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     OD REDAKCJI  EDITOR’S NOTE

CORAZ BLIŻEJ MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NAUKOWA SPORT KINETICS 2011

„TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ W NAUCE 
O RUCHU CZŁOWIEKA”

12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  
SPORT KINETICS 2011

 „PRESENT AND FUTURE RESEARCH IN THE SCIENCE  
OF HUMAN MOVEMENT” IS COMING SOON

Już drugi kwartał 2011 roku. Oddajemy do rąk czytelników 
54. numer naszego krakowsko-wrocławskiego periodyku. 
Mamy nadzieję, że tak jak poprzednie jego wydania, rów-
nież i to zostanie życzliwie przez nich przyjęte. 

Szybkimi krokami zbliża się termin otwarcia 12. 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sport Kinetics 
2011 „Teraźniejszość i przyszłość badań w nauce 
o ruchu człowieka”. Nie oznajmi tego faktu dzwon 
Zygmunt, ale na pewno o tej konferencji będzie głośno 
nie tylko w stołeczno-królewskim mieście Krakowie. 
W „Antropomotoryce” już po raz wtóry zamieszczamy 
zwięzłą informację na temat tego wydarzenia, które 
zostało włączone do programu konferencji krakow-
skich organizowanych w roku prezydencji naszego 
kraju w Unii Europejskiej. Kraków na krótko będzie we 
wrześniu centrum Zjednoczonej Europy. Na pewno 
wymiernym wkładem w cykl imprez uświetniających 
to wydarzenie będzie konferencja organizowana przez 
AWF w Krakowie i Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Motoryki Sportowej. Patronuje jej nie tylko z urzędu 
krakowsko-wrocławska „Antropomotoryka”. 

W kolejnym numerze, wydanym po angielsku, za-
mierzamy w jeszcze większym stopniu podkreślić na-
sze związki z problematyką podejmowaną już od 20 
lat przez organizatorów poprzednich spotkań członków 
i sympatyków IASK-u, międzynarodowej organizacji 
naukowej, kierowanej od początku jej powołania do 

życia przez polskiego prezydenta prof. dra hab. hc. 
Włodzimierza Starostę i pierwszej konferencji pod jej 
auspicjami zorganizowanej w Lasach Rogowskich koło 
Gorzowa Wielkopolskiego. 

Wspominając tamto wydarzenie mamy również na 
uwadze nie tak dawną 20. rocznicę powstania, niewiele 
tylko starszego, naszego krakowskiego periodyku, któ-
ry z uwagą śledzi dzieje tej tak potrzebnej organiza-
cji.  Użycza także swoje łamy członkom IASK-u oraz 
korzysta z ich doświadczeń redakcyjnych. Spoglądając 
na dzieje Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki 
Sportowej (IASK) z krakowskiego partykularza można 
rzec, parafrazując słowa naszego krakowskiego barda 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, że z trudem też 
budujemy nasz dzień powszedni, nasze małe budowa-
nie i tu, w Redakcji „Antropomotoryki”. Tak, trud to upar-
ty i niezmienny – nasze nieustanne kształtowanie. I tak, 
jak przed laty na Rynku Krakowskim o swoim przemija-
jącym życiu mówił poeta, również i my powiedzmy: 

Dni i noce z nami biegną, 
A my z nimi ku przodowi, 
W trudzie tworząc piękno, piękno, 
Które znów służy trudowi. 

Na pewno nie będziemy pisać w 54. numerze kwar-
talnika o trudnościach, jakie się piętrzą przed Redakcją, 
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Stowarzyszeniem czy też organizatorami kolejnej kon-
ferencji IASK-u, aspirującej do miana międzynarodowej 
i do tego rodzącej się do życia w stołeczno-królewskim 
mieście Krakowie w czasach biedy i kryzysu, które 
dotykają już nie tylko uczelnie wyższe, ale nawet całe 
państwa. Trudno byłoby też wspominać nasze polskie 
piekiełko – zawiści i niekompetencje oraz całą otocz-
kę środowiskową ludzi odważnych i odpowiedzialnych 
działaczy, do tego jeszcze społecznych, bo:

Nie jesteśmy, by spożywać 
Urok świata, ale po to, 
By go tworzyć i przetaczać
Przez czasy jak skałę złotą.  

Mamy nadzieję, że krakowskie spotkanie uczonych 
z całego świata mocno zapisze się w pamięci wszyst-
kich jego uczestników i dziejów miasta, które po stule-
ciach powróci, dzięki prezydencji w Unii Europejskiej 
do roli, jaką kiedyś pełniło, i to nie tylko za zasługi 
historyczne, ale także za dzień dzisiejszy. Jesteśmy 
przecież – jak to świetnie ujął nasz kochany krakowski 
poeta:

[…] cząstką w zespole,
z niego płynie jego siła – 
żeby chleb leżał na stole,
a pracom lampa świeciła.  

Redakcja „Antropomotoryki” prowadzi poważne 
rozmowy z organizatorami konferencji oraz z invited 
speakers na temat możliwości wydrukowania jeszcze 
przed konferencją niektórych materiałów. Mogłyby 
się one stać zaczynem dyskusji określonej przez ha-
sło konferencji: „Teraźniejszość i przyszłość badań 
w nauce o ruchu człowieka”. Mamy nadzieję, że owe 
rozmowy zakończą się sukcesem. Zapraszam już do 
kolejnego, 55. numeru kwartalnika, który ukaże się na 
początku września. A teraz otwórzmy stronice obfitego 
objętościowo 54. numeru. 

Serię dziewięciu artykułów empirycznych, zamiesz-
czonych w dziale prac oryginalnych, otwierają rozwa-
żania nad problematyką tradycyjnie podejmowaną na 
łamach „Antropomotoryki”. W artykule Wpływ lokal-
nego wysiłku fizycznego na wychwiania posturalne 
i granice stabilności ciała u młodych mężczyzn, zespół 
poznańskich naukowców prezentuje wyniki badań nad 
oceną wielkości zmian wychwiań posturalnych i granic 
stabilności ciała w pozycji stojącej (stanie obunóż), któ-
re zachodzą pod wpływem wysiłku fizycznego o cha-

rakterze lokalnym, angażującym mięśnie związane ze 
stawem skokowym (głównie mięsień trójgłowy łydki). 
W przypadku wychwiań posturalnych stwierdzono po 
wysiłku zwiększenie zakresów wychwiań COP w kie-
runku przyśrodkowo-bocznym (ML) i przednio-tylnym 
(AP), długości drogi pokonanej przez COP oraz pola 
wychwiań COP zarówno przy oczach otwartych, jak 
i zamkniętych. Odnotowano również większy wzrost 
wychwiań COP przy oczach otwartych niż przy oczach 
zamkniętych. W przypadku powysiłkowych pomia-
rów granic stabilności ciała nie stwierdzono istotnych 
statystycznie zmian w żadnym z badanych para-
metrów w stosunku do wartości przedwysiłkowych. 
Prawdopodobnie zastosowany wysiłek był zbyt małą 
ingerencją w funkcjonowanie całego układu postural-
nego i nie doprowadził do ograniczenia obszaru stabil-
ności posturalnej ciała.

W kolejnej publikacji Poziom siły maksymalnej i do-
kładności siłowej w wybranych zadaniach motorycznych 
u mężczyzn podjęte zostały kwestie związane z mo-
toryką sportową. Ich celem było określenie poziomu 
globalnej dokładności siłowej w zależności od zadanej 
wartości siły – stanowiącej część maksymalnej global-
nej siły statycznej oraz ustalenia poziomu dokładności 
siłowej kończyn dolnych w zależności od zadanej war-
tości siły – odniesionej do maksymalnej siły statycznej 
kończyn dolnych. Stwierdzono, że poziom dokładności 
siłowej związanej z odtworzeniem żądanej wielkości 
siły statycznej – globalnej i kończyn dolnych zwiększa 
się wraz ze wzrostem wielkości żądanej siły.

W pracy Trening w okresie mezo- i katafazy rozwoju 
biologicznego kobiet i mężczyzn a niektóre wskaźniki 
zdrowia badacze krakowscy podjęli się zadania oceny 
wpływu systematycznego uczestnictwa w treningach 
sportowych organizowanych dla osób aktywnych fi-
zycznie na Krakowskich Ścieżkach Biegowych na 
poziom wskaźników zdrowia z normatywnego i ho-
listycznego punktu widzenia, który jest postulowany 
w koncepcji badania sprawności fizycznej w ujęciu 
zdrowia H-RF. Zbadano również efektywność ich po-
prawy w wyniku ekstensywnego wzrostu objętości 
treningu. Wyniki przeprowadzonych analiz porównaw-
czych pozwoliły stwierdzić, że trening osób w okre-
sie ich mezo- i katafazy rozwoju biologicznego może 
spełnić funkcje zdrowotne. Potwierdziły to szczególnie 
porównania z wykorzystaniem wskaźników zdrowia. 
Zauważono, iż trening rekreacyjny będzie w większym 
stopniu wpływał na pozytywne zmiany wskaźników 
zdrowotnych u kobiet niż u mężczyzn. Przynosił na-
tomiast efekty mniejsze od oczekiwanych w zakresie 
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komponentów morfologicznych sprawności fizycznej 
badanej w konwencji zdrowia. Istnieje zatem możli-
wość osiągnięcia w okresie mezo- i katafazy rozwoju 
biologicznego aktywnych fizycznie mężczyzn i kobiet 
poziomu komponentów motorycznych, krążeniowo- 
-oddechowych i mięśniowo-szkieletowych sprawności 
fizycznej w ujęciu zdrowia na poziomie prezentowanym 
przez osobników kończących etap progresywnego 
rozwoju w wieku 19–21 lat. Systematyczne uprawianie 
biegów przez kobiety na podobnym do mężczyzn po-
ziomie obciążenia treningowego może dać lepsze efek-
ty u płci żeńskiej niż u płci męskiej oraz większą popra-
wę komponentów motorycznych niż morfologicznych 
sprawności fizycznej ujętej w konwencji zdrowia. Są to 
wnioski optymistyczne, a o ich walorach aplikacyjnych 
świadczyć mogą nie tylko wyniki badań naukowych, ale 
nade wszystko doświadczenia osobiste osób uczestni-
czących w zajęciach organizowanych na Krakowskich 
Ścieżkach Biegowych. 

Jak wynika z analizy treści pracy Zmiany maksymal-
nej mocy fosfagenowej i wybranych cech fizjologicznych 
podczas powtarzanych wysiłków u młodych piłkarzy 
nożnych, celem badań prowadzonych we Wrocławiu 
było porównanie maksymalnej mocy beztlenowej oraz 
wskaźników fizjologiczno-biochemicznych w powta-
rzanych wysiłkach maksymalnych do wyczerpania. 
Autorzy stosując oryginalny test wysiłkowy stwierdzili 
w grupie 10 młodych zawodników uprawiających piłkę 
nożną wzrost maksymalnej mocy fosfagenowej do trze-
ciej próby wysiłkowej, a w czterech kolejnych badana 
zmienna obniżała się, co może świadczyć o małej tole-
rancji krótkotrwałych wysiłków beztlenowych badanych 
piłkarzy. Liniowy wzrost stężenia mleczanu w siedmiu 
kolejnych wysiłkach testowych w porównaniu do stanu 
spoczynkowego (p ≤ 0,01) wskazuje na coraz głębsze 
uruchamianie w energetyce krótkotrwałych wysiłków 
fosfagenowych beztlenowej glikolizy. W przekroju sied-
miu wysiłków testowych maksymalna częstość skur-
czów serca istotnie wzrasta (p ≤ 0,01) w odniesieniu 
do wartości spoczynkowych, co może sugerować, że 
zastosowana trzyminutowa przerwa wypoczynkowa 
jest zbyt krótka do pełnej regeneracji organizmu.

W artykule Ocena poziomu wybranych motorycz-
nych zdolności kondycyjnych 11-letnich chłopców 
na przykładzie kadry wojewódzkiej Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej podjęto próbę określenia poziomu 
wybranych zdolności kondycyjnych chłopców w wieku 
11 lat, reprezentujących 16 klubów piłkarskich zrze-
szonych w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, a tak-
że opracowano normy służące do oceny wskaźników 

przygotowania kondycyjnego dla określonej kategorii 
wiekowej. Stwierdzono, że badaną grupę charaktery-
zowała duża rozpiętość pomiędzy skrajnymi wartościa-
mi badanych cech somatycznych, natomiast poziom 
zdolności szybkościowych jedenastoletnich chłopców 
był wysoki. Znacząco niższe wartości średnich arytme-
tycznych zauważono u bramkarzy. Nie wystąpiła istot-
na statystycznie zależność pomiędzy długością stażu 
treningowego a badanymi zdolnościami kondycyjnymi.

W artykule Sprawność fizyczna uczniów szko-
ły ponadgimnazjalnej uczestniczących w zajęciach 
ruchowych z piłką rozbudzających empatię podjęto 
próbę określenia relacji pomiędzy skutkami biologicz-
nymi i psychicznymi pracy nauczyciela wychowania 
fizycznego. Temat to zgłębiany nieczęsto, odnoszący 
się do problematyki zależności między motorycznością 
człowieka a jego psychiką. Zdaniem autorów artykułu 
realizacja autorskiego programu zajęć ruchowych z pił-
ką oraz w grupie kontrolnej (K1), na których nie wpro-
wadzono ww. bodźca eksperymentalnego, przyczyniła 
się do osiągnięcia pożądanych efektów edukacyjnych, 
ukierunkowanych na rozwój „empatii”. 

Diagnoza zjawiska otyłości i nadwagi (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem polskiej populacji dzieci i mło-
dzieży) stanowi od szeregu lat ważny element badań 
auksologicznych. W pracy Otyłość i nadwaga dzieci 
i młodzieży z Krakowa na tle wyników badań rówieśni-
ków z innych populacji zostały zaprezentowane wyniki 
analizy porównawczej skali rozwoju epidemii nadmiaru 
masy ciała i jej składowych (otyłości i nadwagi), określo-
nej na podstawie wskaźnika BMI w środowisku wielko-
miejskim Krakowa, z uwzględnieniem: płci, wieku (6–14 
lat), poziomu kształcenia szkolnego (wszystkie klasy 
szkoły podstawowej łącznie z zerowymi oraz pierwsza 
i druga klasa gimnazjalna), a także statusu wykształ-
cenia rodziców oraz liczby dzieci w rodzinie. Zebrane 
materiały częściowo potwierdziły wpływ środowiska 
na kształtowanie postaw prozdrowotnych rodzin bada-
nych dzieci, które mogłyby korzystnie wpływać na wy-
hamowanie tempa rozwoju zjawiska epidemii otyłości 
i nadwagi u dzieci i młodzieży. Sądzić zatem należy, iż 
w polskiej populacji wielkomiejskiej status ekonomiczny 
rodzin jest nadal najważniejszym czynnikiem w rozwoju 
epidemii nadmiaru masy ciała oraz jego składowych.

Z założeń teoretycznych oraz przesłanek praktycz-
nych wynika, że diagnostyka indywidualna wymaga 
stosowania odniesień do populacji krajowej, najle-
piej regionalnej, obejmującej duże grupy badawcze. 
Określenie rozpowszechnienia otyłości i nadwagi oraz 
niedoboru masy ciała powinno natomiast odbywać 
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się na podstawie uzgodnionych międzynarodowych 
standardów. Tylko one dają bowiem możliwość doko-
nywania porównań. W związku z tym na podstawie 
badań 25 124 dzieci i młodzieży, w tym 12 813 chłop-
ców i 12 311 dziewcząt w wieku 6–18 lat, opracowano 
w pracy Wartości centylowe wysokości i masy ciała 
oraz wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w wieku 
6–18 lat z Gdańska z uwzględnieniem problemu defi-
niowania nadwagi i niedoboru masy ciała uaktualnione, 
środowiskowe normy wartości centylowych dla wysoko-
ści, masy ciała oraz wskaźnika masy ciała dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym z miasta Gdańska. Dokonano 
obliczeń wartości centyli: 3, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 85, 
90, 95 oraz 97 u chłopców i dziewcząt w odniesieniu 
wieku kalendarzowego. Dokonano także porównania 
kryteriów nadwagi i niedoboru masy ciała w populacji 
gdańskiej z wartościami referencyjnymi International 
Obesity Task Force oraz z normami opracowanymi 
przez Instytut Matki i Dziecka na podstawie badań 
dzieci i młodzieży warszawskiej.

W poprzednich numerach „Antropomotoryki” za-
mieściliśmy serię artykułów na temat kryteriów oceny 
wieku biologicznego dzieci i młodzieży metodami antro-
pologicznymi. W pewnym sensie nawiązuje do podjętej 
wówczas problematyki artykuł pt. Kryteria oceny rozwo-
ju motorycznego dzieci w wieku od 10 do 13 lat stałego 
współpracownika naszego kwartalnika. Zachęcamy do 
jego przestudiowania i ewentualnej dyskusji.  

Białka szoku termicznego (HSP – heat shock pro-
teins) są ważnymi efektorami odpowiedzi stresowej we 
wszystkich organizmach. W licznych już badań wyni-
ka, że są niezwykle konserwatywne filogenetycznie, 
ponieważ nie zmieniły swojej struktury w czasie trzech 
miliardów lat ewolucji. Białka te nie tylko tworzą nowy, 
uniwersalny system ochrony komórek przed wpływem 

czynników zewnętrznych, lecz również modulują w wa-
runkach bezstresowych wiele kluczowych reakcji, ta-
kich jak replikacja i transkrypcja DNA oraz proteoliza 
białek. Nasilenie syntezy białek szoku cieplnego, ob-
serwowane po wysiłku fizycznym, zależy głównie od 
jego intensywności oraz od typu aktywowanych w cza-
sie pracy włókien mięśniowych. Jak wynika z pracy 
przeglądowej Rodziny białek szoku termicznego i ich 
rola w odpowiedzi na wysiłek fizyczny, poznanie me-
chanizmu wzmożonej syntezy tych białek stworzy 
nowe i niezwykle interesujące przestrzenie badawcze, 
których eksploracja przyniesie lepsze zrozumienie pro-
cesów fizjologicznych i biochemicznych na poziomie 
molekularnym w warunkach wysiłku fizycznego.

Zachęcamy zatem do dalszej owocnej współpracy 
dotychczasowych autorów prac. Pozostawiamy także 
drzwi otwarte na oścież przed wszystkimi, którzy inte-
resują się różnymi aspektami motoryczności człowieka. 
Cała Redakcja Krakowska – jak zwykle – patrzy optymi-
stycznie w przyszłość i z uśmiechem wypowiada słowa 
cytowanego już Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Choćby i po razy tysiąc 
osaczyły nas trudności
my idziemy blaskiem bijąc 
w urodę maszyn i roślin. 

Pozostaję z wyrazami szacunku i poważania oraz 
pozdrawiam ze stołeczno-królewskiego Krakowa. 

 
Naczelny Redaktor „Antropomotoryki” 

Edward Mleczko



NR 54 2011ANTROPOMOTORYKA

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

stan ding Me di cal Statistics, ed 3, re vi sed. Ba sel, 
Karger, 1996.

c) rozdziały w książkach:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies aga inst 

HIV-1 from phage display libraries; Map ping of an 
im mu ne response and progress towards antiviral 
im mu no the ra py; in Ca pra JD (ed.): An ti bo dy En-
gi ne ering. Chem Immunol. Ba sel, Kar ger, 1997, 
65: 18–56.

• Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leń ko J (red.): 
Uro lo gia, Warszawa, PZWL, 1992,  1: 9–20.

 Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą ja kość. Po-
wi nien być wykonany na białych kart kach. Re pro duk cje 
zdjęć oraz fotografie należy przy go to wać na błysz czą cym 
papierze fo to gra ficz nym. Na od wro cie fo to gra fii trzeba 
napisać mięk kim ołów kiem jej kolejny numer oraz zazna-
czyć strzałką, gdzie znaj du je się jej górny brzeg. Redakcja 
dru ku je je dy nie zdję cia czarno-białe. Tabele i ryciny na-
leży zamieszczać na oddzielnych stronach i nu me ro wać 
cyframi arabskimi. Ich nagłówki, ob ja śnie nia oraz podpisy 
pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim 
i angielskim. Przy kład: 

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

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

 
  Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do 

2007, Open Office, w for ma cie DOC lub RTF. Ilu stra cje, 
ta be le i wy kre sy powinny być za miesz czo ne w osobnych 
plikach, a na wydrukach oraz na mar gi ne sie za zna czo ne 
ołów kiem ich miej sce w tekście. Wykresy na le ży wy ko nać 
w kolorze czar nym. Moż na stosować tin ty szare o różnym 
na tęże niu lub tek stu ry. W opisach, ze względów es te tycz-
nych, prosimy stosować czcionkę jed no ele men to wą (np. 
arial). Nie należy nad uży wać wyróżnień (bold, ita lic). Przy 
ska no wa nych ilustracjach rozdzielczość musi wy no sić co 
najmniej 300 dpi. Ilustracje czar no-białe (line art.) po win ny 
być w formacie TIFF, a zdjęcia (grey) w for ma cie TIFF lub 
JPEG (w ni skim stopniu kompresji, do 10%). Wszystkie pli ki 
mogą być spa ko wa ne RAR-em lub ZIP-em. Po sko pio wa niu 
na 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 fizjologii wysiłku i treningu spor to-
we go. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.

[3]  Bouchard C, Malina RM: Genetics of phy sio lo gi cal 
fit ness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev, 
1983; 11: 112–115.

[4]  Szopa J: W poszukiwaniu struktury mo to rycz no ści: 
ana li za czynnikowa cech somatycznych, funk cjo nal-
nych i prób spraw no ści fizycznej u dziewcząt i chłop-
ców w wie ku 8–19 lat. Wyd. Monograficzne, Kra ków, 
AWF, 1988; 35.

 
Powołując się w tekście na daną pozycję pi śmien nic twa na le-

ży podać w nawiasie kwadratowym tylko cy frę arab ską. 
Przy ta cza jąc dwie lub większą ich licz bę należy podawać 
w na wia sie kwa dra to wym ko lej ność chro no lo gicz ną ich 
wy da nia.

5. Uwagi Redakcji
• Wszystkie prace podlegają ocenie i są ano ni mo wo re cen-

zo wa ne.
• Redakcja zapoznaje autora z uwagami re cen zen tów.
• Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do 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. 

mailto:joanna.stepien@awf.krakow.pl
http://www.awf.krakow.pl
http://WWW.journals.indexcopernicus.com
http://WWW.journals.indexcopernicus.com
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 INFORMATION  FOR  THE  AUTHORS

1. “Kinesiology” (“Antropomotoryka”) is an official scientific 
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 field of human mo to r icity and re lated 
sciences. It also publishes review ar ticles, opinion ar ticles and 
discussion of scientists evalu ating the current situation and 
perspectives of sci en tific de vel opment of human motoricity.

2. Materials for publication (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 qualified for pub li cation 
become therefore the prop erty of  the Publishing  House 
of the “Antro po mo to ryka”  and cannot be published in 
extenso or in fragments in other pe ri odi cals or other media 
without the written per mission of the Publisher. The work 
submitted for publication in the “Antro po mo to ryka” cannot 
be submitted for pub li cation ear lier on or simultaneously 
in any other pe ri odical. The  Author is required to make 
a written statement to this effect. If the work in cludes 
any figures, tables, etc. which  have al ready been 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 tific value sub mitted and 
accepted for pub li cation earlier on in a for eign sci en-

tific 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 

office 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.
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WPŁYW LOKALNEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO 
NA WYCHWIANIA POSTURALNE I GRANICE 

STABILNOŚCI CIAŁA U MŁODYCH MĘŻCZYZN

THE INFLUENCE OF LOCAL PHYSICAL EFFORT  
ON POSTURAL SWAY AND LIMITS OF STABILITY  

IN YOUNG MALES

Dorota Sadowska*, Rafał Stemplewski**, Janusz Maciaszek*** 

****mgr, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Antropomotoryki, AWF Poznań
****dr, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Antropomotoryki, AWF Poznań
****dr hab., Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Antropomotoryki, AWF Poznań

Słowa kluczowe: wychwiania posturalne, granice stabilności, wysiłek fizyczny
Key words: postural sway, limits of stability, physical exercise

Cel pracy. Ocena wielkości zmian wychwiań posturalnych i granic stabilności ciała w pozycji stojącej (sta-
nie obunóż), które zachodzą pod wpływem wysiłku fizycznego o charakterze lokalnym, angażującym mięśnie 
związane ze stawem skokowym (głównie mięsień trójgłowy łydki).

Materiał i metody.  Badaniem objęto grupę 16 zdrowych, aktywnych fizycznie mężczyzn, w wieku x– = 21,25 
± 0,77 lat. Badania wychwiań posturalnych (warunki statyczne) i granic stabilności ciała (warunki dynamiczne) 
przeprowadzono na podstawie analizy przemieszczeń środka nacisku ciała (COP), posługując się platformą 
AMTI. Pomiary w warunkach statycznych wykonano w pozycji stania swobodnego obunóż przy oczach otwar-
tych i zamkniętych. Pomiary w warunkach dynamicznych, które polegały na wykonywaniu maksymalnych 
wychyleń ciała do przodu, do tyłu, w lewo oraz w prawo, zostały przeprowadzone przy oczach otwartych. 
Badania przeprowadzono przed i po wysiłku. Wysiłek polegał na wykonywaniu wielokrotnych wspięć na palce 
obunóż, powtarzanych aż do odmowy kontynuacji ćwiczenia. Do porównania różnic pomiędzy parametrami 
zastosowano test kolejności par Wilcoxona.

Wyniki i wnioski. W przypadku wychwiań posturalnych stwierdzono po wysiłku zwiększenie zakresów 
wychwiań COP w kierunku przyśrodkowo-bocznym (ML) i przednio-tylnym (AP), długości drogi pokonanej 
przez COP oraz pola wychwiań COP zarówno przy oczach otwartych, jak i zamkniętych. Odnotowano również 
większy wzrost wychwiań COP przy oczach otwartych niż przy oczach zamkniętych. 

W przypadku powysiłkowych pomiarów granic stabilności ciała nie stwierdzono istotnych statystycznie 
zmian w żadnym z badanych parametrów w stosunku do wartości przedwysiłkowych. Prawdopodobnie zasto-
sowany wysiłek był zbyt małą ingerencją w funkcjonowanie całego układu posturalnego i nie doprowadził do 
ograniczenia obszaru stabilności posturalnej ciała.

Aim of the study. The evaluation of postural sway and limits of stability changes, in standing posture (bi-
lateral stance), induced by the local physical exercise engaging muscles of ankle joint (mainly triceps muscle of 
the calf).

Material and method. 16 healthy, physically active males aged   =21.25±0.77 years were examined. Meas-
urements of postural sways (under static conditions) and limits of stability (under dynamic conditions) were 
carried out on the basis of the center of pressure (COP) displacements with the use of the AMTI platform. The 
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tests of postural stability under static conditions were made in bipedal posture with open eyes and closed eyes. 
The tests under dynamic conditions consisted of maximal forward, backward, and sidewards body sways (with 
open eyes). The measurements were carried out before and after physical exercise. The physical exercise con-
sisted in repeated heel rises until the subjects refused to repeat the exercise. To compare differences Wilcoxon 
signed-rank test was used.

Results and conclusion. In the case of postural sways after physical exercise it was observed the increase 
of the range of maximum sway of the COP in the medio-lateral (ML) and anterior-posterior (AP) directions, the 
total path length covered by the COP and the sway area of the COP both with open and closed eyes. It was also 
noticed the larger increase of the COP sways during measurements with open eyes than with closed eyes.

In the case of post-exercise measurements of limits of stability no statistically significant changes of any 
tested parameters were observed in comparison to pre-exercise values. Probably physical exercise used in the 
study wasn’t strong enough to interference functioning of the whole posture-stabilizing muscle system and did 
not lead to a restriction of the postural stability area of the body.

Wstęp

Nieodłącznym elementem towarzyszącym pracy fi-
zycznej jest zmęczenie, które prowadzi do obniżenia 
efektywności i jakości wykonywanej pracy. Przejawia 
się ono głównie przejściowym zmniejszeniem spraw-
ności ruchowej organizmu, brakiem możliwości rozwi-
jania maksymalnej siły mięśniowej, generowania odpo-
wiedniej mocy czy wykonywania czynności ruchowych 
z określoną szybkością [1, 2]. Ponadto, jak dowodzą 
badania, wysiłek fizyczny i towarzyszące mu zmęcze-
nie wpływają na funkcjonowanie systemu kontroli po-
sturalnej, prowadząc do przejściowych zaburzeń  w za-
kresie stabilności posturalnej ciała [3–6]. 

Do oceny powysiłkowych zmian stabilności po-
stawy wykorzystuje się metody oceny jakościowej, np. 
próbę Romberga [7] oraz metody oceny ilościowej. 
Wśród nich są zarówno testy niewymagające wyko-
rzystania specjalnej aparatury pomiarowej, np. Skala 
Równowagi Berga i The Fullerton Advanced Balance 
Scale [8, 9], jak i pomiary oparte na monitorowaniu 
przemieszczeń COP przy użyciu platform posturo-
graficznych [10–12]. W przypadku badań posturo-
graficznych istotny wpływ na uzyskiwane wyniki ma 
dobór określonej pozycji ciała, w której wykonuje się 
badania. Pomiar przemieszczeń COP przeprowadza 
się w staniu swobodnym obunóż – aczkolwiek głównie 
w badaniach, gdzie wykorzystuje się globalny wysiłek, 
np. bieg czy jazdę na cykloergometrze [13, 12], bądź 
też redukuje się płaszczyznę podparcia (stanie jed-
nonóż), podwyższając tym samym stopień trudności 
wykonywanego zadania [10, 5, 14].

Na uzyskiwany po wysiłku fizycznym obraz zabu-
rzeń stabilności ciała wpływa rodzaj zastosowanego 
w badaniu wysiłku, jego charakter, intensywność oraz 
czas trwania. Stosuje się zarówno wysiłki globalne, 

angażujące większość grup mięśniowych organizmu, 
takie jak jazda na rowerze, narciarstwo biegowe czy 
bieg [3], jak też wysiłki lokalne, którym poddawane 
są pojedyncze grupy mięśniowe, np. mięśnie stawu 
skokowego [15–18] kolanowego i biodrowego [5] albo 
grzbietu [19].

Wysiłek o charakterze globalnym wykorzystali 
w badaniu Nardone i wsp. [3], którzy wykazali, że  
25-minutowy intensywny chód na bieżni wznoszącej 
(przy obciążeniu 120 W) wywołuje zwiększenie wy-
chwiań COP. Z kolei Kwon i wsp. [20] poddali lokalnemu 
zmęczeniu wybrane grupy mięśniowe. Autorzy odnoto-
wali obniżone możliwości zachowania stabilnej pozy-
cji w warunkach stania jednonóż zarówno po wysiłku 
angażującym mięśnie stawu skokowego, jak i kolano-
wego. Zmiany te były większe w przypadku zmęczenia 
mięśni stawu kolanowego. Gribble i Hertel [6] stwier-
dzili zwiększenie wychwiań COP w płaszczyźnie czo-
łowej i strzałkowej po wysiłkach angażujących mięśnie 
stawu kolanowego i biodrowego. Tymczasem po zmę-
czeniu mięśni stawu skokowego zmiany odnotowano 
wyłącznie w płaszczyźnie czołowej. Oceny zależności 
między intensywnością wysiłku fizycznego a wielko-
ścią zaburzeń stabilności posturalnej ciała podjęli się 
Harkins i wsp. [11]. W badaniu wykorzystano ćwiczenie 
polegające na wielokrotnych podeszwowych i grzbie-
towych zgięciach stóp, wykonywanych do momentu 
spadku siły skurczu mięśni odpowiednio o 70% i 50% 
w stosunku do ich wartości maksymalnej.  Stwierdzono, 
że w obu przypadkach wystąpiły zaburzenia stabilno-
ści posturalnej ciała podczas stania jednonóż, ale 
zaburzenia te były istotnie statystycznie większe oraz 
utrzymywały się dłużej po wysiłku prowadzącym do 
70% zmęczenia.

W badaniach dotyczących zmian stabilności postu-
ralnej ciała po wysiłkach lokalnych pomiary prowadzi się 
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głównie w pozycji stania jednonóż [5, 6, 11, 15]. Zalety 
tej pozycji – to mała powierzchnia podparcia i wysoka 
wrażliwość na czynniki zakłócające stabilność, które  
pozwalają na możliwie dokładną ocenę wielkości za-
burzeń występujących po wysiłku konkretnej grupy 
mięśniowej. Nie wiadomo jednak, czy zmiany obserwo-
wane w pozycji stania jednonóż są na tyle duże, aby 
mogły prowadzić do obniżenia możliwości zachowania 
stabilnej pozycji w staniu obunóż, czyli w pozycji naj-
częściej przyjmowanej podczas wykonywania czynno-
ści codziennych. Dlatego też, jeśli koncentrujemy się 
na powiązaniach praktycznych, bardziej celowe wydaje 
się przeprowadzenie oceny zmian powysiłkowych wy-
chwiań posturalnych w pozycji stania obunóż. Ponadto 
niewiele dotychczas wiadomo na temat ewentualnych 
zmian powysiłkowych w zakresie tzw. granic stabilno-
ści ciała.

