiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia (Canadian 
Community Health Survey), obejmujących populację 
ponad dwunastu tysięcy seniorów. Według przyjętych 
kryteriów (Rowe and Kahn’s criteria) 11% kanadyjskich 
seniorów jest usatysfakcjonowanych przebiegiem pro-
cesu starzenia się, podczas gdy blisko 78% wyraża 
umiarkowaną satysfakcję, a 11,4% osób starszych 
odczuwa niezadowolenie z charakteru tego procesu. 
Przytoczone przez Bakera i innych rezultaty ukazują 
fakt, że wśród kanadyjskich seniorów aktywnych fi -
zycznie, w porównaniu do ich rówieśników, niepodej-
mujących regularnego wysiłku fi zycznego, ponad dwu-
krotnie częściej notowane jest pozytywne nastawienie 
do procesu starzenia się.

Tymczasem grupa kanadyjskich badaczy, kierowa-
nych przez Chada S.G. Witchera [30], stosując tech-
nikę badawczą tzw. studium przypadku (case study), 
służącą ocenie aktywności fi zycznej osób starszych 
w środowisku osadniczym w Nowej Fundlandii (przeba-
dano dziesięć osób, przeprowadzając z nimi wywiad), 
informuje o prezentowanym stosunku badanych osiem-
dziesięcioletnich mieszkańców do aktywności fi zycz-
nej w czasie wolnym. Uzyskane wyniki przekonują, że 
ponieważ badani seniorzy z Nowej Fundlandii jeszcze 
w dzieciństwie byli socjalizowani w kierunku subkultury 
pracy, dlatego aktualnie marginalizują oni rolę aktyw-
ności fi zycznej wolnego czasu. W ich przypadku po-
wiązane z wysiłkiem fi zycznym radosne starzenie się 
dotyczy gotowości do podejmowania przez nich możli-
wych czynności utylitarnych.  

Z kolei Scott J. Strath wraz z zespołem badawczym 
Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee [31] podejmuje 
próbę określenia na podstawie pomiaru objętości ak-
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tywności fi zycznej w ciągu siedmiu kolejnych dni (za 
pomocą krokomierza) – opierając się na informacjach 
dotyczących rasy, płci, wartości BMI, poziomu wy-
kształcenia, statusu społecznego i wysokości przy-
chodów – profi li czterystu piętnastu amerykańskich 
seniorów (kobiet i mężczyzn, których średni wiek wy-
niósł odpowiednio 70,5 oraz 71,5 lat), podejmujących 
aktywność fi zyczną. W opinii badaczy wiek i wskaź-
nik BMI badanych wykazują ujemne związki z liczbą 
wykonanych przez nich kroków w ciągu dnia, pod-
czas gdy na podstawie przeprowadzonej następnie 
analizy wieloczynnikowej ustalono, że takie zmienne 
społeczno-demografi czne, jak rasa, płeć, wykształ-
cenie, status emeryta i przychody, a także zmiennej, 
jaką jest już wspomniany wskaźnik BMI, są znacząco 
powiązane z objętością wysiłku fi zycznego badanych 
seniorów. Te informacje, przy uwzględnieniu faktu, że 
osoby starsze prowadzą w większości sedenteryjny 
tryb życia, powinny według autorów badań posłużyć 
właściwemu planowaniu programów aktywności fi -
zycznej, adresowanych do seniorów zainteresowanych 
podejmowaniem wysiłku fi zycznego w formie marszu 
lub spaceru. 

Podobną problematykę, ukazującą wpływ, takich 
uwarunkowań jak płeć, wiek, a nawet pory roku na 
tzw. habitualną aktywność fi zyczną (habitual physical 
activity) seniorów podjął w Japonii Akimoto Yasunaga 
ze współpracownikami [32]. Podczas badań, prze-
prowadzonych w grupie czterdziestu jeden mężczyzn 
oraz pięćdziesięciu czterech kobiet w wieku pomię-
dzy 65. a 83. rokiem życia, wspomniani autorzy za-
stosowali krokomierz do określenia liczby kroków 
oraz objętości wysiłku fi zycznego badanych przez 
dwudziestoczterogodzinny okres w trakcie pełnego 
roku. Podsumowując swe badania japońscy autorzy 
przyznają, że wartości wszystkich analizowanych 
czynników były wyższe w przypadku mężczyzn. U 
kobiet zanotowano ujemną korelację między wiekiem 
a liczbą kroków oraz objętością wysiłku fi zycznego, 
gdy tymczasem u mężczyzn wykazano zależności 
między tymi parametrami. Niezależnie jednak od 
wieku i płci, wszystkie zmienne odnoszące się do ak-
tywności fi zycznej japońskich seniorów wykazywały 
niską wartość w okresie zimy, przyjmując wartości 
maksymalne wiosną lub jesienią. W lecie natomiast 
liczba kroków badanych odpowiadała średniej warto-
ści z całego roku, ponieważ czas trwania aktywno-
ści fi zycznej japońskich seniorów był w tym okresie 
względnie dłuższy lub krótszy niż w pozostałych po-
rach roku. Badacze japońscy są przekonani o prak-

tycznym znaczeniu uzyskanych przez siebie danych 
dla promowania wśród osób starszych aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Podsumowanie i wnioski  

Ukazane powyżej przykłady badań nad osobami star-
szymi, głównie z ostatnich dwóch dekad (początki 
zainteresowań tą dziedziną w Polsce, a zwłaszcza 
w wymienionych krajach mają, jak to zostało wcześniej 
zasygnalizowane, znacznie dłuższą historię), przeko-
nują o wzroście wśród badaczy kultury fi zycznej rangi 
zagadnień aktywnego wypoczynku seniorów oraz jego 
biologiczno-społecznych uwarunkowań. Niezależnie od 
tych zasadniczych determinantów procesu starzenia 
się pokoleń, ujawniają się obecnie w coraz większym 
stopniu wyzwania, które skłaniają do wszechstronnej 
analizy takich problemów, jak na przykład przewaga 
kobiet w populacji osób starszych czy kwestie humani-
tarnego podejścia do starzejących się pokoleń w spo-
łeczeństwach8. Zresztą autorzy polscy i zagraniczni 
– w różnym wymiarze – odnoszą się także do tych 
zagadnień.

Spostrzeżenia zawarte w tej pracy, a dotyczące 
badań prowadzonych nad aktywnością seniorów, skła-
niają do postawienia następujących wniosków:
1. W przytoczonych przykładach badań – zarówno 

autorów polskich, jak i zagranicznych – można wy-
różnić charakterystyczne obszary ich zaintereso-
wań badawczych:
a) obszar dotyczący oceny aktualnego poziomu 

aktywności fi zycznej seniorów oraz opisu jej 
bieżących uwarunkowań;

b) obszar dotyczący oceny poziomu bieżącej 
aktywności osób starszych w kontekście zało-
żeń oraz charakterystyki ich udziału w okresie 
młodości w ówczesnym procesie wychowania 
fi zycznego;

c) obszar koncentrujący się na porównaniu stop-
nia zaangażowania w aktywny wypoczynek 
seniorów polskich w stosunku do seniorów za-
granicznych, a także na porównaniu pomiędzy 
badanymi grupami seniorów w poszczególnych 
krajach;

8  Prof. Ilona Kickbush [3], podsumowując obrady 6. Światowego 
Kongresu Starzenia się Pokoleń w St. Gallen (25–28 sierpnia 2010), 
wskazała między innymi na te kwestie jako jedne z wiodących, 
których uwzględnianie w działaniach badaczy, ludzi biznesu oraz 
polityki przyczynia się do poprawy warunków godnego starzenia się 
społeczeństw. 
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d) obszar koncentrujący się na poszukiwaniu naj-
bardziej efektywnych, w stosunku do potrzeb 
i możliwości osób w wieku trzecim, form wysiłku 
fi zycznego.

2. Mimo zastosowania przez cytowanych w pracy ba-
daczy niezależnych metod badawczych, a także 
niezależnych badań, które obejmowały różne grupy 
respondentów, charakteryzujące się w dodatku róż-
nymi liczebnościami, uzyskane przez ich autorów 
wyniki uwypuklają znaczenie ordynowania osobom 
starszym atrakcyjnych i dostępnych form wysiłku 
o umiarkowanej intensywności. Z drugiej zaś strony 
ukazują rolę motywów skłaniających seniorów do 
wysiłku fi zycznego, takich jak motyw hedonistyczny 

(satysfakcja z udziału w aktywności fi zycznej), uty-
litarny (samodzielne podejmowanie czynności funk-
cjonalnych w życiu) oraz witalny (potrzeba stałej 
troski o własne zdrowie) – uwarunkowania te stwa-
rzają szansę na wzrost liczby seniorów aktywnych 
fi zycznie.

3. Rekreacja oraz rehabilitacja ruchowa, ze względu 
na sygnalizowane w analizowanych badaniach, wa-
lory zdrowotno-terapeutyczne, stanowią dla starze-
jących się osób potencjalnie najbardziej odpowied-
nie formy udziału w kulturze fi zycznej – istotne jest 
zatem, poza zainteresowaniem samych seniorów 
aktywnością fi zyczną, umożliwianie im swobod-
nego korzystania z tych form ruchu. 
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MATEMATYKA I ŚWIADOMOŚĆ – MODELE UMYSŁU 
PENROSE’A I PRZETWARZANIE INFORMACJI 

U CZŁOWIEKA

MATHEMATICS AND CONSCIOUSNESS – MIND MODELS 
BY PENROSE AND INFORMATION PROCESSING 

IN A HUMAN

Wacław Petryński*

** dr, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, ul. Harcerzy Września 3

Słowa kluczowe: umysł, świadomość, modele umysłu Penrose’a, przetwarzania informacji 
u człowieka

Key words: mind, consciousness, Penrose mind models, information processing in a human

W pracy przedstawiono modele umysłu zaproponowane przez wybitnego matematyka Rogera Penrose’a. 
Z krytycznej analizy tych modeli wynika, że matematyka – a także jakakolwiek inna skrystalizowana dziedzina 
współczesnej nauki – może dać jedynie określone odwzorowanie opisywanych zjawisk czy procesów, z powo-
du ograniczenia jej zasięgu badań i metodologii uznanych w niej za naukowe. Więzy takie sprawiają, że żadne 
odwzorowanie utworzone przez pojedynczą, dojrzałą dziedzinę nauki – z ukształtowanym warsztatem nauko-
wym – nie może być pełnym obrazem rzeczywistości i konieczne są analizy oparte na różnych przesłankach 
i metodologiach. Zaproponowano teoretyczny model łańcucha przetwarzania informacji u człowieka, na pod-
stawie którego określono zasięg znaczeniowy pojęć „uwaga”, „umysł”, „rozwaga”, „świadomość” itp. Następnie 
wzorzec ów przyrównano do propozycji Penrose’a, wychodząc z założenia, że odpowiednikiem obliczeń jest 
inteligencja. Wyróżniono powiązania, czyli procesy przekazywania informacji w obrębie określonego składnika 
systemu przetwarzania danych, oraz skojarzenia, odnoszące się do takiego przekazywania między składnikami. 
Następnie, wzorując się na rozumowaniu Penrose’a, utworzono cztery modele oparte na rzeczywistym łańcu-
chu przetwarzania informacji u człowieka i skojarzono je z ujęciem systemowym wg Morawskiego. Na tym tle 
wykazano rolę tworzenia teorii w naukach o kulturze fizycznej i możliwe powiązania antropomotoryki z innymi 
dziedzinami nauki, głównie psychologią i matematyką.

The author presents the mind models created by outstanding mathematician Roger Penrose. From critical 
analysis of the models, it results that mathematics – and any other crystallized branch of contemporary science 
– is able to create only a specific representation of phenomena and processes under research, because of their 
own limitations resulting from its specificity and methodologies recognized in the given branch as scientific. Be-
cause of such constraints, any representation created by a single, mature branch of science – with established 
methodology – cannot make a complete image of reality, and the analyses basing on different premises and 
methodologies are necessary. The author suggests a pattern of information processing in a human. Taking it as 
a basis, he determines the scope of meaning of terms “attention”, “mind”, “prudence”, “consciousness” etc. 
Then this pattern is compared to Penrose’s models, basing on assumption that the equivalent of calculations is 
intelligence. The author distinguishes the connections, i.e. information transfer inside an element of information 
processing system, and the associations, related to information transfer between the elements of the system. 
Then, taking as a basis the way of thinking by Penrose, he creates the four models basing on information process-

NR 52 2010AN TRO PO MO TO RY KA

STRESZCZENIE • SUMMARY   



– 132 –

ing chain in a human. They are associated with the system approach by Morawski. Finally, the author presents 
the role of theory creation in physical education sciences and their possible connections with other branches of 
science, mainly psychology and mathematics.

Aby ponownie pchnąć nasze myślenie naprzód, powinniśmy przybliżyć 
Galileusza Arystotelesowi, „ilościowe” – „jakościowemu”, „zrozumiałe” – „pojmo-
walnemu”, wiedzę i rozumienie.

René Thom 

Wstęp

Problem działania umysłu (czy szerzej – świadomości) 
stanowi przedmiot zainteresowania wielu uczonych: 
psychologów, neurofi zjologów, specjalistów od sztucz-
nej inteligencji, kognitywistyki i wielu innych dziedzin. 
Jest to zagadnienie niezwykle złożone, co znakomicie 
ilustruje następująca anegdotka autorstwa wybitnego 
neurofi zjologa, twórcy fi zjologii aktywności, Nikołaja 
Aleksandrowicza Bernsteina (1896–1966):

„Zapewne nie wiecie, że Pan Bóg ma kuzyna, który ni-
gdy nie był zbyt sławny. Kiedyś ów kuzyn poprosił Go, by 
pomógł mu osiągnąć sławę w nauce. By zadowolić kuzyna, 
Pan Bóg dał mu zdolność błyskawicznego uzyskiwania każ-
dej informacji o dowolnym systemie, bez jakichkolwiek ogra-
niczeń czasowych czy przestrzennych. Kuzyn postanowił 
najpierw sprawdzić, czy na innych planetach istnieje życie. 
Nie było to dlań trudne: równocześnie odwiedził wszystkie 
planety i uzyskał odpowiedź. Następnie zapragnął zbadać, 
jak zbudowana jest materia. To również okazało się łatwe: 
stał się maleńki, przepchnął się między cząstkami ele-
mentarnymi, rozglądnął wokół i znowu uzyskał odpowiedź. 
Następnie spróbował dowiedzieć się, jak mózg człowieka 
steruje jego ruchami. Otrzymał informacje o wszystkich 
neuronach i ich połączeniach, siadł przy biurku i wpatrzył 
się w uzyskany w ten sposób plan. Jeśli historia ta jest 
prawdziwa, to nadal przygląda się tej mapie połączeń ner-
wowych” [1, s. 33].

Bernstein zdawał sobie zatem sprawę z tego, jak 
bardzo złożone są zagadnienia sterowania ruchami, 
choć widział je głównie z perspektywy neurofi zjolo-
gii i nie analizował dogłębnie problemów emocjonal-
nych czy związanych z przetwarzaniem informacji. 
Nawiasem mówiąc, z przytoczonej anegdotki wynika, 
że zdawał sobie również sprawę z zależności, które 
później stały się podstawą teorii chaosu. Niemniej zdo-
łał skupić wokół tych zagadnień innych wybitnych uczo-
nych, m.in. matematyka Israela Moisiejewicza Gelfanda 
i fi zyka Michaiła Lwowicza Cetlina [1, 2].

Podstawy analiz przedstawionych w niniejszej pra-
cy można obrazowo zilustrować dwoma następującymi 
cytatami. Autorem pierwszego jest Niels Bohr, który 
stwierdził:

„Popełnia się błąd sądząc, że zadanie fi zyki sprowadza 
się do odkrycia, jaka jest Przyroda. Fizyka zajmuje się tym, 
co możemy o Przyrodzie powiedzieć” [3, s. 138].

Autorami drugiego są biolog Jack Cohen i matema-
tyk Ian Stewart:

„Teoria jest rodzajem kodu przekształcającego skompli-
kowane »wiadomości« pochodzące od przyrody w informa-
cje o wiele prostsze” [4, s. 334].

Warto również wczytać się w zdania stanowiące 
motto tego tekstu, autorstwa jednego z najwybitniej-
szych współczesnych matematyków René Thoma [5, s. 
64]. Wyraźnie rozdziela on (ba, przeciwstawia sobie!) 
to, co „ilościowe” i „jakościowe”, czyli w praktyce pomia-
ry i teorię, wskazując na szczególną rolę tej drugiej.

Bodaj najbardziej teoretycznym narzędziem, umoż-
liwiającym powiedzenie o Przyrodzie tego, co możemy, 
w jak najprostszy sposób, jest matematyka. Jest ona 
w istocie metodą sformalizowanego rozumowania, któ-
rej stosowanie powinno – w założeniu – niezawodnie 
doprowadzać do właściwych wniosków, jeśli tylko dane 
zagadnienie zostanie poprawnie opisane matematycz-
nie. Ten „kij” ma jednak i drugi koniec: owo formalne ro-
zumowanie – nawet jeśli kończy się sukcesem – mówi 
wprawdzie coś o procesach, przemianach i zależno-
ściach, ale nie o istocie danego procesu. Na przykład 
dla matematyka nie ma znaczenia, czy opisuje wybrzu-
szenie sprężystej błony, rozpiętej na jakimś przekroju 
i poddanej ciśnieniu, czy też naprężenia skręcające 
w tymże przekroju, gdyż oba te zjawiska opisane są 
takim samym równaniem różniczkowym. 

Przytoczone cytaty zakreślają granice przestrzeni 
naukowej i intelektualnej dla rozumowania przedsta-
wionego w niniejszej pracy. Wielce obrazowa byłaby tu 
przenośnia przedstawiona na okładce dzieła Douglasa 
R. Hofstadtera Gödel, Escher, Bach, w której autor po-
szukuje wspólnego mianownika dla geniuszu trzech 
tytułowych postaci [6]. Na okładce przedstawiona jest 
skomplikowana bryła, która na jedną płaszczyznę rzu-
ca cień w kształcie litery „G”, na drugą – w kształcie 
litery „E”, na trzecią zaś – w kształcie litery „B”. Żaden 
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cień nie jest ani bardziej, ani mniej „prawdziwy” od 
dwóch pozostałych, wszystkie pochodzą od tej samej 
bryły, a mimo to każdy jest zupełnie inny. Oczywiście 
mowy nie ma o tym, aby którykolwiek z nich mógł być 
„jedynie słuszny”.

Takim swoistym „cieniem” może być matematyczny 
opis jakiegoś zagadnienia. Wynika stąd pewien bardzo 
ważny wniosek: opis taki nie kończy pracy uczonego, 
gdyż dopiero wtedy nadchodzi czas na interpretacje, 
czyli odkrywanie istoty badanego procesu czy zjawi-
ska, a zwłaszcza tej ich części, która nie poddaje się 
opisowi matematycznemu. Aby zatem zrozumieć istotę 
danego procesu czy zjawiska, konieczne jest przeana-
lizowanie również „cieni” innych niż matematyczny.

1. Modele umysłu Rogera Penrose’a

Przetwarzanie informacji jest jądrem procesu zarów-
no uczenia się czynności ruchowych, jak i sterowa-
nia ruchami. Ruch jest w istocie jedynym sposobem 
uzewnętrzniania przez człowieka skutków procesów 
wewnętrznych i jedyną metodą jego oddziaływania na 
środowisko. W antropomotoryce tylko ruch jest zjawi-
skiem obserwowalnym i mierzalnym, które poddaje się 
bezpośrednim badaniom naukowym. Kluczowe zna-
czenie ma tu związek przetwarzania informacji z za-
chowaniami ruchowymi, który jest szczególnie złożony 
właśnie u człowieka, a zarazem nie poddaje się bez-
pośrednim obserwacjom. Ściślej, należałoby tu mówić 
nie o związku, lecz o związkach czy nawet systemie 
związków. Richard Schmidt i Timothy Lee piszą:

„Procesy stanowiące podstawę zmian w możliwościach 
ruchowych – a zapewne również same te możliwości – są 
bez wątpienia wysoce złożonymi zjawiskami w ośrodkowym 
układzie nerwowym, podobnie jak zmiany w organizacji 
szlaków informacji czuciowej lub zmiany wzorców czynności 
mięśniowych. Są zatem rzadko bezpośrednio obserwowal-
ne, a o ich istnieniu należy wnioskować na podstawie zmian 
w zachowaniach ruchowych” [7, s. 303].

Ponieważ zatem najistotniejsze w antropomotory-
ce procesy i zjawiska nie poddają się bezpośrednim 
badaniom doświadczalnym, warto dokładniej przeana-
lizować poglądy na problemy myślenia i świadomości 
jednego z najwybitniejszych współczesnych matema-
tyków, Rogera Penrose’a, pamiętając jednak, że mate-
matyka może nam przedstawić tylko jeden, określony 
„cień” interesujących nas zjawisk i procesów. Analiza 
taka może jednak rzucić inne światło nie tylko na same 
zagadnienia zachowań ruchowych człowieka, ale rów-

nież na to, czego antropomotorycy mogą oczekiwać od 
matematyków.

Analizując związek między myśleniem a obliczenia-
mi, Penrose stwierdził:

„Czym jest świadomość? No cóż, nie wiem, jak ją opi-
sać. [...] Dlaczego zatem mówię o rzeczach, których praw-
dziwego znaczenia nie znam? Prawdopodobnie dlatego, że 
jestem matematykiem, a matematycy nie przejmują się zbyt-
nio takimi sprawami. Nie potrzebują ścisłych defi nicji rzeczy, 
o których mówią, pod warunkiem, że mogą powiedzieć coś 
o związkach między nim” [8, s. 105].

Zauważmy, że takie rozumowanie okazało się nie-
zwykle owocne w dziejach fi zyki. Idee, które pojawiły 
się początkowo jako swoiste intelektualne zabawy 
matematyczne, zupełnie lub niemal zupełnie oderwa-
ne od rzeczywistości, poskutkowały narodzinami np. 
fi zyki kwantowej. To właśnie miał zapewne na myśli 
jeden z gigantów współczesnej fi zyki, Max Planck, gdy 
stwierdził:

„Naukowych odkryć dokonywali i naukową wiedzę zdo-
bywali jedynie ci, którzy dążyli do tego nie stawiając przed 
sobą jakichkolwiek celów praktycznych”.

Penrose nie był jednak aż tak skrajny w swoim rozu-
mowaniu i postawił sobie pewne cele – jeśli nawet nie 
praktyczne, to bez wątpienia poznawcze – gdy przystą-
pił do analizy związku między świadomym myśleniem 
(skądinąd tego pojęcia też nie określił) a obliczeniami. 
Stwierdził, że może zbudować cztery modele, które 
oznaczył literami A, B, C i D [8, s. 104–107].

Model A głosi, że „wszelkie myślenie polega na ob-
liczeniach, a poczucie świadomości pojawia się w efek-
cie przeprowadzenia odpowiednich obliczeń”.

Według modelu B „świadomość jest konsekwencją 
procesów fi zycznych zachodzących w mózgu; procesy 
te można symulować za pomocą obliczeń, ale takie sy-
mulacje nie wywołują świadomości”.

Zgodnie z modelem C „odpowiednie procesy fi zycz-
ne w mózgu powodują pojawienie się świadomości, ale 
procesów tych nie można nawet symulować za pomo-
cą obliczeń”.

Wreszcie model D oparty jest na stwierdzeniu, że 
„świadomości nie można wyjaśnić, odwołując się do fi -
zyki i obliczeń ani żadnych innych metod naukowych”.

Na marginesie warto zauważyć, że budując te mo-
dele Penrose wyszedł poza granice matematyki, które 
zakreślił w przytoczonym powyżej cytacie. Zajął się bo-
wiem nie samymi tylko powiązaniami obliczeń i świa-
domości, ale próbą wyjaśnienia, czym mianowicie jest 
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świadomość. Innymi słowy, w tym przypadku sama tyl-
ko matematyka okazała się dlań „za ciasna”.

Poglądy Penrose’a zainteresowały psychologów, 
ale również oni, wykorzystując swoisty warsztat na-
ukowy psychologii, nie zbudowali teorii dającej klucz 
do zrozumienia powiązań myślenia i świadomości [9, 
s. 19–20].

Kluczowym czynnikiem, który należy brać pod uwa-
gę przed przystąpieniem do analizy modeli Penrose’a, 
jest przytoczony powyżej cytat. Matematyka nie bada 
istoty różnych rzeczy, a jedynie związki między ich 
abstrakcyjnymi odwzorowaniami. Antropomotoryka 
musi jednak przejść z krainy zupełnej matematycznej 
abstrakcji do odwzorowań rzeczywistych zachowań 
człowieka. Dopiero owe odwzorowania przekładają się 
– tym razem za pośrednictwem neurofi zjologii i fi zjolo-
gii – na konkretne ruchy. Może się wówczas okazać, 
że aby matematyczne wzorce Penrose’a mogły być 
użyteczne w praktyce, konieczne będzie ich przedefi -
niowanie.