Ewentualne zmiany powysiłkowe równowagi ciała, 
wywołane wysiłkiem lokalnym, mogą mieć istotne zna-
czenie dla zadań ruchowych realizowanych w wielu 
dyscyplinach sportu, szczególnie w tych łączących wy-
soki poziom wysiłku fizycznego z koniecznością wyko-
nywania precyzyjnych czynności, na przykład w biatlo-
nie, w łyżwiarstwie figurowym bądź w sportach walki. 
Na podstawie modelu zachowania równowagi pozycji 
wyprostowanej jako tzw. odwróconego wahadła [21, 
22] oraz modelu lepko-sprężystego [23], opartego 
o analizę różnicy między amplitudą sygnału COP 
i środka ciężkości ciała [22, 24–26], można założyć, 
że zmęczenie mięśni trójgłowych łydki w znaczny 
sposób zaburza możliwości zachowania równowagi 
ciała w trakcie realizacji strategii stawu skokowego 
[26].

Celem pracy była ocena wielkości zmian wychwiań 
posturalnych i granic stabilności ciała w pozycji stojącej 
(stanie obunóż), zachodzących pod wpływem wysiłku 
fizycznego o charakterze lokalnym angażującym mię-
śnie związane ze stawem skokowym (głównie mięsień 
trójgłowy łydki).

Materiał i metody

Badaniu poddano grupę 16 zdrowych, sprawnych fi-
zycznie mężczyzn, systematycznie podejmujących 
aktywność fizyczną, lecz nieuprawiających wyczy-
nowo sportu. Wszyscy badani – to studenci Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu w wieku 20–22 
lat, którzy do badań zgłosili się dobrowolnie. Każdy 
z badanych został poinformowany o celu i charakterze 
badań i wyraził zgodę na ich przeprowadzenie. Badania 
poprzedzono pomiarami antropometrycznymi w zakre-
sie podstawowych charakterystyk somatycznych (wy-
sokość, masa ciała) oraz wyznaczono wskaźnik BMI 
(por. tab. 1).

Pomiar stabilności posturalnej (wychwiań postu-
ralnych i granic stabilności ciała) przeprowadzono za 
pomocą czteropodporowej, tensometrycznej, platformy 
posturograficznej AccuGaitTM System (AMTI model 
PJB-101, AMTI, Waterdown, MA), korzystano również 
z oprogramowania Balance Trainer.

Badania rozpoczęto od objaśnienia uczestnikom 
procedur badawczych. Zapoznano badanych z komen-
dami prowadzącego dotyczącymi kolejnych pomiarów, 
prawidłową techniką wykonywania prób na posturo-
grafie, a także opisano i zademonstrowano zadany 
wysiłek. Do każdej próby uczestnicy przystępowali in-
dywidualnie. Badania odbywały się w ciszy w odrębnym 
pomieszczeniu zamkniętym izolującym badanych od 
czynników, które mogły zdekoncentrować ich uwagę.

Schemat procedury badawczej przedstawiono na 
rycinie 1. Badanie obejmowało trzy sesje, przepro-
wadzone na tych samych uczestnikach z dwudniową 
przerwą między sesjami. Podczas każdej sesji pomiar 
stabilności posturalnej przeprowadzono dwukrotnie: 
przed wysiłkiem fizycznym oraz bezpośrednio po wy-
konaniu wysiłku (tj. około 5 sekund od momentu zakoń-
czenia wysiłku). Każdy pomiar trwał 30 sekund. W sesji 
I i II pomiary odbywały się w warunkach statycznych 
(stanie obunóż w bezruchu w swobodnej pozycji wypro-

Tabela 1. Wartości średnich arytmetycznych, median oraz min i max dla podstawowych charakterystyk somatycznych

Table 1. Values of means, medians, min and max for the basic somatic characteristic

Wiek (lata)
Age (years)

Wysokość ciała
Body height (cm)

Masa ciała
Body mass (kg) BMI (kg/m2)

x– ± SD 21,25 ± 0,77 184,3 ± 5,65 81,3 ± 7,88 24,0 ± 2,27

Mediana / Mediane 21 185,5 81 23,2

Min. – Max. 20–22 172–192 67 – 95 23,2 – 27,7
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stowanej) odpowiednio przy oczach otwartych oraz za-
mkniętych. W sesji III pomiary wykonano w warunkach 
dynamicznych (maksymalne wychylenia ciała w przód, 
w tył, w prawo i w lewo) przy oczach otwartych. 

Sesja I  

Na komendę prowadzącego badany ustawiał się na 
płycie pomiarowej boso w naturalnej pozycji wyprosto-
wanej, z kończynami górnymi wzdłuż tułowia. Stopy 
ustawiał na wyznaczonych wcześniej na platformie 
posturograficznej liniach (kilkucentymetrowa odległość 
miedzy piętami, stopy ustawione względem siebie pod 
kątem 30 stopni). Podczas trwania próby stopy bada-
nego nie mogły tracić kontaktu z platformą ani zmie-
niać swojego początkowego ustawienia. Zadaniem 
badanego było stać możliwie nieruchomo.

Stosując tę samą procedurę przeprowadzono po-
miar stabilności po wykonaniu wysiłku. 

Sesja II  

Pomiar stabilności posturalnej w warunkach spoczynko-
wych oraz pomiar wykonany po wysiłku przeprowadzono 
w sposób analogiczny do badania I, przy czym badani 
mieli zamknięte oczy podczas trwania pomiarów.

Sesja III  

Badanie rozpoczynano od stania w pozycji wyprostowanej. 
Na komendę prowadzącego: „proszę wychylić się w przód” 
badany wykonywał maksymalne wychylenie ciała w przód. 

Następnie proszono go, aby powrócił do pozycji wyjścio-
wej – wyprostowanej. Stosując tę samą procedurę badany 
wykonywał maksymalne wychylenia ciała w tył, w lewo 
i w prawo. Wychylenie odbywało się do granicy, do której 
badany był w stanie samodzielnie utrzymać równowagę 
bez konieczności wykonywania wykroku. Wychylenia wy-
konywano z wyprostowanym tułowiem bez zgięcia ciała 
w stawie biodrowym. W ten sam sposób powtórzono po-
miar po wykonaniu wysiłku. Obie próby przeprowadzono 
przy asekuracji osoby prowadzącej pomiary.

Zadany wysiłek polegał na wykonywaniu wielokrot-
nych wspięć obunóż na palce, stojąc w pozycji wypro-
stowanej. Wysiłek wykonywano na przygotowanym 
wcześniej stanowisku do ćwiczeń. Znajdowało się ono 
tuż obok platformy pomiarowej, tak aby maksymalnie 
skrócić czas odpoczynku przed powtórnym zajęciem 
pozycji na platformie pomiarowej. Do badania przystę-
powano boso, w wygodnym stroju sportowym. Proszono 
badanych, aby podczas wykonywania wspięć w miarę 
możliwości unosili pięty maksymalnie wysoko. 

W czasie wykonywania ćwiczenia badany pod-
trzymywał się dowolną ręką ściany, w celu ułatwienia 
utrzymania stabilnej pozycji. Zwracano uwagę, aby ba-
dani nie opierali ciężaru ciała o ścianę. Wykonywanie 
wysiłku rozpoczynano na komendę prowadzącego: 
„start”. Wspięcia wykonywano w szybkim i równym 
tempie. W czasie trwania wysiłku prowadzący mobilizo-
wał ćwiczących do rzetelnego wykonywania kolejnych 
powtórzeń. Wysiłek trwał do momentu, gdy badany 
odmówił kontynuacji ćwiczenia. Po wykonaniu wysiłku 
badany niezwłocznie zajmował miejsce na platformie 
posturograficznej.

Dzień 
Day

Sesja 
Session

Procedura 
Procedure

1 I pomiar w warunkach statycznych przy oczach otwartych
measurements under static conditions with open eyes

pre → wysiłek → post
pre → physical exercise → post

2–3 przerwa / break

4 II pomiar w warunkach statycznych przy oczach zamkniętych
 measurements under static conditions with closed eyes

pre → wysiłek → post
pre → physical exercise → post

5–6 przerwa / break

7 III pomiar w warunkach dynamicznych – maksymalne wychylenia
 measurements under static  conditions – maximum body sways

pre → wysiłek → post
pre → physical exercise → post

pre – pomiar stabilności posturalnej przed wysiłkiem / measurement of postural stability before physical exercise
post – pomiar stabilności posturalnej po wysiłku / measurement of postural stability after physical exercise   

Ryc. 1. Schemat procedury badawczej

Fig. 1. The scheme of the procedure  
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Analizę wyników przeprowadzono na podstawie 
następujących parametrów posturograficznych zwią-
zanych z przemieszczeniami środka nacisku ciała na 
platformę:
1) w warunkach statycznych:

• XRange – zakres wychwiań maksymalnych COP 
w kierunku przyśrodkowo-bocznym (ML) 

• YRange – zakres wychwiań maksymalnych COP 
w kierunku przednio-tylnym (AP) 

• Area 95% – pole wychiań COP ograniczone 
elipsą 95. centyla

• Path Lgth – długość drogi przebytej przez COP

2) w warunkach dynamicznych:
• FMax – maksymalna długość wychylenia COP do 

przodu
• BMax – maksymalna długość wychylenia COP do 

tyłu
• RMax – maksymalna długość wychylenia COP 

w prawo
• LMax – maksymalna długość wychylenia COP 

w lewo
• SA – pole obszaru wychyleń COP wyznaczone 

przez połączenie skrajnych punktów statokine-
zjogramu ( FMax, BMax, RMax, LMax).

Wyniki otrzymane podczas badań poddano anali-
zie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 
8.0. Porównano wartości parametrów spoczynkowych 
z wartościami odpowiadających im parametrów zare-

jestrowanych w próbach wykonanych po wykonaniu 
wysiłku. Do statystycznej oceny istotności różnic wyko-
rzystano test kolejności par Wilcoxona.

Analiza wyników badań

Porównując wartości parametrów otrzymanych w pró-
bach wykonywanych przy oczach otwartych (tab. 2) 
stwierdzono prawie dwukrotne zwiększenie wartości 
median dla zakresów wychwiań środka nacisku ciała 
w kierunku ML i AP po wysiłku w porównaniu z warto-
ściami przedwysiłkowymi. Wartość mediany dla zakresu 
wychwiań COP przed wykonaniem wysiłku w kierunku 
ML wyniosła 1,09 cm, a w kierunku AP 2,34 cm. Po wy-
konaniu wysiłku parametry te osiągnęły odpowiednio 
wartości: 1,99 cm i 4,4 cm (p ≤ 0,05). Wartość różnicy 
między medianami dla zakresów wychwiań COP zare-
jestrowanych przed i po wysiłku wyniosła: w kierunku 
ML 0,9 cm, czyli 82,6% wartości przedwysiłkowej, 
a w kierunku AP 2,06 cm (88% wartości przedwysił-
kowej).

Odnotowano istotne statystycznie (p ≤ 0,001) po-
wysiłkowe zwiększenie wartości mediany dla długości 
drogi pokonanej przez COP i wielkości pola wychwiań 
COP. Mediana dla długości drogi COP wzrosła z 37,67 
cm do 58,02 cm, a mediana dla pola wychwiań COP 
wzrosła z 1,71 cm2 do 5,79 cm2. Wartość różnicy me-
diany dla długości drogi oraz pola wychwiań COP za-
rejestrowanych przed i po wykonaniu wysiłku wyniosły 
kolejno: 20,35 cm (54% wartości przedwysiłkowej) 

Tabela 2. Wartości parametrów posturograficznych przed i po wysiłku w próbach w warunkach statycznych przy oczach otwartych

Table 2. Values of posturographic parameters before and after physical exercise in trials under static conditions with open eyes

Parametr
Parameter          

x– ± SD Mediana / Mediane Różnica (%)
Difference (%)

Test Wilcoxona
Wilcoxon’s testpre post pre post

XRange (cm) 1,63 ± 1,42 3,03 ± 3,10 1,09 1,99 0,90       (82,6%)  Z = 2,86**

YRange (cm) 3,09 ± 1,77 4,56 ± 1,51 2,34 4,40 2,06       (88%) Z = 2,67**

Path Lgth (cm) 39,71 ± 9,38 60,28 ± 15,51 37,67 58,02 20,35        (54%) Z = 3,52***

Area 95% (cm2) 2,45 ± 2,84 7,12 ± 7,85 1,71 5,79 4,08       (238,6%) Z = 3,57***

     ** – p≤0,01
    *** – p≤0,001
XRange – zakres wychyleń maksymalnych COP w kierunku przyśrodkowo-bocznym (ML) 
YRange – zakres wychyleń maksymalnych COP w kierunku przednio-tylnym (AP) 
Area 95% – pole wychyleń COP ograniczone elipsą 95. centyla
Path Lgth – długość drogi przebytej przez COP

XRange – the range of maximum sway of the COP in medio-lateral direction (ML)
YRange – the range of maximum sway of the COP in anterior-posterior direction (AP)
Area 95% – the elliptic (95 percentile) sway area of the COP 
Path Lgth – the path length covered by the COP
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i 4,08 cm2 (238,6% wartości zarejestrowanej przed wy-
siłkiem).

Analizując wyniki otrzymane w próbach przeprowa-
dzonych przy oczach zamkniętych (tab. 3) nie stwier-
dzono wywołanych wysiłkiem statystycznie istotnych 

zmian w wartości median dla zakresów wychwiań COP 
w kierunku AP. Odnotowano natomiast istotne staty-
stycznie (p ≤ 0,05) zwiększenie wartości median dla 
zakresu wychwiań COP w kierunku ML z 0,86cm do 
1,09cm po wysiłku. Wartość różnicy median dla zakre-

Tabela 3. Wartości parametrów posturograficznych przed  i po wysiłku w próbach w warunkach statycznych przy oczach zamkniętych

Table 3. Values of posturographic parameters before and after physical exercise in trials under static conditions with closed eyes

Parametr
Parameter

x– ± SD Mediana
Mediane Różnica (%)

Difference (%)
Test Wilcoxona
Wilcoxon’s test

pre post pre post

XRange  (cm) 0,97 ± 0,46 1,33 ± 0,68 0,86 1,09 0,23    (26,7%) Z = 3,38***

YRange  (cm) 2,72 ± 1,30 3,21 ± 1,24 2,24 2,67 0,43   (19,2%) Z = 1,63ns

Path Lgth (cm) 44,58 ± 8,37 55,05 ± 14,15 41,44 52,72 11,28    (27,2%) Z = 2,72**

Area 95% (cm2) 1,56 ± 1,32 2,48 ± 1,54 1,03 2,15 1,12    (108,7%) Z = 2,39*

       * – p≤0,05   
     ** – p≤0,01
    *** – p≤0,001
   ns – brak istotności statystycznej
XRange – zakres wychyleń maksymalnych COP w kierunku przyśrodkowo-bocznym (ML) 
YRange – zakres wychyleń maksymalnych COP w kierunku przednio-tylnym (AP) 
Area 95% – pole wychyleń COP ograniczone elipsą 95. centyla
Path Lgth – długość drogi przebytej przez COP

ns –  lack of statistic significance
XRange – the range of maximum sway of the COP in medio-lateral direction (ML)
YRange – the range of maximum sway of the COP in anterior-posterior direction (AP)
Area 95% – the elliptic (95 percentile) sway area of the COP 
Path Lgth – the path length covered by the COP

Tabela 4. Wartości parametrów posturograficznych przed i po wysiłku w próbach w warunkach dynamicznych przy oczach otwartych

Table 4. Values of posturographic parameters before and after physical exercise in trials under dynamic conditions with open eyes

Parametr
Parameter

X ± SD Mediana
Mediane Różnica (%)

Difference (%)
Test Wilcoxona
Wilcoxon’s test

pre post pre post

FMax  (cm) 14,67 ± 1,49 14,72 ± 1,26 14,44 14,80 0,36 (2,5%) Z = 0,07 ns

BMax  (cm) –14,51 ± 1,57 –15,08 ± 1,48 –14,79 –15,38 0,59 (4,0%) Z = 1,68 ns

RMax  (cm) 9,73 ± 1,05 9,66 ± 1,66 9,38 9,77 0,39 (4,2%) Z = 0,36 ns

LMax  (cm) –9,34 ± 1,06 –9,62 ± 1,67 –9,42 –9,66 0,24 (2,5%) Z = 0,73 ns

SA (cm2) 279,61 ± 41,33 288,94 ± 57,45 278,55 285,45 6,90 (2,5%) Z = 1,40 ns

ns   –  brak istotności statystycznej
FMax – maksymalne położenie COP podczas wychylenia do przodu
BMax – maksymalne położenie COP podczas wychylenia do tyłu
RMax – maksymalne położenie COP podczas wychylenia w prawo
LMax – maksymalne położenie COP podczas wychylenia w lewo
SA  –  pole obszaru wychyleń COP

ns   –  lack of statistic significance
FMax – the maximum displacement of the COP during forward body sway
BMax – the maximum displacement of the COP during backward body sway
RMax – the maximum displacement of the COP during leftward body sway
LMax – the maximum displacement of the COP during rightward body sway
SA  – the sway area of the COP
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sów wychwiań COP przy oczach zamkniętych wyniosły 
odpowiednio: w kierunku ML 0,23 cm (26,7%), a w kie-
runku AP 0,43 cm (19,2%) wartości przedwysiłkowej.

Statystycznie istotne różnice (p ≤ 0,001) stwier-
dzono w długości drogi pokonanej przez COP. Wartość 
mediany dla tego parametru w warunkach spoczynko-
wych wyniosła 41,44 cm i zwiększyła się do 52,72 cm 
po wykonaniu wysiłku. Odnotowany wzrost tego para-
metru (11,28 cm) stanowi 27,2% jego wartości przed-
wysiłkowej. 

Wartość mediany dla wielkości obszaru wychwiań 
COP przy oczach zamkniętych wzrosła z 1,03 cm2 do 
2,15 cm2 po wysiłku (p ≤ 0,05). Odnotowany 1,12 cm2 
wzrost wielkości obszaru wychwiań po wykonaniu wy-
siłku stanowił 108,7% wartości przedwysiłkowej tego 
parametru.

Analizując wielkości parametrów zarejestrowanych 
przed oraz po wysiłku w próbach wykonywanych w wa-
runkach dynamicznych (tab. 4) nie stwierdzono staty-
stycznie istotnych różnic w żadnym z analizowanych 
parametrów. Wartości różnic median dla poszczegól-
nych parametrów zarejestrowanych przed i po wysiłku 
były nieznaczne i stanowiły ok. 2–4% ich wartości 
przedwysiłkowej.

Dyskusja

Analiza pomiarów wykonanych przy oczach otwar-
tych jednoznacznie wskazała na występowanie po-
wysiłkowych zaburzeń stabilności posturalnej ciała. 
Stwierdzono istotne statystycznie wyższe wartości 
wszystkich badanych parametrów zarejestrowanych po 
wykonaniu wysiłku w porównaniu do wartości zareje-
strowanych przed wysiłkiem. Odnotowano ponad 80% 
wzrost zakresów wychwiań COP w kierunkach ML 
i AP. Zbliżone wyniki otrzymali Yaggie i McGregor [15], 
którzy odnotowali istotnie wyższe wartości wychwiań 
COP w kierunkach ML i AP po wysiłku fizycznym po-
legającym na wielokrotnie powtarzanych grzbietowych 
i podeszwowych zgięciach stopy. Autorzy ponadto za-
obserwowali, że po 20 minutach wartości parametrów 
powracają do wartości spoczynkowych. 

W ocenie zaburzeń stabilności posturalnej ciała po-
dobny wysiłek do zastosowanego w niniejszym badaniu 
wykorzystali Adlerton i Moritz [27]. Badani wykonywali 
wielokrotne wspięci na palce w pozycji stania jednonóż. 
Podobnie jak w niniejszym badaniu autorzy odnotowali 
istotne statystycznie powysiłkowe zwiększenie średniej 
wartości wychwiań COP zarówno w kierunku ML jak 
i AP. Odmienne wyniki otrzymali Gribble i wsp. [5], któ-

rzy stwierdzili zwiększenie wychwiań COP w kierunku 
ML po wykonaniu wysiłku, natomiast nie odnotowali 
istotnych statystycznie zmian w kierunku AP. W badaniu 
wykorzystano inną formę wysiłku niż w niniejszej pracy 
– ćwiczenie polegające na wielokrotnych zgięciach 
podeszwowych i grzbietowych stopy, co może wska-
zywać, iż zmiany w obrazie wychwiań posturalnych są 
specyficzne w zależności od poddawanej zmęczeniu 
grupy mięśniowej.

W badaniach własnych stwierdzono istotne staty-
stycznie zwiększenie obszaru wychwiań COP, którego 
wartość po wysiłku fizycznym zwiększyła się o 238% 
w porównaniu z wartością zarejestrowaną przed wysił-
kiem. Mniejsze, ale także istotne statystycznie zmiany 
w wartości tego parametru odnotowali m.in. Nardone 
i wsp. [3] – 78% zwiększenie obszaru wychwiań COP 
po wysiłku na bieżni stacjonarnej, natomiast Davidson 
i wsp. [19] – 50% zwiększenie obszaru wychwiań COP 
wywołane zmęczeniem mięśni grzbietu. Podobnie 
kształtuje się sytuacja w przypadku długości drogi 
przebytej przez COP. Odnotowano, istotne statystycz-
nie, ponad 58% zwiększenie tego parametru co jest 
zgodne z  wynikami otrzymanymi przez Nordone i wsp. 
[3], którzy zaobserwowali po wysiłku 47% zwiększenie 
długości drogi przebytej przez COP. Nie odnaleziono 
natomiast podobnej analizy w piśmiennictwie związa-
nym z badaniami, w których wykorzystywano lokalne 
wysiłki angażujące mięśnie kończyn dolnych.

Zdaniem Błaszczyka [28], utrzymanie stabilnej 
postawy zależy od dwóch czynników: s z y b k o ś c i, 
z jaką układ nerwowy jest w stanie rozpoznać wystą-
pienie zaburzenia przetwarzając otrzymane z recepto-
rów informacje oraz s p r a w n o ś c i  a p a r a t u  r u -
c h o w e g o, którego zadaniem jest wykonać program 
przeciwdziałający utracie równowagi. Wysiłek fizyczny 
powoduje zmęczenie układu nerwowego i aparatu 
ruchu, zaburzając ich prawidłowe funkcjonowanie. 
Skutkiem tego jest pogorszenie wydolności systemu 
utrzymania stabilnej postawy ciała, czego dowodem 
jest zaobserwowane w badaniu zwiększenie wartości 
parametrów poddanych analizie.

Otrzymany przy oczach zamkniętych obraz zabu-
rzeń stabilności posturalnej różni się od przedstawio-
nego powyżej, co jest wynikiem zmiany warunków 
przeprowadzania pomiaru i ograniczenia dopływu do 
systemu kontroli stabilności ciała informacji z narządu 
wzroku. Analiza wartości parametrów z prób przepro-
wadzonych przy oczach zamkniętych wykazała, że 
wysiłek spowodował 27% zwiększenie zakresu wy-
chwiań COP w kierunku ML. Odmienne wyniki uzyskali 
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Vuillerme i wsp. [29]. Jako czynnik wywołujący zmę-
czenie wykorzystali oni powtarzane do maksymalnego 
zmęczenia wspięcia odwrotne. Zaobserwowano, że 
wysiłek powoduje zwiększenie wartości wychwiań COP 
w obu kierunkach, jednak wychywiania w kierunku AP 
były zdecydowanie większe niż w kierunku ML. 

W niniejszym badaniu zmiany odnotowano także 
w przypadku długości drogi i obszaru wychwiań COP. 
Wielkość obszaru wychwiań wzrosła o ponad 100%, 
a długość drogi – o 27% w porównaniu z wartościami 
przedwysiłkowymi. Wyniki te zbliżone są do wyników 
uzyskanych przez Nardone i wsp. [3], którzy odnotowali 
zwiększenie o 24% długości drogi COP pod wpływem 
zmęczenia wysiłkiem fizycznym, jednak w przypadku 
obszaru wychwiań nie stwierdzili różnic istotnych sta-
tystycznie. Zaznaczyć należy, iż podobnie jak w przy-
padku badań przy oczach otwartych, brak jest po-
dobnych analiz bezpośrednio dotyczących lokalnych 
wysiłków angażujących mięśnie kończyn dolnych.

Powyższe wyniki wskazują, że spowodowane wy-
siłkiem fizycznym zmiany w stabilności posturalnej 
ciała zachodzą zarówno przy oczach otwartych, jak 
i przy oczach zamkniętych. Analizując wyniki stwier-
dzono jednak znacznie mniejszy wzrost wartości pa-
rametrów przy oczach zamkniętych niż przy oczach 
otwartych. Wzrost wartości zakresów wychwiań COP 
przy oczach zamkniętych był prawie czterokrotnie 
mniejszy, natomiast powysiłkowy wzrost wartości 
długości drogi i obszaru wychwiań COP był dwukrot-
nie mniejszy w porównaniu z wartościami otrzyma-
nymi w przypadku pomiarów przy oczach otwartych. 
Wyniki te są zgodne z wynikami Nardone i wsp. [3], 
którzy odnotowali dwukrotnie większy powysiłkowy 
wzrost długości drogi i obszaru wychwiań przy oczach 
otwartych w porównaniu ze wzrostem zarejestrowa-
nym przy oczach zamkniętych. Zachowanie stabilnej 
pozycji stojąc z oczami otwartymi, jest czynnością 
odruchową, wykonywaną mechanicznie. Polega ona 
na podświadomym utrzymywaniu zaprogramowanego 
położenia ciała w pozycji pionowej [30]. Zdecydowanie 
trudniejsze jest natomiast wykonanie tego samego za-
dania z oczami zamkniętymi. Wymaga ono od bada-
nych dużej koncentracji podczas wykonywania próby, 
która umożliwiłaby rekompensację braku docierają-
cych do mózgu z układu wzrokowego informacji doty-
czących położenia ciała i poszczególnych jego części 
w przestrzeni. Istnieje prawdopodobieństwo, że przy-
czyną mniejszych różnic odnotowanych przy oczach 
zamkniętych jest skupienie uwagi badanych na świa-
domym kontrolowaniu położenia środka nacisku ciała 

w możliwie ograniczonym miejscu. Badani starali się 
stać nieruchomo, czego skutkiem były mniejsze warto-
ści wychwiań COP.  

Z drugiej strony, zgodnie z założeniami modelu lep-
ko-sprężytego zaproponowanego przez Kuczyńskiego 
[23], głównym mechanizmem utrzymywania równowagi 
jest sztywność posturalna, której wielkość jest regulo-
wana przez układ nerwowy, w zależności od trudności 
wykonywanego zadania oraz indywidualnych możli-
wości osoby wykonującej zadanie. Wyższe wartości 
sztywności posturalnej wywołane zmianą napięcia 
mięśni posturalnych odpowiadają mniejszym odchy-
leniom ciała od pionu [22]. W pomiarach stabilności 
posturalnej ciała u studentów, prowadzonych przez 
Kuczyńskiego [31], zauważono, że wraz ze wzrostem 
stopnia trudności wykonywanego zdania rośnie sztyw-
ność posturalna, na co wskazują mniejsze wychwiania 
COP. Prawdopodobne jest zatem, iż zarejestrowany 
w niniejszym badaniu mniejszy powysiłkowy wzrost 
wychwiań ciała w staniu z oczami zamkniętymi niż 
z oczami otwartymi wynika ze zwiększonej sztywności 
posturalnej, będącej odpowiedzią na utrudnione wa-
runki wykonania zadania.

W pomiarach maksymalnych wychwiań ciała w kie-
runkach ML i AP oceniano wpływ wysiłku fizycznego 
na obszar wyznaczony przez granice stabilności po-
sturalnej ciała. Granice stabilności wyznaczają obszar, 
w obrębie którego człowiek może kontrolować i korygo-
wać wychylenia środka nacisku ciała nie wykonując wy-
kroku. Wtedy gdy COP przekroczy tę granicę, człowiek 
nie jest w stanie przywrócić go do swojego normalnego 
położenia bez zmiany płaszczyzny podparcia, czyli bez 
odrywania stóp od podłoża. Wykonuje wykrok, gdyż 
w przeciwnym wypadku zaburzenie równowagi dopro-
wadzi do upadku [28].

Porównując wielkości obszarów granic stabilno-
ści posturalnej nie stwierdzono zmian wywołanych 
wysiłkiem fizycznym. Otrzymane wielkości zakresów 
wychyleń COP, a także  zarejestrowane wartości mak-
symalnych wychyleń w kierunku ML oraz AP przed i po 
wysiłku były statystycznie nieistotne. Przyczyną tego 
może być fakt, że stabilność postawy utrzymywana jest 
dzięki naprzemiennym pobudzaniu i wzajemnym współ-
działaniu wszystkich mięśni antygrawitacyjnych, a nie 
ich pojedynczych grup mięśniowych [32]. Wywołane 
wysiłkiem lokalnym zmęczenie jest zbyt małą ingeren-
cją, aby zakłócić funkcjonowanie całego układu mię-
śniowego stabilizującego postawę i doprowadzić do 
obniżenia obszaru stabilności posturalnej ciała. Sądzić 
można, że odmienny obraz zaburzeń otrzymano by 
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w przypadku zastosowania wysiłku o charakterze glo-
balnym wywołującym zmęczenie większości grup mię-
śniowych odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności 
posturalnej ciała.

Wnioski

Analiza wyników przedstawionych w niniejszej pracy, 
a dotyczących oceny zaburzeń stabilności posturalnej 
ciała zachodzących po wysiłku fizycznym u młodych 
aktywnych fizycznie mężczyzn pozwala na sformuło-
wanie następujących wniosków:
1. Wysiłek fizyczny o charakterze lokalnym anga-

żujący mięśnie związane ze stawem skokowym 
(głównie mięsień trójgłowy łydki) powoduje zmiany 
w zakresie wychwiań posturalnych ciała. Wskazuje 
na to zarejestrowany powysiłkowy wzrost warto-

ści zakresów wychwiań COP w kierunku ML i AP, 
długości drogi i pola wychwiań COP w warunkach 
statycznych zarówno przy oczach otwartych jak 
i zamkniętych.

2. Wywołane wysiłkiem fizycznym zwiększenie wy-
chwiań COP jest większe w przypadku pomiarów 
przy oczach otwartych aniżeli przy oczach za-
mkniętych.

3. Wysiłek fizyczny o charakterze lokalnym angażujący 
mięśnie związane ze stawem skokowym (głównie 
mięsień trójgłowy łydki) nie powoduje zmian w wiel-
kości granic stabilności ciała. Zastosowany wysiłek 
był zbyt małą interwencją naruszającą funkcjono-
wanie całego układu mięśniowego stabilizującego 
postawę aby doprowadzić do ograniczenia obszaru 
stabilności posturalnej ciała.
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ACCURACY IN CHOSEN MOTOR TASKS IN MEN
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Cel badań. We współczesnej grze w piłkę nożną zwiększają się wymagania dotyczące przygotowania moto-
rycznego zawodników. Znaczenie w teorii i praktyce sportowej wiedzy o przejawach siły i dokładności siłowej 
u piłkarzy nożnych skłoniły do prowadzenia badań w celu: (1) ustalenia poziomu globalnej dokładności siłowej 
w zależności od zadanej wartości siły, stanowiącej część maksymalnej globalnej siły statycznej; (2) określenia 
poziomu dokładności siłowej kończyn dolnych w zależności od zadanej wartości siły, odniesionej do maksy-
malnej siły statycznej kończyn dolnych.

Materiał. Badaniami objęto 45 studentów czwartego roku ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim, w wieku 23–30 
lat, średnia wieku – to 23,6 ± 1,14 lat. 

Wyniki. Wartość średnia maksymalnej siły globalnej wyniosła 1166,51 ± 251 N. Globalna dokładność 
siłowa dla 10% wartości siły maksymalnej osiągnęła 32,6 ± 21,1%.  Największą dokładność badani uzyskali 
w próbie 90% siły maksymalnej – 7,7 ± 7,62%. W pomiarach maksymalnej lokalnej siły statycznej kończyn 
dolnych uzyskano podobne wyniki jak w pomiarach siły globalnej. Średnia wartość maksymalnej siły sta-
tycznej prawej kończyny dolnej wyniosła 253,07 ± 53,50 N. Dokładność na poziomie 10% siły maksymalnej 
osiągnęła 44,78 ± 16,24%. Dążąc do odtworzenia dokładności 90% siły maksymalnej uzyskano dokładność 
8,53 ± 8,46%. Średnia wartość wyniosła dla lewej kończyny dolnej 239,93 ± 49,39 N. Dokładność na pozio-
mie 10% wartości maksymalnej –  49,05 ± 15,79%, podczas gdy na poziomie 90% wartości maksymalnej 
stanowiła 7,82 ± 8,37%. 

Wnioski. Stwierdzono, że poziom dokładności siłowej związanej z odtworzeniem żądanej wielkości siły 
statycznej – globalnej i kończyn dolnych – zwiększa się wraz ze wzrostem wielkości żądanej siły. 

Aim of the study. In contemporary football, motor conditioning requirements are becoming stricter and 
stricter. The significance of knowledge about the manifestation of strength and strength accuracy in football 
players in sports theory and practice has inspired the research in order to: (1) evaluate the level of global strength 
accuracy in relation to the value of strength employed – accounting for the part of maximum global static strength;  
(2)  determine the level of strength accuracy of the lower limbs in relation to the value of strength employed – 
referring to maximum static strength of the lower limbs. 

Material. Research was carried out on 45 students of Physical Education Academy in Gorzów Wielkopolski. 
The subjects were from 23 to 30 years of age and average being 23.6 ± 1.14 years.   
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Results. The average value of maximum global force equaled 1166.5 ± 251.0 N. The global strength accuracy 
for the 10% of the maximum strength value amounted to 32.6 ± 21.1%.  The subjects obtained the highest accu-
racy in the test drawing on the 90% maximum force – 7.7 ± 7.6%. In the measurements of maximum local static 
strength of the lower limbs the results were similar to those obtained in the measurements of global strength. 
The average value of maximum static strength of the lower right limb equaled 253.2 ± 53.5 N. The accuracy at 
the level of the 10% of maximum strength reached 44.78 ± 16,24%. In an attempt to reconstruct the accuracy 
equal to the 90% of maximum strength, accuracy amounting to 8.5 ± 8.5% was obtained. The average value for 
the lower left limb equaled 239.9 ± 49.4 N. The accuracy at the level of the 10% of maximum value reached 49.1 
± 15.8%, while at the level of the 90% of maximum value equaled 7.8 ± 8.4%.

Conclusions. It was affirmed that the level of strength accuracy connected with the reconstruction of the 
demanded value of static strength – global and that of lower limbs, went up alongside with an increase in the 
value of the demanded strength. 

Wstęp 

Współczesna piłka nożna stawia przed zawodnikami 
coraz większe wymagania z zakresu wytrenowania 
motorycznego. Powinno ono mieć charakter wszech-
stronny i obejmować przygotowanie wytrzymałościowe, 
szybkościowe, siłowe i koordynacyjne. Gra w piłkę 
nożną wymaga również opanowania szerokiego za-
kresu działań technicznych i taktycznych. W ostatnim 
czasie szczególnego znaczenia nabiera mentalne 
wspomaganie zawodnika.

Niezależnie od pozycji na boisku każdy zawodnik 
powinien cechować się wysokim poziomem przygo-
towania kondycyjnego i koordynacyjnego, jak bowiem 
podaje Chmura [1] w czasie meczu zawodnicy wyko-
nują około 1000 różnych czynności ruchowych, które 
zmieniają się średnio co 6 sekund. Osiągnięcie takiego 
poziomu wymaga realizacji regularnego i racjonalnie 
zaplanowanego procesu treningowego. Szkolenie 
sportowe zgodnie z zasadami periodyzacji powinno 
obejmować trening wszechstronny, ukierunkowany oraz 
specjalistyczny, dzięki któremu zawodnik dochodzi do 
poziomu mistrzostwa sportowego [2]. Tak zaplanowany 
wieloletni proces umożliwia stworzenie odpowiedniego 
fundamentu funkcjonalnego w postaci przygotowania 
ogólnego oraz umożliwia w przyszłości osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych. 

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia 
nabiera przygotowanie koordynacyjne, które staje się 
dopełnieniem szkolenia sportowego piłkarzy. Dzięki 
niemu możliwe jest uruchomienie rezerw dotychczas 
niewykorzystywanych lub używanych w niewielkim 
stopniu. Z badań Rynkiewicza [3] wynika, że koordy-
nacyjne zdolności motoryczne, niezależnie od wrodzo-
nych możliwości układu nerwowego, są w większym 
stopniu niż zdolności kondycyjne uwarunkowane śro-
dowiskowo. Zatem w procesie rozwijania obydwu ro-
dzajów zdolności motorycznych należy wykorzystywać 

zadania ruchowe doskonalące procesy informacyjne, 
związane z przewodzeniem bodźców i tworzeniem 
programów ruchu oraz wymagające zaangażowania 
mechanizmów energetycznych [5]. 

Siła, pomimo jej uwarunkowań genetycznych, w naj-
większym stopniu podlega wytrenowaniu [6]. Stwarza 
to możliwości jej kształtowania w zakresie zgodnym 
z wymogami dyscypliny sportowej. W grze w piłkę 
nożną nie jest wymagany maksymalny, lecz optymalny 
poziom przejawiania siły. Zatem taki, który zapewni nie-
zbędną skuteczność działań wykonywanych w czasie 
gry. Skuteczne wykorzystanie siły podczas gry w piłkę 
nożną nie jest związane z wysokim poziomem maksy-
malnej siły globalnej. Szczególnie istotne jest opano-
wanie dwóch przeciwstawnych rodzajów umiejętności. 
Są one związane z precyzyjnym lub bardzo silnym ude-
rzeniem piłki. Wykonywanie tych czynności wymaga 
zatem znacznego poziomu dokładności siłowej oraz 
zdolności siłowo-szybkościowych kończyn dolnych, 
przejawiających się w wielkości rozwijanej mocy [7, 
8]. Ponadto nie można zapominać, że przygotowanie 
siłowe piłkarza nożnego wymaga nie tylko kształtowa-
nia siły kończyn dolnych, ale również odpowiedniego 
trenowania siły mięśni górnych części ciała. Takie po-
stępowanie jest zgodne z zasadą wszechstronności 
w treningu. Odpowiednio rozwinięty gorset mięśniowy 
pozwoli na utrzymanie stabilnej postawy ciała.

Badania dokładności siłowej nie są zbyt powszechne 
zwłaszcza w zakresie dotyczącym piłki nożnej. Nieliczni 
podejmujący próby określenia zależności istniejących 
między siłą a dokładnością siłową dochodzili często 
do sprzecznych wyników [9, 10, 11, 3]. Stwierdzono, że 
istnieją pewne zależności pomiędzy koordynacyjnymi 
zdolnościami motorycznymi a zdolnościami siłowymi 
i siłowo-szybkościowymi [12]. Z badań Wyżnikiewicz-
-Kopp [13] wynika natomiast, że zależności pomiędzy 
koordynacyjnymi a kondycyjnymi zdolnościami moto-
rycznymi występowały jedynie sporadycznie. Można 
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sądzić, że globalna i lokalna dokładność siłowa zależą 
od maksymalnej globalnej siły statycznej [3, 5]. 

Złożoność poruszanych zagadnień oraz ich zna-
czenie w teorii i praktyce sportowej skłoniły do prowa-
dzenia badań nad przejawami siły i dokładności siłowej 
u piłkarzy nożnych, których celem było:
1. Ustalenie poziomu globalnej dokładności siłowej 

w zależności od zadanej wartości siły, stanowiącej 
część maksymalnej globalnej siły statycznej.

2. Określenie poziomu dokładności siłowej kończyn 
dolnych (oddzielnie dla prawej i lewej kończyny) 
w zależności od zadanej wartości siły, odniesionej 
do maksymalnej siły statycznej kończyn dolnych.

Przed przystąpieniem do badań przyjęto następu-
jące hipotezy:
1. Globalna dokładność siłowa poprawia się wraz ze 

zbliżaniem się żądanej wartości siły do poziomu 
maksymalnej globalnej siły statycznej.

2. Dokładność siłowa kończyn dolnych wykazuje wyż-
szy poziom w przypadku parametrów zbliżonych do 
maksymalnych wartości siły statycznej.

Materiał i metody

Badaniami objęto na 45 studentów czwartego roku 
specjalności trenerskiej Zamiejscowego Wydziału 
Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Byli oni 
w wieku 23–30 lat, przy czym średnia wieku wyniosła 
23,6 ± 1,14 lat (tab. 1). Wśród badanych studentów 
były osoby specjalizujące się w pływaniu, koszykówce, 
siatkówce i piłce nożnej. Wszyscy, niezależnie od spe-
cjalności, objęci byli podobnym programem nauczania. 
Oprócz zajęć wspólnych dla wszystkich grup studenci 
uczestniczyli w zajęciach praktycznych, odpowiednich 
dla swojej dyscypliny sportowej, w wymiarze 90 minut 
tygodniowo. Uczęszczanie przez studentów na zajęcia 
poszczególnych specjalności nie było jednoznaczne 
z uprawianiem przez nich danej dyscypliny sportu.

Przed przystąpieniem do badań każdy student zo-
stał poinformowany o charakterze badań, ilości prób 
oraz zapoznany z ich przebiegiem. Wszystkich ba-
danych poddano pomiarom wysokości i masy ciała. 
Badania dotyczące siły maksymalnej i dokładności 
siłowej kończyn dolnych przeprowadzono w warun-
kach laboratoryjnych. W trakcie sesji obowiązywał strój 
i obuwie sportowe. Każda sesja pomiarowa poprze-
dzona była standardową rozgrzewką trwającą 10 mi-
nut. Podczas badań studenci byli motywowani do mak-
symalnie precyzyjnego wykonania wszystkich prób. 

Globalną maksymalną siłę statyczną mierzono 
w leżeniu przodem na poziomej ławeczce.  W tej po-
zycji osoby badane, mając wyprostowane ramiona, 
trzymały drążek połączony z dynamometrem. Dążąc 
do rozciągnięcia dynamometru, określono globalną 
maksymalną siłę statyczną i dokładność siłową mięśni 
tułowia oraz zmiany tych parametrów w funkcji czasu. 
Uzyskiwane wyniki rejestrowano i zapisywano w kom-
puterze [3].

Tabela 1. Charakterystyka osób badanych (n = 45)

Table 1. Subjects profile (n = 45)

Wiek 
[lata]

Masa ciała 
[kg]

Wysokość ciała 
[m]

M 23,6 79,8 1,80

SD 1,1 9,5 0,06

min. 23,0 64,0 1,70

max. 30,0 100,0 1,90

Ryc. 1. Standardowa pozycja badanego podczas pomiaru maksymalnej 
siły mięśni prostujących tułów w warunkach statycznych [3, 4]

Fig. 1. Standard test position during the measurement of maximal muscle 
strength of straightening the trunk muscles under static conditions [3, 4]

Badany miał za zadanie w dowolnie wybranym 
przez siebie momencie rozwinąć maksymalną siłę, 
a następnie odtworzyć zadaną jej procentową wartość. 
Dokładność siłową określano na pięciu poziomach wy-
noszących: 10%, 25%, 50%, 75% oraz 90% wartości 
maksymalnej [3, 5]. Drążek należało trzymać uchwy-
tem zamkniętym. Zwracano również uwagę, aby ra-
miona w trakcie badania były wyprostowane. 

Pomiaru siły maksymalnej dokonano za pomocą 
dynamometru o zakresie 5000 N, któremu odpowiadało 
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napięcie wynoszące 1000 mV. Dokładność pomiaru 
wynosiła 0,5 N. Analogowe rezultaty pomiaru siły prze-
twarzano na zapis cyfrowy poprzez przetwornik analo-
gowo-cyfrowy i w tej postaci zapisywano w pamięci PC 
(ryc. 1, 2). Częstotliwość próbkowania wynosiła 50 Hz, 
co umożliwiło określenie czasu przejawiania siły z do-
kładnością do 0,02 s [3].

Do pomiaru siły i dokładności siłowej kończyn dol-
nych zastosowano dynamometr tensometryczny, który 
z jednej strony przymocowano do drabinki gimnastycz-
nej, z drugiej natomiast za pomocą linki elastycznej oraz 
specjalnej opaski mocującej łączył się on z kończyną 
dolną osoby badanej. Opaska obejmowała śródstopie 
stopy wspiętej na palce. Mimo że linka stalowa umożliwia 
rejestrację rzeczywistego przebiegu zmian siły w funkcji 
czasu, to jednak w stanowisku pomiarowym wykorzy-
stano linkę elastyczną. Dokonano takiego wyboru, ponie-
waż zmniejsza ona ryzyko kontuzji ćwiczących i chociaż 
częściowo tłumi drgania powstałe w wyniku działania na 
nią siły zewnętrznej (ryc. 2). W całym zakresie pomia-
rowym (0 – 500 N) nie stwierdzono statystycznie zna-
czących różnic pomiędzy wartościami siły i czasami ich 
osiągania w pomiarach wykonywanych przy zastosowa-
niu uwięzi elastycznej oraz sztywnej.

Osoba badana stawała w wyznaczonym miejscu 
w następującej pozycji: stopy rozstawione na szero-
kość bioder, noga postawna lekko ugięta, noga ude-
rzająca wspięta na palce, zgięta w stawach skokowym, 
kolanowym i biodrowym, palce stopy nogi uderzającej 
znajdowały się na wysokości pięty nogi postawnej. W 
pomiarach wyeliminowano dotykanie podłoża palcami 
stopy nogi uderzającej. Tak ustawiony badany miał za 
zadanie w dowolnie wybranym momencie rozwinąć 
maksymalny poziom siły i odtworzyć zadaną procen-
tową wartość tej maksymalnej. Dokładność siłową 
określano na pięciu poziomach: 10%, 25%, 50%, 75% 
oraz 90% wartości maksymalnej [3, 5]. Próbę wykony-
wano kończyną dolną prawą, a następnie lewą. Badany 
nie mógł utracić równowagi. Niedopuszczalne było też 
opieranie się palcami stopy kończyny, w której doko-
nywano pomiaru, o podłoże. Dążono do zachowania 
stałego napięcia linki łączącej stopę osoby badanej 
z dynamometrem i drabinką (ryc. 2). 

Na podstawie maksymalnych wartości uzyskiwa-
nych w pomiarach siły globalnej oraz siły kończyn 
dolnych obliczono dla każdego badanego odpowiednie 
ich wartości, posługując się zmodyfikowanym wzorem 
podanym przez Rynkiewicza [3]:

Objaśnienia: Fmax – maksymalna siła statyczna [N]; t(Fmax) – czas narastania siły maksymalnej [s]; t(Fopt)– czas uzyskania połowy wartości maksymalnej siły staty-
cznej [s]; Fopt – wartość siły odtworzonej przez badanego w dążeniu do odtworzenia zadanej wartości siły [N]; Fzad – wielkość siły zadanej – stanowiąca część siły 
maksymalnej (odpowiednio 10 , 25, 50, 75, 90 procent siły maksymalnej) [N]

Ryc. 2. Przebieg narastania siły w funkcji czasu

Fig. 2. Force-time curve of the maximal voluntary contraction (MVC)

Tadeusz Rynkiewicz, Natalia Niewolna
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gdzie: MD – miara dokładności, wartość bezwzględna 
błędu odtworzenia zadanej wartości siły wyrażona w % 
od wartości zadanej [%];  Fopt – wartość siły odtworzo-
nej przez badanego w dążeniu do odtworzenia zadanej 
wartości siły [N]; Fzad – wielkość siły zadanej – stano-
wiąca część siły maksymalnej (odpowiednio 10, 25, 50, 
75, 90 procent siły maksymalnej) [N] [3].

Zgromadzony materiał poddano podstawowemu 
opracowaniu statystycznemu, korzystając z programu 
Statistica 8.0. Obliczono średnie arytmetyczne oraz 
odchylenia standardowe. Sprawdzono normalność roz-
kładu zmiennych. Wszystkie rozkłady miały charakter 
normalny. Dlatego za pomocą  testu-t dla zmiennych 
niezależnych obliczono istotności różnic pomiędzy 
średnimi arytmetycznymi.

Wyniki badań

W trakcie badań dokonano pomiaru maksymalnej glo-
balnej siły statycznej, a także dokładności jej odtwo-
rzenia na pięciu poziomach: 10%, 25%, 50%, 75% oraz 
90% wartości siły maksymalnej. Z uzyskanych warto-
ści wynika wyraźna prawidłowość dotycząca umiejęt-
ności odtworzenia zadanej wartości siły. Stwierdzono 
odwrotnie proporcjonalną zależność między żądaną 
(zadaną) wartością siły, odniesioną do wartości mak-
symalnych a wielkością błędu. Wartość średnia maksy-
malnej siły globalnej wyniosła 1166,5 ± 251 N (tab. 2). 
Globalna dokładność siłowa osiągana w próbie, w któ-
rej żądano odtworzenia 10% siły maksymalnej wynio-
sła 32,6 ± 21,1%.  Najdokładniej uczestnicy badani byli 
w zadaniu polegającym na dążeniu do odtworzenia 
90% siły maksymalnej – 7,7 ± 7,6%. (tab. 2).

Kolejny etap badań obejmował pomiary siły maksy-
malnej kończyn dolnych oraz dokładności jej odtworze-
nia również na pięciu poziomach. Pomiaru dokonano 
osobno dla prawej, a następnie lewej kończyny dolnej. 
W pomiarach maksymalnej lokalnej siły statycznej 
prawej kończyny dolnej została zachowana prawidło-
wość z pomiarów siły globalnej. Średnia wartość siły 
wyniosła 253,1 ± 53.5 N. Dokładność na poziomie 10% 
wartości maksymalnej osiągnęła 44,8 ± 16,2%, pod-
czas gdy dla poziomu 90% siły maksymalnej uzyskano 
rezultat 8,5 ± 8,5 %. (tab. 3). 

Analogicznym badaniom poddano lewą kończynę 
dolną. Po raz trzeci stwierdzono istnienie tendencji 
dotyczącej poprawy umiejętności odtworzenia zadanej 
procentowej wartości siły maksymalnej wraz ze zwięk-
szaniem się żądanej wielkości siły. Średnia wartość 
była równa 239,9 ± 49,4 N. Dokładność na poziomie 
10% wartości maksymalnej stanowiła 49,1 ± 15,8%, 
podczas gdy na poziomie 90% wartości maksymalnej 
wyniosła 7,8 ± 8,4% (tab. 4).

Ryc. 3. Stanowisko pomiarowe siły i dokładności osiągania jej zadanej 
wartości podczas imitacji kopnięcia [5] 

Fig. 3. The measurement stand of strength and strength accuracy to achieve 
the target value during the imitation kicks  [5] 

Tabela 2. Zestawienie wartości siły globalnej oraz dokładności siłowej w zależności od względnej wartości żądanej siły (n = 45)

Table 2. The values of maximum global static strength and global strength accuracy in relation to the relative value of the target strength (n = 45)

F max. [N]
Dokładność siłowa w odtwarzaniu zadanej wartości stanowiącej część  

maksymalnej globalnej siły statycznej  [%]
10 25 50 75 90

M 1166,5 32,6 30,3 21,9 13,7 7,7
SD 251,0 21,1 14,6 13,4 9,6 7,6
min. 727,5 1,9 4,3 0,4 0,4 0,2
max. 1687,0 88,9 70,0 49,9 40,0 28,7

CV [%] 21,5 64,7 48,2 61,1 70,5 98,8
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Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy wartościami siły maksymalnej w zada-
niach wykonywanych prawą i lewą kończyną dolną. 
Istotne statystycznie różnice dokładności siłowej 
w zadaniach wykonywanych prawą i lewą kończyną 
dolną uzyskano jedynie porównując wyniki na pozio-
mie 10% i 25% siły maksymalnej. Pozostałe różnice 
w poziomie dokładności siłowej nie były znaczące 
statystycznie. 

Dyskusja 

Stwierdzono nieco większą wartość średnią siły mak-
symalnej w przypadku prawej kończyny dolnej, co 
może być związane z lateralizacją. Wszyscy badani 
deklarowali jako dominującą prawą kończynę dolną. 
Jest ona częściej używana i przypuszczalnie z tym 
łączą się większe możliwości przejawiania siły w czyn-
nościach ruchowych wykonywanych prawą kończyną 
dolną. Zgodnie z poglądami Sainburga [14] dominująca 
półkula mózgowa odpowiada za wielkość momentu siły 
mięśniowej w ćwiczeniach, w których schemat działa-
nia został uprzednio zaplanowany.

Analiza wyników pomiarów dokładności siło-
wej wskazuje na istnienie szeregu prawidłowości. 
Stwierdzono poprawę poziomu dokładności siłowej 
wraz ze zwiększaniem się koniecznej do odtworzenia 
wartości siły. Taką tendencję stwierdzono zarówno 
w wysiłkach o globalnym charakterze, jak też wymaga-
jących odtworzenia zadanej wartości siły prawej i lewej 
kończyny dolnej. Jest to prawdopodobnie związane 
z brakiem doświadczenia w wykonywaniu czynności 
ruchowych angażujących mięśnie prostowniki tuło-
wia oraz kończyn dolnych, w których niezbędne jest 
przejawienie niewielkich wartości siły. Takie zadania 
ruchowe są sporadycznie stosowane w treningu oraz 
niezbyt często pojawiają się podczas wykonywania 
czynności życiowych. Odtwarzanie submaksymalnych 
i maksymalnych wartości siły jest częstsze. Zwłaszcza 
w czynnościach wymagających zaangażowania mięśni 
prostowników tułowia oraz mięśni kończyn dolnych. 
Stąd można się spodziewać istnienia wielu programów 
ruchowych związanych z potrzebą odtwarzania znacz-
nych wartości siły. Dlatego można je wykorzystać w dą-
żeniu do dokładnego odtworzenia dużych wartości siły 
–  75% i 90% siły maksymalnej. Niedostateczne umie-

Tabela 3. Zestawienie wartości maksymalnej siły statycznej prawej kończyny dolnej oraz jej dokładności w zależności od względnej wartości żądanej 
siły (n = 45)

Table 3. The value of maximal strength under static conditions of the right lower right limb and its strength accuracy in relation to the relative value of the 
target strength (n = 45)

F max. [N]
Dokładność siłowa w odtwarzaniu zadanej wartości  maksymalnej siły statycznej  

prawej kończyny dolnej [%]
10 25 50 75 90

M 253,1 44,8 40,4 24,1 12,8 8,5
SD 53,5 16,2 18,3 13,8 7,7 8,5
min. 180,6 14,2 7,2 1,8 1,2 0,4
max. 401,0 78,0 75,0 49,5 35,4 37,0

CV [%] 21,1 36,3 45,4 57,2 60,0 99,1

Tabela 4. Zestawienie wartości siły lokalnej lewej kończyny dolnej oraz dokładności siłowej w zależności od względnej wartości żądanej (n = 45)

Table 4. The value of maximal strength under static conditions of the left lower limb and its strength accuracy in relation to the relative value of the target 
strength (n = 45)

F max. [N]
Dokładność siłowa w odtwarzaniu zadanej wartości  maksymalnej siły statycznej  

lewej kończyny dolnej [%]
10 25 50 75 90

M 239,9 49,1 37,4 25,9 10,8 7,8
SD 49,4 15,8 17,6 15,2 12,5 8,4
min. 160,3 17,8 4,6 0,2 0,1 0,3
max. 370,3 79,3 71,1 75,2 81,2 46,7

CV [%] 20,6 32,2 47,1 58,7 116,5 107,0
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jętności dokładnego odtworzenia małych wartości siły 
w zadaniach motorycznych wymagających aktywności 
mięśni prostowników tułowia i mięśni kończyn dolnych 
wynikają z braku odpowiednich programów ruchu.

Duże zróżnicowanie wyników indywidualnych 
w przypadku odtwarzania submaksymalnych i mak-
symalnych wartości siły wynika przypuszczalnie ze 
zróżnicowanych doświadczeń indywidualnych. Inną 
przyczyną może być lepsza umiejętność wysyłania 
odpowiednich bodźców koniecznych do precyzyjnego 
napinania właściwych mięśni. W napinaniu mięśni 
kończyn dolnych należy też uwzględnić konieczność 
zachowania stabilnej postawy ciała. Niezbędna jest 
tutaj odpowiednia współpraca obydwu półkul mózgo-
wych. Niedominująca półkula odpowiada za stabilność 
postawy i działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. 
Dominująca półkula wpływa głównie na wielkość roz-
wijanej siły [14].

W grze w piłkę nożną warunki walki sportowej 
zmuszają zawodników do wielokrotnego rozwijania 
rozmaitych wartości siły od niewielkich do bliskich 
maksymalnym. Rezultaty odtworzenia 75% i 90% war-
tości siły maksymalnej były obarczone najmniejszym 
błędem. Badani, wykonując zadania wymagające roz-
winięcia znacznej siły, mogli wzorować się na swoich 
wcześniejszych doświadczeniach. Pozostałe wartości 
dokładności siłowej, uzyskane przy niższych żąda-
nych wartościach siły, świadczyć mogły o niewielkim 
wykorzystaniu takich wartości siły w dotychczasowej 
aktywności ruchowej. Jednocześnie należy dodać, że 
wysokie wartości współczynnika zmienności wskazują 
na znaczne zróżnicowanie wyników indywidualnych. 
Prawdopodobnie przyczyną jest uczestnictwo w bada-
niach osobników o bardzo różnym poziomie umiejętno-
ści ruchowych.

Umiejętność odtworzenia zadanej części wartości 
siły maksymalnej zależy od sprawności funkcjonowa-
nia receptorów kinestetycznych [15]. Do tych ostatnich 
zaliczamy proprioreceptory, czyli receptory czucia głę-
bokiego. Ich czułość i sprawność przekazu informacji 
wpływa między innymi na umiejętność odtworzenia za-
danej wartości siły. Częste pobudzanie i angażowanie 
do pracy tych struktur sprawia, że stają się one bardziej 
wrażliwe i umożliwiają bardziej precyzyjne wykonanie 
ruchów. Systematyczne pobudzanie receptorów po-
nadto doprowadza w konsekwencji do powstania nawy-
ków ruchowych. Te ostatnie – zapamiętane i zapisane 

w strukturach kory ruchowej istoty szarej mózgowia 
– umożliwiają automatyczne wykonanie ruchu, często 
bez udziału świadomości. W grach zespołowych ważne 
jest nie tyle opanowanie przez zawodników znacznej 
ilości różnych działań (nawyków czuciowo-ruchowych), 
ile nabycie umiejętności ich skutecznego stosowania 
[16]. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w ciągle 
zmieniających się warunkach gry w piłkę nożną, gdzie 
wymagana jest od zawodnika szybkość i precyzja po-
dejmowanych czynności ruchowych, a nawyki ruchowe 
mają otwarty charakter [17]. 

Trening jako proces przygotowania zawodnika do 
bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem powinien 
odwzorowywać warunki panujące na boisku w czasie 
meczu. W bezpośrednim starciu z przeciwnikiem pił-
karz winien umieć angażować szeroki zakres wielko-
ści przejawianej siły – od małego po submaksymalny 
i maksymalny. Dlatego te wymogi muszą być uwzględ-
nione w treningu. 

Wyniki badań potwierdzają przydatność postępo-
wania, którego celem jest doskonalenie dokładności si-
łowej, a w szczególności jej specyficznej odmiany, jaką 
jest dokładność uderzania piłki (kicking accuracy) [18, 
19]. Wydaje się, że należy kontynuować badania w gru-
pach zawodników o wysokim poziomie zaawansowania 
sportowego. Jedynie w ten sposób można wzbogacić 
wiedzę dotyczącą umiejętności odtwarzania zadanej 
wartości siły w różnych zakresach jej wielkości. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku czynności wyko-
nywanych kończynami dolnymi z powodu bardzo dużej 
popularności gry w piłkę nożną, w której umiejętność 
precyzyjnego wykonywania uderzeń piłki jest jedną 
z zasadniczych. 

Wnioski 

1. Poziom dokładności siłowej związanej z odtworze-
niem określonej wielkości globalnej i lokalnej siły 
statycznej zwiększa się wraz ze wzrostem wielkości 
żądanej siły. Najwyższy poziom dokładności siło-
wej uzyskano w zadaniach motorycznych wymaga-
jących odtworzenia 75% i 90% siły maksymalnej. 

2. Na podstawie analizy wyników badań nie zaob-
serwowano różnic w poziomie dokładności siłowej 
w pomiarach wykonywanych dla prawej i lewej koń-
czyny dolnej.
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Cel badań. Ocena skuteczności wpływu systematycznego uczestnictwa w treningach sportowych organi-
zowanych w ramach programu Krakowskich Ścieżek Biegowych na wskaźniki zdrowia w ujęciu normatywnym 
i holistycznym oraz efektywności ekstensywnego wzrostu objętości treningu do ich poprawy.  

Materiał. Badania prowadzono w czerwcu 2010 r. w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Brało w nich udział 63 uczestników programu zajęć treningowych, w tym 22 kobiety i 41 mężczyzn. Średnia wieku 
badanych mężczyzn wynosiła 45,6 lat przy stosunkowo dużym zasięgu jego zmienności (30–70 lat), a w grupie 
kobiet 40,1 lat, przy mniejszym zasięgu zmienności (30–55 lat). Uczestnicy zajęć trenowali systematycznie 2–3 
razy w tygodniu, realizując trening o objętości 120 km miesięcznie i powyżej tego zakresu. 

Metody. Zastosowano metodę obserwacji poziomu rozwoju sprawności fizycznej w ujęciu H-RF, stostując 
do tego celu test Eurofit for Adults. Assessment of health-related fitness [1]. W opracowaniu wyników wyko-
rzystano normy ogólnopolskie i krakowskie młodzieży w wieku 19–21 lat, a także podstawowe charakterystyki 
statystyczne oraz wskaźniki unormowanych różnic. Istotność różnic sprawdzano testem to-Studenta  lub Co 
Cochrana-Coxa – w zależności od różnic wariancji. 

Wyniki badań. Na podstawie przeprowadzonych analiz porównawczych stwierdzono, że trening osób 
w okresie mezo- i katafazy rozwoju biologicznego może spełniać funkcje zdrowotne. Potwierdziły to porównania 
do wskaźników zdrowia zarówno w ujęciu klasyfikacji normatywnej, jak i holistycznej w konwencji H-RF. Trening 
rekreacyjny może ponadto w większym stopniu wpływać na pozytywne zmiany wskaźników zdrowotnych u ko-
biet niż u mężczyzn, przynosząc efekty mniejsze od oczekiwanych w zakresie komponentów morfologicznych 
sprawności fizycznej badanej w konwencji H-RF. 

Wnioski. Aktywni fizycznie mężczyźni i kobiety okresie mezo- i katafazy rozwoju biologicznego mogą (w ujęciu 
H-RF) osiągnąć poziom komponentów motorycznych, krążeniowo-oddechowych i mięśniowo-szkieletowych 
sprawności fizycznej identyczny z poziomem osobników kończących etap progresywnego rozwoju w wieku 
19–21 lat. Systematyczne uprawianie biegów na podobnym do mężczyzn poziomie obciążenia treningowego 
przez kobiety może przynieść lepsze efekty dla płci żeńskiej niż płci męskiej, co odzwierciedla się bardziej 
w komponentach motorycznych niż morfologicznych sprawności fizycznej ujętej w konwencji H-RF. 
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Aim of the study. Evaluation from normative and holistic perspectives the effect which systematic sports 
training has on some health indicators in the group of Krakow Running Paths Programme participants. Measuring 
how the extensive increase in the training load affects the subjects’ improvement. 

Material. The study was carried out at the University School of Physical Education in Krakow sports facilities in 
June 2010. The research group consisted of 63 subjects (22 women and 41 men) involved in the training classes 
programme. The average age of men was 45.6 years with a relatively large range of variability (30–70 years), and 
40.1 years of women, with a smaller range of variation (30–55 years). All the subjects trained regularly 2–3 times 
a week carrying a volume of training of 120 km per month and above this range. 

Methods. To analyse the research material with the help of Eurofit for Adults. Assessment of health-related 
fitness test [1], the method of level development observation in terms of H-RF was used. The data was checked 
against the nationwide and Cracovian standards for youth at the age range of 19–21-years with the use of basic 
statistical characteristics and indicators of standardized differences. The significance of differences was tested 
with Student’s t°-test or the Cochran-Cox C° test, depending on differences in variance.

Results. Comparative analysis revealed that training of people in their meso- and kataphase stadium of biologi-
cal development can meet the health functions. This was confirmed by the comparison of health indicators, in 
terms of normative and holistic classification, according to the H-RF convention. In addition, recreational training 
can make a stronger impact on health indicators, causing much more positive changes in women than in men, in 
whose it may produce on the smaller scale the expected effects on the morphological components of physical 
fitness according to the H-RF convention. 

Conclusions. In terms of H-RF it is possible for physically active men and women in their meso- and kataphase 
to achieve the level of motor components typical for subjects at the age range of 19–21 years. Regular running of 
women at comparable to men level of training load may give better results in female than in male runners, which 
reflects more in the morphological components of motor fitness measured according to the H-RF convention. 

Wstęp

Trening – jako zjawisko systematycznego uprawiania 
ćwiczeń w celu uzyskania maksymalnej sprawności 
fizycznej oraz wyników w określonej dyscyplinie spor-
towej, prowadzony najczęściej pod kierunkiem trenera 
– bywa zwykle kojarzony z mniej lub bardziej profe-
sjonalnymi zajęciami dla ludzi młodych. W ostatnich 
dekadach XX wieku w większości krajów o wysokim 
poziomie rozwoju gospodarczego zaobserwowano 
prawidłowość, iż coraz częściej w sposób zorganizo-
wany w treningach zaczęli uczestniczyć ludzie starsi, 
niekiedy nawet w wieku emerytalnym. Taka zwiększona 
aktywność ruchowa miałaby prowadzić do osiągnięcia 
celów sportowych, a więc do porównywalnych rezulta-
tów w bezpośredniej lub pośredniej rywalizacji. O ile 
wymieniony aspekt działalności człowieka jest możliwy 
do zdefiniowania i podporządkowania określonym re-
gułom życia społecznego, o tyle efekty biologiczne – 
czy inaczej zdrowotne – są do dziś mało zbadane [2]. 