2. Przetwarzanie informacji u istot żywych

By spróbować odnieść się do koncepcji Penrose’a z per-
spektywy antropomotoryki, niezbędne jest prześle-
dzenie toku przetwarzania informacji u istot żywych, 
zwłaszcza u człowieka, i podjęcie próby zdefi niowa-
nia – lub przynajmniej określenia – tego, co nazwiemy 
„myśleniem” i „świadomością”. Analizując z grubsza ów 
tok, można zbudować następujący łańcuch procesów.

Środowisko – zarówno wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne – wytwarza pewne oddziaływania fi zyczne. 
Te z nich, które mogą zostać wykryte przez narządy 
zmysłów, nazwijmy bodźcami. Bodźce nie są „zrozu-
miałe” dla ośrodkowego układu nerwowego (OUN), ale 
pod ich wpływem narządy zmysłów wytwarzają ciągi 
biopotencjałów – p o d n i e t y  c z u c i o w e; w od-
różnieniu od bodźców, mogą one być przetwarzane 
w OUN. Pierwszym etapem jest tu rozpoznanie owej 
podniety, czyli powiązanie jej z jakąś wiedzą i nada-
nia jej określonej wagi. Procesy rozpoznania i nadania 
wagi można określić wspólną nazwą uwagi. Następnie 
wiedza taka trafi a do umysłu, który dysponuje trzema 
narzędziami przetwarzania informacji: i n s t y n k t e m, 
i n t u i c j ą i  i n t e l i g e n c j ą. W umyśle zostaje wy-
pracowana odpowiedź na bodziec. Zostaje ona podda-
na ocenie i ewentualnie przygotowana do wykonania 
w kolejnym etapie – rozwagi. Łączne działanie umysłu 
i rozwagi określa się zwykle mianem myślenia. (Jest to 
bez wątpienia pewne uproszczenie, gdyż umysł potrafi  

sterować wybiórczością i przerzutnością uwagi, a więc 
myślenie może obejmować również procesy zachodzą-
ce przed przekazaniem informacji do umysłu.) Dopiero 
potem odbywa się konkretny ruch oddziałujący na śro-
dowisko [10].

Mówiąc o rozpoznaniu podniety czuciowej należy 
wyraźnie podkreślić, że wiedza nie płynie z zewnątrz, 
lecz albo tkwi w OUN (w pamięci) i jest wywoływana 
(odpamiętywana), albo też jest w układzie tworzona. 
Może ona przybrać następującą postać:
• d a n e  – wiedza nieuporządkowana,
• i n f o r m a c j a  – wiedza uporządkowana według 

określonego kryterium jej użyteczności,
• k o m u n i k a t  – pełna informacja niezbędna do 

rozwiązania określonego zdania [11].

Następnie nowo pozyskana wiedza zostaje wybiór-
czo wzmocniona przez czynniki emocjonalne właściwe 
dla poszczególnych poziomów: pobudzenie, odczucie, 
wrażenie, uczucie lub postawę. Odbiór podniety czu-
ciowej, rozpoznanie i wybiórcze wzmocnienie informa-
cji – a zatem ustalenie hierarchii poszczególnych porcji 
informacji, które mają być przetwarzane w umyśle – 
określa się mianem uwagi. 

P o d n i e t y  w e w n ą t r z p o c h o d n e  mogą 
wywoływać wiedzę dotyczącą obszaru wnętrza ciała. 
P o d n i e t y  k o n t a k t o w e  pochodzą wprawdzie 
również z obszaru ograniczonego rozmiarami ciała, ale 
– w odróżnieniu od wewnątrzpochodnych – wymaga-
ją kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Wreszcie 
p o d n i e t y  z d a l n e  są skutkiem nie tylko kontaktu 
ze środowiskiem zewnętrznym, ale mogą być kojarzo-
ne z wiedzą pochodzącą z przestrzeni o rozmiarach 
znacznie większych niż rozmiary ciała obserwatora 
[12, s. 58]. Z podnietami tymi można było zatem po-
wiązać tak wiele wiedzy, że niezbędne było znaczne 
rozbudowanie OUN. Jak obrazowo stwierdził Charles 
Sherrington – „to telereceptory zbudowały mózg” [13, 
s. 9].

Wiedza może być powiązana nie tylko z podnieta-
mi czuciowymi płynącymi od narządów zmysłów, ale 
może też być wydobywana z własnej pamięci obserwa-
tora bez jakiegokolwiek kontaktu ze środowiskiem.

Liczba odbieranych bodźców i stowarzyszonych 
z nimi podniet czuciowych może być nieograniczona, 
jednakże w procesie ich rozpoznawania – czyli przypi-
sywania im jakiejś informacji – pojawia się ważne ogra-
niczenie. OUN jest w stanie równocześnie przetwarzać 
tylko ograniczoną liczbę rozpoznanych informacji [14, 
15]. Dlatego rozpoznana w układzie informacja pod-
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lega ocenie i wskutek oddziaływania czynników psy-
chicznych – po części uwarunkowanych genetycznie, 
po części będących skutkiem uogólnionych wcześniej-
szych doświadczeń – zostaje jej nadana określona 
„waga”. W ten sposób tworzy się swoista hierarchia 
informacji. Te z nich, które „zmieszczą się” w systemie, 
mogą być dalej przetwarzane w umyśle, pozostałe są 
natomiast odrzucane.

Procesy rozpoznawania podniet czuciowych i nada-
wania wagi związanym z nimi informacjom można okre-
ślić wspólnym mianem u w a g i. Jej rola jest ogromna, 
gdyż właśnie ona (a więc w znacznej mierze czynniki 
psychiczne: pobudzenie, odczucie, wrażenie, uczucie 
czy postawa) decyduje o tym, co i w jakiej kolejności 
będzie przetwarzane w umyśle [16, 17].

Kolejnym ogniwem przetwarzania informacji jest 
m o t y w a c j a  p o b u d k o w a. Sprowadza ona do 
wspólnego mianownika informacje różnego rodzaju, 
nierzadko sprzeczne: np. postawa nakazuje ratować 
tonącego, a uczucie – strach – powstrzymuje przed 
takim czynem. Jeśli motywacja pobudkowa „przepusz-
cza” informacje, trafi ają one do umysłu.

Umysł ma trzy główne narzędzia do przetwa-
rzania informacji: inteligencję, intuicję i instynkt. 
I n t e l i g e n c j a umożliwia sprawne przetwarzanie 
kompletnej informacji, czyli komunikatu, według wcze-
śniej znanych reguł. Niestety, informacja docierająca do 

umysłu rzadko jest kompletna, często też nie są znane 
wszelkie reguły jej przetwarzania. Musi zostać zatem 
uruchomiona intuicja, czyli zdolność do odgadywania 
zarówno brakującej informacji, jak i reguł jej przetwa-
rzania. Kierunki działania inteligencji, jak i poszukiwań 
intuicji, określa częściowo wrodzony, częściowo nabyty 
i n s t y n k t. Można zatem obrazowo porównać inteli-
gencję do matematycznej interpolacji, intuicję – do eks-
trapolacji, instynkt zaś – do swoistego kompasu wyzna-
czającego kursy, jakimi pożegluje intuicja i inteligencja.

Przetwarzając napływającą informację umysł wy-
pracowuje odpowiedź. Zostaje ona oceniona przez 
czynniki emocjonalne, poddana działaniu m o t y w a -
c j i  w y k o n a w c z e j i przekazana do wykonania. 
W przypadku czynności ruchowej na tym etapie zostają 
uruchomione (jeśli zostały wcześniej wypracowane lub 
istnieją jako wrodzone) d y n a m i c z n e  w z o r c e 
r u c h ó w, a do pamięci zostają przesłane kopie efe-
rentne. Procesy przebiegające od wypracowania odpo-
wiedzi do jej wykonania w środowisku można określić 
wspólną nazwą r o z w a g i .

Warto zauważyć, że zarówno w uwadze, jak 
i w rozwadze kluczową rolę odgrywają te same czynni-
ki emocjonalne. Jest jednak pewna zasadnicza różnica 
między tymi dwoma ogniwami łańcucha przetwarza-
nia informacji przez człowieka: uwaga jest zwrócona 
w przeszłość i tam tkwią źródła jej działania, natomiast 

Ryc. 1. Łańcuch przetwarzania informacji u człowieka
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rozwaga jest zwrócona w przyszłość i ma w związku 
z tym bardziej probabilistyczną naturę.

W tak zbudowanym modelu przetwarzania infor-
macji przez człowieka mianem świadomości można 
określić system obejmujący uwagę, umysł i rozwagę 
[10, 11].

U człowieka łańcuch wywoływania i przetwarzania 
informacji jest wyjątkowo skomplikowany i wielopozio-
mowy. Każdy z rodzajów zmysłów, a także informacje 
wydobywane bezpośrednio z pamięci, mają bowiem 
swoiste kody i metody przetwarzania. Inaczej np. jest 
przetwarzana informacja związana z odczuciami doty-
kowymi, inaczej obrazy wzrokowe, inaczej natomiast in-
formacje słowne czy symboliczne. Zdzisław Chlewiński 
pisze:

„Na przykład obrazy są przypominane szybciej niż sło-
wa, a słowa oznaczające pojęcia konkretne wywołują obra-
zy szybciej niż słowa oznaczające pojęcia abstrakcyjne” [9, 
s. 283].

Ponadto przetwarzanie informacji na różnych po-
ziomach przebiega w tym samym czasie „zegarowym”, 
czego jednak nie należy utożsamiać z określeniem 
„równocześnie”, gdyż każdy z poziomów ma swoją 
własną skalę czasową. Co więcej, kody z różnych po-
ziomów są często nieprzetłumaczalne, np. nie sposób 
opisać samymi tylko słowami linii melodycznej Ody do 

radości, choć z drugiej strony człowiek potrafi  przypi-
sać tym dźwiękom pewne znaczenie symboliczne i – 
dopiero wówczas – opisać je słowami.

3. Wzorce Penrose’a a łańcuch przetwarzania 
informacji u człowieka

Termin „obliczenia” oznacza przetwarzanie okre-
ślonych zmiennych według ściśle ustalonych reguł 
w celu rozwiązania jakiegoś zadania matematycznego. 
Natomiast w łańcuchu przekształceń informacji termin 
„inteligencja” oznacza proces przetwarzania informacji 
tworzących komunikat wedle ściśle określonych reguł 
w celu rozwiązania określonego zadania w środowisku. 
W antropomotoryce za odpowiednik matematycznych 
obliczeń można zatem uznać inteligencję (ryc. 2).

W takim ujęciu inteligencja jest nośnikiem porząd-
ku i przewidywalności. Pozostałe składniki łańcucha 
przetwarzania informacji trudno natomiast odwzoro-
wać przez zastosowanie prostych reguł typu algebra-
icznego. Uwaga ma charakter chaotyczny (w sensie 
matematycznym), rozwaga – probabilistyczny i właśnie 
te czynniki określają poziom przewidywalności całego 
systemu. Im większa zatem rola inteligencji w danym 
modelu, tym więcej przewidywalności, ale zarazem 
mniejsza kreatywność. Im większa zaś rola pozosta-
łych ogniw łańcucha przetwarzania informacji, zwłasz-

Ryc. 2. Rola inteligencji w przetwarzaniu informacji u człowieka; odpowiednik obliczeń wg modeli Penrose’a
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cza czynników emocjonalnych, tym mniej przewidywal-
ności, ale zarazem więcej kreatywności.

Procesy poprzedzające uruchomienie inteligencji – 
uwagę, motywację, intuicję i instynkt – możemy uznać 
za przygotowanie komunikatu do przetworzenia przez 
inteligencję, natomiast procesy następujące po wy-
pracowaniu odpowiedzi – odpowiednie wzmocnienie, 
motywację wykonawczą i uruchomienie odpowiednich 
wzorców ruchu, czyli ogólnie rozwagę – można potrak-
tować jako „technologiczne procesy wykonawcze” od-
powiedzi wypracowanej przez inteligencję. Dodajmy, że 
procesy te mogą wzmocnić lub stłumić tę odpowiedź. 
Przypomnijmy też, że jedynym środkiem uzewnętrznie-
nia wypracowanej odpowiedzi w środowisku jest ruch, 
nie da się go więc oddzielić od wszelkich procesów 
przetwarzania informacji (ryc. 1).

Model A – określany mianem silnej sztucznej inteli-
gencji – głosi, że „wszelkie myślenie polega na oblicze-
niach, a poczucie świadomości pojawia się w efekcie 
przeprowadzenia odpowiednich obliczeń”. Spróbujmy 
przedefi niować ten model utożsamiając obliczenia z in-
teligencją (rozumianą zgodnie z defi nicją przytoczoną 
w niniejszej pracy). W takim ujęciu czynniki emocjonalne, 
wzmacniające odebraną informację przed jej przetwarza-
niem – czyli w istocie ustalające hierarchię poszczegól-
nych porcji informacji przetwarzanych później w umyśle – 
oraz wzmacniające wypracowaną odpowiedź nie istnieją 
lub ich działanie jest całkowicie wytłumione. Jeżeli zatem 

do opisu świadomości za pojęcie „obliczenia” podstawi-
my pojęcie „inteligencja”, wówczas uzyskamy system, 
w którym rola uwagi, intuicji, instynktu i rozwagi zostaje 
sprowadzona do zera. Istota żywa wyposażona w inte-
ligencję, ale pozbawiona czynników emocjonalnych nie 
potrafi łaby nadawać „wagi” poszczególnym informacjom, 
a zatem odrzucać tych, które w danej chwili są nieistotne 
i przekazywać do dalszej „obróbki” tych, które są ważne; 
w takiej sytuacji system przetwarzania informacji został-
by natychmiast przeciążony. Co więcej, istota pozbawio-
na intuicji nie potrafi łaby uzupełnić brakującej informacji, 
a zatem mogłaby rozwiązywać jedynie zadania, o któ-
rych wiedziałaby wszystko. Upraszczając nieco sprawę, 
jej zdolność do działania twórczego byłaby mocno ogra-
niczona. W sferze zachowań ruchowych oznaczałoby to, 
że mogłaby rozwiązywać przede wszystkim zadania już 
jej wcześniej znane. 

Według modelu B „świadomość jest konsekwencją 
procesów fi zycznych zachodzących w mózgu; proce-
sy te można symulować za pomocą obliczeń, ale takie 
symulacje nie wywołują świadomości”. Przekładając to 
na język antropomotoryki, inteligencja działa, ale nie 
określa w całości wszelkich procesów przetwarzania 
informacji. Ważne są pozostałe ogniwa łańcucha prze-
twarzania informacji, tworzące pewną nieprzewidywal-
ność, ale zarazem kreatywność. 

Według modelu C „odpowiednie procesy fi zyczne 
w mózgu powodują pojawienie się świadomości, ale 

Fig. 2. The part of intelligence in information processing in a human
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procesów tych nie można nawet symulować za pomo-
cą obliczeń”. Pierwsza część tego zdania („odpowied-
nie procesy fi zyczne w mózgu powodują pojawienie się 
świadomości”) oznacza, że jej korzenie mają podłoże 
deterministyczne. Z drugiej części tego zdania („ale 
procesów tych nie można nawet symulować za po-
mocą obliczeń”) wynika jednak, że nie można ich od-
wzorować matematycznie i że są to procesy nieprze-
widywalne. Innymi słowy, w systemie istnieje być może 
inteligencja, ale nie ona wyznacza poziom przewidy-
walności działania całego systemu. 

Według modelu D „świadomości nie można wy-
jaśnić, odwołując się do fi zyki i obliczeń ani żadnych 
innych metod naukowych”. Jest to przykład myślenia 
matematycznego, w którym pewne wartości czy zjawi-
ska graniczne mogą niekiedy zyskiwać walor użytecz-
ności. Matematyk potrafi  traktować zero jako „coś” czy 
też swobodnie operować nieskończonością. Jednakże 
w przełożeniu na bliższy rzeczywistości język antropo-
motoryki modelu D po prostu... nie ma! Jeśli bowiem 
w systemie nie ma inteligencji (nie można odwołać się 
do obliczeń) ani jakichkolwiek innych czynników okre-
ślających naukowo przebieg procesów przetwarzania 
informacji, to system taki nie gwarantuje żadnej prze-
widywalności, więc wykorzystując możliwości nauki 
współczesnej nie ma możliwości badania go ani do-
świadczalnie, ani teoretycznie. 

Biorąc za podstawę pomysł podziału proponowane-
go przez Penrose’a można jednak zbudować nieco inny 
system, czyli nieco inny „cień” procesów i zjawisk two-
rzących myślenie i świadomość. Określmy zależności 
między procesami zachodzącymi w obrębie inteligencji 
mianem „powiązania”, a procesy przekazywania infor-
macji między pozostałymi ogniwami łańcucha przetwa-
rzania informacji u człowieka – mianem „skojarzenia”. 
Wykorzystując matematyczny pomysł Penrose’a moż-
na zbudować następujące odwzorowania antropomo-
toryczne.
1. System ze s ł a b y m i  s k o j a r z e n i a m i 

i  s i l  n y m i  p o w i ą z a n i a m i, czyli z domi-
nującą rolą inteligencji w systemie. Może stero-
wać zachowaniami stosunkowo prostymi. System 
taki można by z grubsza odnieść do modelu A 
Penrose’a. W tym obszarze działania człowieka są 
wysoce przewidywalne, ale nie twórcze; można by 
je określić mianem „rzemieślniczych”.

2. System ze z r ó w n o w a ż o n y m i  s k o j a r z e -
n i a m i  i  p o w i ą z a n i a m i. Może sterować za-
chowaniami dość złożonymi. System taki można by 
z grubsza odnieść do modelu B Penrose’a. W tym 

obszarze działania człowieka są w mniejszym 
stopniu przewidywalne, a w większym – twórcze. 
Zrównoważenie siły skojarzeń i powiązań nadaje 
systemowi znaczną przewidywalność i pewną kre-
atywność; działania w tym zakresie można by okre-
ślić mianem „technicznych”.

3. System z s i l n y m i  s k o j a r z e n i a m i  i  s ł a -
b y m i  p o w i ą z a n i a m i. Może sterować rozwi-
niętą twórczością lub nawet fantazją. System taki 
można by z grubsza odnieść do modelu C Penrose’a. 
W tym obszarze działania człowieka są mniej prze-
widywalne, ale wysoce twórcze. Działania w tym 
zakresie można by określić mianem „naukowych”.

4. System ze s k o j a r z e n i a m i  b a r d z o  s i l -
n y m i  i  p o w i ą z a n i a m i  b a r d z o  s ł a -
b y m i, w którym więzy nakładane przez „zdrowy 
rozsądek” są znacznie słabsze niż wyobrażenia. 
W systemie takim funkcja inteligencji jest nieistot-
na; można by go z grubsza odnieść do modelu D 
Penrose’a. W tym obszarze działania człowieka 
są zupełnie nieprzewidywalne, ale brak wszelkich 
więzów sprawia, iż są niezwykle twórcze. W przy-
padkach granicznych system taki może wytworzyć 
geniusz lub szaleństwo.

W przytoczonych opisach znalazło się słowo „sys-
tem”. Według Janusza Morawskiego:

„Przez system będziemy zatem rozumieli odpowiednio 
złożony zbiór lub układ obiektów tak powiązanych lub zrela-
tywizowanych, że tworzą jedność lub całość i przez to wyka-
zujący nowe właściwości” [18, s. 157].

Owe nowe właściwości są skutkiem szeroko pojętej 
dynamiki systemu. Pojęcie to Morawski defi niuje nastę-
pująco:

„W kategoriach powiązań typu »przyczyna-skutek« dy-
namika ujawnia się w specyfi cznym sposobie transformacji 
przyczyny w skutek” [18, s. 78].

W systemie przetwarzania informacji u człowie-
ka wspomniana transformacja przyczyny w skutek 
uwarunkowana jest zatem zarówno przez powiązania 
(wewnątrz poszczególnych składników systemu), jak 
i skojarzenia (między poszczególnymi składnikami sys-
temu). Ponadto u człowieka system taki jest układem 
wielowarstwowym [10–13], a zgodnie z systemową za-
sadą zgodności skal [18, s. 162] każda z warstw – np. 
pięter ośrodkowego układu nerwowego czy poziomów 
przetwarzania informacji wg Bernsteina – cechuje 
się swoją własną, swoistą dynamiką, uwarunkowaną 
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głównie stosowanym kodem przetwarzania informa-
cji i wynikającymi zeń metodami owego przetwarza-
nia. Zadaniem systemu jest więc takie zsynchronizo-
wanie owych dynamik poszczególnych warstw, aby 
w warstwie głównej, sterującej zachowaniem (w tym 
przypadku – świadomości) można było przewidzieć – 
z możliwym do przyjęcia prawdopodobieństwem – jaki 
skutek będą miały podjęte działania.

Z rozważań Penrose’a – podkreślmy: jednego z naj-
wybitniejszych współczesnych matematyków – wynika 
bardzo istotny wniosek. Matematyka na obecnym eta-
pie swojego rozwoju mogłaby opisać jedynie najprost-
szy model A. Nie odwzorowuje on jednak dostatecznie 
dokładnie procesów przetwarzania informacji u czło-
wieka; może być przydatny co najwyżej w robotyce. 
Schematami łańcucha przetwarzania informacji u czło-
wieka najbardziej zbliżonymi do rzeczywistości są, jak 
się wydaje, modele B i C według Penrose’a. Jednakże 
współczesna matematyka nie dysponuje odpowiednimi 
narzędziami – czyli, stosując nazewnictwo Penrose’a, 
metodami obliczeń – które umożliwiłyby teoretyczne 
odwzorowanie tych procesów. 

Po przełożeniu na język antropomotoryki różnice 
między poszczególnymi wzorcami Penrose’a tkwią za-
tem w poziomie zrównoważenia inteligencji i czynników 
emocjonalnych, będących najważniejszymi składnika-
mi uwagi i rozwagi, a zarazem czynnikami obecnie nie 
poddającymi się jeszcze (lub niemal nie poddającymi 
się) opisom matematycznym. W ogólnym rozwoju czło-
wieka – obejmującym zdolności wykonywania ruchów, 
zdolności myślenia i zdolności natury emocjonalno-mo-
ralnej – te ostatnie tworzą się najdłużej i są wynikiem 
swoistego uogólnienia nagromadzonego wcześniej 
doświadczenia. Doświadczenie takie może prowadzić 
do utworzenia określonych emocjonalnych „szufl adek” 
umożliwiających szybkie kwalifi kowanie odebranej in-
formacji i tym samym tworzących hierarchiczny system 
informacji przetwarzanych w umyśle. Proces „wypełnia-
nia” takich „szufl adek” obrazowo opisali E.-J. Hossner 
i S. Künzell [19].

5. Modele Penrose’a, antropomotoryka 
i podział nauk

Analiza przedstawionych zagadnień odsłania również 
pewne bardziej ogólne powiązania nauk i miejsce an-
tropomotoryki w ogólnej strukturze wiedzy człowieka.

Za ogólne zadanie każdej dziedziny nauki można 
uznać budowę teoretycznych odwzorowań rzeczywi-

stości, umożliwiających przewidywanie rozwoju wy-
darzeń w środowisku naturalnym i możliwość skutecz-
nego sterowania ich przebiegiem. W 1936 roku Albert 
Einstein napisał:

„Celem nauki jest z jednej strony zrozumienie – tak zu-
pełne, jak to możliwe – powiązań między doznaniami zmy-
słowymi w ich całokształcie, z drugiej zaś strony dokonanie 
tego przy użyciu jak najmniejszej liczby pojęć podstawowych 
i związków (czyli dążąc do tego, aby uzyskać jak największą 
spójność logiczną obrazu świata, to znaczy używając jak 
najmniejszej liczby czynników logicznych)” [20].

Dodajmy tu jeszcze słowa Auguste’a Comte’a, twór-
cy pozytywizmu: „Wiedzieć, żeby przewidywać, aby 
móc” (słowa te są hasłem mojej Uczelni).

Najszlachetniejszym wytworem nauki byłaby więc 
doskonała teoria, która umożliwiałaby owo przewidy-
wanie z pełną dokładnością, w dowolnym przedziale 
czasowym i bez konieczności korzystania z informacji 
wynikających z kontaktu ze środowiskiem, czyli empirii. 
O takiej teorii pisał Marian Mazur:

„Morał z tego jest taki, że nawet bardzo mocna empiria 
może być zgodna z zupełnie błędną teorią. Stawiając teorię 
trzeba szukać transformacji jednych faktów w drugie, a nie 
skojarzeń między tymi faktami. W teorii nie wolno uzasad-
niać niczego empirią. Teoria, w której choć jedno ogniwo 
dowodowe jest zaczerpnięte z empirii (np. »ponieważ we 
wszystkich znanych przypadkach stwierdzono, że…«), nie 
jest żadną teorią” [21, s. 70].