Najczęściej wiedza na temat skutków uprawiania 
ćwiczeń fizycznych w okresie mezofazy i katafazy 
rozwoju biologicznego opiera się głównie na opiniach 
i subiektywnych odczuciach, uczestników zajęć, które 
nazywamy sportowo-rekreacyjnymi. Znacznie mniej 
jest udokumentowanych poglądów na temat znacze-
nia systematycznej aktywności fizycznej (treningu) dla 
kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. W nielicz-
nych dotąd badaniach wskazano na duże jej znaczenie 

w procesie redukcji czynników ryzyka chorób układu 
krążenia i metabolicznych [3, 4]. Wykazano także jej 
bezpośredni wpływ na przemianę materii, co ułatwia 
utrzymanie równowagi między ilością energii dostar-
czanej z pożywieniem i wydatkowanej przez organizm 
[5, 6]. Obserwacje aktywnych fizycznie osób starszych 
pozwalają zauważyć opóźnienie procesów ich starze-
nia się, zwłaszcza w odniesieniu do wydolności fizycz-
nej i sprawności motorycznej, co skutkuje również po-
lepszeniem się samopoczucia psychicznego seniorów 
[7]. Z kolei niedobór ruchu w tym wieku stosunkowo 
szybko prowadzi do niepełnosprawności, pogłębia ją 
i utrwala [8].

W związku z tym uważa się ruch człowieka za 
ważny czynnik podnoszenia na wyższy poziom walo-
rów zdrowotnych organizmu. Jak z powyższego wynika, 
o ile kiedyś ruch był konieczny, aby zdobyć jedzenie czy 
zapewnić sobie i najbliższym bezpieczeństwo, o tyle 
obecnie celowe wydaje się podejmowanie aktywności 
fizycznej zrodzone z potrzeby własnej świadomości [8].  
Nadal jednak otwarty zostaje problem formy i objętości 
postaci takiej kuracji zdrowotnej [2, 9–11]. 

Od bardzo dawna bieganie kojarzone jest ze zdro-
wiem. Według poglądów teoretyków sportu i lekarzy 
[12–15] ta naturalna i prosta forma ruchu stanowi dosko-
nały środek na jego podtrzymywanie lub podnoszenie 
na wyższy poziom. W subiektywnym odczuciu amato-
rów uprawiania biegów wytrzymałościowych, nazywa-
nych popularnie joggingiem, wysiłek powtarzany sys-
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tematycznie w naturalnej formie ruchu o umiarkowanej 
intensywności prowadzi do osiągnięcia takiego poziomu 
sprawności fizycznej, który poprawia kondycję psy-
chiczną i fizyczną oraz polepsza samopoczucie [16–17]. 

Opierając się na definicji zdrowia WHO, można są-
dzić, że jest to wystarczający dowód na osiąganie efek-
tów zdrowotnych przez ludzi aktywnych fizycznie [18]. 
Jednakże wychodząc z punktu widzenia współczesnej 
medycyny i waleologii [19] trudno byłoby powyższy po-
gląd na temat biegania uważać za obiektywny dowód 
na możliwość osiągnięcia efektów zdrowotnych. W na-
ukach biomedycznych mówi się najczęściej o dwóch 
modelach zdrowia [19].

Pierwszy z nich, określany jest jako o p t i m u m 
o r g a n i z m u  i uwzględnia jego funkcjonowanie bez 
zakłóceń. Zgodnie z nim zdrowy człowiek to ten, któ-
rego wskaźniki somatyczne, funkcjonalne i motoryczne 
mieszczą się w granicach norm zdrowotnych (medycz-
nych) człowieka. Ich naruszenie w momencie, gdy or-
ganizm nie jest w stanie przeciwdziałać szkodliwym 
wpływom, uważa się za oznakę choroby. 

Drugi model zdrowia, h o l i s t y c z n y , uwzględnia 
w swej strukturze wskaźniki mniej normatywne. Są one 
podporządkowane równowadze dynamicznej w relacji 
między człowiekiem (jako istotą bio-psycho-społeczną) 
a środowiskiem. Kładzie się zatem w tym przypadku 
nacisk na potrzebę świadomego podejmowania ak-
tywnego trybu życia i poczucia odpowiedzialności za 
zdrowie czy też jego przywracanie w procesie leczenia. 
Do ostatniego z wymienionych modeli w dużym stopniu 
nawiązuje amerykańska koncepcja ujęcia sprawności 
fizycznej w konwencji zdrowia [20]. 

Nie podjęto dotąd jeszcze badań, w których wy-
kazano by pozytywne efekty biologiczne (zdrowotne) 
określonego programu treningowego u osób, których 
proces ontogenezy osiągnąłby stadium mezofazy i ka-
tafazy. Uczestnicy treningów biegowych znajdujący 
się w wymienionych okresach rozwoju biologicznego 
swoją aktywność fizyczną traktują najczęściej jako śro-
dek umożliwiający im uczestnictwo i rywalizację w za-
wodach sportowych. 

Pod koniec XX wieku na całym świecie zaczęły po-
wstawać (i działają nadal) setki klubów skupiających za-
wodników w różnym wieku, którzy przygotowują się do 
zawodów sportowych pod fachową opieką szkoleniow-
ców. Podobnie jest w Krakowie, jednym z miast uczestni-
czących w ogólnopolskim programie pod nazwą Ścieżki 
Biegowe. Stolica Małopolski stanowi ważny element 
tego systemu zorganizowanych form aktywnej rekreacji 
na 22 specjalnie wyznaczonych trasach treningów bie-

gowych w dziesięciu miastach Polski. Celem tych zajęć 
jest przygotowanie osób w różnym wieku do zawodów 
sportowych na długich dystansach. Od uczestników tre-
ningów sportowych wymaga się dodatkowo posiadania 
aktualnych badań lekarskich oraz regularnego pomiaru 
zdolności wytrzymałościowych z wykorzystaniem testu 
Coopera, umożliwia się im również bezpłatne testowa-
nie najnowszego obuwia z kolekcji Nike Running [21]. 
Dla „ścieżkowiczów” organizuje się także prelekcje na 
temat treningu sportowego oraz prawidłowego żywie-
nia. Można zatem sądzić, że jest to wzorcowo prowa-
dzony system treningu zdrowotnego. 

Wśród trenujących na Ścieżkach Biegowych, i to 
nie tylko w Krakowie, dość powszechne jest przekona-
nie, że start w maratonie jest poważnym wyzwaniem 
dla odważnego biegacza amatora, które pozwoli mu 
przezwyciężyć słabość charakteru oraz pokonać ba-
riery trudności psychicznych i fizycznych [22]. Niewielu 
z tychże biegaczy dysponuje natomiast wiedzą o zagro-
żeniu, jakim jest dla zdrowia wysiłek przy pokonywaniu 
biegiem trasy 42 195 metrów. Można więc sądzić, że 
niepełna znajomość zagadnienia jest w tym przypadku 
pochodną stanu wiedzy naukowej na zasygnalizowany 
temat. Do dziś środowiska naukowe koncentrują się 
bowiem przede wszystkim na badaniu pozytywnego 
wpływu uprawiania ćwiczeń fizycznych na zdrowie 
człowieka w różnych okresach ontogenezy.

Cel badań własnych 

Pomijając kwestię skutecznego i bezpiecznego pro-
cesu przygotowania do biegu maratońskiego, intere-
sujące, jak się wydaje, jest rozwiązanie innych proble-
mów. Można do nich zaliczyć problem skuteczności 
wpływu systematycznego uczestnictwa w treningach 
sportowych organizowanych na Ścieżkach Biegowych 
na wskaźniki zdrowia w ujęciu normatywnym i holi-
stycznym oraz efektywności ekstensywnego wzrostu 
objętości treningu dla ich poprawy. W związku z tym 
w badaniach własnych podjęto się znaleźć odpowiedzi 
na następujące pytania badawcze:
1. W jakim zakresie uprawianie biegów przez osoby 

znajdujące się w okresach mezofazy i katafazy 
rozwoju biologicznego może wpłynąć na procesy 
inwolucji wskaźników zdrowia, uwzględnianych 
w amerykańskiej koncepcji Health Related Fitness 
(H-RF)? 

2. Czy wzrost objętości treningu biegowego może 
mieć przełożenie na pozytywne zmiany u kobiet 
i mężczyzn w obrazie branych pod uwagę wskaź-
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ników zdrowia w koncepcji Health-Related Fitness 
(H-RF)? 

Opierając się na przesłankach teoretycznych oraz 
dotychczasowych doniesieniach przyjęto następujące 
hipotezy badawcze:
1. Jeżeli trening spełnia funkcje zdrowotne, to w myśl 

klasyfikacji normatywnej wskaźniki zdrowia ujęte 
w amerykańskiej koncepcji H-RF powinny mieścić 
się w zakresie norm osób kończących etap ana-
fazy (progresywny okres rozwoju biologicznego) 
w wieku 19–20 lat.

2. W treningu rekreacyjnym ekstensywny wzrost ob-
jętości treningu powinien w sposób znaczący wpły-
wać na pozytywne zmiany wskaźników zdrowot-
nych biegaczy.

Materiał i metody badań

Materiał badań

Badania przeprowadzono w czerwcu 2010 r. w obiek-
tach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Brało w nich udział 63 uczestników programu zajęć 
treningowych pn. Ścieżki Biegowe, w tym 22 kobiety 
i 41 mężczyzn. Średnia wieku badanych mężczyzn wy-
nosiła 45,6 lat przy stosunkowo dużym zasięgu jego 
zmienności (30–70 lat) i w grupie kobiet 40,1 lat, przy 
mniejszym zasięgu zmienności (30–55 lat). 

Wszyscy badani byli objęci zorganizowaną formą 
zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych i do-
świadczonych trenerów, którzy rekrutowali się z grona 
nauczycieli akademickich AWF w Krakowie, a także 
spośród byłych reprezentantów kraju w różnych kon-
kurencjach lekkoatletycznych. Zajęcia odbywały się re-
gularnie 2–3 razy w tygodniu. W realizacji obciążeń tre-
ningowych uwzględniano relatywizację ze względu na 
poziom zaawansowania szkoleniowego. Dane liczbowe 
dotyczące wieku badanych oraz podziału uczestników 
zajęć na grupy ze względu na realizowaną objętość tre-
ningu biegowego zawarto w tabeli 1. 

Za cezurę podziału na grupy przyjęto miesięczną 
objętość treningu wynoszącą 120 km, czyli około 30 
km tygodniowo. Oznacza to, iż w grupie mniej zawan-
sowanych biegaczy, przy częstotliwości zajęć 2–3 razy 
w tygodniu, na jednostkę treningową przypadało około 
10 km, a w drugiej grupie, realizującej harmonogram 
o większej częstotliwości zajęć, objętość treningu na 
jednym spotkaniu wynosiła ok. 10–20 km.

Metody badań

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę 
obserwacji bezpośredniej poziomu cech morfofunkcjo-
nalnych i motorycznych osób amatorsko trenujących 
biegi wytrzymałościowe. Udział w badaniach był do-
browolny.

Dodatkowo przeprowadzono wśród nich sondaż dia-
gnostyczny, z wykorzystaniem wywiadu otwartego oraz 
autorskiej wersji kwestionariusza-ankiety. Uwzględniono 
w nim 12 pytań, które dotyczyły motywów podejmowania 
aktywności fizycznej, częstotliwości i stażu uczestnictwa 
w Ścieżkach Biegowych, objętości treningu oraz oceny 
sposobu prowadzenia zajęć przez trenerów.

Zakres badań 

W badaniach uwzględniono komponenty sprawności 
ukierunkowanej na zdrowie, a także wybrane elementy 
sprawności powiązanej z osiągnięciami motorycznymi. 
Badania obejmowały następujące pomiary:
1. Komponenty morfologiczne.  Zmierzono: wy-

sokość ciała (BH), masę ciała (BM), skład ciała  
(% BF, FFM, BMI). Badania przeprowadzono z za-
stosowanieniem powszechnie stosowanych metod 
w somatometrii oraz z wykorzystaniem wagi Tanita® 
model BC 418 MA Body Composition Analyzer, po-
zwalającej ustalić masę ciała z dokładnością do 
100 gramów i oszacować odsetek tłuszczu w or-
ganizmie.

2. Komponenty motoryczne. Uwzględniono w więk-
szości takie próby wchodzące w skład testu Eurofit 
for Adults. Assessment of health-related fitness, 
jak: 
•	 wytrzymałość siłowa mięśni brzucha i grzbietu 

(dynamic sit-ups) [liczba]; 

Tabela 1. Podział biegaczy na grupy ze względu na płeć i kilometraż 
miesięczny

Table 1. Division of runners into groups based on sex and monthly mile-
age

Kryteria podziału
Liczba %

Płeć Miesięczny kilometraż

M
do 120 km 16 25,4

powyżej 120 km 25 39,7

K
do 120 km 10 15,9

powyżej 120 km 12 19,0
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•	 skoczność (vertical jump) [m];
•	 względna siła mięśni rąk i barków (bent arm 

hang) [s]; 
•	 siła statyczna chwytu ręki (hand grip) [N]; 
•	 częstotliwość ruchów (plate tapping) [s];
•	 wytrzymałość biegowa mierzona testem 

Coopera [23];
•	 maksymalna praca anaerobowa (MPA). 

3. Komponenty mięśniowo-szkieletowe. Badanie 
gibkości przeprowadzono za pomocą  testów: sit up 
test; side-bending of the trunk right and left test. 

4. Komponenty krążeniowo-oddechowe. Wskaźnik 
VO2max. kg–1 wyliczono ze wzoru zaproponowa-
nego przez Coopera (1968):

VO2max .  kg–1  =

=  (dystans [m] w teście Coopera – 504,9)
44,73 [ml/min/kg]

Metody opracowania wyników badań 

1. Dla wszystkich pomiarów obliczono podsta-
wowe charakterystyki statystyczne, tj. średnią  
(x–) odchylenie standardowe (SD) oraz zasięg 
zmienności (R), z uwzględnieniem całości zebra-
nego materiału w grupach płci, biorąc pod uwagę 
dwie grupy biegaczy i biegaczek, tj. realizujących 
w miesiącu objętość treningu biegowego do 120 km 
oraz powyżej tego poziomu. 

2. Za pomocą wskaźnika unormowanych różnic WU 
określono w grupach płci oraz w całości materiału, 
a także w grupach wyróżnionych ze względu na 
poziom obciążenia treningowego wielkość zróżni-
cowania wewnątrzgrupowego i międzygrupowego 
branych pod uwagę u badanych biegaczy i biega-
czek cech somatycznych i sprawności fizycznej:

–1 2

2

x xWU =
SD

gdzie:
x–1 – średnia arytmetyczna badanych;  
x–2 – średnia arytmetyczna grupy porównawczej; 
SD2 – odchylenia standardowe grupy porównawczej.

W pierwszym przypadku punktem odniesienia 
(populacja porównawcza) była wartość średniej aryt-
metycznej (0) i odchylenia standardowego (1) wyników 
badań młodzieży w wieku 19–21 lat z populacji polskiej 
[24], krakowskiej [25–27] i amsterdamskiej [28]. 

W drugim przypadku za grupę porównawczą uwa-
żano biegaczy realizujących miesięczną objętość tre-
ningu poniżej 120 km. 

Sprawdzono istotność statystyczną róż-
nic międzygrupowych, stosując dwa testy: 
t°-Studenta oraz C° Cochrana-Coxa – w zależności od 
różnic wariacji. Do opracowania wyników posłużono się 
programami Excel i Statistica.

Wyniki badań

1. Poziom komponentów sprawności fizycznej 
badanej w konwencji zdrowia kobiet i mężczyzn 
uprawiających biegi na Ścieżkach Biegowych 
w Krakowie na tle materiałów porównawczych 
z populacji osobników nietrenujących w wieku 
19–21 lat 

Komponenty morfologiczne. W badaniach wła-
snych postanowiono porównać poziom rozwoju wyróż-
nionych komponentów sprawności fizycznej badanej 
w konwencji zdrowia u biegaczy i biegaczek trenujących 
na krakowskich Ścieżkach Biegowych z wielkością ta-
kich samych wskaźników rozwoju biologicznego stwier-
dzonych na przełomie wieków w populacjach porównaw-
czych (krakowskiej, ogólnopolskiej i amsterdamskiej) 
u kobiet i mężczyzn w wieku 19–21 lat. W tabeli 2 oraz na 
rycinie 1 zamieszczono wyniki pomiaru cech somatycz-
nych w obu porównywanych grupach. Pomijając średnią 
arytmetyczną wysokości ciała, którą uwzględniono do-
datkowo, w trakcie analizy danych objętych badaniem 
biegaczy i biegaczek stwierdzono wyższe wskaźniki 
komponentów morfologicznych sprawności fizycznej 
badanej w konwencji zdrowia (H-RF) niż u osób nietre-
nujących w wieku 19–21 lat, co z pewnością wiązało się 
z wiekiem krakowskich „ścieżkowiczów”. Trudno wobec 
tego pozytywnie ocenić wpływ stosowanego obciążenia 
treningowego na redukcję poziomu tłuszczu, zwłaszcza 
u mężczyzn. W grupie biegaczek stwierdzono mniej nie-
korzystne tendencje rozwojowe do wzrostu wskaźnika 
masy ciała BMI oraz odsetka tkanki tłuszczowej w masie 
ciała (% BF). 

Wspomniany wyżej stan badanych parametrów 
morfologicznych może niewątpliwie być efektem proce-
sów rozwojowych towarzyszących zjawisku starzenia 
się organizmu. Stosowany trening, zwłaszcza u męż-
czyzn, nie doprowadził do ich znaczącego zahamo-
wania. Wypada sądzić, że okazał się on zbyt słabym 
bodźcem obciążeniowym, aby wywołać pożądane 
zmiany adaptacyjne. 
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Tabela 2. Cechy somatyczne badanych kobiet (K) i mężczyzn (M) na tle materiałów porównawczych z populacji ogólnopolskiej i krakowskiej

Table 2. Somatic characteristics of tested women (K) and men (M) on the background of comparative material from two populations: nationwide and of Krakow

Cechy somatyczne Badania
K M

x– SD WU x– SD WU

Wiek [lata]
Age

własne 40,10 12,80
–

45,60 3,10
–

porównawcze 20,00 – 20,00 –

Wysokość ciała [cm]
BH 

własne 162,50 5,80
–0,42

176,70 6,40
–0,12

krakowskie 164,90 5,74 177,50 6,31

Masa ciała [kg]
BM

własne 58,90 6,10
0,28

71,10 9.50
0,25

krakowskie 56,79 7,30 68,20 11,56

Wskaźnik Queteleta II [kg/m2]
BMI

własne 21,38 2,10
0,24

24,00 1,80
0,82*

krakowskie 20,80 2,41 21,60 2,90

Beztłuszczowa masa ciała [kg]
FFM

własne 46,20 3,85
0,73*

65,40 7,90
0,69*

krakowskie 41,50 6,40 60,30 7,38

Odsetek masy tłuszczu [%]
BF

własne 21,70 5,28
–0,85*

14,20 3,20
0,71*

krakowskie 28,60 8,10 10,90 4,61

Objaśnienia symboli w tekście. * – różnica istotna na poziomie p ≤ 0,05.

Explanation of the symbols – in the text. * – significant difference at p ≤ 0.05.

Ryc. 1. Wskaźniki unormowane (WU) badanych cech somatycznych kobiet (K) i mężczyzn (M) ze Ścieżek Biegowych na tle populacji krakowskiej 

Fig. 1. Normalized indicators (WU) of tested somatic female (K) and male (M) traits: the participants of Krakow Running Paths vs. the population of 
Krakow
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Oceniając jednak poziom rozwoju badanych w kon-
wencji H-RF komponentów morfologicznych na tle po-
stulowanych norm zdrowotnych, należy stwierdzić, że 
u obojga płci ich wartości uśrednione mieściły się w ba-
danej i porównawczej populacji w zakresie tych norm. 
Wydaje się, że w analizie porównawczej należałoby brać 
pod uwagę różnice stosowanych metod w określaniu 
masy tłuszczu i procentu jego zawartości w masie ciała. 

Wyniki badań własnych potwierdziły w sensie staty-
stycznym hipotezę badawczą, w której przyjęto założe-
nie, iż średni poziom komponentów somatycznych uję-
tych w konwencji H-RF trenujących osób w okresie ich 
mezo- i katafazy rozwoju biologicznego będzie porów-
nywalny do normy (± 1SD) nietrenujących, zdrowych 
osobników w wieku 19–21 lat. Trudno go jednak uwa-
żać za pożądany (zwłaszcza u mężczyzn) uwzględnia-
jąc normy zdrowotne WHO.  

Komponenty motoryczne. Jak wynika z danych 
zamieszczonych w tabeli 3 oraz na rycinie 2, na po-
zytywny efekt udziału w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych na Krakowskich Ścieżkach Biegowych w więk-

szym stopniu wskazuje poziom branych pod uwagę 
komponentów sprawności fizycznej badanej w konwen-
cji zdrowia H-RF. Analiza wyników stała się punktem 
wyjścia przedstawionych poniżej spostrzeżeń.

Po pierwsze, korzystny wpływ treningu na kieru-
nek zróżnicowania zaznaczył się w większym stopniu 
u trenujących kobiet. W grupie badanych zawodniczek 
w porównaniu do materiałów porównawczych ujawnił 
się dodatni kierunek zróżnicowania (ryc. 2). W przy-
padku pomiaru względnej siły mięśni rąk i barków 
(bent arm hang) oraz siły statycznej chwytu ręki (hand 
grip) i wytrzymałości biegowej z wykorzystaniem testu 
Coopera odnotowano istotne statystycznie różnice. 

Po drugie, wyniki pomiaru wytrzymałości siłowej 
mięśni grzbietu i brzucha badanej grupy mężczyzn 
były gorsze niż w populacji porównawczej 19–21-
latków (ryc. 2), a ponadto te niekorzystne różnice oka-
zały się istotne statystycznie (p ≤ 0,05). Tymczasem 
zaś w przypadku pozostałych zdolności motorycznych 
stwierdzono korzystny pozytywny wpływ zróżnicowa-
nia międzypopulacyjnego. Trzeba więc sądzić (pomi-
jając oczywiście przypadek pomiaru wytrzymałości 

Tabela 3. Sprawność fizyczna badanych kobiet (K) i mężczyzn (M) na tle materiałów porównawczych z populacji ogólnopolskiej, krakowskiej i amster-
damskiej

Table 3. Physical fitness of the women (K) and men (M) on the background of comparative material from three populations: nationwide, of Krakow and 
of Amsterdam

Pomiar Badania
K M

x– SD WU x– SD WU
Wytrzymałość siłowa mięśni 
brzucha i grzbietu [liczba]
(Dynamic sit-up)

własne 22,28 6,48
0,27

21,81 5,30
–0,97*

ogólnopolskie 21,14 4.21 25,79 4,10
Względna siła mięśni rąk i 
barków [s] 
(Bent arm hang)

własne 31,55 20,8
2,04*

44,80 10,00
0,76

ogólnopolskie 11,14 9,97 32,80 15,87
Sila statyczna chwytu dłoni [N]
(Hand grip)
 

własne 31,99 5,3
0,69*

48,73 9,98
0,69*

ogólnopolskie 27,64 6,26 42,90 8,34

Gibkość [cm]
(Sit-and-reach) 

własne 63,90 7,90
0,46

56,58 11,6
0,02

krakowskie 63,44 7,33 56,30 10,40

ogólnopolskie 59,30 6,29 0,73* 55,5 8,54 0,13

Wydolność tlenowa [ml]
(VO2 max .kg –1)

własne 47,24 8,12
1,41*

52,65 5,30
–0,11

amsterdamskie 41,30 4,20 53,90 11,60

Częstotliwość ruchów [s]
(Plate tapping)

własne 11,90 1,17
0,33

10,91 1,49
–0,85*

ogólnopolskie 11,14 2,30 13,00 2,44

Wytrzymałość biegowa [m]
(Cooper test)

własne 2619,63 325,92
2,23*

2928,64 347,30
1,09*

ogólnopolskie 1865,32 337,81 2499,93 391,40
Objaśnienia symboli w tekście. * – różnica istotna na poziomie p ≤ 0,05.

Explanation of the symbols – in the text sign * – significant difference at p ≤ 0.05.



– 42 –

Joanna Gradek, Edward Mleczko, Sebastian Swoboda

siłowej mięśni grzbietu i brzucha u mężczyzn), że poziom 
rozwoju komponentów motorycznych sprawności fizycz-
nej badanej w konwencji zdrowia mieści się u obojga płci 
nie tylko w zakresie norm zdrowotnych młodzieży 19–21-
letniej, ale także znacznie je przekracza. W związku z tym 
należy przyjąć, że w większości przypadków potwierdziła 
się hipoteza badawcza zakładająca zaistnienie pozytyw-
nego wpływu obciążenia treningowego na poziom rozwoju 
zdolności motorycznych badanych w konwencji zdrowia. 

Komponenty mięśniowo-szkieletowe i krąże-
niowo-oddechowe. W analizie zróżnicowania między-
populacyjnego uwzględniono pomiar gibkości i wydol-
ności tlenowej mężczyzn i kobiet (ryc. 2, tab. 3). Jak 
wynika z analizy poziomu średnich arytmetycznych 
stwierdzonych w badaniach własnych i w materiałach 
porównawczych, tylko w grupie kobiet ujawnił się do-
datni, istotny statystycznie kierunek zróżnicowania. W 
grupie mężczyzn w przypadku gibkości stwierdzono 
bardzo niewielki zakres różnic na korzyść badanych, 
a we wskaźniku wydolności tlenowej VO2 max.kg-1 (ku 
zaskoczeniu badaczy) stwierdzono różnice na korzyść 
osobników z populacji porównawczej. Być może wpływ 
na ten stan rzeczy miał większy zasięg zróżnicowania 
wieku badanych mężczyzn lub jakość stosowanego 
obciążenia treningowego. Należy jednak zaznaczyć, 
że w obu przypadkach poziom badanych cech mieścił 

się w wąskiej normie (± 1SD) nietrenującej młodzieży 
w wieku 19–21 lat. Można zatem przyjąć, że poziom 
cech funkcjonalnych uwzględnionych w strukturze 
sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia 
osobników trenujących na Ścieżkach Biegowych po-
twierdził hipotezę badawczą, która zakładała możli-
wość osiągnięcia poziomu jej komponentów w zakresie 
norm zdrowotnych 19–21-latków. 

2. Objętość treningu biegowego a komponenty 
morfologiczne badanych kobiet i mężczyzn

Zgodnie z przyjętymi celami badań skupiono się na 
rozwiązaniu problemu skuteczności ekstensywnego 
wzrostu obciążenia biegowego na poziom rozwoju 
wskaźników sprawności fizycznej badanej w konwen-
cji zdrowia u biegaczy i biegaczek trenujących na 
Krakowskich Ścieżkach Biegowych. Poniżej zaprezen-
towano efekty analizy porównawczej. 

 
Kobiety. W tabeli 4 przedstawiono wyniki pomia-

rów somatycznych oraz wiek porównywanych grup 
kobiet. Średnia wieku w grupie K1 (realizującej trening 
o objętości poniżej 120 km) wynosiła 38,9 lat, a ba-
dane były około 3 lata starsze od kobiet z grupy K2, 
które realizowały trening o objętości powyżej 120 km. 

Ryc. 2. Wskaźniki unormowane (WU) sprawności fizycznej kobiet (K) i mężczyzn (M) ze Ścieżek Biegowych na tle populacji ogólnopolskiej 

Fig. 2. Normalized indicators (WU) of female (K) and male (M) fitness: the participants of Krakow Running Paths vs. the population of the nationwide
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Warto dodać, że rozpiętość wieku w obu grupach była 
bardzo zbliżona. Wśród badanych kobiet średnia wy-
sokość ciała w grupie K1 kształtowała się na pozio-
mie 161 cm, a w grupie K2 wynosiła 165 cm. Średnia 
masa ciała w obu grupach okazała się bardzo zbliżona 
i w obu grupach wynosiła około 59 kg. Beztłuszczowa 
masa ciała (FFM) była o ok. 1,4 kg niższa w grupie K1 
w porównaniu do kobiet z grupy K2. W obu grupach wy-
niki wskaźnika BMI mieściły się w przedziale wartości 
uznanych za prawidłowe (20–25). W grupie K1 zanoto-
wano nieco wyższy odsetek tkanki tłuszczowej (% BF), 
czyli o około 2,3% więcej niż w grupie K2. 

Na rycinie 3 przedstawiono wartości unormowane 
różnic między średnią arytmetyczną cech somatycz-
nych i wskaźników antropometrycznych grupy realizu-
jącej trening biegowy powyżej 120 km na średnią i od-
chylenie standardowe grupy stosującej trening poniżej 
120 km miesięcznie. 

Z przestawionych danych oraz przeprowadzonej 
analizy statystycznej wynika, że we wszystkich oma-

wianych parametrach różnice międzygrupowe nie są 
statystycznie istotne. Trudno byłoby zatem na podsta-
wie badań własnych uznać, iż potwierdziła się przy-
jęta hipoteza, zgodnie z którą ekstensywny wzrost 
objętości treningu biegowego powyżej granicy 120 
km u kobiet przynosi wymierne efekty, tj. poprawę 
komponentów morfologicznych, uwzględnianych 
w amerykańskiej koncepcji H-RF. Wynika stąd, iż za 
skuteczną granicę obciążenia treningowego na pro-
wadzonych zajęciach rekreacyjnych, niezbędną do 
wywołania pożądanych zmian adaptacyjnych w ce-
chach somatycznych o stosunkowo niskim wskaźniku 
odziedziczalności, można przyjąć objętość treningu 
poniżej 120 km miesięcznie.

Mężczyźni. Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, 
iż wysokość ciała nie różnicuje w sposób znaczący 
biegaczy, którzy realizują różną objętość treningu. 
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
wskaźnika wagowo-wzrostowego oraz beztłuszczowej 

Tabela 4. Charakterystyka statystyczna cech somatycznych i wskaźników antropometrycznych badanych kobiet (K) i mężczyzn (M)

Table 4. Statistical characteristics of somatic and anthropometric indicators of tested women (F) and men (M)

Zmienne / Grupy K1 K2 WU M1 M2 WU

Wiek [lata]
Age

x– 38,9 35,7

–0,24

42,1 41,2

–0,06SD 13,2 9,8 13,9 10,8

R 30–55 22–53 30–70 24–62

Wysokość ciała [cm]
BH 

x– 161,5 165,0

0,55

177,5 176,6

–0,14SD 6,3 5,0 6,6 6,2

R 146,5–169 158,5–174 167–192 162–192

Masa ciała [kg] 
BM

x– 58,8 59,0

0,04

77,8 74,3

–0,32SD 6,2 5,9 10,8 7,2

R 53,1–74,5 47,8–71,4 58,7–103,4 62,5–103,4

Wskaźnik Queteleta II 
[kg/m2]
BMI

x– 22,7 21,7

–0,37

24,2 23,8

–0,10SD 2,7 1,8 2,9 1,6

R 19,9–28,7 18,2–23,8 18,1–31,2 21,1–27,6

Beztłuszczowa masa 
ciała [kg]
FFM

x– 45,4 46,8

0,33

65,4 64,8

–0,06SD 4,2 3,6 8,2 6,3

R 40,5–54,2 40,7–52 50,8–82,3 50,3–21,1

Odsetek masy tłuszczu 
[%]
BF

x– 23 20,7

–0,79

15,6 12,8

–0,58SD 2,9 6,5 5,0 6,0

R 16,8–27,2 8,8–29,6 6,6–22,7 2,8–24,3
Objaśnienia: K1 i M1 – grupa realizująca objętość treningu poniżej 120 km, K2 i M2 – grupa realizująca objętość treningu powyżej 120 km; * – różnica istotna na poziomie p ≤ 
0,05. 

Explanation: K1 and M1 – the training volume of the group below 120 km, K2, and M2 – the training volume of the group above 120 km; * – significant difference at p ≤ 0.05.
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masy ciała. W większym stopniu dotyczy to natomiast 
masy ciała oraz procentowej zawartości tłuszczu w ma-
sie ciała. 

Zakres i kierunek zróżnicowania międzygrupowego 
bardzo dobrze ilustrują wyniki wskaźników unormowa-
nia średniej arytmetycznej pomiaru cech somatycznych 
i wskaźników antropometrycznych biegaczy realizują-
cych objętość treningu powyżej 120 km na średnią i od-
chylenie standardowe uczestników zajęć stosujących 
obciążenia treningowe na niższym poziomie, które zilu-
strowano na rycinie 3. 

Przedstawione wielkości unormowanych wskaź-
ników sugerują, iż mamy do czynienia z bardzo wy-
raźnym jednokierunkowym zakresem zróżnicowania 
międzygrupowego. W przypadku wszystkich branych 
pod uwagę cech somatycznych oraz wskaźników an-
tropometrycznych biegaczy realizujących większą ob-
jętość treningową stwierdzono niższy poziom średnich 
arytmetycznych. Taki kierunek zróżnicowania wystąpił 
najwyraźniej w odsetku tkanki tłuszczowej w masie ciała 
(0,58) oraz w całkowitej masie ciała (0,32). Ponadto bie-
gacze prowadzący bardziej zaawansowany trening byli 
tylko nieznacznie młodsi od osób stosujących niższą ob-
jętość treningową. W żadnym przypadku nie wystąpiły 
różnice istotne statystycznie. Analiza statystyczna nie 

Ryc. 3. Wielkość unormowanych różnic średnich arytmetycznych cech somatycznych i wskaźników antropometrycznych grupy biegającej powyżej 120 
km miesięcznie, unormowane na średnią i odchylenie standardowe cech grupy biegającej do 120 km miesięcznie

Fig. 3. The volume of normalized differences of arithmetic means of somatic traits and anthropometric indicators in the group running above 120 per 
month, normalized to the mean and standard deviation of the characteristics of the group running up to 120 km per month

potwierdza wobec tego jednoznacznie przyjętej hipotezy 
badawczej. Zwraca jednak uwagę kierunek zróżnicowa-
nia oraz wyraźnie niższy poziom procentowej zawar-
tości tłuszczu w masie ciała u mężczyzn realizujących 
trening o wyższej objętości. Ogólnie należałoby jednak 
skupić się na możliwości skutecznego oddziaływania 
również słabszym bodźcem treningowym, tj. poniżej 120 
km miesięcznie, w celu wywołania pożądanych zmian 
adaptacyjnych w cechach somatycznych zaliczanych do 
komponentów morfologicznych sprawności fizycznej ba-
danej w konwencji zdrowia H-RF.

3. Objętość treningu a komponenty sprawności 
mięśniowo-szkieletowej oraz motorycznej 
badanych kobiet i mężczyzn

Kobiety. W tabeli 5 przedstawiono podstawowe 
charakterystyki testów badających komponenty mię-
śniowo-szkieletowe oraz motoryczne sprawności fi-
zycznej ujętej w konwencji zdrowia, z podziałem na 
grupy różniące się poziomem realizowanej objętości 
treningowej. Jak wynika z przedstawionych danych, we 
wszystkich branych pod uwagę przypadkach stwier-
dzono lepsze wyniki w grupie biegaczek realizują-
cych objętość treningu powyżej 120 km miesięcznie. 
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Ponadto w pomiarach wytrzymałości siłowej mięśni 
brzucha i grzbietu oraz wytrzymałości biegowej były 
to różnice istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,05. 
Na tej podstawie można sądzić, że realizacja przez 
trenujące kobiety objętości treningu powyżej 120 km 
miesięcznie wpływała pozytywnie na poziom rozwoju 
branych pod uwagę wskaźników zdrowia uwzględnio-
nych w koncepcji sprawności H-RF. Zakres i kierunek 
zróżnicowania międzygrupowego ich poziomu przed-
stawiono na rycinie 4. 

Mężczyźni. Z danych zamieszczonych w tabeli 5. 
wynika, że z wyjątkiem pomiaru siły statycznej chwytu 
ręki stwierdzono wyższy średni poziom komponentów 
mięśniowo-szkieletowych i motorycznych sprawności 
fizycznej badanej w konwencji zdrowia H-RF w gru-
pach biegaczy realizujących wyższy poziom objętości 
treningu biegowego (powyżej 120 km). Jednak, jak 
wykazała analiza statystyczna, w żadnym przypadku 
nie były to różnice znaczące. Trudno zatem sądzić, 
aby zwiększone obciążenie treningowe (powyżej 120 

km miesięcznie) mogło decydować o poprawie wskaź-
ników zdrowia mężczyzn badanych w myśl koncepcji 
sprawności fizycznej H-RF. Zakres i kierunek zróżnico-
wania przedstawiono na rycinie 4.

Na podstawie wyników analizy zamieszczonych 
wyników dotyczących wielkości różnic komponentów 
mięśniowo-szkieletowych i motorycznych w obu gru-
pach biegaczy – zarówno realizującej wyższy (powy-
żej 120 km), jak i niższy poziom objętości treningu 
(poniżej 120 km), unormowanych na odchylenie 
standardowe biegaczy realizujących niższy poziom 
obciążenia treningowego (poniżej 120 km), sądzi 
się, że ekstensywny wzrost obciążenia treningowego 
może korzystniej wpływać na poziom sprawności 
fizycznej badanej w konwencji zdrowia u kobiet niż 
u mężczyzn. W związku z tym okazało się (ku za-
skoczeniu badaczy), że tylko w grupie kobiet można 
doszukać się potwierdzenia przyjętej hipotezy ba-
dawczej, sugerującej pozytywny wpływ wzrostu ob-
jętości treningu na komponenty sprawności fizycznej 
badanej w konwencji zdrowia. Powyższe konstatacje 

Tabela 5. Charakterystyka statystyczna komponentów motorycznych sprawności fizycznej badanych kobiet (K) i mężczyzn (M)

Table 5. Statistical characteristics of motor components of physical fitness of tested women (K) and men (M)

Pomiar/ Grupy K1 K2 WU M1 M2 WU

Wytrzymałość siłowa 
mięśni brzucha i grzbietu 
[liczba]
(Dynamic sit-up)

x– 20,1 24,1

0,87*

22,6 24,8

0,32SD 4,6 8,3 7,2 4,2

R 13,0–30,0 11,0–45,0 9,0–39,0 16,0–33,0

Skoczność [cm]
(Vertical jump)

x– 34,3 37,7

0,51

42,3 46,4

0,34SD 6,6 6,2 12,1 8,7

R 23,0–48,0 24,0–47,0 19,0–60,5 28,5–65,5

Wytrzymałość silowa 
mięśni rąk i barków [s]
(Bent arm hang)

x– 26,1 36,1

0,50

44,0 53,7

0,37SD 20,0 21,7 26,3 20,0

R 6,4–57,7 8,9–72,0 16,5–100,0 18,3–91,0

Siła statyczna  chwytu 
dłoni [N]
(Hand grip)

x– 30,4 33,3

0,47

50,2 47,8

–0,17SD 6,0 4,7 13,8 7,5

R 22,0–40,0 25,0–40,0 34,0–90,4 28,0–62,0

Wytrzymałość biegowa 
[m]

(Cooper test) 

x– 2491,0 2731,3

0,62*

2864,4 2969,4

0,29SD 389,6 272,5 361,3 338,2

R 2125–3370 2230–3200 2400–3500 2270–3580

Częstotliwość  ruchów [s]
(Plate tapping) 

x– 12,1 11,8

– 0,14

11,4 10,6

–0,43SD 2,4 2,1 1,8 2,0

R 9,2–15,4 9,6–17,5 8,7–15,0 7,0–15,0
Objaśnienia: K1 i M1 oraz K2 i M2 – jak w tab.4;  * – poziom istotności statystycznej p ≤ 0,05. W pomiarach tappingu znak „ – ” oznacza wynik lepszy. 

Explanation: K1 and K2; M1 and M2 – as in tab. 4; * – level of statistical significance of p ≤  0.05. 

For tapping measurement the sign “–” indicates a better result.
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Ryc. 4. Wielkość unormowanych różnic średnich arytmetycznych komponentów mięśniowo-szkieletowych i motorycznych wskaźników grupy biegającej 
powyżej 120 km miesięcznie, unormowane na średnią i odchylenie standardowe cech grupy biegającej do 120 km miesięcznie (na rycinie nazwy 
testów)

Fig. 4. The volume of normalized differences of arithmetic means of muscosceletal and motor components indicators in the group running above 120 km 
per month, normalized to the mean and standard deviation of the characteristics of the group running up to 120 km per month

Tabela 6. Charakterystyki statystyczne pomiaru gibkości i poziomu wydolności tlenowej i beztlenowej u kobiet (K) i mężczyzn (M), z podziałem na grupy 
o różnym poziomie objętości treningu biegowego 

Table 6. Statistical characteristics of flexibility, level of aerobic and anaerobic exercise capacity measures in women (K) and men (M), divided into groups 
with different levels of the volume of run training

Zmienne / Grupy K1 K2 WU M1 M2 WU

Gibkość [cm]
(Sit-and-reach)

x– 62,5 64,3

0,29

53,9 58,2

0,29SD 6,8 8,1 12,7 10,9

R 52,0–78,0 40,0–70,0 24,0–69,0 40,0–74,0

Gibkość [cm]
(Side-bending-left)

x– 21,8 24,8

0,34

22,9 24,2

0,79*SD 3,7 3,6 4,5 5,6

R 14,0–28,5 19,0–31,0 12,0–32,0 17,0–36,5

Gibkość [cm]
(Side-bending-right) 

x– 22,2 25,1

0,24

22,7 23,9

0,78*SD 3,8 3,5 5,3 5,4

R 14,0–28,0 20,0–31,0 12,0–35,0 17,0–39,5
Wydolność tlenowa [ml.
kg–1]
(VO2 max)

x– 43,7 50,2

0,72*

49,3 54,8

0,66 *SD 9,0 7,4 8,3 7,5

R 35,7–63,7 38,3–65,4 35,7–66,6 39,2–68,3

Wydolność beztlenowa [J]
(MPA )

x– 198,1 217,7

0,46

323,4 339,8

0,16SD 43,1 39,6 100,0 78,2

R 119,8–259,9 134,4–269,7 109,4–492,7 184,8–476,8
Objaśnienia: K1 i M1 – grupa realizująca objętość treningu poniżej 120 km, K2 i M2 – grupa realizująca objętość treningu powyżej 120 km;  * – poziom istotności statystycznej 
p ≤ 0,05. 

Explanation: K1 and M1 – the training volume of the group below 120 km, K2, and M2 – the training volume of the group above 120 km; * – significant difference at p ≤ 0.05.
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potwierdza analiza porównawcza wielkości wskaźni-
ków unormowanych różnic między średnimi arytme-
tycznymi komponentów krążeniowo-oddechowych 
(VO2max . kg–1), mięśniowo-szkieletowych (testy gib-
kości) oraz maksymalnej pracy anaerobowej (MPA) 
w grupie biegaczy i biegaczek realizujących objętość 
treningu poniżej i powyżej 120 km miesięcznie (tab. 
6, ryc. 5).

Podsumowanie

Zgodnie z przyjętymi celami badań w niniejszym arty-
kule podjęto próbę potwierdzenia dwóch hipotez ba-
dawczych: 
1. Jeżeli trening spełnia funkcje zdrowotne – to w uję-

ciu klasyfikacji normatywnej wskaźniki zdrowia 
zgodnie z amerykańską koncepcją H-RF powinny 
mieścić się w zakresie norm osób kończących etap 
anafazy (progresywny okres rozwoju biologicznego) 
w wieku 19–21 lat.

2. W treningu rekreacyjnym ekstensywny wzrost ob-
jętości treningu powinien w sposób znaczący wpły-
wać na pozytywne zmiany wskaźników zdrowot-
nych biegaczy. 

Jak wynika z analizy wyników badań osób upra-
wiających biegi na Krakowskich Ścieżkach Biegowych, 

wszystkie z przyjętych założeń zostały potwierdzone. 
Okazało się jednak, że większy pozytywny wpływ 
uprawiania specyficznych ćwiczeń fizycznych stwier-
dzono u płci żeńskiej. Jest to dość zaskakujące spo-
strzeżenie w kontekście wiedzy na temat mniejszej 
ekosensytywności kobiet niż mężczyzn [29]. W oma-
wianym przypadku należy jednak mieć w pamięci sto-
sunkowo niski poziom wyjściowy branych pod uwagę 
cech funkcjonalnych i zdolności motorycznych u roz-
poczynających proces treningowy kobiet. W związku 
z tym nawet słaby bodziec treningowy może przynieść 
pożądane rezultaty. 

Ponadto w porównaniu do norm zdrowotnych 19–
21-latków w komponentach morfologicznych spraw-
ności fizycznej badanej w konwencji H-RF nie ujawnił 
się korzystny wpływ uprawiania biegów na ich poziom, 
zwłaszcza u bardziej ekosensytywnych osobników 
płci męskiej. Wychodząc z założenia teorii sportu, że 
trening to proces adaptacji organizmu do wysiłku po-
wtarzanego systematycznie w postaci ćwiczeń fizycz-
nych, którego efektem jest poprawa tolerancji wysiłków 
i osiągnięcie możliwości pokonywania większych ob-
ciążeń oraz nabywania i doskonalenia nowych aktów 
ruchowych, rozumianych jako proces koordynacji ner-
wowo-mięśniowej na różnym poziomie automatyzmu 
– można przyjąć, że u mężczyzn na wyniki badań 
mógł rzutować zarówno rodzaj, jak i relatywnie niższy 

Ryc. 5. Wielkość unormowanych różnic średnich arytmetycznych gibkości oraz wydolności tlenowej i beztlenowej grupy biegającej powyżej 120 km 
miesięcznie, unormowane na średnią i odchylenie standardowe cech grupy biegającej do 120 km miesięcznie

Fig. 5. The volume of normalized differences of arithmetic means of flexibility, aerobic and anaerobic efficiency in the group running above 120 km per 
month, normalized to the mean and standard deviation of the characteristics of the group running up to 120 km per month
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poziom obciążenia treningowego niż u płci żeńskiej. 
Potwierdzać takie stwierdzenie może analiza danych 
dotyczących zróżnicowania komponentów krążenio-
wo-oddechowych, a także mięśniowo-szkieletowych 
sprawności fizycznej w konwencji H-RF. U osobników 
płci żeńskiej stwierdzono korzystniejszy wpływ obcią-
żenia treningowego na poziom ich rozwoju. Warto rów-
nież podkreślić, iż poza jednym przypadkiem pomiaru 
zdolności motorycznej, średnie arytmetyczne kom-
ponentów motorycznych, mięśniowo-szkieletowych 
i krążeniowo oddechowych badanych osobników 
mieściły się w wąskiej normie zdrowotnej dla 19–21-
latków z populacji nietrenujących. Potwierdzić to może 
dotychczasowe spostrzeżenia na temat pozytywnego 
wpływu uprawiania biegów na poprawę wskaźników 
zdrowia. 

Odnosząc się do drugiej hipotezy należy stwier-
dzić, że również tylko w komponentach motorycznych, 
mięśniowo-szkieletowych i krążeniowo-oddechowych 
sprawności fizycznej badanych w ujęciu zdrowia ujaw-
nił się (i to głównie u płci żeńskiej) korzystniejszy wpływ 
ekstensywnego wzrostu obciążenia na ich poziom. 
Jako, że tylko w kilku przypadkach stwierdzono istotne 
statystyczne zróżnicowanie między grupami realizują-
cymi trening na poziomie 120 km miesięcznie i powyżej 
tego zakresu, uzasadnione jest przypuszczenie, iż do 
wywołania pozytywnych zmian adaptacyjnych w wyżej 
wymienionych komponentach sprawności fizycznej uję-
tej w konwencji zdrowia wystarczy zakres obciążenia 
poniżej 120 km miesięcznie. Wydaje się, że na efekty 
u płci męskiej mógł rzutować także stosunkowo więk-
szy (R = 40 lat) niż u płci żeńskiej (R = 25 lat) zasięg 
zmienności wieku badanych. 

Reasumując można stwierdzić, że chociaż nie 
wszystkie hipotezy badawcze zostały potwierdzone, 
to jednak wyniki badań dają podstawę do pozytywnej 
oceny organizacji zajęć rekreacyjnych na Krakowskich 
Ścieżkach Biegowych i zarazem mogą być inspiracją 
do dalszych penetracji badawczych efektów podejmo-
wania aktywności ruchowej przez kobiety i mężczyzn 
w okresie ich mezo- i katafazy rozwoju biologicznego. 

Wnioski

1. W okresie mezo- i katafazy rozwoju biologicznego ak-
tywnych fizycznie mężczyzn i kobiet istnieje możliwość 
osiągnięcia poziomu komponentów motorycznych, 
krążeniowo-oddechowych i mięśniowo-szkieletowych 
sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia na poziomie 
prezentowanym przez osobników kończących etap 
progresywnego rozwoju w wieku 19–21 lat.

2. Nie można spodziewać się we wskaźnikach mor-
fologicznych sprawności H-RF podobnych efektów 
potreningowych, jak w przypadku komponentów 
motorycznych czy krążeniowo-oddechowych. 

3. Systematyczne uprawianie biegów przez kobiety na 
podobnym do mężczyzn poziomie obciążenia trenin-
gowego może dać lepsze efekty niż u płci męskiej. 

4. Ekstensywny wzrost obciążenia treningowego 
u obojga płci na zajęciach rekreacyjnych powyżej 120 
km miesięcznie może przynosić podobne korzyści jak 
stosownie niższych zakresów objętości treningu. 

5. Zajęcia treningowe na Krakowskich Ścieżkach 
Biegowych można uważać za znaczący wkład 
w promocję zdrowego stylu życia społeczeństwa 
Krakowa. 
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Cel pracy. Celem pracy było porównanie maksymalnej mocy beztlenowej oraz wskaźników fizjologiczno-
biochemicznych w powtarzanych wysiłkach maksymalnych do wyczerpania.

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 10 piłkarzy – juniorów młodszych Śląska Wrocław. Test 
wysiłkowy polegał na uzyskaniu przez każdego zawodnika mocy maksymalnej w jak najkrótszym czasie. Po 
każdym wysiłku stosowano 3-minutową przerwę wypoczynkową. Zadaniem badanych było wykonanie jak 
największej liczby prób wysiłkowych. Przed, w czasie i po zakończeniu testu mierzono częstość skurczów serca 
i stężenie mleczanu.

Wyniki. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono różną liczbę wykonanych wysiłków testowych. Za-
rejestrowane wyniki badań wykazały, iż średnia moc maksymalna mieści się u młodych piłkarzy w przedziale 
10,3–10,6 W/kg. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost stężenia mleczanu w siedmiu kolejnych wysiłkach 
testowych w porównaniu do spoczynku (p ≤ 0,001). Różnica częstości skurczów serca pomiędzy średnią war-
tością zarejestrowaną w spoczynku a wartościami w każdym kolejnym powtórzeniu jest statystycznie istotna 
przy p ≤ 0,001.

Wnioski. Stwierdzono, że maksymalna moc fosfagenowa wzrasta do trzeciej próby wysiłkowej, a w czterech 
kolejnych badana zmienna obniża się, co może świadczyć o małej tolerancji krótkotrwałych wysiłków beztleno-
wych badanych piłkarzy. Liniowy wzrost stężenia mleczanu w siedmiu kolejnych wysiłkach testowych w porów-
naniu do stanu spoczynkowego (p ≤ 0,01) wskazuje na coraz głębsze uruchamianie w energetyce krótkotrwałych 
wysiłków fosfagenowych beztlenowej glikolizy. W przekroju siedmiu wysiłków testowych maksymalna częstość 
skurczów serca istotnie wzrasta (p ≤ 0,01) w odniesieniu do wartości spoczynkowych, co może sugerować, że 
zastosowana 3-minutowa przerwa wypoczynkowa jest zbyt krótka do pełnej regeneracji organizmu.

Aim of the study. To compare the maximum anaerobic power together with physical and biochemical indica-
tors in repeated maximal efforts to exhaustion.

Material and methods. A group of 10 younger juniors, soccer players from Sport Club Silesia Wroclaw, was 
formed to participate in exertion test, which consisted of obtaining the maximum power by each subject in the 
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shortest time. After each exertion trial 3-minute passive rest break took place. The task was to make the largest 
number of possible trials. Before, during and after each trial heart rate and blood lactate concentration were 
measured. 

Results. According to research, every subject performed a different number of trials. The recorded exertion 
test results proved that the average maximum power in young soccer players ranged from 10.3 to 10.6 W/kg. 
A statistically significant increase in lactate concentration in the seven subsequent trials comparing to the state 
of rest (p ≤ 0.001) was observed. Heart rate difference between the mean value recorded at rest, and the values 
in each subsequent recurrence was statistically significant at p ≤ 0.001. 

Conclusions. It was found that the maximum phosphagen power rose up to a third trial, and after that in 
four consecutive exertion trials this variable was reduced, indicating a probable low tolerability of the subjects to 
short-term anaerobic efforts. Linear increase in lactate concentration in the seven subsequent trials compared to 
the resting state (p ≤ 0.01) indicated a deeper participation of anaerobic glycolysis in the energetics of short-term 
phosphagen efforts. In seven subsequent trials the maximal heart rate increased significantly (p ≤ 0.01) comparing 
to resting values, which suggested that 3-minute passive rest break was too short for full recovery. 

Wstęp

W grach zespołowych szczególnie ważnym elemen-
tem budowania wysokiej i stabilnej formy sportowej 
jest przygotowanie motoryczne do sezonu. Gotowość 
do wykonania wysiłków fosfagenowych – takich jak 
sprinty na kilku metrach, nagłe zmiany kierunku biegu, 
dynamiczne starty, zrywy, przyspieszenia na krótkim 
dystansie, wślizgi, wyskoki do piłki – to niezbędny ele-
ment rozwiązywania założeń techniczno-taktycznych 
we współczesnej piłce nożnej. Tylko piłkarze zdolni do 
generowania w niewielkich odstępach czasowych mak-
symalnych wysiłków krótkotrwałych, zdolni do prze-
łamywania bariery zmęczenia, wysoko wytrenowani 
i wykazujący wybitne umiejętności piłkarskie mogą 
uczestniczyć w zawodach rangi światowej i międzyna-
rodowej.

Reakcja organizmu na pojedynczy, krótkotrwały, 
maksymalny wysiłek fizyczny jest odmienna od re-
akcji po każdym następnym jego powtórzeniu wsku-
tek nakładania się efektów przemian zachodzących 
podczas kolejnych powtórzeń. Organizm kontynuuje 
zatem pracę w warunkach narastającego zmęczenia. 
Kontynuowanie wysiłku w warunkach kompensowa-
nego zmęczenia jest skutecznym bodźcem do rozwi-
jania specyficznych dyspozycji sportowych. Pokonując 
zmęczenie, zawodnik dąży do osiągnięcia wysokiego 
wyniku, co umożliwia zwiększanie możliwości wysiłko-
wych. Na przykład w czasie gry w piłkę nożną zawodnik 
wykonuje takie kilkusekundowe wysiłki z maksymalną 
intensywnością, jak strzały, wyskoki do piłki, zrywy 
na 1–3 metrach oraz sprinty. Jeżeli przerwy między 
tymi wysiłkami nie wystarczą do odbudowania zaso-
bów fosfokreatyny, wówczas następny wysiłek odbywa 
się w większym stopniu kosztem energii wytworzonej 
przez procesy glikolityczno-mleczanowe, których efek-

tem jest wytwarzanie mleczanu. Następstwem tego 
jest szybkie narastanie zmęczenia, obniżenie szybko-
ści i dynamiki gry [1].

Stężenie mleczanu w mięśniach gwałtownie wzra-
sta podczas kilkusekundowych powtarzanych wysił-
ków maksymalnych [2]. Jest to efekt coraz głębszego 
włączania się beztlenowej glikolizy do energetyki wy-
siłków anaerobowych. Wzrost jego koncentracji może 
wpływać na generowaną siłę oraz upośledzić pracę 
ośrodkowego układu nerwowego [3]. Przyczyn kumu-
lacji stężenia mleczanu w krótkotrwałych wysiłkach 
maksymalnych należy upatrywać m.in. w zbyt małych 
zasobach fosfokreatyny, bardzo wysokiej intensywno-
ści wysiłku, zbyt krótkich przerwach wypoczynkowych 
między kolejnymi obciążeniami [4]. Takie właśnie wy-
siłki występują podczas gry w piłkę nożną.

Częstość skurczów serca jest jednym z powszech-
nie stosowanych wskaźników fizjologicznych do stero-
wania intensywnością wysiłków o różnym charakterze 
– szczególnie wytrzymałościowych. Z uwagi na krótki 
czas trwania maksymalnych wysiłków anaerobowych 
wskaźnik ten jest rzadziej wykorzystywany, powszech-
nie stosowana jest natomiast ocena dynamiki procesów 
restytucyjnych. 

Celem pracy było porównanie maksymalnej mocy 
beztlenowej oraz wskaźników fizjologiczno-bioche-
micznych w powtarzanych wysiłkach maksymalnych 
do wyczerpania.

Pytania badawcze

1. Jak zmienia się moc maksymalna w krótkotrwałych, 
powtarzanych wysiłkach beztlenowych?

2. Jak przebiegają zmiany stężenia mleczanu w po-
wtarzanych wysiłkach fosfagenowych do wyczer-
pania?



– 53 –

Zmiany maksymalnej mocy fosfagenowej i wybranych cech fizjologicznych podczas powtarzanych wysiłków...

3. Jak zmienia się częstość skurczów serca w mo-
mencie osiągnięcia maksymalnej mocy anaerobo-
wej oraz w trzeciej minucie powysiłkowej restytucji 
w powtarzanych wysiłkach do odmowy?

Materiał badań

W badaniach uczestniczyło 10 piłkarzy – juniorów młod-
szych Śląska Wrocław, trenujących od 6 do 7 lat. Masa 
ciała badanych wynosiła 65,3 ± 4,6 kg, wysokość ich 
ciała 174,1 ± 7,1 cm, a wiek – to 16,2 ± 0,4 lat. W mi-
krocyklu tygodniowym zawodnicy trenowali pięć razy 
w tygodniu na boisku trawiastym, a także uczestniczyli 
w jednych zajęciach ogólnorozwojowych z aerobiku przy 
muzyce. W razie złych warunków atmosferycznych za-
jęcia odbywały się nie na boisku, ale prowadzono je na 
siłowni w szkole. Większość badanych osób uczęszczała 
do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
nr 1 w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu. Cały proces 
treningowy odbywał się w ramach obowiązkowych szkol-
nych zajęć wychowania fizycznego. Badani zostali poin-
formowani o celu oraz o przebiegu badania i wyrazili na 
nie zgodę, uzyskano także akceptację ich rodziców. 

Metody badań

Zaproponowano nowy test, w którym powtarzanie 
wysiłków fosfagenowych do odmowy miało służyć do 
oceny zdolności motorycznych zawodników w grach 
zespołowych. Program badań obejmował:
1) pomiar wysokości ciała za pomocą antropome-

tru z dokładnością do 0,5 cm oraz masy ciała na 
wadze elektronicznej z dokładnością do 0,1 kg; 
wartość masy ciała była wykorzystywana do obli-
czenia indywidualnego obciążenia w teście wysił-
kowym (0,075g/kg) wg wzoru stosowanego w teście 
Wingate;

2) rejestrowanie częstości skurczów serca w spo-
czynku, podczas rozgrzewki i każdego wysiłku 
maksymalnego i w trzeciej minucie pasywnej prze-
rwy wypoczynkowej za pośrednictwem sport teste-
rów firmy Polar;

3) oznaczanie stężenia mleczanu w spoczynku oraz 
po zakończeniu każdego wysiłku maksymalnego 
za pomocą urządzenia Lactate Scout;

4) przed rozpoczęciem testu przeprowadzono 5-mi-
nutową rozgrzewkę na cykloergometrze, w czasie 
której częstość skurczów serca zawodnika wyno-
siła 140–150 ud/min; test rozpoczynano po jedno-
minutowej przerwie po rozgrzewce.

Test wysiłkowy polegał na uzyskaniu mocy maksy-
malnej w jak najkrótszym czasie w każdym kolejnym 
powtórzeniu. Zawodnik osiągał ją przez jak najwyższą 
częstotliwość pedałowania na cykloergometrze firmy 
Monark. Czas trwania każdego wysiłku był zależny 
od tego, jak szybko badany uzyska moc maksymalną. 
Każdą próbę wysiłkową przerywano w momencie wi-
docznego na ekranie monitora spadku mocy. W przy-
padku, gdy różnica między maksymalnymi wartościami 
mocy fosfagenowej wynosiła 10% – test wysiłkowy 
przerywano. Dziesięcioprocentowy spadek mocy mak-
symalnej uznano za wyczerpanie możliwości fosfage-
nowych badanego zawodnika. Między poszczególnymi 
próbami zastosowano 3-minutową pasywną przerwę 
wypoczynkową, po której badany wykonywał kolejny 
wysiłek testowy. 

Badania przeprowadzono w warunkach labora-
toryjnych w Pracowni Badań Wysiłkowych Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniach 8, 9 
i 10 czerwca 2009 roku. Realizowano je po zakończe-
niu sezonu 2008/2009 pomiędzy godziną 10.30 a 14.00. 
Zawodnicy w tym dniu byli zwolnieni z zajęć szkolnych.

Wyniki badań poddano analizie matematyczno-sta-
tystycznej, podczas której wyliczono średnią arytme-
tyczną i odchylenie standardowe. Do siódmego powtó-
rzenia wysiłku testowego włącznie wszystkie badane 
wskaźniki mechaniczne, fizjologiczne i biochemiczne 
poddano analizie wariancji dla pomiarów powtarzanych 
(RMANOVA) w programie Origin Lab.

Wyniki badań

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono różną 
liczbę wykonanych wysiłków testowych. Pięciu zawod-
ników wykonało siedem powtórzeń wysiłku maksymal-
nego, dwóch – osiem, jeden – dziewięć, jeden – dzie-
sięć, a jeden – najbardziej wydolny – aż piętnaście 
powtórzeń. W związku z tym globalną analizę wyników 
badań przeprowadzono do siódmego wysiłku testo-
wego włącznie, ponieważ wszyscy badani wykonali co 
najmniej siedem powtórzeń. Z uwagi na fakt, że pięciu 
piłkarzy przeprowadziło większą liczbę prób wysiłko-
wych, analizę wyników badań przeprowadzono także 
w ujęciu indywidualnym.

Zarejestrowane wyniki badań wykazały, że śred-
nia moc maksymalna u młodych piłkarzy mieści się 
w granicach 10,3–10,6 W/kg (tab. 1). Analiza siedmiu 
kolejnych wysiłków testowych wskazuje na wzrost ba-
danego wskaźnika od pierwszego (10,4 ± 0,6 W/kg) do 
trzeciego (10,6 ± 0,6 W/kg) wysiłku testowego. Różnica 
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między tymi wartościami była istotna statystycznie na 
poziomie ufności p ≤ 0,05. W następnych próbach wy-
siłkowych stwierdzono nieistotny spadek mocy maksy-
malnej w porównaniu z pierwszym. W ostatniej, siód-
mej próbie, analizowanej globalnie, zarejestrowano na 
nieznaczne niższym poziomie moc maksymalną w od-
niesieniu do wartości z pierwszej próby.

Biorąc pod uwagę średnią wielkość mocy maksy-
malnej w watach na kilogram masy ciała, najwyższą 
badaną moc, czyli 11,5 W/kg, uzyskał zawodnik nr 2, 
a najmniejszą, tj. 9,7 W/kg – zawodnik nr 1 (tab. 1). 
U zawodnika nr 9, który wykonał największą pracę cał-
kowitą, stwierdzono systematyczne zwiększanie mocy 
maksymalnej do czwartego wysiłku testowego włącz-
nie (10,4 W/kg). W następnych powtórzeniach Pmax 
obniża się do 10 W/kg, a w ostatniej, piętnastej próbie 
wysiłkowej jest mniejsza o 3,8% od najwyższej warto-
ści Pmax (czwarty wysiłek). Z kolei u zawodnika nr 10, 
który wykonał najniższą pracę całkowitą, wykazano 
spadek mocy maksymalnej o 4,8% w ostatniej, siódmej 
próbie wysiłkowej (10,0 W/kg) w porównaniu z pierw-
szym wysiłkiem testowym (10,4 W/kg).

Stężenie mleczanu oznaczane w spoczynku wy-
nosiło średnio 1,7 ± 0,4 mmol/l. Wartość badanego 

wskaźnika biochemicznego systematycznie wzrastała 
z każdą kolejną próbą wysiłkową od 3,9 (w pierwszej) 
do 11,5 mmol/l (w siódmej próbie). Zmiany te przed-
stawiono są na rycinie 1. Stwierdzono statystycznie 
istotny wzrost stężenia mleczanu w siedmiu kolejnych 
wysiłkach testowych w odniesieniu do spoczynku 
(p ≤ 0,001). Średnia wartość badanego wskaźnika po 
siódmej próbie wysiłkowej wyniosła 11,5 mmol/l.

Z analizy indywidualnej wynika, że najwyższe 
stężenie mleczanu odnotowano u badanych w ostat-
niej próbie wysiłkowej. Wartości te kształtowały się 
w granicach od 9,6 – w ósmej próbie (zawodnik nr 
4) – do 16,6 mmol/l – w dziesiątej próbie (zawodnik  
nr 2). Wyjątkiem jest jednak piłkarz nr 9, który wyko-
nał zarówno największą liczbę powtórzeń (aż 15 prób 
wysiłkowych) spośród wszystkich zawodników z grupy, 
jak i największą pracę całkowitą (1117 J/kg). W ostat-
nim wysiłku testowym stwierdzono u niego zaskaku-
jąco niskie stężenie badanego wskaźnika, wynoszące 
13,6 mmol/l, mimo że po siódmym powtórzeniu LA wy-
nosiło 15 mmol/l.

Średnia wartość najwyższych częstości skur-
czów serca w przekroju siedmiu kolejnych wysiłków 
testowych systematycznie wzrasta od pierwszego  

Tabela 1. Moc maksymalna podczas powtarzanych wysiłków fosfagenowych w ujęciu indywidualnym i globalnym

Table 1. Maximum power in repeated phosphagen efforts – individual and global perspective

Lp.
Wysiłek maksymalnej mocy anaerobowej [W/kg]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x– SD min. max.