Niestety, takie „ortodoksyjne” stanowisko w odnie-
sieniu do teorii ma w praktyce charakter asymptotycz-
ny, czyli uczony powinien wprawdzie dążyć do tworze-
nia takich teorii, ale bez nadziei, że się to może w pełni 
udać. Wyraźnie widać to w najbardziej teoretycznej 
ze wszystkich nauk o kulturze fi zycznej – antropomo-
toryce. Swoją książkę Joachim Raczek zatytułował: 
Antropomotoryka. T e o r i a  motoryczności człowieka 
w zarysie. Jednakże w tej samej książce Autor pisze 
też, że „antropomotoryka jest nauką e m p i r y c z n ą” 
[22, s. 282] (oba podkr. moje – WP). Niestety, w świetle 
przytoczonego cytatu z Mazura tytułowej teorii nie da 
się pogodzić ze wspomnianą później empirią.

Pewna logiczna sprzeczność w określeniu „nauka 
empiryczna” ma jednak znacznie głębsze korzenie. 
Empiria jest osadzona w teraźniejszości, teoria zaś jest 
zwrócona w przyszłość. W 1936 roku Albert Einstein 
pisał:

„Uważam, że pierwszym krokiem w tworzeniu odwzoro-
wania „rzeczywistego świata zewnętrznego” jest ukształto-
wanie koncepcji ciał fi zycznych czy ciał fi zycznych różnego 
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rodzaju. [...] Drugi krok wynika z faktu, że w naszym myśleniu 
(będącym wszak podstawą naszych oczekiwań) przypisuje-
my tym koncepcjom ciał fi zycznych znaczenie w znacznym 
stopniu niezależne od wrażenia czuciowego, które pierwot-
nie dało początek ukształtowaniu tego znaczenia” [20].

Pewnym logicznym następstwem tego rozumowa-
nia była myśl, którą Einstein wyraził 18 lat później:

„Jeżeli zatem jest prawdą, że podstaw aksjomatycznych 
fi zyki teoretycznej nie można wyprowadzić z doświadcze-
nia, lecz muszą być swobodnie stworzone, to czy może-
my w ogóle mieć nadzieję na odnalezienie właściwej drogi 
zrozumienia świata? Bez wahania odpowiadam, że w moim 
przekonaniu istnieje taka właściwa droga i jesteśmy w stanie 
ja odnaleźć. Uważam, że czysta myśl może uchwycić rze-
czywistość, jak śnili o tym starożytni” [23].

Współczesna nauka daleko odbiegła więc od zwy-
kłego gromadzenia faktów, będącego jądrem „nauk 
empirycznych”. Zwróćmy uwagę na zacytowane poni-
żej przemyślenia matematyka Iana Stewarta i biologa 
Jacka Cohena:

„Fizyka zajmuje stanowisko pragmatyczne i bardzo kry-
tyczne. Skupia uwagę na układach prostych, dających się 
dobrze kontrolować; w zamian oczekuje nieskazitelnej zgod-
ności teorii i eksperymentu. [...] Fizyka ma do czynienia ze 
światem wymyślonym, uproszczonym. Z tego wywodzi się 
jej siła, dlatego tak dobrze działa […]. Nauki takie jak biologia 
mają mniej szczęścia” [4, s. 18–19].

Skoro zatem z doświadczenia nie można wypro-
wadzić podstaw aksjomatycznych nawet fi zyki, to tym 
bardziej jest to niemożliwe w przypadku szeroko pojętej 
biologii, obejmującej również nauki o kulturze fi zycznej. 
Muszą one być s w o b o d n i e  tworzone, a jeśli ich 
twórca uczyni to poprawnie i będzie miał nieco szczę-
ścia w wyborze kierunku rozumowania, to jego teoria 
zyska akceptowalną zgodność z doświadczeniem. 
Przynajmniej na jakiś czas...

By bliżej naświetlić problematykę tworzenia abs-
trakcyjnych odwzorowań rzeczywistości w nauce nale-
żałoby przeanalizować proces tworzenia teorii. Przede 
wszystkim budulcem teorii nie są obserwacje czy wy-
niki pomiarów (nierzadko określane niesłusznie mia-
nem „faktów”), lecz interpretacje (nierzadko określane 
niesłusznie mianem „opinii”). Zaczyna się zwykle od 
przypuszczeń, które nie muszą być w żaden sposób 
uzasadnione, a zatem nie mają charakteru naukowego. 
Jednakże przypuszczenia w największym stopniu ko-
rzystają ze swobody, o której pisał Einstein. W kolejnych 
krokach tworzenia teorii swobodę tę coraz bardziej się 
ogranicza, narzucając więzy wynikające z wcześniej-

szych osiągnięć nauki i wbudowując takie przypusz-
czenia w całokształt istniejącej już wiedzy. W ten spo-
sób zostają one przekształcone w h i p o t e z y, które 
wprawdzie nie są sprawdzone w praktyce, ale muszą 
być zbudowane zgodnie z zasadami logiki; dzięki temu 
nabierają charakteru naukowego. Jeśli hipoteza zosta-
nie sprawdzona w praktyce, staje się t e o r i ą, czyli 
konstrukcją czysto myślową, ale umożliwiającą przewi-
dzenie biegu zdarzeń rzeczywistych. Zgodnie z przy-
toczonym cytatem z Mazura, podstawą teorii są nie 
„fakty” (cokolwiek określenie to miałoby oznaczać), ale 
przesłanki. Jak zatem stwierdził Einstein, czysta teoria 
nie wyrasta z praktyki, lecz jest budowana równolegle 
do niej. 

Analizy poszczególnych modeli umysłu Pen-
rose’a prowadzą jednak do wniosku, że opracowanie 
tego rodzaju teorii w naukach biologicznych, na obec-
nym poziomie ich rozwoju, nie jest możliwe. Dlatego 
Richard Dawkins dokonał podziału takich odwzoro-
wań na dwie kategorie: teoremat i teorum [24, s. 26]. 
T e o r e m a t  jest teorią w sensie matematycznym, 
zgodną z przytoczonym cytatem z Mazura. Wychodzi 
od przesłanek (aksjomatów) i drogą logicznego wnio-
skowania – i t y l k o  logicznego wnioskowania – do-
chodzi do jakiejś nowej prawdy. Niestety, logika nie jest 
w pełni niezawodnym narzędziem nie tylko poznawania 
rzeczywistości, ale nawet tworzenia teorii matematycz-
nych [6, s. 19]. Konieczne jest zatem pewne złagodze-
nie kryteriów, co umożliwia budowę abstrakcyjnych 
odwzorowań rzeczywistości po części z obserwacji, po 
części zaś z logicznego wnioskowania. Takie konstruk-
cje Dawkins określa mianem „t e o r u m”. 

Teora stanowią główny produkt tego obszaru nauki, 
który określa się zwykle mianem „nauk empirycznych”. 
Warto w tym miejscu zacytować następujące stwierdze-
nie Louisa Pasteura: „Nie ma czegoś takiego, jak nauki 
stosowane; są jedynie zastosowania nauki”. Podobne 
stwierdzenie dotyczy również tzw. nauk empirycznych. 
Za Pasteurem można więc stwierdzić, że nie ma cze-
goś takiego, jak nauki empiryczne: są tylko zastosowa-
nia empirii w nauce. To, co określa się mianem „nauk 
empirycznych” jest więc w istocie procesem budowania 
teorum z dostępnego „budulca”, czyli podpierania logi-
ki, która w jakimś przypadku okazuje się narzędziem 
zbyt słabym, protezami danych doświadczalnych. 
Proces taki należałoby jednak postrzegać jedynie jako 
etap przejściowy w drodze do jak najbardziej „prawdzi-
wej” teorii, czyli teorematu. Oznacza to odrywanie się 
w coraz większym stopniu od empirii i przechodzenie 
do czystej logiki.
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W łańcuchu przekuwania codziennych obserwacji 
i myślenia w użyteczne narzędzie oddziaływania na 
rzeczywistość – co jest zadaniem nauki – można by 
zatem wyróżnić następujące składniki:
• „nauki empiryczne”, których zadaniem jest groma-

dzenie obserwacji mogących być tworzywem teo-
rii,

• „nauki teoretyczne”, budujące odwzorowania teore-
tyczne na podstawie zgromadzonych obserwacji,

• „nauki stosowane”, wykorzystujące w praktyce od-
wzorowania stworzone przez „nauki teoretyczne”.

Cudzysłowy zostały tu użyte nieprzypadkowo, gdyż 
w istocie nie są to odrębne kategorie nauk, lecz kolej-
ne etapy „czynienia sobie Ziemi poddaną” za pomocą 
nauki.

Niestety, wielu uczonych na stałe „zadomowiło się” 
w owych „naukach empirycznych” i ani myśli przystę-
pować do następnych etapów tworzenia nauki. Zgodnie 
z defi nicją, nauka jest to „ogół wiedzy ludzkiej ułożonej 
w system zagadnień, wyrażonej w sądach prawdzi-
wych i przypuszczeniach” [25]. System jest zaś taką 
konstrukcją, której wynikiem jest utworzenie efektu 
systemowego (emergentu), czyli przedmiotu, zjawi-
ska lub procesu jakościowo nowego, nie wynikające-
go bezpośrednio z właściwości jakiegokolwiek z jego 
składników [18, s. 156–157]. Co więcej, w wielu przy-
padkach badania empiryczne kończą się na prostych 
opracowaniach statystycznych, bez próby budowania 
jakiejkolwiek (nawet błędnej) teorii. Skutkiem tego jest 
tworzenie tego, co matematyk Thom określił mianem 
„cmentarzysk faktów” [5, s. 60–61; 11]. Mianem tym 
określa wiedzę nie poddającą się jakiejkolwiek synte-
zie, choć zgromadzoną zazwyczaj w wysoce „nauko-
wy” sposób, czyli zgodnie z wszelkimi zasadami me-
todyki prowadzenia badań. Obrazowo przedstawił ów 
proces Janusz Morawski:

„Czy jednak zawsze połączenie komponentów produku-
je efekt systemowy? Na pewno nie. Z połączenia kilograma 
mąki z kilogramem soli powstaną, co prawda, dwa kilogramy 
słonej mieszaniny, ale produkt ten nikogo nie zainteresuje” 
[18, s. 157].

Rozszerzanie takich cmentarzysk pozwala wpraw-
dzie udokumentować objętość pracy jakiegoś uczo-
nego, ale nie tylko nie przyczynia się do rozwoju na-
uki, ale wręcz go utrudnia. Następcy „budowniczych 
cmentarzysk” muszą bowiem mozolnie się przez nie 
przedzierać, tracąc czas i energię, a nie zyskując ni-
czego w zamian. Dziś, gdy uczeni mają do dyspozycji 

wspaniałe laboratoria do „produkcji seryjnej” danych 
doświadczalnych oraz komputery do łatwej obróbki 
statystycznej, zjawisko rozszerzania „cmentarzysk 
faktów” nasila się i staje się wręcz groźne dla rozwoju 
prawdziwej nauki. Niestety, działalność „budowniczych 
cmentarzysk faktów” nie tylko nie jest potępiana, ale 
wręcz premiowana! Ogromna większość czasopism 
naukowych oczekuje wszak od uczonych nie nowych 
teorii czy hipotez, lecz coraz to nowszych „oryginalnych 
danych doświadczalnych”. Co więcej, budowie teorii 
odmawia się... walorów naukowości!

Niedostatki statystyki jako narzędzia do oceny 
wyników doświadczeń czy obserwacji sprawiły, że 
w połowie XX wieku zaczęła się rozwijać teoria odpo-
wiedzi przedmiotu badań (item response theory, IRT). 
Narzędzie to znajduje się jednak dopiero na początko-
wym etapie swojego rozwoju, jest jeszcze bardzo nie-
doskonałe i nie ma żadnej pewności, że kiedyś w ogóle 
okaże się przydatne w nauce [26, 27].

Podsumowując, wszelkie działania w nauce po-
winny nas przybliżać do lepszego zrozumienia rze-
czywistości poprzez budowanie teorii (wiedzieć, żeby 
przewidywać, aby móc – jak w XIX wieku stwierdził 
Comte; na tyle, na ile jest to możliwe – dodalibyśmy 
dzisiaj). Tworzywem teorii są zaś nie fakty – ustalenie, 
co mianowicie miałoby oznaczać to słowo, mogłoby 
być tematem osobnego artykułu – lecz przypuszczenia 
i hipotezy. Dlatego wydaje się mało prawdopodobne, 
aby kolekcjonerzy faktów (a w istocie na ogół nie fak-
tów, lecz jedynie wyników pomiarów) mogli osiągnąć 
jakieś znaczące sukcesy naukowe. Tak zwane nauki 
empiryczne można bowiem porównać nie do solidnej 
i wygodnej willi uczonego – z jacuzzi, „Bentleyem” 
w garażu i trzypokoleniową rodziną studentów i dok-
torantów – ale do płóciennego namiotu lub co najwy-
żej prymitywnego szałasu, dającego mu tymczasowe 
schronienie w drodze do prawdziwej teorii.