1 9,6 10,2 9,8 9,9 9,8 9,6 9,2 9,7 0,3 9,2 10,2

2 11,4 11,8 11,8 11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,5 10,9 11,5 0,3 10,9 11,8

3 10,7 11,0 11,0 10,7 10,7 10,6 10,4 10,7 0,2 10,4 11,0

4 11,1 10,8 11,1 10,7 10,6 10,7 10,8 10,5 10,8 0,2 10,5 11,1

5 10,3 10,0 10,0 10,4 10,7 10,6 10,7 10,7 10,5 10,4 0,3 10,5 10,7

6 10,8 10,8 11,0 11,0 10,8 10,5 10,6 10,2 10,7 0,3 10,2 11,0

7 9,6 9,9 9,9 9,6 9,9 10,1 9,9 9,9 0,2 9,6 10,1

8 10,0 10,1 10,6 10,6 10,6 10,2 10,1 10,3 0,3 10,0 10,6

9 10,0 10,2 10,3 10,4 10,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,0 10,1 0,1 10,0 10,4

10 10,4 10,5 10,5 10,5 10,1 10,0 10,0 10,3 0,2 10,0 10,5

x– 10,4 10,5 10,6 10,5 10,5 10,4 10,3

SD 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

min. 9,6 9,9 9,8 9,6 9,8 9,6 9,2

max. 11,4 11,8 11,8 11,0 11,5 11,6 11,6
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(167,3 ± 7,6 ud/min) do trzeciego powtórzenia  
(170,2 ± 9,6 ud/min), a w następnych – tj. od czwar-
tego do siódmego – stabilizuje się na tym samym 
poziomie w stosunku do wartości spoczynkowych  
(67,4 ± 9,4 ud/min). Różnica pomiędzy średnią war-
tością zarejestrowaną w spoczynku a wartościami 
w każdym kolejnym powtórzeniu jest statystycznie 
istotna przy p ≤ 0,001. W ujęciu indywidualnym naj-
wyższa średnia wartość częstości skurczów serca 
w wysiłkach powtarzanych wynosiła 179,7 ± 6,1 ud/min 
u zawodnika nr 7. Podobną wartość stwierdzono 
u zawodnika nr 3, która kształtowała się na poziomie  
179,2 ± 1,9 ud/min. Najniższą średnią wartość HRmax, 
wynoszącą 157,1 ± 2,3 ud/min odnotowano u piłkarza nr 
10. Na nieco wyższym poziomie wahała się wartość naj-
wyższej częstości skurczów serca – 161,1 ± 1,7 ud/min 
u zawodnika nr 6. Na rycinie 2 przedstawiono reak-

cję częstości skurczów serca u zawodnika nr 9, który 
wykonał największą liczbę powtórzeń (15 wysiłków 
anaerobowych) w badanej grupie.

Na podstawie przebiegu zmian średniej częstości 
skurczów serca, po zakończeniu 3-minutowej przerwy 
wypoczynkowej stwierdzono istotny (p ≤ 0,01) wzrost 
tego wskaźnika od pierwszej (101,9 ± 13,6 ud/min) do 
siódmej (125,8 ± 6,9 ud/min) próby wysiłkowej w odnie-
sieniu do stanu spoczynkowego. Przeprowadzone ba-
dania wykazały najwyższą średnią częstość skurczów 
serca, wynoszącą 129,3 ± 1,6 ud/min, u zawodnika 
nr 9, który wykonał największą liczbę prób wysiłkowych 
(15 powtórzeń) spośród wszystkich osób z badanej 
grupy. Z kolei najniższą średnią wartość badanej ce-
chy stwierdzono u piłkarza nr 6, która kształtowała się 
na poziomie 102,5 ± 1,6 ud/min przy ośmiu wysiłkach 
testowych.

* – statystycznie istotny (p ≤ 0,05) wzrost we wszystkich próbach w stosunku do średniej wartości w spoczynku / statistically significant (p ≤ 0.05) increase in all 
trials compared to the average value at rest.

Ryc. 1. Średnie wartości stężenia mleczanu w spoczynku i w siedmiu kolejnych wysiłkach testowych wykonanych w odstępie 3-minutowej pasywnej 
przerwy wypoczynkowej (n = 10)

Fig. 1. Mean values of lactate concentration at rest and in seven consecutive trials divided by 3-minute interval of passive rest (n = 10) 
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Dyskusja

Z badań przeprowadzonych przez Gaintanosa i wsp. 
[5] wynika, że w czasie pojedynczego 6-sekundowego 
wysiłku o maksymalnej intensywności udział fosfo-
kreatyny w procesie resyntezy ATP wynosi ok. 50%. 
W tym okresie zawodnik osiąga swoją maksymalną 
moc beztlenową. Badania Balsoma i wsp. [6, 7] oraz 
Bogdanisa i wsp. [8] wykazały, że w czasie powtarza-
nych wysiłków o dużej intensywności udział hydrolizy 
fosfokreatyny w pokrywaniu zapotrzebowania energe-
tycznego pracujących mięśni zwiększa się z każdym 
kolejnym obciążeniem. Forbes i wsp. [9] stwierdzili, że 
2-tygodniowy trening o wysokiej intensywności zwięk-
sza zasoby fosfokreatyny w mięśniach szkieletowych. 
Maugham [10] i Kreider [11] dowodzą, że suplementa-
cja kreatyną zwiększa zdolności wysiłkowe do wielo-
krotnie powtarzanych wysiłków fosfagenowych.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że sto-
sowane obciążenia w wysiłkach krótkotrwałych często 
przekraczają możliwości wytwarzania energii z zaso-
bów fosfagenowych przez procesy beztlenowe, ponie-
waż dochodzi do szybkiego ich wyczerpania. W tych 
warunkach brakująca energia uzupełniana jest przez 
procesy glikolitycze związane z produkcją kwasu mle-

Ryc. 2. Zmiany częstości skurczów serca zawodnika nr 9 podczas testu wysiłkowego

Fig. 2. Changes in heart rates during exertion test (soccer player no. 9)

kowego [12]. Z przeprowadzonych badań wynika, że 
stężenie kwasu mlekowego we krwi wykazuje niewielki 
wzrost już po przebiegnięciu z maksymalną intensyw-
nością nawet 25-, 30-, 35-metrowych odcinków. Dane 
te jednoznacznie wskazują na włączenie się procesów 
glikolitycznych do produkcji energii już w pierwszych 
sekundach wysiłku [1]. Newsholme [13, 14] wykazał, że 
podczas przechodzenia od stanu spoczynkowego do 
bardzo intensywnego wysiłku szybkość procesu gliko-
lizy może wzrosnąć nawet ponad tysiąckrotnie w ciągu 
kilku sekund.

Wykonanie aż 15 wysiłków testowych (z zastoso-
waniem 3-minutowej przerwy wypoczynkowej między 
nimi) przez zawodnika nr 9 świadczy o bardzo wysokiej 
sprawności jego procesów bioenergetycznych – fos-
fagenowych i glikolitycznych. Przedstawione reakcje 
organizmu na zastosowane obciążenie sugerują, że 
zawodnik ten jako jedyny z całej grupy przełamał ba-
rierę zmęczenia, która wystąpiła przy stężeniu mle-
czanu na poziomie 15 mmol/l. W czasie 3-minutowej 
przerwy wypoczynkowej, między siódmym a ósmym 
powtórzeniem u badanego wystąpiły zawroty głowy 
i odruch wymiotny. Pomimo kryzysu kontynuował wysi-
łek przez osiem kolejnych prób. Wykonanie tylu jeszcze 
prób wysiłkowych świadczy o bardzo dużej tolerancji 



– 57 –

Zmiany maksymalnej mocy fosfagenowej i wybranych cech fizjologicznych podczas powtarzanych wysiłków...

narastającego zmęczenia. Pomimo utrzymującego 
się wysokiego stężenia mleczanu w następnych pró-
bach (12,6–13,7 mmol/l), maksymalna moc anaero-
bowa kształtowała się na stałym poziomie 10,1–10,2 
W/kg i była zaledwie o dwa procent niższa od Pmax. 
Dowodzi to o niezwykłych predyspozycjach badanego 
zawodnika do powtarzanych wysiłków fosfagenowych 
i glikolitycznych [15].

Wzrost częstości skurczów serca między pierw-
szym a siódmym wysiłkiem maksymalnym prawie o 24 
ud/min po zakończeniu każdej 3-minutowej, pasywnej 
przerwy wypoczynkowej sugeruje, że w kolejnych wysił-
kach testowych zastosowana przerwa była zbyt krótka 
na pełną regenerację po każdym obciążeniu. Fakt ten 
znajduje potwierdzenie w istotnym wzroście stężenia 
mleczanu w powtarzanych wysiłkach maksymalnej 
mocy anaerobowej. Zastosowana 3-minutowa przerwa 
wypoczynkowa pomiędzy poszczególnymi wysiłkami 
była zbyt krótka do pełnej odbudowy fosfokreatyny. 
Potwierdzają tę konstatację badania Dawsona i wsp. 
[16], z których wynika, że po krótkotrwałym wysiłku 
maksymalnym zasoby fosfokreatyny odbudowują się 
do 5 minut. Sugerować to może zbyt małe przywiązy-
wanie przez trenera wagi do rozwijania u zawodników 

zdolności do wysiłków fosfagenowych i brak przystoso-
wania się ich układu krążenia do powtarzanych wysił-
ków o tym charakterze.

Wnioski

1. Maksymalna moc fosfagenowa zarejestrowana 
w kolejnych powtórzeniach testu wysiłkowego 
wzrasta do trzeciej próby, a w czterech następnych 
badana zmienna obniża się, co może świadczyć 
o małej tolerancji krótkotrwałych wysiłków beztle-
nowych badanych piłkarzy.

2. Liniowy wzrost stężenia mleczanu w siedmiu ko-
lejnych wysiłkach testowych wskazuje na coraz 
głębsze uruchamianie w energetyce krótkotrwałych 
wysiłków fosfagenowych beztlenowej glikolizy.

3. W przekroju siedmiu wysiłków testowych częstość 
skurczów serca wzrasta, co może sugerować, że 
zastosowana 3-minutowa przerwa wypoczynkowa 
jest zbyt krótka do pełnej regeneracji organizmu.

4. Kontynuacja badań i odniesienie ich wyników do 
poziomu sportowego piłkarzy jest prawdopodob-
nym sposobem na racjonalną kontrolę efektywno-
ści treningu fizycznego w tej dyscyplinie.
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Cel pracy. Ocena poziomu wybranych zdolności kondycyjnych chłopców w wieku 11 lat, reprezentujących 
16 klubów piłkarskich zrzeszonych w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, a także opracowanie norm oceny 
wskaźników przygotowania kondycyjnego dla tej kategorii wiekowej.

Materiał i metody. Badaniami, które prowadzono przy słonecznej pogodzie na trawiastym boisku piłkarskim, 
objęto grupę 53 chłopców w wieku 11 lat. Zmierzono ich wysokość ciała, obwód klatki piersiowej i brzucha, 
wykonano pomiar masy ciała i jej komponentów oraz pomiar zdolności szybkościowych w biegu na 5 m, 10 m, 
15 m, 20 m, 30 m i 50 m. Do zdiagnozowania wytrzymałości zastosowano 20-metrowy test wahadłowy, a siły 
eksplozywnej kończyn dolnych – skok w dal z miejsca. Materiał badawczy opracowano za pomocą statystyki 
opisowej. 

Do opracowania norm przygotowania kondycyjnego młodych piłkarzy nożnych posłużono się metodyką 
proponowaną przez Zaciorskiego. Wyznaczono podstawowe charakterystyki liczbowe badanych zmiennych, 
czyli średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wartości minimalne i maksymalne oraz zsumowano dla 
każdego zawodnika wyniki wszystkich sprawdzianów.

Wyniki. Średni staż treningowy badanej grupy piłkarzy nożnych w latach wyniósł 2,6 ± 1,2; wysokość 
ciała 146,3 ± 5,8; masa ciała 37,7 ± 7,5; BMI 17,7 ± 2,4; Fat% 12,2±4,5; a obwód brzucha do klatki piersiowej 
65,1 ± 6,8/ 68,9 ± 6,0. Wyniki szybkościowych prób biegowych (w sekundach) przedstawiały się następująco: 
5 m (1,11 ± 0,05); 10 m (2,04 ± 0,08), 15 m (2,86 ± 0,13), 20 m (3,71 ± 0,17), 30 m (8,47 ± 0,40) oraz biegu waha-
dłowego (etap) 8,20 ± 1,8 i skoku w dal z miejsca (w cm) 169 ± 16,87. Wyodrębniono wyniki bramkarzy. Rozkład 
średnich arytmetycznych uzyskanych wyników prób sprawnościowych posłużył do stworzenia wybranych norm 
przygotowania kondycyjnego 11-letnich piłkarzy nożnych. 

Wnioski. Badaną grupę charakteryzowała duża rozpiętość pomiędzy skrajnymi wartościami badanych cech 
somatycznych. Poziom zdolności szybkościowych 11-letnich chłopców względem innych norm był wysoki. 
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Stwierdzono znacząco niższe wartości średnich arytmetycznych uzyskanych wyników przez bramkarzy w sto-
sunku do graczy z pola. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy długością stażu treningowego a badanymi 
zdolnościami kondycyjnymi.

Aim of the project. Evaluating the level of chosen physiological and fitness skills in 11-year-old boys with 
the aim of working out fitness assessment norms for this age group. 

Material and methods. The research covered 53 11-year-old boys selected by 16 clubs affiliated to Pod-
karpacie Football Association. The tests were carried out on a sunny day on a grass football field. Evaluation 
of body height, chest and abdomen circumference, body weight and its components was carried out together 
with a speed test in the 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m and 50 m runs. Endurance was tested in a 20 m shuttle- 
-run test, and explosive leg power by means of a standing long jump test. The data was processed by means of 
descriptive statistics. 

In order to prepare the fitness norms for young footballers, methodology suggested by Zaciorski was 
used. Basic numerical characteristics of the variables under investigation, that is arithmetic means, standard 
deviation, minimal and maximal values, were established, and the sums of all the test results for each player 
were calculated. 

Results. The average length of the training period for the group of footballers under investigation was 2,6 ± 1,2 
years, body height 146,3 ± 5,8, body weight 37,7 ± 7,5, BMI 17,7 ± 2,4, Fat% 12,2 ± 4,5 and abdomen circumfer-
ence to chest circumference 65,1 ± 6,8/ 68,9 ± 6,0. The results of speed run tests were as follows (in seconds): 
5 m (1,11 ± 0,05), 10 m (2,04 ± 0,08), 15 m (2,86 ± 0,13), 20 m (3,71 ± 0,17), 30 m (8,47 ± 0,40), the 20 m shuttle- 
-run test (shuttle) 8,20 ± 1,8 and standing long jump (in cm) 169 ± 16,87. Results of goalkeepers were singled out. 
The arithmetic mean distribution of the results of the fitness tests was used to create selected norms of fitness 
training of 11-year-old footballers.

Conclusions. The group under investigation was characterised by a large range of values of the somatic features 
tested. The level of speed abilities of the 11-year-old boys is high in comparison with other norms. Significantly 
lower values of arithmetic means were found in the group of goalkeepers in comparison with outfield players. No 
significant correlation between the length of the training period and the fitness abilities was found. 

Wstęp

Współczesna piłka nożna stawia przed zawodnikami 
bardzo duże wymagania pod względem przygotowania 
fizycznego, a potencjał motoryczny jest podstawą mi-
strzostwa sportowego. Do takiego wysiłku sportowego 
zawodnik powinien być przygotowywany w przemy-
ślanym, wieloletnim cyklu szkoleniowym. Obserwacja 
kształtowania się uwarunkowań wydolności fizycznej 
w poszczególnych fazach rozwoju zawodniczego piłkarzy 
i w cyklach szkoleniowych, którym są poddawani w pro-
cesie treningowym, umożliwia optymalizację treningu 
sportowego. Wymagania, jakie stawia gra w piłkę nożną, 
można podzielić na cztery rodzaje: techniczne, taktyczne, 
psychospołeczne oraz fizyczne (motoryczne) [1]. 

Wysoka sprawność fizyczna jest dla piłkarzy nie-
zbędna do sprostania fizycznym wymaganiom gry, 
a także do skutecznego posługiwania się techniką. 
System tlenowy dostarcza przeważającej części ener-
gii zużywanej przez piłkarza w czasie meczu. Średnia 
intensywność wysiłku czołowych piłkarzy podczas 
meczu odpowiada 70% maksymalnego zużycia tlenu. 
Utrzymanie tak wysokiej intensywności wysiłku przez 
90 minut wymaga bardzo wysokiej sprawności systemu 
transportującego tlen i wytrzymałości mięśni. Istotne 

znaczenie ma również energia uwalniana w reakcjach 
beztlenowych. Ogólny czas akcji sprinterskich piłkarza 
w czasie meczu nie przekracza jednej minuty, ale są 
one niezwykle ważne i mogą rozstrzygnąć o wyniku 
meczu. Podczas meczu piłkarz wysokiej klasy wyko-
nuje około 20 sprintów, trwających średnio krócej niż 
3 sekundy [1]. Szybkość przemian metabolicznych na-
stępujących po intensywnych wysiłkach o charakterze 
beztlenowym jest warunkowana sprawnością metabo-
lizmu tlenowego [2]. Zawodnicy, u których występuje 
wysoki poziom wydolności tlenowej w trakcie meczu 
utrzymują przez dłuższy czas gry wysoki poziom ak-
tywności, a także charakteryzują się wysoką i stabilną 
formą sportową [3].

Wysoki poziom siły określonych grup mięśni, 
zwłaszcza mięśni kończyn dolnych, jest jednym z atry-
butów piłkarza i zarazem gwarantem kształtowania 
innego rodzaju zdolności, stanowiąc swoiste podłoże 
dla szybkości czy też wytrzymałości mięśniowej [1]. 
Przystępując do oceny wydolności dziecka należy pa-
miętać, iż podstawowym problemem do rozwiązania 
jest dobór form wysiłku. Sprawność systemów energe-
tycznych dziecka różni się bowiem od wysiłków charak-
teryzujących osoby dorosłe, i to zarówno podczas wy-
siłku o charakterze tlenowym, jak i beztlenowym [4]. 
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W dotychczas prowadzonych badaniach nad szyb-
kością zawodników piłki nożnej najczęściej oceniano 
poziom maksymalnej prędkości i zdolności przyspiesza-
nia. Istotny wpływ na wybór takiego kierunku badań ma 
to, że dla typowych akcji w piłce nożnej, takich jak np. 
uwalnianie się od przeciwnika bez piłki, rozegranie piłki 
bez przyjęcia, pojedynek sprinterski w dryblingu czy po 
podaniu w wolne pole, a także dla specyficznej w piłce 
nożnej szybkości reakcji wymagane są umiejętności 
startu do 5 m, przyspieszania na odcinkach od 5 m 
do 20 m, jak również maksymalnych szybkości sprin-
terskich na odcinkach 20–40 m. Dlatego też wszystkie 
testy szybkościowe powinny koncentrować się na oce-
nie umiejętności startu i przyspieszenia na odcinkach 
od 5 m, 10–15 m do 20 m, jak i maksymalnej szybkości 
sprinterskiej na odcinkach od 25 m do 40 m [5].

Pomiar zdolności szybkościowych u piłkarzy był 
przedmiotem badań wielu teoretyków i praktyków 
sportu, między innymi: Panfila, Winklera, Ekbolma, 
Bisanza, Webera, Gerischa, Ryguły, Weinecka, 
Aignera, Bangsbo, Fricka, Chmury [6]. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena poziomu wybranych zdolno-
ści kondycyjnych chłopców w wieku 11 lat reprezen-
tujących kluby piłkarskie zrzeszone w Podkarpackim 
Związku Piłki Nożnej oraz opracowanie norm oceny 
wskaźników przygotowania kondycyjnego dla tej kate-
gorii wiekowej.

Materiał i metody

Badaniami objęto 53 chłopców w wieku 11 lat (wyso-
kość ciała = 146 ± 5,8 cm, masa ciała 37,7 ± 7,5 kg), 
wytypowanych w 2009 roku do kadry wojewódzkiej 
przez 16 klubów.

Badania przeprowadzono w trakcie zgrupowaniu 
kadry wojewódzkiej w dniach 17 sierpnia i 6 września 
2009 roku przy słonecznej pogodzie na trawiastym bo-
isku piłkarskim.

Wysokość ciała zawodników oceniono posługując 
się antropometrem. Pomiary obwodu klatki piersiowej 
i brzucha przeprowadzono za pomocą taśmy centyme-
trowej o stałym napięciu. Masę ciała zawodników oraz 
jej komponentów zmierzono za pomocą wagi Tanita 
TBF 300. W analizie danych komponentów masy ciała 
posłużono się skrótami: Fat  (body fat – zawartość 
tkanki tłuszczowej), FFM (Free Fat Mass – beztłusz-
czowa masa ciała), TBW (Total Body Water – zawartość 

wody w organizmie), BMI (Body Mass Index – wskaźnik 
wzrostowo-wagowy).

Do oceny zdolności szybkościowych zastosowano 
bieg na 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m i 50 m. Pomiar 
ze startu zatrzymanego wykonywano za pomocą 
elektronicznego urządzenia pomiarowego Microgate. 
Wytrzymałość zdiagnozowano za pomocą Beep testu 
(20-metrowego testu wahadłowego), a siłę eksplo-
zywną kończyn dolnych – skokiem w dal z miejsca. 

Materiał badawczy opracowano za pomocą sta-
tystyki opisowej. Wyznaczono podstawowe charak-
terystyki liczbowe badanych zmiennych, czyli średnie 
arytmetyczne, odchylenia standardowe, wartości mini-
malne i maksymalne. W opracowywaniu wyników Beep 
testu w celu odniesienia się do prac innych autorów, po-
dzielono odcinki czasowe etapu na połówki i ćwiartki. 
Przykładowo osoba, która uzyskała wynik 7,75, biegła 
7 minut i 45 sekund. Do opracowania norm przygotowa-
nia kondycyjnego młodych piłkarzy nożnych posłużono 
się metodyką proponowaną przez Zaciorskiego [7]. 
Sumaryczny wynik wszystkich sprawdzianów określa-
jący poziom wybranych zdolności kondycyjnych bada-
nych piłkarzy przedstawiono w postaci punktowej, przy-
znając zawodnikowi w poszczególnych próbach 1 punkt 
za wynik mieszczący się w przedziale niskim, 2 punkty 
w przedziale poniżej średniego, 3 punkty w przedziale 
średnim, 4 punkty w przedziale powyżej średniego, 5 
punktów w przedziale wysokim. Maksymalnie zawodnik 
mógł otrzymać 40 punktów za wszystkie swoje wyniki 
w przedziale wysokim, a minimalnie zdobyć 8 punktów 
za wyniki w przedziale niskim.

Wyniki badań

Średni staż treningowy badanej grupy 11-letnich pił-
karzy nożnych, mierzony w latach, wyniósł 2,6 ± 1,2. 
Grupę tę charakteryzowała duża rozpiętość pomiędzy 
skrajnymi wartościami badanych cech somatycznych, 
która świadczy o różnym tempie rozwoju biologicznego 
chłopców (tab. 1).

Rozkład średnich arytmetycznych wyników, uzy-
skanych w biegu na poszczególnych dystansach 
(ryc. 1), w biegu wahadłowym i w skoku w dal z miej-
sca, wraz z odchyleniami standardowymi (tab. 2) posłu-
żył do stworzenia norm przygotowania kondycyjnego 
11-letnich piłkarzy nożnych (tab. 3). 

Porównując wyniki 11-letnich chłopców z normami 
przygotowania motorycznego, opracowanymi przez 
Gargula i Bujas dla wysoko kwalifikowanych młodych 
piłkarzy nożnych trenujących w Szkole Mistrzostwa 
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Ryc. 1. Rozkład średnich wartości czasów uzyskanych w biegu na poszczególnych dystansach 

Fig. 1. Average range of time results attained in runs at particular distances

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Table 1. The characteristics of the research group

Piłkarze
N = 53

Wysokość
ciała  

Masa
ciała BMI Fat

(%)
Fat
(kg) FFM TBW Obwód

brzucha
Obwód 
klatki

Staż (lata)
treningowy

Średnia 146,3 37,7 17,5 12,2 5,1 32,8 24,1 65,1 68,9 2,6

SD 5,8 7,5 2,4 4,5 3,5 5,0 3,7 6,8 6,0 1,2

Min. 136,0 27,1 14,0 5,5 2,0 24,6 18,0 56,0 61,0 0,5

Max. 162,0 64,7 25,3 27,2 18,3 47,1 34,5 88,0 91,0 4,0

Tabela 2. Rozkład średnich arytmetycznych uzyskanych wyników w biegu na poszczególnych dystansach, biegu wahadłowym i skoku w dal z miejsca

Table 2. Average range of testing results attained at particular distances in dash race, shuttle run and standing long jump 

Piłkarze  
N = 53

Bieg 5 m
(s)

Bieg 10 m
(s)

Bieg 15 m
(s)

Bieg 20 m
(s)

Bieg 30 m
(s)

Bieg 50 m
(s)

Bieg
wahadłowy

(etap)

Skok w dal
z miejsca

(cm)

Średnia 1,11 2,04 2,86 3,71 5,32 8,47 8,20 169,0

SD 0,05 0,08 0,13 0,17 0,28 0,40 1,8 16,87

Min. 1,0 1,84 2,48 3,17 4,53 7,14 5,50 120,0

Max. 1,23 2,25 3,14 4,17 5,89 9,37 12,25 200,0
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Sportowego w Krakowie [8] stwierdzono, że poziom 
zdolności szybkościowych badanej grupy na dystan-
sie 5 m i 10 m jest zbliżony do średnich wartości grupy  
14-latków (tab. 4). Odnotowano lepsze rezultaty w biegu 

wahadłowym i nieco gorsze w skoku w dal z miejsca 
w porównaniu do grupy 10-letnich młodych piłkarzy 
poddanych selekcji w Czesko-Morawskim Związku 
Piłki Nożnej [9]. 

Tabela 3. Normy dla oceny wskaźników przygotowania kondycyjnego 11-letnich piłkarzy nożnych

Table 3. Results expected for the tests on motor fitness abilities of 11-year-old football players 

Poziom
N = 53

Bieg 5 m
(s)

Bieg 10 m
(s)

Bieg 15 m
(s)

Bieg 20 m
(s)

Bieg 30 m
(s)

Bieg 50 m
(s)

Bieg
wahadłowy

(etap)

Skok w dal
z miejsca

(cm)

Niski > 1,17 > 2,13 > 3 > 3,89 > 5,61 > 8,89 < 6,3 < 151

Poniżej 
średniego 1,16–1,14 2,12–2,09 2,99–2,94 3,88–3,80 5,6–5,47 8,88–8,68 6,4–7,2 152–159

Średni 1,13–1,09 2,08–2,00 2,93–2,8 3,79–3,62 5,46–5,19 8,67–8,27 7,3–9,1 160–177

Powyżej 
średniego 1,08–1,06 1,99–1,96 2,79–2,74 3,61–3,54 5,18–5,04 8,26–8,07 9,2–10,0 178–185

Wysoki < 1,05 < 1,95 < 2,73 < 3,53 < 5,03 < 8,06 > 10,1 > 186

Tabela 4. Porównanie osiągniętych rezultatów (wartości średnie) badanej grupy względem innych wyników

Table 4. Comparison of attained results (averages) of the research group with reference to other results 

Grupa Wysokość
ciała

Masa
ciała

Fat
%

Bieg
5 m

Bieg
10 m

Bieg
20 m

Bieg wahadłowy
(etap) Skok w dal z miejsca

SMS Kraków N = 11 160,8 47,6 13,6 1,19 2,04 3,57 10,64 187

Kadra Podk. ZPN N = 53 146,3 37,7 12,2 1,11 2,04 3,71 8,20 169

10-letni piłkarze
Czesko-Morawski ZPN 142 34,2 – – – – 7,5 175

Tabela 5. Zestawienie wyników cech somatycznych pod względem pozycji na boisku (N = 53)

Table 5. Collation of data of somatic features with reference to players’ position

Bramkarze 
 N=6

Wysokość
ciała  

Masa
ciała BMI Fat

(%)
Fat
(kg) FFM TBW Obwód

brzucha
Obwód 
klatki

Staż (lata)
treningowy

Średnia 153,7 47,1 19,6 17,1 10,5 38,3 28,0 71,2 76,7 2,83

SD 7,9 13,4 3,9 7,7 7,2 7,7 5,6 12,4 10,2 1,17

Min. 142,0 31,3 15,5 8,9 3,3 28,0 20,5 57,0 65,0 1,0

Max. 162,0 64,7 25,3 27,2 18,3 47,1 34,5 88,0 91,0 4,0

Zawodnicy z pola 
N = 47

Wysokość
ciała

Masa
ciała BMI Fat

(%)
Fat
(kg) FFM TBW Obwód

brzucha
Obwód
klatki

Staż (lata)
treningowy

Średnia 145,4 36,5 17,2 11,5 4,4 32,1 23,5 64,3 67,9 2,50

SD 4,8 5,6 2,0 3,6 2,0 4,2 3,1 5,5 4,5 2,66

Min. 136 27,1 14,0 5,5 2,0 24,6 18,0 56,0 61,0 0,5

Max. 157 52,6 21,8 19,8 9,5 45,8 33,5 78,0 80,0 4,0
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Tabela 6. Zestawienie uzyskanych wyników, w biegu na poszczególnych dystansach, biegu wahadłowym i skoku w dal z miejsca pod względem pozycji 
na boisku (N = 53)

Table 6. Collation of attained results in run at particular distances, shuttle run and standing long jump with reference to players’ position

Bramkarze
N = 6

Bieg 5 m
(s)

Bieg 10 m
(s)

Bieg 15 m
(s)

Bieg 20 m
(s)

Bieg 30 m
(s)

Bieg 50 m
(s)

Bieg
wahadłowy

(etap)

Skok w dal
z miejsca

(cm)

Średnia 1,11 2,08 2,93 3,84 5,54 8,87 6,54 168,1

SD 0,06 0,09 0,11 0,13 0,27 0,35 1,43 10,40

Min. 1,0 1,91 2,73 3,61 5,15 8,31 5,5 155

Max. 1,18 2,16 3,05 3,96 5,82 9,37 9,25 182

Zawodnicy
z pola
 N = 47

Bieg 5 m
(s)

Bieg 10 m
(s)

Bieg 15 m
(s)

Bieg 20 m
(s)

Bieg 30 m
(s)

Bieg 50 m
(s)

Bieg
wahadłowy

(etap)

Skok w dal
z miejsca

(cm)

Średnia 1,11 2,03 2,86 3,69 5,29 8,42 8,41 169,1

SD 0,05 0,08 0,13 0,17 0,27 0,39 1,79 17,73

Min. 1,0 1,84 2,48 3,17 4,53 7,14 5,5 120

Max. 1,23 2,25 3,14 4,17 5,89 9,15 12,25 200

Tabela 7. Poziom badanych zdolności kondycyjnych względem stażu treningowego
Table 7. Level of tested motor fitness abilities with reference to the length of training period

Badane zdolności
kondycyjne

Staż treningowy (lata) N = 53

1
N = 9

2
N = 16

3
N = 9

4
N = 19

Bieg 5 m 1,12 1,12 1,13 1,09
SD 0,03 0,06 0,06 0,04

Bieg 10 m 2,04 2,05 2,06 2,01
SD 0,08 0,09 0,12 0,06

Bieg 15 m 2,85 2,90 2,87 2,83
SD 0,08 0,14 0,17 0,10

Bieg 20 m 3,65 3,76 3,71 3,69
SD 0,12 0,16 0,23 0,17

Bieg 30 m 5,38 5,41 5,31 5,22
SD 0,27 0,31 0,36 0,20

Bieg 50 m 8,49 8,47 8,45 8,47
SD 0,31 0,45 0,62 0,29

Bieg wahadłowy 8,50 7,96 7,85 8,43
SD 2,07 1,61 1,82 2,00

Skok w dal z miejsca 164 167 170 173
SD 16,0 13,9 23,8 14,1

Analizując zebrany materiał, zestawiono zebrane 
wyniki cech somatycznych, biegu na poszczegól-
nych dystansach, biegu wahadłowego i skoku w dal 
z miejsca pod względem pozycji na boisku, wy-
odrębniając z badanej grupy pozycję bramkarza. 
Stwierdzono znacząco wyższe wartości cech soma-

tycznych bramkarzy w porównaniu do graczy z pola 
i jednocześnie znacząco niższe wartości średnich 
arytmetycznych uzyskanych wyników (z wyjątkiem 
biegu na 5 m i skoku w dal z miejsca) w biegu na 
poszczególnych dystansach i w biegu wahadłowym 
(tab. 5 i 6). 
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Przeprowadzono również ocenę poziomu bada-
nych zdolności kondycyjnych pod kątem stażu trenin-
gowego. Nie stwierdzono znacząco istotnej zależności 
pomiędzy długością stażu treningowego a badanymi 
zdolnościami kondycyjnymi. Jedynie wyniki skoku 
w dal z miejsca cechowała systematyczna progresja ze 
względu na staż treningowy (tab. 7). Taki brak współ-
zależności między stażem treningowym a poziomem 
zdolności energetycznych odnotowano między innymi 
w pracy Ozimka [10].

W zestawieniu całościowym żaden z testowanych 
piłkarzy nie uzyskał maksymalnej liczby 40 możliwych 
do zdobycia punktów we wszystkich próbach, stosow-
nie do przyjętych w tej pracy norm przygotowania kon-
dycyjnego. 