Zakończenie

Z przedstawionych analiz wynika swoiste usytuowanie 
antropomotoryki w środowisku innych nauk. Z jednej 
strony do poszukiwania określonych, przewidywalnych 
zależności niezbędne są jej kontakty z matematyką i fi -
zyką. Niemniej dla antropomotoryki opisy matematycz-
ne czy fi zyczne są nazbyt formalistyczne i nie odwzo-
rowują istoty zjawisk związanych z „gospodarowaniem” 
ruchami w zachowaniu człowieka. Z drugiej strony nie-
zmiernie istotne są kontakty z psychologią, która jednak 
nie dostarcza antropomotoryce narzędzi dostatecznie 
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uporządkowanych – w sensie systemowym – by mogły 
być w pełni przydatne do analiz będących przedmiotem 
badań naszej dziedziny nauki. Oznacza to, że z jednej 
strony antropomotoryka nie poradzi sobie bez mate-
matyki, fi zyki i psychologii (a także kilku innych nauk), 
a drugiej jednak strony może przyczynić się do rozwoju 
tych nauk, przedstawiając problemy stanowiące wy-
zwania intelektualne, które wymagają stworzenia no-
wych interpretacji czy też innego uporządkowania już 
istniejących wzorców rozumowych. Nie należy zatem 
bezkrytycznie pokładać zbyt wielkich nadziei w mate-
matyce, z drugiej zaś strony również osiągnięcia psy-
chologii nie są w pełni przydatne w antropomotoryce 
i wymagają odpowiedniego dostosowania. Co więcej, 
wydaje się, że antropomotoryka może znacząco przy-
czynić się do rozwoju psychologii. Psycholog James 
W. Kalat pisze:

„[...] jaki byłby pożytek z posiadania wzroku i słuchu, 
gdybyśmy nie mogli nic z tym zrobić? Szukanie pożywienia 
wymaga ruchu, tak samo zresztą, jak mówienie. Rozumienie 
nie jest ruchem, ale samo w sobie niewiele znaczy, jeśli nie 
można zrobić z tego użytku. Wielki mózg bez mięśni byłby 
jak komputer bez monitora, drukarki lub innych urządzeń pe-
ryferyjnych. Bez względu na moc wewnętrznego procesora 
byłby bezużyteczny.

Mimo to większość psychologów niewiele uwagi poświę-
ca ruchowi. Badanie skurczów mięśni wydaje się zajęciem 
mniej »psychologicznym« niż badanie percepcji wzrokowej, 
procesów uczenia się, interakcji społecznych, motywacji czy 
emocji. A jednak szybkie ruchy wprawnej maszynistki, zawo-
dowego muzyka czy sportowca wymagają bardzo złożonych 
czynności mózgu. Zrozumienie ruchu to wielkie wyzwanie 
zarówno dla psychologów, jak i biologów” [28, s. 228].

Wydaje się zatem, że bez zrozumienia procesów 
przetwarzania informacji na potrzeby czynności rucho-
wych trudno będzie pojąć zjawiska opisywane kodem 
słownym lub symbolicznym, a tym bardziej odwzorowa-
nia tak abstrakcyjne, jak zaproponował Penrose. By to 
twierdzenie dodatkowo uzasadnić, przytoczmy nastę-
pujący cytat z Robina Allotta:

„Struktury semantyczne, syntaktyczne i fonetyczne 
języka rozwinęły się na podstawie złożonego układu ist-
niejącego już przed nimi. Ściślej, struktury językowe były 
przekładem lub wręcz kalką istniejących wcześniej struktur 
układu ruchowego, który rozwinął się w postaci nerwowych 
programów ruchowych sterujących ruchami różnych katego-
rii” [29].

W tym kontekście jawi się zatem pewien naturalny, 
ewolucyjny ciąg mechanizmów przetwarzania informa-
cji u istot żywych o narastającym poziomie abstrakcji: 
sterowanie ruchami – język – odwzorowania całkowicie 
abstrakcyjne (antropomotoryka – psychologia – mate-
matyka). Ponadto wszystko to należy osadzić na pod-
łożu biologicznym. Ceną, jaką trzeba zapłacić za coraz 
potężniejsze możliwości przetwarzania informacji, jest 
zatem konieczność coraz większego zagłębiania się 
w abstrakcję i oddalania od obserwowalnych i mierzal-
nych „nowych, oryginalnych danych doświadczalnych”. 

Nawiasem mówiąc, w cytowanej już pracy Alberta 
Einsteina [20] stwierdzenie takie jest uzasadnione bar-
dziej szczegółowo. Psychologia może być swoistym 
łącznikiem między obserwowalnymi, mierzalnymi 
aspektami ruchowymi wszelkich zachowań człowieka 
a transcendentalną fi lozofi ą, która skądinąd stanowi 
znacznie ważniejszy składnik ogólnej wiedzy ludzko-
ści, niż są to skłonni uznać „czciciele faktów”. Penrose 
dokłada zaś cenne spojrzenie od strony matematyki. 
Nawet jeśli nie ma ono obecnie waloru praktycznej uży-
teczności, to jednak może wyznaczać kurs przyszłych 
dociekań, które – być może – zaowocują lepszym 
zrozumieniem przez naukę opisywanych problemów 
i możliwościami przekucia ich w dokonania użyteczne 
praktycznie. 

Bardzo wyraźnie należy jednak podkreślić, że każ-
da z wymienionych – a także innych – nauk może utwo-
rzyć jedynie swój własny „cień”, jak na okładce dzieła 
Hofstadtera. Metodyka i zasięg każdej z nich narzuca-
ją jednak swoiste dla każdej dziedziny ograniczenia, 
dlatego żaden z takich „cieni” nie może dać pełnej in-
formacji o przedmiocie badań i analiz. Nie ma zatem 
jakiegoś „cienia jedynie słusznego”, czyli monopolu na 
pełną prawdę nie ma ani matematyka, ani psychologia, 
ani nawet antropomotoryka.

Chyba najlepszym podsumowaniem niniejszej 
pracy będą następujące słowa wybitnego polskiego 
matematyka, Hugona Steinhausa: „Łatwo z domu rze-
czywistości zajść do lasu matematyki, ale nieliczni tylko 
umieją wrócić”.

Wydaje się, że sztuka ta udała się Rogerowi 
Penrose’owi. Owoce tej jego wyprawy do ogromnego 
lasu matematyki mogą być bardzo użyteczne, pod wa-
runkiem wszelako, że zostaną dostrzeżone i odpowied-
nio przetworzone na rozległym polu antropomotoryki.

Wacław Petryński
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W niespełna rok po zakończeniu zorganizowa-
nej i wzorcowo przeprowadzonej przez profesora 
Andrzeja Jopkiewicza z Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 
w Wólce Milanowskiej, leżącej w samym sercu 
Gór Świętokrzyskich, cyklicznej Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej pn. Auksologia a promocja 
zdrowia, ukazała się monografi a1 pod tą samą nazwą.  
Można by było do tego dodać: to już po raz piąty i ra-
czej nie ostatni do rąk czytelnika trafi a ładnie wydana 
książka będąca pokłosiem sesyjnych obrad i dyskusji, 
które miały miejsce w dniach 25–26 czerwca 2009 r. 
Przedmiotem obrad i problematyki zaprezentowanej 
w monografi i były różne aspekty zdrowia, ujętego wie-
lowymiarowo, jak tego chce defi nicja WHO i równie 
szeroko pojmowane zagadnienia rozwoju osobniczego 
w auksologii oraz problemu jego uwarunkowań. 

Licząca już ponad wiek auksologia i młoda, bo do-
piero wychodząca ze swojego in statu nascendi promo-
cja zdrowia to dwie subdyscypliny naukowe zajmujące 
się obecnie rozwojem osobniczym człowieka. O ile 
pierwszej z nich można by przypisać raczej funkcje opi-
sowe, o tyle drugiej – przede wszystkim ingerencyjne. 

1  Jopkiewicz A (red.): Auksologia a promocja zdrowia. Kielce – 
Warszawa, Kieleckie Towarzystwo Naukowe – ALMAMER Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2010; 5.  

Posługując się obrazową przenośnią można obie te 
gałęzie wiedzy, złączone naukami o kulturze fi zycznej, 
przyrównać do dwu płuc dostarczających sercu tlenu, 
którym w naszym przypadku są cenne przemyślenia 
i wnioski płynące z wygłoszonych na sali obrad komu-
nikatów i odnotowane później na kartach książki. 

Tematy auksologiczne i dotyczące promocji zdrowia 
uzupełniają się w recenzowanej monografi i jak zwykle 
w równych proporcjach, służąc dobrostanowi człowieka 
w różnych okresach jego życia. Zastosowany w tytule 
monografi i spójnik „a”, wyrażający alternatywę, był ra-
czej zabiegiem stylistycznym, nie zaś odzwierciedle-
niem przeciwstawieństwa interesów dwóch subdyscy-
plin naukowych. Mówiąc o tematyce konferencji trudno 
też nie wspomnieć na łamach „Antropomotoryki” o tym, 
że przewinęły się przez salę obrad i karty monografi i 
tematy ruchu człowieka i jego działania motorycznego.  
Zapewniam wszystkich jej czytelników, że trudno będzie 
nie zauważyć jej przedstawicieli czytając Auksologię 
a promocję zdrowia. 

Oceniając rolę naukową konferencji i materiałów 
pokonferencyjnych należy podkreślić, że wnoszą one 
wkład poznawczy do nauk biologicznych, medycznych, 
o zdrowiu i kulturze fi zycznej. Z kolei mówiąc o aspek-
cie aplikacyjnym można odwołać się do poglądu pomy-
słodawcy i organizatora konferencji. W swoim słowie 
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wstępnym do monografi i, charakteryzując funkcję au-
ksologii i promocji zdrowia, powiedział on: 

„Wyniki badań auksologicznych mogą być wykorzystane 
w pediatrii, medycynie wieku rozwojowego oraz w geriatrii. 
Wykorzystanie wiedzy w promocji zdrowia jest zgodne z na-
czelnym priorytetem WHO, zmierzającym do wspomagania 
zdrowia we wszystkich jego płaszczyznach i we wszystkich 
okresach ludzkiego życia od okresu niemowlęcego i wcze-
snego dzieciństwa, poprzez okres dojrzewania i dorastania 
do późnej dorosłości i starości” (s. 6).

Do Wólki Milanowskiej przyjechali naukowcy 
z Polski i Czech. Poprzez równouprawnienie wypowie-
dzi uczestników w języku polskim i angielskim, konfe-
rencja, a także sama publikacja nabrały jeszcze więk-
szego znaczenia.  Może dotrzeć do szerszego kręgu 
odbiorców. Z szansy prezentacji artykułów w języku 
angielskim skorzystali również polscy uczestnicy ob-
rad i dyskusji. Dwujęzyczne tytuły, streszczenia i słowa 
kluczowe ułatwiają orientację w przekazie treści i zain-
teresowań badawczych różnych ośrodków naukowych. 
Całość piątego tomu liczy 28 artykułów, z których 
każdy nienagannie spełnia założony przez edytora 
wymóg objętości (pół arkusza wydawniczego, tj. dwa-
dzieścia tysięcy znaków). Zgrupowano je w trzech 
rozdziałach: Problemy metodologiczne badań aukso-
logicznych i zmienność czasowa w rozwoju fi zycznym 
(7 artykułów), Mechanizmy i mierniki rozwoju oraz 
odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju dzieci (13 arty-
kułów), Mierniki stanu biologicznego osób dorosłych 
i starszych (8 artykułów).   

Jak można zorientować się już po tytułach rozdzia-
łów, na konferencji oprócz tradycyjnie podejmowanego 
tematu, jakim są trendy sekularne, nazywane przez 
prof. T. Bielickiego synonimicznie „zmiennością mię-
dzypokoleniową” lub „długookresowymi tendencjami 
przemian”, pojawiły się inne problemy, takie jak: uwa-
runkowania środowiskowe rozwoju fi zycznego, patolo-
gia rozwoju człowieka, korekcja wad postawy, dymor-
fi zm płciowy, nadwaga i otyłość, stan zdrowia i rozwoju 
fi zycznego młodzieży studenckiej, styl życia i rola ak-
tywności fi zycznej młodzieży i dorosłych. Za najciekaw-
szą problematykę można uważać (pomijając subiek-
tywne odczucie recenzenta) kwestie metodologiczne 
badań auksologicznych i antropologicznych, a także 

powiązań różnych jednostek chorobowych z procesem 
rozwoju fi zycznego w kolejnych okresach ontogenezy. 
Do tego należałoby dodać kwestie szeroko ujętego 
zdrowia i problemów jakości życia starszych kobiet 
i mężczyzn.  Prace poświęcone ostatniemu aspektowi 
z wymienionych zagadnień mają szczególne znacze-
nie ze względu na obserwowane w Polsce i na świecie 
zjawisko starzenia się jednostek i całych społeczeństw. 
Zamieszczone w recenzowanym V tomie monografi i 
artykuły – zarówno polskich, jak i zagranicznych auto-
rów – potwierdzają globalny wymiar zjawiska starzenia 
się i jego skutków dla zdrowia człowieka.

Podsumowując tematykę monografi i, wydanej 
pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja Jopkiewicza 
przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz ofi cynę 
ALMAMER Wyżej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, 
można rzec, że przedstawiono w niej szerokie i wielo-
aspektowe ujęcie rozwoju fi zycznego dzieci i młodzieży, 
a także stanu biologicznego oraz jakości życia doro-
słych kobiet i mężczyzn. Podejmowane zagadnienia 
odnoszone są nie tylko do społeczno-ekonomicznych 
uwarunkowań, lecz również do stylu życia i aktywności 
fi zycznej.  

W całości V tom cyklicznych publikacji pokonfe-
rencyjnych stanowi ważny wkład do wiedzy o roz-
woju fi zycznym, odnoszącej się do fazy progresywnej 
oraz regresywnej rozwoju człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z procesem 
starzenia się i wieloaspektowo rozpatrywanym stanem 
zdrowia człowieka. Zgodnie z wolą jego Redaktora, 
o czym mówi we Wprowadzeniu do prezentacji poszcze-
gólnych publikacji, książka jest adresowana do specja-
listów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, 
począwszy od przedstawicieli nauk podstawowych, 
a zwłaszcza biologii, nauk humanistycznych i nauk kul-
tury fi zycznej, po nauki stosowane, głównie medycynę 
i nauki o zdrowiu. Sądzi on zatem, że „zamieszczone 
w tomie wyniki badań i poglądy zainteresują nie tylko 
antropologów i auksologów, lecz także lekarzy i pielę-
gniarki oraz pedagogów, a zwłaszcza nauczycieli wy-
chowania fi zycznego” (s. 6). Wyraża także nadzieję, iż 
„będą inspiracją do podejmowania dalszych badań na-
ukowych, mających na celu rozwój auksologii i poprawę 
stanu zdrowia współczesnych pokoleń” (s. 6). 
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W dniu 3 marca 1991 r. w katastrofie samolotu B737 United Airlines, w rejsie UAL585 z Denver do 
Colorado Springs, śmierć poniosło 30 pasażerów i pięciu członków załogi. Nie ocalał nikt. W liczbie ofiar 
katastrofy znalazło się trzech pracowników Komitetu Olimpijskiego Stanów Zjednoczonych (USOC): Dag 
Birkholz, trener rozwojowy-koordynator Amerykańskiej Federacji Kolarskiej, dr Andrzej Komor, ekspert 
biomechaniki sportu i dr Peter J. Van Handel, starszy psycholog sportu. Wracali z podróży służbowej.

Andrzeja Komora spotkałem po raz pierwszy 
w 1974 roku. Był studentem ostatniego roku na Wydziale 
Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej i słuchał mojego wykładu na temat auto-
matycznego sterowania obiektami o ruchu przestrzen-
nym. Niebawem ten właśnie kierunek wybrał dla swej 
pracy magisterskiej.

W trakcie udzielanych Mu konsultacji odkryłem 
młodego człowieka wyróżniającego się uzdolnieniami, 
a nadto wysoce zdyscyplinowanego, solidnego i przy 
tym skromnego. Zainteresowania Andrzeja daleko wy-
kraczały poza obowiązujący zakres studiów politech-
nicznych. Toteż gdy po znakomitej obronie dyplomowej 
poprosił mnie o radę co do swych dalszych poczynań 
– zawsze chciał i umiał korzystać z rad – zapropono-
wałem Mu pracę badawczą w dziedzinie biomechaniki, 
która to gałąź wiedzy zaczynała mnie wówczas fascy-
nować. W ten sposób Andrzej znalazł się razem ze mną 
w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
a rychło potem – w nowo utworzonym resortowym 
Instytucie Sportu. Na stanowisko dyrektora instytutu 
został powołany prof. Kazimierz Fidelus.

Podejmując pracę w Zakładzie Biocybernetyki 
i Techniki Ruchu w Instytucie Sportu Andrzej potrafi ł 

Fot. 1. Andrzej Komor (po lewej) z autorem tego wspomnienia w 1977 r.

Picture 1. Andrzej Komor (at the left) and the author of this reminiscence 
in 1977
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wykorzystać wiedzę wyniesioną ze studiów lotniczych: 
znajomość metod analizy i optymalizacji procesów dy-
namicznych, a także biegłość w posługiwaniu się kom-
puterem w procedurach symulacyjnych. Był więc moim 
kompetentnym współpracownikiem w tych perspekty-
wicznych kierunkach rozwoju badań nad potencjałem 
ruchowym człowieka, które niedługo potem wzbudziły 
duże zainteresowanie w kraju i na świecie.

Zakład Biocybernetyki i Techniki Ruchu, którego 
współorganizatorem był dr Andrzej Komor, przeszedł 
szybko stadia rozwojowe: analogowe i cyfrowe techniki 
symulacyjne ustąpiły nowszym, tzw. hybrydowym, łą-
czącym zalety obydwu.

Zakład, jako pierwsza w Polsce jednostka badaw-
cza, został wyposażony w nowoczesny komputer hy-
brydowy EAI2000, a nieco później – dodatkowo w kom-
puter PDP11/341. Andrzej współtworzył kompatybilny, 
wspomagany komputerowo system pomiaru i analizy 
ruchu ciała człowieka. Jak na owe czasy był to potężny 
warsztat badawczy. Andrzej był motorem tych innowa-
cji. Jego młody i twórczy umysł z łatwością przyswajał 
sobie nowości.

W roku 1980 Andrzej przejął ode mnie obowiązki 
kierownika Zakładu. Jako konsultant naukowy pozosta-
wałem z Nim i z zakładem nadal w ścisłym kontakcie. 

W roku 1981 Andrzej obronił rozprawę doktorską pt. 
Próba matematycznej optymalizacji wyczynowych tech-

1  W pozyskaniu tego sprzętu w okresie, kiedy obowiązywały 
embarga, wydatnie pomogły kontakty z prof. Richardem Nelsonem, 
prezydentem ISB.

nik ruchu w podnoszeniu ciężarów. Miałem szczególną 
satysfakcję być promotorem tej nowatorskiej pracy.

W tym samym czasie Andrzej działał jako konsultant 
naukowy w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. 
Był założycielem i dyrektorem spółki Interconsulting. 
Współpracował także z Instytutem Mechaniki Stoso-
wanej i Techniki Lotniczej Politechniki Warszawskiej 
jako kierownik zadania badawczego, wykonywa-
nego pod egidą GKKFiS w ramach CPBP 08-16 (kier. 
prof. Tadeusz Ulatowski). W tym czasie działalność 
Andrzeja zaczęła już sięgać także poza granice kraju 
– wkroczył bowiem na teren uznanych zagranicznych 
ośrodków badawczych, że wspomnę choćby o l’In-
stituto di Scienza dello Sport w Rzymie (współpraca 
z prof. Dal Monte), a także – nieco później – rozpoczął 
współpracę z uniwersytetami kalifornijskimi w Davis, 
UCD (z prof. Montem Hubbardem) oraz w Los Angeles, 
UCLA (z profesorami R. Gregorem i Z. Zernickem), 
a także z University of Nevada w Reno (z prof. Jerzym 
Twardokensem, wybitnym polskim szermierzem i olim-
pijczykiem, osiadłym w USA).

W ostatnich miesiącach życia był Andrzej inicja-
torem szeroko zakrojonego projektu badawczego 
w dziedzinie biomechaniki dla sportu olimpijskiego, 
którym koordynował Komitet Olimpijski USA (USOC). 
Stanowisko to zdobył Andrzej w wyniku konkursu, 
który wygrał, pokonując kilkudziesięciu konkurentów, 
głównie Amerykanów. Został również wybrany do 
Rady Wykonawczej Międzynarodowego Towarzystwa 
Biomechaniki (ISB) – jako najmłodszy w dziejach jej 
członek. Był także inicjatorem i przewodniczącym dzia-
łającej przy ISB Międzynarodowej Grupy Roboczej 
Symulacji Komputerowej w Biomechanice (ICSBWG). 
Pierwsze inauguracyjne sympozjum tej grupy miało 
miejsce w Warszawie w r. 1987. To, że zaangażowanie 
Andrzeja poza granicami nie było jedynie pogonią za 
błyskotliwą karierą i zarobkami, rozumie każdy, kto pa-
mięta że w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
zainteresowanie badaniami na użytek sportu spadło 
w naszym kraju do zera.

Uzupełniając tę pobieżną, daleko niepełną listę 
kierunków działalności młodego uczonego należałoby 
powiedzieć o de facto ukończonej rozprawie habilita-
cyjnej, o książce, niestety niedokończonej, pisanej 
wspólnie z prof. Montem Hubbardem oraz o ponad 30 
wydanych i cieszących się najwyższą estymą publika-
cjach naukowych. Pamiętamy Go także jako członka-
założyciela Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. 

Andrzej wykazał ponadto duży talent w zjednywa-
niu sobie ludzi i nieprzeciętne zdolności organizacyjne.

Fot. 2. Zespół pracowników Zakładu Biocybernetyki i Techniki Ruchu, 
Instytutu Sportu w Warszawie (rok 1981). Od lewej: S. Kakietek, A. Komor, 
D. Żytkiewicz, J. Morawski, R. Uklański, J. Wolf, J. Franecki, J. Głuchowski, 
A. Trylski i J. Winiarski (na zdjęciu brak K.Wiklika i L. Parfi anowicza)

Picture 2. The team of the Biocybernetics and Morion Technics De-
partament, Institute of Sport, Warsaw, 1981. From the left to the right: S. 
Kakietek, A. Komor, D. Żytkiewicz, J. Morawski, R. Uklański, J. Wolf, J. 
Franecki, J. Głuchowski, A. Trylski and J. Winiarski (absent are: K.Wiklik 
and L. Parfi anowicz)

Janusz M. Morawski
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Oddajmy głos tym, którzy Andrzeja poznali i z Nim 
współpracowali. Oto kilka wypowiedzi:

They exemplifi ed2 the essence of the Olympic ideal. 
They gave of themselves to others in order that athletes 
might have their moment of glory. For their effort well 
done […] perhaps an Olympic medal.

 (Robert H. Helmick, prezydent USOC. Five Rings 
5, marzec 1991 r.)

It is with deep sorrow that I must inform you that our 
colleague and friend Andrzej Komor died on Sunday, 
March 3 in a plane crash in Colorado Springs, USA. 
Andrzej worked very hard on behalf of us all in his role 
as Chairman of the ISB Working Group on Computer 
Simulation in Biomechanics and as an elected member 
of the Council of the ISB. Andrzej had recently moved 
from Poland to the USA to work for the United States 
Olympic Committee in Colorado Springs. Those of us 
who had the good fortune to know him personally held 
him in great respect. This tragedy brings great loss 
to all in the ISB and to his Parents. On our behalf, I 
express our profound sympathy to them. 

(Prof. R.W. Norman, Ph.D., prezydent ISB. Five 
Rings 5, marzec 1991 r.)

 
Andrzej, a native of Warsaw, Poland, joined the 

USOC Staff in September 1990 as a sports biomecha-
nists in the sports science division. He was an interna-
tionally acclaimed sports scientist who was trained as 
an aeronautical engineer. Prior to the USOC post, He 
was a visiting lecturer in the University of California-
Davis at Mechanical and Aeronautical Engineering 
Department (1988–89) and a visiting associate profe-
sor in UCLA’s Departament of Kinesiology (1989). […] 
Andrzej was a unique scholarly blend of engineering, 
physical educator and linguist. His intellect, energy, vi-
tality, commitment and dedication in the understanding 
of human performance in sport cannot be raplaced.

 (Prof. Mont Hubbard, UC-Davis, z laudacji pogrzebo-
wej wygłoszonej w Colorado Springs, 8 marca 1991 r .)

Andrzej was a highly respected colleague who con-
tributed a great deal to the science of biomechanics. 

2  Mowa o trójce pracowników USOC, którzy ponieśli śmierć 
w katastrofi e.

His work in computer simulation of human movement 
will be used for many years to come. I came to know 
him very well. He was energetic, enthusiastic, extre-
mely competent and, most important, a very sensitive 
and personable man. I valued his friendship, as did all 
of his colleagues in biomechanics. We are fortunate to 
have know him. We will miss him but not forget him. 
[…] His infl uence in biomechanics will live on and will 
be remembered by scientists in many countries around 
the Word. 