Rozkład średnich arytmetycznych uzyskanych 
punktów we wszystkich próbach, wraz z odchyleniami 
standardowymi (tab. 8) posłużył do stworzenia punk-
towych norm poziomu ogólnego przygotowania kondy-
cyjnego badanych 11-letnich piłkarzy nożnych (tab. 9). 

Tak skonstruowane normy wykorzystano następnie 
jako podstawę do przeprowadzenia podziału piłkarzy 
na grupy, w którym za kryterium przyjęto aktualny 

Tabela 8. Sumaryczny wynik wszystkich sprawdzianów określający poziom wybranych zdolności kondycyjnych badanych piłkarzy 

Table 8. Numerical result of all tests describing the level of selected motor fitness abilities of the abilities of the research group 

Piłkarze
N = 53

Bieg 5 m
pkt

Bieg 10 m
pkt

Bieg 15 m
pkt

Bieg 20 m
pkt

Bieg 30 m
pkt

Bieg 50 m
pkt

Bieg
wahadłowy

pkt

Skok w dal
z miejsca

pkt

Razem
pkt

Średnia 3,03 3,05 2,9 3,01 2,92 2,9 2,92 2,92 23,69

SD 1,25 1,19 1,22 1,20 1,22 1,21 1,23 1,26 7,55

Min. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

Max. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 38,0

Tabela 9. Normy ogólnego przygotowania kondycyjnego w ujęciu 
punktowym 

Table 9. General norms of fitness training in numerical form

Poziom
N = 53

Zestawienie
całościowe

pkt

Liczba  
zawodników

Niski ≤ 15 10

Poniżej średniego 16–19 5

Średni 20–27 22

Powyżej średniego 28–31 9

Wysoki ≥ 32 7

poziom ich badanych zdolności kondycyjnych. Grupę 
reprezentującą poziom wysokiego przygotowania kon-
dycyjnego utworzyło 7 zawodników, legitymujących się 
wynikiem ≥ 32 punktów. 

Dyskusja 

Zadaniem prób wysiłkowych jest osiągnięcie podczas 
wysiłku takiego stanu funkcjonalnego organizmu, który 
pozwoli na ocenę sprawności poszczególnych syste-
mów opartych na różnych przemianach metabolicz-
nych. 

Jak wynika z wieloletnich badań prowadzonych 
w Polsce, profil i poziom sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży nie zawsze ewoluuje w korzystnym kie-
runku. Trendy przemian w zakresie cech somatycznych, 
świadczące o intensywniejszym wzroście i o wyszczu-
pleniu sylwetek oraz przyspieszeniu tempa dojrzewania 
płciowego, są korzystne dla kondycji fizycznej młodzieży 
polskiej. Z diametralnie różną sytuacją mamy natomiast 
do czynienia w przypadku zdolności motorycznych, dla 
których ww. trendy są niekorzystne, widoczne jest bo-
wiem obniżanie się poziomu sprawności fizycznej i wy-
dolności roboczej organizmu. Dobrze ilustruje to obraz 
rozwierających się nożyc między somatyką a motoryką, 
który uzmysławia nam skalę luk w przejawach rozwoju 
kolejnych pokoleń młodzieży. Można zatem przyjąć, że 
w skali populacyjnej kolejne roczniki polskiej młodzieży 
okazują się coraz mniej sprawne, a start do sukcesów 
w sporcie rozpoczyna się z coraz niższego poziomu. 
W profilu tej sprawności istotne miejsce zajmuje m.in. 
wydolność tlenowa [11]. 

Dzieci mają obniżoną zdolność do podejmowania 
wysiłków o charakterze beztlenowym [4]. W systemie 
szkolenia dzieci i młodzieży często dominuje trening 
intensywny (I), prowadzący do przyspieszonego roz-
woju wyników. Jest to trening skuteczny, który doraźne 
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prowadzi do wysokich osiągnięć, z drugiej zaś strony 
skutkuje znaczącym ograniczeniem rozwoju sporto-
wego, także przez wytworzenie swoistej „odporności” 
i niskiego poziomu reakcji adaptacyjnych na bodźce 
treningowe już w początkowych fazach szkolenia w ka-
tegorii seniora [12]. Szczególnego znaczenie nabiera 
więc ocena wybranych zdolności motorycznych, które 
wykazują wzajemnie wysoką korelację z „oceną eks-
percką (trenerską) przydatności do gry” młodych pił-
karzy [13], zwłaszcza w odniesieniu do sprawdzianów 
o charakterze szybkościowym i szybkościowo-zwinno-
ściowych.

Kontrola poziomu badanych zdolności kondycyjnych 
wydaje się też niezbędna do prawidłowo i długofalowo 
prowadzonego procesu selekcji i naboru, gdyż zapobiega 
błędom w ocenie sportowca, a także ułatwia identyfika-
cję talentu i zapewnia optymalny poziom tempa rozwoju 
[14]. Testy biegu sprinterskiego (np. na 5 m i 30 m) są 
podstawowym elementem selekcji piłkarskiej na różnych 
etapach szkolenia, służąc także do indywidualizacji ob-
ciążeń treningowych (przydatne są również do kształto-
wania szybkości u młodych piłkarzy) [15]. 

Na podstawie wyników uzyskanych w testach 
szybkościowych trener może grupować zawodników 
o zbliżonych możliwościach i przez odpowiedni dobór 
obciążeń skuteczniej doskonalić tę zdolność. Częstym 
błędem jest stosowanie identycznych obciążeń trenin-
gowych dla całej drużyny. Z obserwacji bowiem wy-
nika, że często najlepszy zawodnik na dystansie 10 m 
nie jest w stanie uzyskać najlepszego wyniku na 30 m 
i odwrotnie. Dlatego też stosowanie takich samych ob-
ciążeń u różnych zawodników z fizjologicznego punktu 
widzenia wydaje się nieuzasadnione. Zamiast rozwijać 
genetycznie uwarunkowane możliwości sprinterskie 
do wysiłków na odcinku kilku czy też kilkunastu me-
trów wywołujemy wręcz odwrotny skutek – hamujemy, 

a w wielu przypadkach nawet obniżamy rozwój tej zdol-
ności [3]. 

W poszczególnych grach zespołowych, w tym 
w młodzieżowej piłce nożnej, podejmuje się próby opra-
cowywania kryteriów dotyczących budowy somatycznej 
oraz wyników w testach motorycznych [8, 9]. Wstępnym 
zadaniem przed rozpoczęciem wieloletniego procesu 
szkolenia piłkarza jest wyszukanie chłopców (uwzględ-
niając poziom ich rozwoju biologicznego), których po-
tencjał sprawnościowy wskazuje na możliwość uzyska-
nia w przyszłości wysokiego poziomu sportowego. W 
opinii Fajfera, który na polecenie Czesko-Morawskiego 
Związku Piłki Nożnej prowadził dwuletnią selekcję 
wśród 654 młodych piłkarzy w wieku 8–10 lat (do klas 
sportowych zakwalifikowano wówczas 72 osoby, które 
uzyskały w testach wyniki powyżej średniej), należy 
opracować jednolitą koncepcję naboru i selekcji chłop-
ców od szóstego roku życia do wieku 18–21 lat [9].

Wnioski

1. Badaną grupę charakteryzowała duża rozpiętość 
pomiędzy skrajnymi wartościami badanych cech 
somatycznych.

2. Zaobserwowano dużą rozbieżność w poziomie 
przygotowania motorycznego młodych piłkarzy.

3. Poziom zdolności szybkościowych badanych 
chłopców na dystansie 5 m i 10 m w porównaniu do 
innych dostępnych norm przygotowania kondycyj-
nego młodych piłkarzy jest wysoki.

4. Stwierdzono znacząco niższe wartości średnich 
arytmetycznych uzyskanych wyników przez bram-
karzy w stosunku do graczy z pola.

5. Nie stwierdzono znacząco istotnej zależności po-
między długością stażu treningowego a badanymi 
zdolnościami kondycyjnymi.
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Wstęp. Młodzież w okresie dorastania, uczęszczająca do szkoły ponadgimnazjalnej, znajduje się w szczegól-
nej fazie ontogenezy, która kończy się pełnym ukształtowaniem motoryczności. Planując tok lekcji, nauczyciel 
wychowania fizycznego powinien zwracać uwagę nie tylko na rozwój czy też podtrzymanie sprawności fizycznej 
uczniów, ale także na budowanie poprawnych relacji międzyludzkich opartych m.in. na empatii. 

Cel pracy. Badanie ukierunkowane na sprawdzenie, czy realizacja autorskiego programu kształcenia i wy-
chowania fizycznego z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką rozbudzających empatię, raz w tygodniu 
w grupie eksperymentalnej (E1) będzie determinowała zmiany w sprawności fizycznej co najmniej w takim samym 
zakresie, jak realizacja raz w tygodniu autorskich programów opartych na ćwiczeniach, zabawach i grach bez 
piłki, ale także rozbudzających empatię (grupa kontrolna K1) oraz tradycyjnego programu kształcenia w grupie 
kontrolnej (K2). 

Materiał i metody. Analizowano zmiany poszczególnych składowych sprawności fizycznej [1] wyodrębnio-
nych przez Komitet Ekspertów ds. Badań nad Sportem przy Radzie Europejskiego Komitetu Rozwoju Sportu, 
czyli gibkość tułowia, siłę eksplozywną nóg, siłę ramion, siłę tułowia, siłę funkcjonalną, zwinność, a także zmiany 
poziomu empatii ujawnianej w wychowaniu fizycznym. Badania prowadzono w latach 2005–2007 w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 17 we Wrocławiu im. Agnieszki Osieckiej. 

Wyniki i wnioski. Realizacja autorskiego programu kształcenia i wychowania fizycznego w grupie ekspery-
mentalnej (E1) determinuje sprawność fizyczną w podobny sposób, jak realizacja zajęć w grupach kontrolnych (K1 

oraz K2). W grupie eksperymentalnej (E1) realizacja autorskiego programu zajęć ruchowych z piłką oraz w grupie 
kontrolnej (K1) bez piłki, ukierunkowanych na rozwój „empatii”, jest to skuteczny sposób na  rozbudzanie tej 
właściwości osobowościowej.

Introduction. Secondary school students are in the period of adolescence, which is a particular stage of hu-
man development. In its final part, this period is characterized by the formation of full motor abilities of a young 
person. While preparing classes, the physical education teacher ought to take into consideration first of all the 
process of development or maintaining physical ability of his students as well as building appropriate interpersonal 
relations based, among other things, on empathy. 

NR 54 2011ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   
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Aim of research. To check whether the process of implementing our own education program with the ball 
exercises and games that support  the growth of empathy once a week in the experimental group  (E1) could 
determine changes in physical ability in the scope which is at least the same as in the case of implementation of 
the programs based on exercises and games without the ball but also arousing empathy (control group K1) and 
the traditional education program in the control group (K2). 

Material and methods. We analyzed changes in the particular constituents of physical ability [1] which were 
selected by the Committee of Experts on Sport Research at the Council of European Committee of Development  
of Sport (body suppleness, explosive strength of legs, strength of arms, body strength, functional strength, agil-
ity) and changes in the level of empathy revealed in physical education. The examinations were carried out in the 
years 2005–2007 in the Agnieszka Osiecka Secondary School no. 17 in Wroclaw. 

Results and conclusions. It turned out that the process of implementation of our own education program 
in the experimental group  (E1) determines physical ability in a similar way as it is in case of classes in the control 
groups (K1 and K2). In the experimental group (E1) the implementation of our own education program of physical 
classes with the ball as well as in the control group (K1) without the ball directed at the development of ‘empathy’ 
constitute an effective method of enhancing this personal feature.

Wstęp

Współcześnie mamy do czynienia ze spadkiem spraw-
ności fizycznej społeczeństwa oraz wzrostem zachoro-
wań na choroby cywilizacyjne. Spadek sprawności fi-
zycznej wskazuje także na pogarszanie się sprawności 
funkcjonowania układu ruchu, krążenia i oddychania. 
Spowodowane jest to zmniejszeniem aktywności rucho-
wej przeciętnego człowieka. Na pogłębiający się stale 
regres sprawności fizycznej młodzieży w konsekwencji 
oddziaływania czynników środowiskowych wskazywało 
już wcześniej wielu autorów, m.in. Malina [2], Pilicz [3], 
główną jego przyczynę upatrując w zmniejszającej się 
aktywności ruchowej, która ogranicza się jedynie do 
zajęć wychowania fizycznego.

Sprawność fizyczna wg Przewędy [4] jest pojęciem 
szerokim, wiąże się bowiem ze stanem całego orga-
nizmu człowieka, a nie tylko z jego aparatem ruchu. 
Można ją określić jako aktualną możliwość wykonania 
wszelkich działań motorycznych, decydujących o za-
radności człowieka w życiu. Osiński [5] do sprawności 
fizycznej zalicza poziom wydolności wszystkich narzą-
dów i układów, stan cech motorycznych (siła, szybkość, 
wytrzymałość) oraz pewne prawidłowości budowy 
ciała. W jej ramach pierwszorzędne znaczenie dajemy 
natomiast skuteczności działania poszczególnych fi-
zjologicznych funkcji organizmu oraz zdolności dosta-
tecznego przystosowania się do zmiennych warunków 
otoczenia. Dzięki nim osoba czuje się niezależna od 
innych, przydatna do niesienia pomocy oczekującym, 
to zaś podnosi jej wiarę we własne siły. 

Sprawność fizyczna umożliwia branie udziału w róż-
nych formach aktywności ruchowej, z których czerpać 
można zadowolenie, odprężenie czy radość życia. Wiąże 
się zatem nie tylko ze sferą motoryczną, ale także psy-

chiczną, emocjonalną lub społeczną [6]. Sprawność fi-
zyczna jest ponadto jednym z tych elementów, na podsta-
wie których można ocenić stan zdrowia człowieka. Niski 
jej poziom może wskazywać na obecność procesów cho-
robowych. Tymczasem zaś podtrzymywanie sprawności 
fizycznej na wysokim poziomie umożliwia spowolnienie 
procesów starzenia się organizmu człowieka prowadzą-
cego aktywny tryb życia [7]. Współcześnie sprawność 
fizyczna może być rozpatrywana w zależności od celów 
podejmowania aktywności ruchowej w obszarze zdro-
wia i osiągnięć motorycznych. Wuest i Bucher w ramach 
sprawności wyodrębnili komponenty powiązane ze zdro-
wiem, czyli skład ciała, wydolność fizyczną, gibkość, wy-
trzymałość mięśniową, siłę mięśniową. Do komponentów 
powiązanych z osiągnięciami motorycznymi zaliczyli na-
tomiast: zwinność, równowagę, koordynację, moc, czas 
reakcji i szybkość [8].

Czynnikiem wpływającym na obniżenie poziomu 
aktywności fizycznej młodzieży jest ograniczenie 
przez nią uczestnictwa w zajęciach ruchowych tylko do 
udziału w lekcjach wf. Dlatego też nauczyciele wycho-
wania fizycznego w trakcie zajęć ruchowych powinni 
wprowadzać ćwiczenia umożliwiające prawidłowy, har-
monijny rozwój młodego człowieka. Ważne jest ukierun-
kowanie oddziaływań na poprawę sprawności fizycznej 
i zdrowia oraz rozwój właściwości osobowościowych 
uczniów (w tym empatii, asertywności czy radzenia 
sobie ze stresem). Jednak nadal pedagogiczne możli-
wości wpływania na kształtowanie sfery emocjonalnej, 
przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie i dla 
społeczeństwa bywają rzadko wykorzystywane przez 
nauczyciela, mimo że już pod koniec XX wieku apelo-
wał o to Portmann [9].

Na podstawie badań eksploracyjnych, prowadzo-
nych w latach 2000–2001 wśród uczniów wrocławskich 
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szkół ponadgimazjalnych, stwierdzono niezadowalający 
poziom ich empatii, jako jednej z właściwości osobo-
wościowych, ujawnianej podczas ćwiczeń, zabaw i gier 
z piłką [10]. W związku z tym opracowano autorskie 
programy prowadzenia zajęć ruchowych, pomagają-
cych rozwijać zdolności empatyczne. Realizacja autor-
skich programów miała umożliwić współdziałanie, zro-
zumienie, okazywanie uczuć wzajemności, świadome 
dążenie do realizacji celu grupowego oraz własnego. 
Uczestniczący w zajęciach ruchowych mogli nawiązy-
wać pozytywne relacje interpersonalne, rozpoznawać 
intencje oraz emocje partnerów czy konkurentów, co 
z kolei miało im ułatwić funkcjonowanie w grupie (przez 
utożsamienie się z nią) oraz rozbudzanie zachowań 
empatycznych. Istotne znaczenie w realizowanych za-
jęciach ruchowych miało m.in. pełnienie i wymiana ról. 
Przykładowo w popularnej zabawie uczniowie mogą 
raz być berkiem, kiedy indziej zaś osobą, która przed 
nim ucieka. Wprowadzenie zamiany ról pozwala na zro-
zumienie, wczucie się w sytuację partnera. 

Równie ważne zadania podczas autorskich zajęć 
ruchowych przypadały osobom, które pełniły rolę po-
mocnika i asystenta (zwykle niećwiczącym uczniom). 
Pozwalało to zrozumieć sytuację czy też punkt wi-
dzenia drugiej osoby, zwiększało jej aktywność. 
Uczestnicy autorskich zajęć ruchowych mogli ponadto 
spostrzegać, wyodrębniać, antycypować zachowania 
empatyczne u wszystkich członków jednej drużyny czy 
u konkurentów. Empatyzowanie to odnosiło się rów-
nież do innych osób biorących udział w grze, tj. do sę-
dziów oraz wspomnianych już uczniów niećwiczących 
[11]. Autorski program prowadzenia zajęć ruchowych 
rozwijających zdolności empatyczne stanowił propo-
zycję realizacji celów kierunkowych w wychowaniu 
fizycznym w obszarze dyspozycji osobowościowych 
wychowanka [12].

Celem zrealizowanych w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 17 we Wrocławiu badań było sprawdzenie, czy reali-
zacja autorskiego programu kształcenia i wychowania 
fizycznego raz w tygodniu w grupie eksperymentalnej 
(E1) z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką 
rozbudzających empatię będzie determinowała zmiany 
w sprawności fizycznej co najmniej w takim samym 
zakresie, jak realizacja raz w tygodniu autorskich pro-
gramów opartych na ćwiczeniach, zabawach i grach 
bez piłki rozbudzających empatię (grupa kontrolna 
K1) oraz tradycyjnego programu kształcenia w grupie 
kontrolnej (K2). Aby osiągnąć tak zakrojony cel badań 
postanowiono odpowiedzieć na szczegółowe pytania 
badawcze:

1. Jaki poziom sprawności fizycznej osiągnęli ucznio-
wie realizujący autorskie programy kształcenia  
i wychowania fizycznego (z grupy E1), a jaki ucznio-
wie z grup kontrolnych (K1 oraz K2)?

2. Jaki poziom empatii osiągnęli uczniowie realizu-
jący autorskie programy kształcenia i wychowania 
fizycznego (z grupy E1), a jaki uczniowie z grup kon-
trolnych (K1 oraz K2)?

Na podstawie badań Dudkowskiego [13] i Ma jo-
rowskiego [14], dotyczących rozwoju innych właści-
wości osobowościowych (asertywności oraz poczucia 
własnej wartości) założono, że realizacja autorskiego 
programu kształcenia i wychowania fizycznego w gru-
pie E1 z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką 
rozbudzających empatię będzie determinowała spraw-
ność fizyczną co najmniejw takim samym stopniu, jak 
realizacja tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego 
(w grupach K1 oraz K2).

Założono również, że uczniowie realizujący autor-
ski program kształcenia i wychowania fizycznego z wy-
korzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką rozbudza-
jących empatię (grupa E1) osiągną wyższy jej poziom 
niż uczniowie realizujący autorskie programy oparte 
na ćwiczeniach, zabawach i grach bez piłki rozbudza-
jących empatię (grupa kontrolna K1) oraz tradycyjnego 
w grupie kontrolnej (K2).

Materiał i metody

W pracy zastosowano metodę eksperymentu pedago-
gicznego [15]. Badaniami objęto 185 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego nr 17 we Wrocławiu, których po-
dzielono na trzy grupy:
• eksperymentalną (E1) – nazwaną w dalszej czę-

ści artykułu „p i ł k a  z  e m p a t i ą” (64 osoby: 32 
dziewcząt, 32 chłopców), 

• kontrolną (K2) – nazwaną „e m p a t i a  b e z  p i ł k i” 
(60 osób: 31 dziewcząt, 29 chłopców), 

• kontrolną (K2) – określaną jako „t r a d y c y j n a” (61 
osób: 30 dziewcząt, 31 chłopców). 

We wszystkich grupach na zajęciach wychowania 
fizycznego realizowano Program nauczania wychowa-
nia fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych Rapacza, 
Stankiewicza, Jezierskiego [16]. Wszystkie klasy od-
bywały trzy godziny lekcyjne wychowania fizycznego 
w tygodniu. W grupie eksperymentalnej (E1 – „piłka 
z empatią”) realizowano autorski program kształcenia 
i wychowania fizycznego z wykorzystaniem ćwiczeń, 
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zabaw i gier z piłką rozbudzających empatię. Jedną 
z trzech godzin wychowania fizycznego w tygodniu 
poświęcano na rozbudzanie empatii u uczniów, wy-
korzystując piłki. Pozostałe dwie godziny przebiegały 
w sposób tradycyjny. W grupie kontrolnej „empatia bez 
piłki” (K1) realizowano autorski program oparty na ćwi-
czeniach, zabawach i grach bez piłki rozbudzających 
empatię. Jedną z trzech godzin wychowania fizycz-
nego w tygodniu poświęcano na rozbudzanie empatii 
u uczniów, nie wykorzystując jednak piłek. Pozostałe 
dwie godziny prowadzono w sposób tradycyjny. 
Aktywność ruchowa bez piłki rozbudzająca zacho-
wania empatyczne traktowana była w badaniach jako 
czynnik kontrolny, pozwalający określić szczególną 
rolę piłki podczas aktywności ruchowej młodzieży. 
W grupie kontrolnej (K2), nazwanej „tradycyjną”, re-
alizowano natomiast trzy razy w tygodniu tradycyjny 
program kształcenia i wychowania fizycznego przyjęty 
do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym nr 17 we 
Wrocławiu.

Zmienną niezależną był autorski program naucza-
nia, realizowany w grupie eksperymentalnej (E1) z wyko-
rzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłką rozwijających 
i wzmacniających empatię, a zmiennymi zależnymi 
– sprawność fizyczna oraz poziom empatii uczniów. 
W eksperymencie wykorzystano dwa narzędzia ba-
dawcze. Do określenia zmian w poziomie sprawności 
fizycznej młodzieży [17] wykorzystano sześć prób z te-
stu „Eurofit” (tabela 1). Wszystkie próby przeprowa-
dzono ściśle według instrukcji: Sposób wykonywania 
prób sprawnościowych w baterii testów EUROFIT [18].

Do zbadania zmian poziomu empatii uczniów na 
lekcjach wychowania fizycznego wykorzystano drugie 
narzędzie badawcze Kwestionariusz badania empatii 
w wychowaniu fizycznym [10], składający się z 11 pytań 
zamkniętych. Do każdego pytania dobrano cztery moż-
liwe odpowiedzi, stopniowane pod względem wartości 

punktowych (0–3 punktów), określające natężenie ba-
danej właściwości. Suma ocen (punktów) za poszcze-
gólne pytania dała surowy wynik, który wykorzystano 
do analizy badań. Wysoka jego wartość wskazywała 
na częste prezentowanie przez ucznia zachowań 
empatycznych (wysoki poziom empatii). Niski wynik 
świadczył natomiast o niskim poziomie empatii oraz 
o ujawnianiu przez badaną osobę przede wszystkim 
zachowań egoistycznych i prezentowaniu egocentry-
zmu. 

Wyniki zebrane w badaniach właściwych poddano 
analizie wariancji (ANOVA), testującej istotności różnic 
pomiędzy średnimi, które mają wpływ na stwierdzony 
efekt [19]. Aby uniknąć efektów przypadkowych (prze-
ceniania istotności różnic średnich) zastosowano test 
NIR, dzięki czemu uzyskano informacje o efektach 
międzygrupowych, efektach czynnikowych i różnicach 
interakcyjnych zachodzących w doświadczeniu z po-
wtarzanymi pomiarami.

Badania trwały dwa lata (tj. prowadzone były 
w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007).  
W każdym roku szkolnym (we wszystkich grupach) 
badania wykonywano trzykrotnie (tj. na początku roku 
szkolnego, po I semestrze i pod koniec II semestru).

Wyniki

Na podstawie uzyskanych wyników badań określono 
zmiany poszczególnych składowych sprawności fi-
zycznej, tj. gibkości tułowia, siły eksplozywnej nóg, siły 
ramion, siły tułowia, siły funkcjonalnej, zwinności. 

Jak dowodzą rezultaty analizy wariancji doty-
czącej poziomu gibkości tułowia (badanego poprzez 
próbę: skłon w przód w siadzie), stwierdzono zna-
czący efekt interakcyjny „pomiar” × „grupa” × „płeć”; 
F(10, 895) = 1,98, p = 0,032. Analiza tej trójzmiennowej 
interakcji (zob. ryc. 1) wykazała wzrost wyników pra-

Tabela 1. Próby sprawności fizycznej

Table 1. Tests of physical fitness

Składowe sprawności fizycznej (czynniki) Próby testu Kolejność prób

Gibkość tułowia skłon w przód w siadzie 1

Siła eksplozywna nóg skok w dal z miejsca 2

Siła statyczna dynamometria dłoniowa 3

Siła tułowia siady z leżenia 4

Siła funkcjonalna zwis na ramionach ugiętych 5

Zwinność bieg wahadłowy 10 × 5m 6
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wie we wszystkich grupach badanych uczniów w po-
szczególnych pomiarach. Wyjątek stanowili chłopcy 
z grupy „tradycyjnej”. W każdej z grup (E1, K1, K2) 
wynik końcowy był wyższy niż rezultat uzyskany pod-
czas pierwszego pomiaru, gdy tymczasem jedynie 
w grupie „tradycyjnej” chłopców między badaniami 
(początkowymi i końcowymi) nie zaobserwowano 
różnicy istotnej statystycznie. Najwyższym wynikiem 
w szóstym pomiarze wśród chłopców legitymowała się 
grupa „empatia bez piłki” (x–sfgp6 = 29,46 cm), która już 
na początku badań prezentowała najwyższy poziom 
gibkości (zob. prawa strona ryc. 1). Chłopcy z grupy 
„piłka z empatią” uzyskali nieznacznie niższy wynik 
(xx–sfgp6 = 27,56 cm) od swoich kolegów z grupy „empa-
tia bez piłki”, przy czym znaczący wpływ na rezultat 
końcowy miały niekorzystne zmiany podczas przerwy 
wakacyjnej (xx–sfgp3 = 28 cm, xx–sfgp4 = 24,38 cm). W grupie 
dziewcząt analiza trójzmiennowej interakcji (zob. lewa 
strona ryc. 1) wykazała ciągły, stopniowy, znaczący 
wzrost rezultatów w grupie „piłka z empatią”. Badane 
te uzyskały najwyższy spośród wszystkich grup, choć 
nieróżniący się od nich na poziomie statystycznym, wy-
nik końcowy (xx–sfgp6 = 27,34 cm).

Znaczący okazał się również efekt dwuzmiennej 
interakcji „płeć” × „grupa”. Wyniki wykazały brak wyraź-
nego zróżnicowania gibkości między grupami dziew-
cząt a grupami zwanymi „piłka z empatią” i „empatia 
bez piłki” chłopców. Jedynie rezultaty uzyskane przez 
grupę chłopców określaną jako „tradycyjna” różniły się 
znacząco od wyników pozostałych grup. Sugerować 
to może, iż zmiany poziomu gibkości nie są uwarun-
kowane płcią. 

Drugą z podlegających kontroli składowych spraw-
ności fizycznej była siła eksplozywna nóg, mierzona 
przez skok w dal z miejsca. Na podstawie analizy wa-
riancji stwierdzono znaczący efekt interakcji na najbar-
dziej złożonym poziomie „pomiar” × „grupa” × „płeć”; 
F(10, 895) = 4,51, p < 0,001. Analiza tej trójzmiennowej 
interakcji (zob. ryc. 2) wykazała różne tendencje zmian 
w rezultatach podczas dwuletnich prac badawczych. 
Na zakończenie badań wyniki wszystkich grup realizu-
jących treści ukierunkowane na rozbudzanie empatii, tj. 
„piłka z empatią” i „empatia bez piłki”, były wyższe niż 
rezultaty w pierwszym pomiarze.

Dzięki realizacji programu opartego na aktywności 
ruchowej z piłką rozbudzającej empatię rezultat grupy 

Ryc. 1. Wyniki próby „skłon w przód w siadzie” określającej poziom gibkości tułowia

Fig. 1. Results of the test “sit and reach” which determines the level of flexibility
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„piłka z empatią” dziewcząt (zob. lewa strona ryc. 2) 
w szóstym pomiarze (x–sfskdp6 = 173,87 cm) okazał się 
wyższy od uzyskanego na początku pierwszej klasy 
(x–sfskdp1 = 169,97 cm). Był to najwyższy wynik w ostat-
nim pomiarze spośród grup dziewcząt. Analogicznie 
w grupie „empatia bez piłki” dziewcząt zauważono 
systematyczny wzrost poziomu siły eksplozywnej 
nóg (z x–sfskdp1 = 169,97 cm w pierwszym pomiarze do 
x–sfskdp6 = 173,87 cm w szóstym badaniu), a w grupie „tra-
dycyjnej” zaobserwowano utrzymanie osiąganych wy-
ników na zbliżonym poziomie. 

Podsumowując rezultaty uzyskane przez chłopców 
należy podkreślić, iż we wszystkich  grupach stwier-
dzono znaczące przyrosty siły eksplozywnej nóg (zob. 
prawa strona ryc. 2). W szóstym pomiarze grupa „em-
patia bez piłki” uzyskała najwyższy rezultat spośród 
badanych (x–sfskdp6 = 223,5 cm), choć rezultaty grupy 
„piłka z empatią” chłopców zbliżyły się w ostatnim po-
miarze do wyników uzyskanych przez grupę „empatia 
bez piłki”, zwiększył się także dystans dzielący ją od 
grupy „tradycyjnej”. Analiza wyników wykazała również 
wyraźne zróżnicowanie siły eksplozywnej nóg, które 
było związane z płcią badanych: F(1,895) = 340,84, 

p < 0,001; wyniki chłopców (x– = 212,41 cm) były lepsze 
niż rezultaty dziewcząt (x– = 168,25 cm).

Jak dowodzą rezultaty analizy wariancji dotyczą-
cej siły statycznej, stwierdzono znaczący efekt trój-
zmiennowej interakcji „pomiar” × „grupa” × „płeć”; F(10, 
895) = 10,78, p < 0,001. Na podstawie analizy tej trój-
zmiennowej interakcji (zob. ryc. 3) można zauważyć, 
że wyraźny przyrost siły statycznej wystąpił jedynie 
wśród chłopców w pierwszych semestrach każdego 
roku szkolnego (x–sfddp1 =  43,13 KG, x–sfddp2 = 45,92 KG, 
x–sfddp4 = 47,05 KG, x–sfddp5 = 49,78 KG). Skutkiem tego po 
zakończeniu programu chłopcy z grupy „piłka z em-
patią” uzyskali najwyższy przyrost rezultatów w od-
niesieniu do pierwszego badania (x–sfddp1 = 41,22 KG, 
x–sfddp6 = 49,59 KG) w porównaniu z chłopcami z pozosta-
łych grup (zob. prawa strona ryc. 3). Jednakże chłopcy 
z grupy „empatia bez piłki” osiągnęli najwyższy rezultat 
w pomiarze szóstym (x– = 52,01 KG).

Analogiczny efekt (jak w grupie chłopców) 
wzrostu poziomu siły statycznej zaobserwowano  
u badanych dziewcząt (zob. prawa strona ryc. 3) jedy-
nie w grupie „empatia bez piłki”. W przypadku tej grupy 
progresja wyników mogła być spowodowana korzyst-

Ryc. 2. Wyniki próby „skok w dal z miejsca” określającej poziom siły eksplozywnej nóg

Fig. 2. Results of the test “standing broad jump” which determines the level of explosive strength
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nymi zmianami po przerwie wakacyjnej. (x–sfddp3 = 25,10 
KG, x–sfddp4 = 33,26 KG). Analizując rezultaty uzyskane 
przez tę grupę w ciągu pierwszego i drugiego roku nie 
zauważono natomiast znaczących korzystnych zmian 
w rozwoju siły statycznej. Podobnie w pozostałych 
grupach dziewcząt („piłka z empatią” i „tradycyjna”) 
w czasie trwających dwa lata badań stwierdzono, iż siła 
statyczna ustabilizowała się na podobnym i praktycznie 
takim samym poziomie. Analiza wyników z tego okresu 
wykazała natomiast wyraźne zróżnicowanie siły sta-
tycznej związanej z płcią: F(1,895) = 706,37, p < 0,001; 
stwierdzono też jej wyższy poziom u chłopców niż 
u dziewcząt (x– = 46,73 vs. x– = 27,89).