(Z listu kondolencyjnego Prezydenta ISB, Prof. 
R. W. Normana, do małż. Alicji i Henryka Komora, 
Rodziców Andrzeja, 7 marca 1991 r.)

*  *  *

Na przełomie marca i kwietnia 1992 r., na zapro-
szenie Komitetu Olimpijskiego USA wraz z Ojcem 
Andrzeja, Henrykiem Komorem, złożyliśmy wizytę 
w tych ośrodkach badawczych USA, z którymi współ-
pracował Andrzej. Zaczęliśmy od Colorado Springs 
USOC Training Center, gdzie byliśmy podejmowani 
przez: dr. Harleya W. Schillera, dyrektora TC oraz 
Jaya K. Kearneya, dyrektora USOC Sport Science 
Division. Odbyliśmy spotkania z wieloma współpra-
cownikami Andrzeja Komora, m.in. z dr Sarah Smiths, 
kierującą grupą roboczą zajmującą się biomechaniką. 
W Colorado Springs wizytowaliśmy także Air Force 
Academy, której tunel aerodynamiczny udostępniono 
Andrzejowi do badań na użytek USOC.

Następnie odwiedziliśmy uniwersytety w Reno 
(NV) i w Davis (CA). W pierwszym doszło do spotka-
nia ze wspomnianym już prof. Jerzym Twardokensem 
(znał i wysoce cenił Andrzeja). W UC-Davis gościli 
nas profesorowie Mont Hubbard oraz Ronald Hess 
z Departament of Mechanical and Aeronautical 
Engineering, gdzie Andrzej dwukrotnie, w trakcie od-
rębnych wizyt prowadził cykle wykładów i miał wielu 
przyjaciół-współpracowników (m.in. Bena Ransona 
i Rona Purnella, młodych badaczy pracujących dla 
sportu).

W każdym z odwiedzanych ośrodków byłem pro-
szony o prezentację sylwetki naukowej Andrzeja i Jego 
wkładu w dziedzinie zastosowania metod modelowania 
i symulacji komputerowej w badaniach potencjału ru-
chowego człowieka, w czym był już ogólnie uznanym 
autorytetem. W każdym z tych miejsc moje prelekcje 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza mło-
dych badaczy.

Doktor Andrzej Komor. Wspomnienie w dwudziestą rocznicę śmierci
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Niedługo po śmierci Andrzeja Jego Rodzice, 
pań stwo Alicja i Henryk Komorowie, pod auspi-
cjami Polskiego Towarzystwa Biomechaniki powo-
łali Konkurs Naukowy im. Doktora Andrzeja Komora 
i ufundowali coroczną nagrodę w wysokości 1500 USD. 
Benefi cjentami nagrody byli z założenia młodzi bada-
cze, autorzy wyróżnionych prac z dziedziny biomecha-
niki, w szczególności w zakresie zastosowań symulacji 
komputerowej. Powołano stałe jury konkursu w oso-
bach profesorów: Kazimierza Fidelusa, Krzysztofa 
Kędziora, Janusza Morawskiego (przewodniczącego) 
i Adama Moreckiego. Konkurs odbywał się regular-
nie jako impreza towarzysząca dorocznym Szkołom 
i Konferencjom Biomechaniki, których kolejnymi go-
spodarzami były ośrodki zajmujące się badaniami bio-
mechaniki. Przedstawiciel każdego z tych ośrodków 
wchodził dodatkowo jako zmienny członek do jury.

Odbyło się dziewięć edycji Konkursu. Ostatnia, dzie-
wiąta edycja – pod egidą Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy (CIOP) i Państwowego Instytutu Badawczego 
(PIB), którego dyrektorem była wówczas prof. dr hab. 
med. Danuta Koradecka, odbyła się w r. 2000 w Hotelu 
Gołębiewski w Mikołajkach (fot. 3). Ogólna lista laure-
atów Konkursów objęła ponad 25 osób3, z których wiele 
zajmuje obecnie czołowe miejsca w dziedzinie biome-
chaniki.

Równocześnie, pod auspicjami Międzynarodowego 
Towarzystwa Biomechaniki ISB, staraniem wspomnia-
nego już Profesora Hubbarda (UC-Davis, CA, USA), 
powołano do życia podobny konkurs, Andrzej Komor 
New Investigator Award, prowadzony przy sympo-
zjach Computer Simulation in Biomechanics Working 
Group CSBWG, które towarzyszą organizowanym co 
dwa lata Międzynarodowym Kongresom Biomechaniki 
ICB w różnych renomowanych ośrodkach naukowych 
na świecie. Ostatnia XII edycja tego konkursu miała 

miejsce w Cape Town (Afryka Południowa). Jak donosi 
prof. Hubbard, trzyosobowe jury w składzie: Marten 
Bobbert, Federico Fasolo i Norihisa Fuji przyznało na-
grodę młodej badaczce Friedl De Groot z Katolickiego 
Uniwersytetu w Leuven (Belgia). Następna XIII edycja 
AKNIA odbędzie się w Leuven, w Belgii, w 2011 r. w ra-
mach kolejnego zjazdu ICB i CSBWG.

*  *  *
Przedwczesna śmierć Doktora Andrzeja Komora 

stała się dotkliwą stratą dla biomechaniki i psychomo-
toryki nie tylko polskiej, ale i światowej. Jego wkład 
w postęp tych dziedzin jest niepodważalny i powszech-
nie uznany. Możemy być dumni z Jego dzieła i z pa-
mięci, jaka Go otacza w międzynarodowym środowisku 
naukowym.

Fot. 3. Krajowa Konferencja „BIOMECHANIKA’2000”; IX Edycja Konkursu 
im. Doktora Andrzeja Komora – ogłoszenie wyników i wręczanie nagród 
Konkursu (stoją od prawej: autor, profesorowie: Adam Morecki, Danuta 
Koradecka, Krzysztof Kędzior i Czesław Urbanik oraz laureat Konkursu, 
dr Marek Wojtyra)

Picture 3. National Conference „BIOMECHANICS’2000”, IXth Edition of the 
Doctor Andrzej Komor Competition, announcement of results (standing from 
the right:: the author and professors: Adam Morecki, Danuta Koradecka, 
Krzysztof Kędzior i Czesław Urbanik and the winner, Dr Marek Wojtyra)

3 Należy wspomnieć, że laureatem IV Edycji ’95 konkursu został dr Wiesław Marczewski, adiunkt Katedry Antropomotoryki AWF 
w Krakowie – za pionierską rozprawę: Biocybernetyczne modelowanie systemu ruchowego człowieka w celu określenia jego parametrów 
motorycznych. Niestety, ten utalentowany i nieodżałowany Uczony, jeden z kontynuatorów dzieła Andrzeja Komora, odszedł od nas na 
zawsze w dniu 30 maja 1997 r.

[1] Morawski JM: Dr Andrzej J. Komor – nieodżałowana 
postać uczonego, człowieka i przyjaciela. Biomechanika 
(kwartalnik), czerwiec 1991; vol. VIII, nr 2/14.

[2] Hubbard M: Andrzej J. Komor: A Rememberance. Intern. 
Journal of Sport Biomechanics, August 1991; vol. 7, 
no. 3.

[3] Morawski JM: Doktor Andrzej Komor. W cyklu: Moja Tecz-
ka, dział: Traktat o nie zawsze dobrej robocie (materiały 
autorskie niepublikowane). 

Janusz M. Morawski
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21. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
W PUIJO (FINLANDIA) –

„ĆWICZENIA FIZYCZNE A STARZENIE SIĘ 
I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – AKTUALNY STAŃ BADAŃ”

PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 

 

Invited speakers:

PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 

 

The International 21st
Puijo Symposium

PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 

 

”Physical Exercise, Ageing
and Disability

Current evidence”PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 

 Organized by:

Kuopio Research Institute of
Exercise Medicine,
Foundation for Research in
Health Exercise and Nutrition

PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 

 

www.puijosymposium.org

PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 

 

in collaboration with

Department of Clinical Physiology
and Nuclear Medicine,
Kuopio University Hospital
University of Eastern Finland

PUIJO SYMPOSIUM  
SECRETARIAT 
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Sympozjum w Finlandii

Preliminary scientific program

Wednesday June, 29

08:15 Opening ceremonies

SETTING THE SCENE FOR AGING

Break, posters

OVERVIEW OF EXERCISE PHYSIOLOGY IN AGEING

12:15 Lunch, posters

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF AGEING
RELATED DISEASES

Refreshment break

17:45 Reception of the University of
Eastern Finland

EXERCISE IN BROADER PERSPECTIVES

11:30 Heikki Pekkarinen Memorial Award

12:15 Lunch
13:15 Ralph S. Paffenbarger Jr. Poster

Competition Presentations

17:00 Departure for the Banquet at
Haminalahti Hunting Club

21:00 Midnight cruise from Haminalahti to
Kuopio Harbour

Saturday July, 2
FROM THEORY TO CLINICAL PRACTICE:
CRITICAL EVALUATION OF THE RCTs ON
EXERCISE IN THE AGED

Break

Break
11:45 Puijo Symposium Honorary Lecture

12:15 What new did we learn during
21st Puijo Symposium?

12:30 Closing of the Symposium

Thursday June, 30
EXERCISE, FUNCTIONAL CAPACITY AND AGEING :
MECHANISMS OF ACTION AND CURRENT
EVIDENCE

Break, posters

11:00 Martti J. Karvonen Young Investigator
Award

12:00 Awarding ceremonies
12:30 Lunch, posters

EXERCISE, CARDIOMETABOLIC HEALTH AND
AGEING : MECHANISMS OF ACTION AND
CURRENT EVIDENCE

18:30 Reception of the city of Kuopio

Friday July, 1
EXERCISE, COGNITIVE FUNCTION AND AGEING –
MECHANISMS OF ACTION AND CURRENT
EVIDENCE

Refreshment break
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Prezydent IASK 

............................................................ 
Prof. dr hab., dr h.c. W odzimierz Starosta

Dyrektor Konferencji IASK 

........................................................... 
Prof. dr hab. Edward Mleczko

Rektor AWF w Krakowie 

........................................................... 
Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek 

Kraków, 2011.01.20 

ZAPROSZENIE 
 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie  
i Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej 

 
maj  zaszczyt zaprosi  na 

 
12. Mi dzynarodow  Konferencj  Naukow  "Sport Kinetics 2011" 
„Tera niejszo  i przysz o  bada  w nauce o ruchu cz owieka” 

 
Kraków, 22-24.09.2011 

 
 
Szanowni Pa stwo 
 
 

W ramach obchodów 20. rocznicy powstania Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej 
(IASK) zostanie zorganizowana w Krakowie 12. Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa. 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy naukowej na temat nowych kierunków bada , technik 
i procedur poznawania potencjalnych mo liwo ci osi gni cia optymalnych efektów dzia alno ci cz owieka 
w sporcie, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Konferencja „Sport Kinetics 2011” stworzy platform  wymiany 
do wiadcze  w dyskusji naukowej na temat doskonalenia metod skutecznego oddzia ywania ruchem na 
organizm sportowca lub ludzi uprawiaj cych sport dla zdrowia w ró nych okresach ontogenezy w celu 
wywo ania po danych zmian adaptacyjnych.  

Wiod cymi tematami konferencji b d : wspó czesne tendencje w badaniach sprawno ci fizycznej, 
wspó czesne badania nad rol  aktywno ci fizycznej w poprawie stanu zdrowia cz owieka w ró nych 
okresach ontogenezy i nowoczesno  ród em sukcesu w sporcie wyczynowym. Prace zostan  
zaprezentowane w sesjach tematycznych w formie krótkich referatów i plakatów. Przewiduje si  publikacj  
w wersji papierowej abstraktów oraz do wyboru publikacji ca ego artyku u w czasopismach naukowych lub 
w monografii wydanej w wersji elektronicznej. 

Szczegó owe informacje na temat konferencji i warunkach uczestnictwa czynnego i biernego znajduj  
si  na http://iask.awf.krakow.pl (rejestracja uczestnictwa w konferencji dokonywana jedynie 
za po rednictwem strony internetowej). 

 
Bardzo mi o nam b dzie go ci  Pa stwa na krakowskiej Konferencji. Obecno  na niej uznamy za 

wyraz akceptacji rangi problemów, które b dziemy rozwa a , a wymiana do wiadcze  praktycznych 
umo liwi optymalizacj  efektów na gruncie praktyki sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.  
 

Do zobaczenia we wrze niu, w sto eczno-królewskim mie cie Krakowie 
 