Znaczący efekt interakcji na najbardziej złożonym 
poziomie „pomiar” × „grupa” × „płeć”; F(10, 895) = 8,31, 
p < 0,001 odnotowano także podczas analizy wa-
riancji wyników pomiaru skłonu w przód w siadzie. 
Trójzmiennowa interakcja (zob. prawa strona ryc. 4) 
wykazała wyraźny przyrost siły tułowia w grupach 
chłopców. Pod koniec badań uzyskali oni wyższy wynik 
niż w pierwszym pomiarze. Najlepszy rezultat w szó-
stym pomiarze uzyskali chłopcy z grupy „empatia bez 

piłki” x–sfbp6 = 34,40 s. Tymczasem w grupie zwanej „piłka 
z empatią” poziom siły tułowia w ostatnim badaniu 
wzrósł do x–sfbp6 = 32,06 s, a w grupie tzw. tradycyjnej 
chłopców – do 31,48 s. Podczas dwuletnich badań pro-
gresja wyników w obu grupach, w których rozbudzano 
empatię ( „piłka z empatią” i „empatia bez piłki”) była 
zbliżona. W grupie „tradycyjnej” chłopców odnotowano 
natomiast zbliżone rezultaty w ramach płci, a nawet 
wyższy poziom niż u dziewcząt z grup „empatia bez 
piłki” i „tradycyjna”.

Podczas badań zaobserwowano znaczące zmiany 
w poziomie siły tułowia u dziewcząt z grupy „empa-
tia z piłką”, w której stwierdzono wzrost wyników po-
miarów podczas roku szkolnego (w pierwszej klasie: 
x–sfbp1 = 25,22, x–sfbp2 = 29,87, x–sfbp3 = 30,78; w drugiej kla-
sie: x–sfbp4 = 29,66, x–sfbp5 = 30,28, x–sfbp6  = 31,81). Wzrostu 
siły tułowia nie stwierdzono natomiast u pozostałych 
badanych dziewcząt (zob. prawa strona ryc. 4). Analiza 
wyników wykazała także związane z płcią wyraźne 
zróżnicowanie siły tułowia: F(1,895) = 23,39, p < 0,001. 
Poziom siły tułowia chłopców był większy niż u dziew-
cząt (x– = 29,98 vs. x– = 27,37). Stwierdzona przewaga 

Ryc. 3. Wyniki próby „dynamometria dłoniowa” określającej poziom siły statycznej

Fig. 3. Results of the test “hand grip” which determines the level of static strength
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chłopców nad dziewczętami zaznaczyła się jednak 
dopiero w pomiarach od czwartego do szóstego. Na 
podstawie analizy uzyskanych wyników zauważono, iż 
podczas realizacji próby „zwis na ramionach ugiętych” 
zachodzi znacząca interakcja na poziomie „pomiar” × 
„płeć” × „grupa”; F(10, 895) = 3,16, p < 0,001. Analiza 
trójzmiennowej interakcji (zob. ryc. 5) wykazała, że 
przyrost siły funkcjonalnej wystąpił jedynie w grupie 
chłopców realizujących autorski program oparty na ak-
tywności ruchowej z piłką.

W pierwszym i drugim roku nauki wy-
niki siły funkcjonalnej chłopców z grupy „piłka  
z empatią” wzrosły (x–sfwkgp1 = 36,75 s, x–sfwkgp2 = 39,62 s, 
x–sfwkgp3 = 45,50 s; x–sfwkgp4 = 41,51 s, x–sfwkgp5 = 41,75 s, 
x–sfwkgp6 = 44,59 s). Skutkiem tego (zob. prawa strona ryc. 
5) po zakończeniu realizacji programu kształcenia i wy-
chowania fizycznego zbliżyli się oni do poziomu bada-
nej składowej sprawności fizycznej, który prezentowali 
chłopcy z grupy zwanej „empatia bez piłki” (x– = 50,49 
s). Wśród chłopców z pozostałych grup („tradycyjnej” 
i „empatia bez piłki”) nie zauważono korzystnych zmian 
świadczących o progresji poziomu siły funkcjonalnej. 
We wszystkich badanych grupach dziewcząt poziom 

siły funkcjonalnej przez dwa lata pozostawał na takim 
samym poziomie,  jak w momencie rozpoczynania pro-
gramu (zob. prawa strona ryc. 5). Stanowi to kolejny do-
wód na stabilizację niektórych zdolności motorycznych 
u dziewcząt w szkole ponadgimnazjalnej.

Analiza wyników próby „zwis na ramionach ugię-
tych”, wykazała także wyraźne zróżnicowanie siły 
funkcjonalnej RR związane z płcią: F(1,895) = 112,54, 
p < 0,001. Przez cały czas prowadzonych prac badaw-
czych, poziom badanej zdolności był wyższy u chłop-
ców niż u dziewcząt (x– = 42,23 vs. x– = 19,01).

Ponieważ analiza wariancji wyników próby „bieg 
wahadłowy 10 × 5 m” nie wykazała znaczącej interak-
cji na poziomie „pomiar” × „płeć” czy „pomiar” × „grupa”  
lub „pomiar” × „płeć” × „grupa”, stwierdzono wyraźne 
zróżnicowanie poziomu zwinności w poszczególnych 
pomiarach u wszystkich badanych bez względu na 
specyfikę zajęć; F(10, 895) = 19,23, p < 0,001. Badani 
(ujmując ich w jeden zbiór) poprawili wynik końcowy 
w porównaniu do pierwszego pomiaru. Znaczące 
zmiany poziomu zwinności wszystkich uczniów 
i uczennic odnotowano w pierwszych semestrach każ-
dego roku szkolnego (x–sfwsp1=19,60 s, x–sfwsp2= 19,26 s; 

Ryc. 4. Wyniki próby „siady z leżenia” określającej poziom siły tułowia

Fig. 4. Results of the test “sit-ups” which determines the level of trunk strength
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x–sfwsp4=19,18 s, x–sfwsp5=18,73 s), podczas gdy przebieg 
zmian był zbliżony we wszystkich grupach zarówno 
u chłopców, jak i u dziewcząt. Dlatego też nie doszło 
do znaczących interakcji „pomiar” × „grupa” czy „po-
miar” × „płeć” × „grupa”.

Analiza wyników wykazała natomiast wy-
raźne zróżnicowanie zwinności związane z płcią: 
F(1,895) = 178,34, p < 0,001; dziewczęta wykazały 
niższym poziomem zwinności, osiągając dłuższe 
czasy w biegu wahadłowym niż chłopcy (x– = 20,20s vs. 
x– = 18,06 s). Stwierdzono także znaczące zróżnicowanie 
badanej zdolności związane z grupą; F(1,895) = 14,47, 
p < 0,001. Podczas dwuletnich badań zbliżony poziom 
zwinności prezentowały dwie grupy: „piłka z empa-
tią” (x– = 18,78 s) i „empatia bez piłki” (x– = 18,89 s). 
Znacząco różniła się od nich natomiast pod względem 
poziomu zwinności grupa „tradycyjna”, której wynik był 
niższy (x– = 19,72 s). Tym samym rezultaty uzyskane 
dla tego wskaźnika upoważniają do twierdzenia, że we 
wszystkich grupach zastosowane programy realizacji 
lekcji wychowania fizycznego okazały się skutecznymi 
metodami rozwoju zwiększania poziomu zwinności. 
Jednak wyższe wyniki końcowe osiągnęły grupy ukie-

runkowane na rozwój empatii. Nie możemy natomiast 
jednoznacznie stwierdzić, która metoda prowadzenia 
zajęć okazała się efektywniejsza. W tej próbie potwier-
dziło się także zróżnicowanie poziomu zwinności ze 
względu na płeć.

Głównym celem projektu było także sprawdzenie, 
czy specyficzny sposób organizacji lekcji wychowa-
nia fizycznego w grupie „piłka z empatią” doprowadzi 
uczniów do wzrostu zdolności empatycznych. Na pod-
stawie wyników określających poziom empatii ujawnia-
nej w wychowaniu fizycznym i analizy wariancji stwier-
dzono znaczący efekt interakcyjny „pomiar” × „grupa” × 
”płeć”; F(10, 895) = 3,08, p < 0,001.

Analiza tej trójzmiennowej interakcji (zob. ryc. 6)
wykazała, że wyraźny przyrost zdolności empatycz-
nej podczas aktywności ruchowej z piłką wystąpił 
jedynie u chłopców z grupy „piłka z empatią” od po-
miaru czwartego do pomiaru szóstego (x–ewfp4 = 18,62, 
x–ewfp5 = 21,56, x–ewfp6 = 23,22), w związku z czym po za-
kończeniu programu uczniowie cechowali się znacznie 
silniejszą gotowością do posługiwania się empatią 
podczas aktywności ruchowej w porównaniu do chłop-
ców z grupy „empatia bez piłki” (x–ewfp6 = 18,60) oraz 

Ryc. 5. Wyniki próby „zwis na ramionach ugiętych” określającej poziom siły funkcjonalnej

Fig. 5. Results of the test “bent arm hang” which determines the level of functional strength
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do grupy „tradycyjnej” (x–ewfp6 = 16,52). Analogicznego 
efektu wzrostu gotowości do empatii podczas aktyw-
ności ruchowej osób z grupy zwanej „piłka z empa-
tią” nie stwierdzono natomiast u badanych dziewcząt 
(zob. prawa strona ryc. 6). W przypadku dziewcząt we 
wszystkich badanych grupach efekty „pomiaru” były 
zbliżone, co oznacza, że w trakcie dwuletniego okresu 
prowadzenia badań poziom empatii badanych dziew-
cząt pozostawał praktycznie taki sam, jak wtedy, gdy 
rozpoczynano program. Analiza wyników wykazała 
natomiast wyraźne zróżnicowanie empatii związane 
z płcią: F(1,895) = 29,504, p < 0,001. Mimo że poziom 
empatii dziewcząt w czasie dwuletniego eksperymentu 
pedagogicznego nie uległ praktycznie zmianie, ujaw-
niła się jednak u nich silniejsza niż u chłopców tenden-
cja do wyrażania empatii podczas aktywności ruchowej 
(x– = 21,55 vs. x– = 19,13).

Dyskusja

Realizując autorski program rozbudzania empatii 
podczas lekcji wychowania fizycznego stwierdzono 
(zwłaszcza w grupach chłopców) korzystne i znaczące 
zmiany w poziomie: gibkości tułowia, siły eksplozyw-

nej nóg, siły statycznej, siły funkcjonalnej i zwinności. 
Uzyskane wyniki dotyczące zmian w poziomie gibkości 
tułowia u chłopców są zbieżne z doniesieniami innych 
polskich badaczy [20, 21]. Kielak, Kosmol, Perkowski, 
Siwko, Januszewski, Mleczko wykazali, że w wieku 
15–16 oraz 18–19 lat istnieją optymalne warunki do 
rozwijania przez chłopców tej zdolności. Różnicuje ich 
to od dziewcząt, ponieważ w ich przypadku optymalne 
warunki do rozwijania gibkości pojawiają się wcześniej 
(w wieku 14–15 i 16–17 lat).

Chłopcy z grupy „piłka z empatią” (E1) uzyskali 
zdecydowanie lepsze rezultaty w sile eksplozywnej, 
sile statycznej oraz sile funkcjonalnej niż ich koledzy 
z innych grup badawczych („empatia bez piłki” – E2 
oraz „kontrolna” – K). Otrzymane wyniki badań stano-
wiły potwierdzenie doniesień Migasiewicza [22]. Autor 
udowodnił wzrost siły statycznej i eksplozywnej nóg 
u chłopców (uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) oraz 
osiąganie przez nich lepszych rezultatów od dziew-
cząt. W zrealizowanym przez nas eksperymencie pe-
dagogicznym zaobserwowano także korzystne zmiany 
(zarówno u chłopców oraz dziewcząt) w poziomie 
zwinności, bez względu na sposób realizowania zajęć 
wychowania fizycznego (w grupach: E1, E2, K).

Ryc. 6. Poziom empatii ujawnianej w wychowaniu fizycznym

Fig. 6. Level of empathy revealed during PE
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Sprawność fizyczna uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczących w zajęciach ruchowych...

Analizując wyniki dziewcząt stwierdzono, że wpro-
wadzanie specyficznej metody rozbudzania empatii 
przez aktywność ruchową z piłką przyczyniło się (po-
dobnie jak w grupie chłopców) do korzystnych i zna-
czących zmian w gibkości oraz sile tułowia (jak również 
we wcześniej wymienionej zwinności). W pozostałych 
próbach diagnozujących siłę statyczną, funkcjonalną 
i eksplozywną nie stwierdzono różnic istotnych staty-
stycznie pomiędzy grupami (E1, E2, K). Uzyskane przez 
dziewczęta szkoły ponadgimnazjalnej wyniki sprawno-
ści fizycznej świadczą, że przez realizację lekcji wy-
chowania fizycznego z wykorzystaniem piłek można 
przeciwdziałać stwierdzonej przez Szopę, Mleczkę, 
Żaka [1], a cytowanej przez Gułę-Kubiszewską, 
Lewandowskiego [23], regresji czy nawet stabilizacji 
poziomu sprawności fizycznej. Regresja [1] wynika 
często ze stylu życia (np. nieuczestniczenia młodzieży 
w różnych formach aktywności ruchowej) [24]. Analiza 
wyników eksperymentu pedagogicznego potwierdziła 
znaczenie realizacji autorskiego programu rozbudza-
nia empatii wśród uczniów podczas zajęć wychowania 
fizycznego, który nie zakłóca rozwoju sprawności fi-
zycznej, a w niektórych jej składowych nawet go wspo-
maga. Rozwój ten uwarunkowany jest również płcią 
uczniów. Chłopcy osiągali w szkole ponadgimnazjalnej 
lepsze rezultaty od dziewcząt.

Podczas badań zaobserwowano, że dziewczęta 
rozpoczynające naukę w szkole ponadgimnazjalnej 
dążą do uzyskania dominującej pozycji w klasie, chcą 
zaimponować swoim nowym koleżankom, nauczycie-
lowi chociażby przez podniesienie poziomu własnej 
sprawności fizycznej. W niektórych wynikach prób 
sprawności fizycznej zaobserwowano u uczennic ten-
dencje wzrostowe po pierwszym semestrze pierw-
szego roku nauki w szkole. W drugiej klasie natomiast 
poziom poszczególnych składowych ich sprawności 
fizycznej stabilizował się. Zauważono również, że 
wejście w nowe środowisko szkolne często motywuje 
uczniów do zwiększenia wysiłku, nakładu pracy czy 

poprawy relacji interpersonalnych w klasie (co wymaga 
poznania i zrozumienia drugiego ucznia).

Zajęcia wychowania fizycznego, oparte na ćwi-
czeniach, zabawach i grach z piłką rozbudzających 
empatię, przyczyniły się także do wzrostu poziomu tej 
zdolności u dziewcząt i chłopców. Przez wprowadze-
nie aktywności ruchowej z piłkami nauczyciel pobudzał 
uczniów do empatyzowania z pozostałymi uczestni-
kami, przeciwdziałając jednocześnie narastaniu zacho-
wań nieempatycznych. Takie działanie można uznać za 
niezwykle istotne w procesie wychowania i kształcenia 
fizycznego.

Realizując autorski rozbudzający empatię program 
wychowania fizycznego, który oparto na ćwiczeniach, 
zabawach i grach z piłkami, nie dopuszczono do regre-
sji sprawności fizycznej (a wręcz przeciwnie) u bada-
nych, a jednocześnie wychowawczo przeciwdziałano 
ujawnianiu przez nich zachowań egoistycznych i agre-
sywnych.

Wnioski

1. Uczestnictwo młodzieży w zabawach i grach z piłką, 
w trakcie których rozwijane są zachowania em-
patyczne wywołało korzystne zmiany w poziomie 
poszczególnych składowych sprawności fizycznej 
(podobnie jak realizacja zajęć wychowania fizycz-
nego w sposób tradycyjny). W ich efekcie końcowe 
wyniki badanych były wyższe lub zbliżone do rezul-
tatów uzyskanych na początku badań.

2. Autorski program kształcenia i wychowania fizycz-
nego realizowany przez grupę eksperymentalną 
(E1), nazwaną „piłka z empatią”, okazał się skutecz-
nym narzędziem do rozwijania zdolności empatycz-
nych, ujawnianych podczas aktywności ruchowej 
przez uczniów. Wyższe zmiany w poziomie bada-
nej zdolności zaobserwowano u chłopców, którzy 
na początku pierwszej klasy byli mniej empatyczni 
niż dziewczęta.
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Wstęp. Diagnoza zjawiska otyłości i nadwagi (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej populacji dzieci i mło-
dzieży) stanowi od szeregu lat ważny element badań auksologicznych. Trudno jest jednak przeprowadzić analizę 
porównawczą rozprzestrzeniania się zjawiska epidemii otyłości na świecie ze względu na stosowanie różnych 
kryteriów diagnostycznych. W naszym kraju uwaga badaczy zaczyna kierować się na badanie uwarunkowań 
genetycznych i środowiskowych, w tym zwłaszcza na badanie roli modyfikatorów społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu gradientów społecznych zjawiska rozwoju nadmiernej masy ciała. 

Cel badań. Podjęto próbę analizy porównawczej skali rozwoju epidemii nadmiaru masy ciała i jej składo-
wych (otyłości i nadwagi), określonej na podstawie wskaźnika BMI w środowisku wielkomiejskim Krakowa, 
z uwzględnieniem: płci, wieku (6–14 lat), poziomu kształcenia szkolnego (wszystkie klasy szkoły podstawowej 
łącznie z zerowymi oraz pierwsza i druga klasa gimnazjalna), a także statusu wykształcenia rodziców oraz liczby 
dzieci w rodzinie. 

Hipoteza. W okresie transformacji ustrojowej w Polsce czynniki społeczno-ekonomiczne w dużej polskiej 
populacji miejskiej mogą korzystnie wpływać na wyhamowanie tempa rozwoju zjawiska epidemii otyłości.

Materiał. Badaniami objęto 4441 młodych ludzi obojga płci (2283 chłopców i 2158 dziewcząt) w wieku 
6–14 lat. Wszyscy byli uczniami 21 szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się w czterech dzielnicach 
Krakowa: w Śródmieściu, Podgórzu, Nowej Hucie i Krowodrzy

Metody. Zgodnie z zaleceniami WHO obliczono wskaźnik BMI. Podział badanych na osoby otyłe i z nadwagą 
przeprowadzono z wykorzystaniem siatek centylowych, które zostały opracowane przez Instytut Matki i Dziecka. 
Do określenia relacji wagowo-wzrostowych przyjęto następujące wartości: nadwaga – przedział między 90. a 97. 
centylem i otyłość – poziom powyżej 97. centyla. Obliczono liczbę uczniów otyłych, z nadwagą i z nadmierną 
masą ciała (nadwaga + otyłość łącznie), a także ich wskaźnik procentowy, z uwzględnieniem wieku i płci. Po-
nadto dla wszystkich badanych w wieku 6–14 lat wyliczono – w grupach płci, statusu wykształcenia oraz liczby 
dzieci w rodzinie – średnią arytmetyczną osób z nadmierną masą ciała. 

NR 54 2011ANTROPOMOTORYKA

STRESZCZENIE • SUMMARY   
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Wyniki. Wyniki badań własnych wskazują na podobną do stwierdzonej w innych współczesnych populacjach 
tendencję do wyhamowywania tempa rozwoju zjawiska epidemii nadwagi i otyłości. Poza nielicznymi wyjątkami 
w całym badanym okresie ontogenezy stwierdzono stan względnej stabilizacji rozwoju nadmiaru masy ciała 
i jej komponentów oraz rzadko spotykany w innych opracowaniach kierunek różnic na korzyść płci męskiej. 
Zauważono również odwrotnie proporcjonalną zależność między liczbą osób otyłych i z nadwagą a poziomem 
wykształcenia rodziców oraz liczbą dzieci w rodzinie.

Wnioski. (1) Wyniki badań własnych tylko częściowo potwierdziły wpływ środowiska kulturalnej stolicy 
Polski, jaką jest niewątpliwie Kraków, na kształtowanie postaw prozdrowotnych rodzin badanych dzieci, które 
mogłyby korzystnie wpływać na wyhamowanie tempa rozwoju zjawiska epidemii otyłości i nadwagi u dzieci 
i młodzieży. (2) W polskiej populacji wielkomiejskiej status ekonomiczny rodzin jest nadal najważniejszym czynni-
kiem w rozwoju epidemii nadmiaru masy ciała oraz jego składowych. (3) W związku z tym wraz z postępującym 
dobrostanem biologicznym zadaniem środowisk oświatowych powinno być kształtowanie pożądanych postaw 
prozdrowotnych we wszystkich kręgach społecznych przez odpowiednio zorganizowany proces oświatowy. 

Introduction. Diagnosis of obesity and overweight (with special emphasis put on the population of Polish 
children and adolescents) for years has been in the centre of auxologic study. It is difficult to carry out a compara-
tive analysis of the obesity epidemic spread in the world, due to the use of diverse diagnostic criteria. In Poland, 
the main interest has been centered on the study of genetic and environmental determinants, including the role 
of modifiers and, first of all, on socio-economic gradients in shaping the development of social phenomenon of 
excess body weight.

Objective of research. In our study, a comparative analysis of the progression scale of the epidemic excess 
body weight and its components (obesity and overweight) was carried out. Performed in the environment of Kra-
kow and based on the body mass index (BMI), the measures took into account such factors as gender, age (6–14 
years) and school education level (reception classes, primary school classes and I–II secondary school classes) 
of subjects as well as their parents’ educational status and number of children in the family.

Hypothesis. In the period of political transformation, socio-economic factors observed in large Polish urban 
populations had a positive effect on slowing the progression pace of the epidemic excess body weight.

Material. 4441 participants (2283 boys and 2158 girls) at 6–14 years of age, the students of 21 elementary 
and secondary schools located in four Cracovian districts: Old Town, Podgórze, Nowa Huta and Krowodrza un-
derwent the tests. 

Methods. BMI was calculated according to the WHO instructions. The subjects’ assignment to obesity 
and overweight groups was carried out with the use of centile charts developed by the Institute of Mother and 
Child. The following values of weight to height ratio were adopted: overweight – the interval between 90th to 
97th centile and obesity – over 97th centile. The number of obese, overweight and suffering from excess body 
weight (overweight + obesity altogether), including the percent rate was calculated with regard to the age and 
gender of participants. In addition, in groups of gender, educational status and number of children in the family 
the arithmetic average of individuals with excess body weight was calculated.

Results. As in other contemporary populations, the obtained data revealed a curbing tendency in evolution 
pace of the overweight and obesity epidemic. With few exceptions, the ontogeny of investigated period showed 
a state of developmental relative stability in excess body weight and its components. Unique to other research, 
the study also revealed the direction of differences in favor of males. Inversely proportional relationships between 
the number of obese and overweight individuals and the education level of their parents as well as the number 
of children in the families were also observed.

Conclusions. (1) The results partially confirmed the environmental impact of Krakow on shaping healthy 
attitudes in families of the participants, which could favorably affect the deceleration of the evolution pace of 
the overweight and obesity epidemic among children and adolescents. (2) In urban populations of Poland, the 
economic status of families is still the most important factor in the progression of the overweight and obesity 
epidemic and its constituents. (3) Therefore, in educators’ tasks, biological welfare should go hand in with ap-
propriately structured educational process.

Wstęp

Dynamika rozwoju częstości otyłości dzieci i doro-
słych jest przyczyną, iż zjawisko to przybrało obecnie 
rozmiary epide mii [1, 2, 3]. Skutki owej epidemii, ob-
serwowane już od dawna, dopiero jednak w 1999 roku 
doprowadziły do uznania na konferencji w Mediolanie 

otyłości za stan chorobowy, polegający na zwiększeniu 
się akumulacji lipidów w tkance tłuszczowej w takim 
stopniu, że może ona wywierać niekorzystny wpływ na 
zdrowie [4]. Nadmierna masa ciała, do niedawna jesz-
cze oznaka dobrobytu i zamożności, stała się w XXI 
wieku problemem społecznym, który stanowi jedno 
z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkości [5]. 
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Z szeregu doniesień wynika, że liczba osób oty-
łych gwałtownie rośnie, mimo dużego zaangażowania 
państw, by propagować wizerunek szczupłej (czasem 
aż do przesady) sylwetki. Zdaniem niektórych badaczy 
istnieją powody, by uznać, iż mamy do czynienia nawet 
z ogólnoświatową pandemią otyłości [6]. Gwałtowny 
wzrost nadmiernej masy ciała dotyka zarówno obywa-
teli krajów wysoko uprzemysłowionych, jak i państw 
o niskim dochodzie narodowym. Wiele danych, po-
chodzących z wiarygodnych źródeł informacji, jakimi 
są raporty z realizacji programu pod nazwą MONICA 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [7], wskazy-
wało, iż w większości krajów Europy w ubiegłym stule-
ciu otyłość zwiększyła się o około 10–20% u mężczyzn 
i 10–25% u kobiet [8]. 

Narastające zjawisko nadmiaru masy tłuszczu 
u dzieci stanowi coraz większy problem zdrowotny. 
Jego dynamika na świecie rośnie w podobnym tempie 
jak u osób dorosłych [9, 10]. Uważa się, że znaczna 
część osób oty łych w dzieciństwie pozostanie otyłymi 
w wieku dorosłym [4, 11]. Wprawdzie otyłość u niemow-
ląt nie predestynuje ich do jej późniejszego występowa-
nia, lecz gwałtowne przybieranie na wadze po czwar-
tym lub piątym roku życia (tzw. otyłość z odbicia) niesie 
z sobą ryzyko utrzymania nadwagi w późniejszym okre-
sie życia [12, 13]. Niemieckie obserwacje potwierdziły, 
że otyłe dziecko jest w 50% potencjalnym kandydatem 
na otyłego dorosłego [12]. Z licznych badań wynika, że 
w każdym wieku nadmierny przyrost masy ciała u dzieci 
i młodzieży jest główną przyczyną rozwoju insulino-
oporności, która jest uznawana za początkowy stan 
cu krzycy typu 2, dyslipidemii, nadciśnienia tętnicze-
 go i tym samym – przyczynia się do rozwoju zespołu 
polimetabo licznego [14, 15, 16].

Najbardziej alarmujący wzrost nadwagi i otyłości 
stwierdzono w Wielkiej Brytanii, gdzie na przełomie 
wieków zanotowano nadmiar masy tłuszczu u niemal 
2/3 dorosłych mężczyzn i u ponad połowy kobiet [17]. 
W samej tylko Anglii pomiędzy rokiem 1995 a 2002 za-
uważono wzrost liczby otyłych młodych chłopców z 2,9 
do 5,7% i dziewcząt z 4,9 do 7,8%. Szacuje się, że na 
początku XXI wielu w całej Wielkiej Brytanii 1/5 populacji 
osób w wieku szkolnym płci męskiej i ¼ płci żeńskiej 
mogła mieć nadwagę lub otyłość [18]. W tym czasie 
na Wyspach Brytyjskich wzrastała w jeszcze większym 
stopniu otyłość u młodzieży między 16. a 24. rokiem 
życia. Za raportem z 2004 roku należy przyjąć, że 
w krótkim, bo w z zaledwie 7-letnim przedziale czaso-
wym zakres jej przyrostu był następujący: płeć męska, 
5,7 → 9,3% płeć żeńska, 7,7 → 11,6% [19].

Z innych równie dobrze udokumentowanych badań 
Haslama i Jamesa [20], opublikowanych w 2005 r., wy-
nika, że na przełomie wieków około 10% światowej po-
pulacji do 18. roku życia miało nadwagę lub otyłość. Na 
tym tle bardzo źle wypadają materiały pochodzące ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na podsta-
wie materiałów zebranych w 2002 roku, którymi objęto 
8000 losowo wybranych osób, można sądzić, że pro-
blemy z nadmiarem masy ciała na przełomie wieków 
mogło mieć około 30% młodzieży amerykańskiej [21]. 
Z jeszcze nowszych publikacji wynika, że ponad po-
łowa Amerykanów osiągnęła poziom nadmiernej masy 
ciała [6]. 

Niepokojące są ogólnoświatowe wyniki badań ma-
łych dzieci. Szacuje się, że na początku XXI wieku 
ponad 22 miliony z nich było otyłych przed zakończe-
niem 5. roku życia [22]. Dane z 2004 roku International 
Obesity Task Force [23], organizacji zajmującej się 
monitorowaniem częstotliwości otyłości, informują, 
że na świecie 155 milionów młodych ludzi w wieku 
szkolnym miało nadmierną masę ciała, w tym 30–45 
milionów w wieku 5–17 lat zakwalifikowano do otyłych. 
Szacowano, że w tym czasie w Europie średnio 20% 
dzieci miało nadmierną masę tłuszczu, a wśród nich 
było 5% otyłych [24]. Z kolei na podstawie analizy tren-
dów rozwojowych przewidywano, że 26 milionów dzieci 
w Unii Europejskiej do 2010 r. przekroczy poziom na-
leżnej masy ciała, z czego 6,4 miliona osób – próg oty-
łości [25].

Interesujących danych odnośnie do otyłości, ustalo-
nej z wykorzystaniem metody Cole’a, dostarczył raport 
Obesity Consensus Working Group z 2002 roku [25]. 
Na jego podstawie można przyjąć, że u 15-letniej mło-
dzieży z różnych krajów europejskich poziom otyłości 
kształtował się u przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej 
następująco: w Austrii – 5,1% i 4,4 %, w Belgii – 5,2% 
i 5,8%, w Danii – 3,2% i 6,5%, we Francji – 2,7 i 4,0%, 
w Niemczech – 5,4%, 5,1%. Znacznie mniej otyłej 
młodzieży zauważono w krajach postkomunistycz-
nych. Biorąc pod uwagę różnice ze względu na płeć, 
jej wskaźnik u chłopców i dziewcząt był następujący: 
w Republice Czeskiej było to odpowiednio – 1,9 i 3,5%, 
w Słowacji – 4,4 i 1,1% a na Litwie – 0,85 i 2,1%. Jak 
podawały polskie źródła, w różnych regionach naszego 
kraju częstość występowania otyłości u młodzieży wa-
hała się od 2,5 do 12% [5, 26–29]. W ogólnopolskich 
badaniach nastolatków, pochodzących z 2005 roku, 
[30, 31],  w grupie wieku 13–15 lat stwierdzono oty-
łość u 4,5% gimnazjalistów (częściej u dziewcząt niż 
u chłopców, bo odpowiednio 5,7 i 3,3%), a nadwagę 
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u 9% z nich. Można zatem przyjąć, że problem nad-
miaru masy ciała (otyłość + nadwaga) dotyczył 13,5% 
uczniów polskich gimnazjów – przy dość dużej dyspersji 
spostrzeżeń. W grupie 14-latków odsetek uczniów (za-
równo chłopców, jak i dziewcząt) z nadwagą i otyłością 
był następujący: 12% u chłopców oraz 16% u dziew-
cząt. Z tych samych badań wynikało, że w dekadzie 
1995–2005 zwiększyła się w Polsce częstość wystę-
powania nadmiaru masy ciała u 14–15-latków w grani-
cach o około 2% (2,4% u chłopców i 2% u dziewcząt), 
a otyłości – o 2% u chłopców i 1,5% u dziewcząt [30, 
31].

Na podstawie przytoczonych danych, jak również 
informacji zamieszczonych w pracy przeglądowej 
Mleczki i wsp. [32], należy uznać, że najczęściej tak-
sonomii dokonywano ze względu na ogólnoświatowy 
lub regionalny zasięg występowania otyłości i nadwagi, 
z uwzględnieniem płci, wieku badanych. Niewiele jest 
doniesień dokumentujących istnienie gradientów spo-
łecznych określonych na podstawie analizy rozwoju 
omawianej cechy somatycznej w grupach środowisko-
wych. Bardzo dobrze takie podejście badawcze od-
zwierciedla monitoring nadwagi i otyłości u dzieci i mło-
dzieży w polskiej populacji. Należy jednak zaznaczyć, 
że przeprowadzenie dokładnej analizy porównawczej 
zebranych materiałów nawet w bardzo wąskich gru-
pach tematycznych jest niemożliwe ze względu na 
stosownie różnych narzędzi pomiarowych do diagnozy 
nadwagi i otyłości. Jest to problem, który dotyczy nie 
tylko Polski.

W wielu krajach opracowano siatki percentylowe dla 
BMI u dzieci w różnym wieku [33, 34]. Z przeglądu pol-
skiego piśmiennictwa wynika, że – jak dotąd – nie ma 
zgodności odnośnie do potrzeby stosowania w pracach 
naukowych wymogów Europejskiego Stowarzyszenia 
ds. Otyłości u Dzieci (ECOG) [35]. Do oceny rozwoju 
somatycznego dzieci i młodzieży nadal są wykorzysty-
wane zarówno starsze narzędzia, m.in. opracowane na 
potrzeby polskich badań populacyjnych w Instytucie 
Matki i Dziecka [36], jak i nowe, zmodyfikowane siatki 
centylowe  [37]. W związku z tym dokładne porówna-
nie części wyników badań prowadzonych w Polsce i na 
świecie nie jest możliwe. 

Wydaje się, że stosowanie różnych metod szacowa-
nia otyłości mogło rzutować na efekty analiz porównaw-
czych. Taki wniosek potwierdzają polskie i zagraniczne 
wyniki badań uzyskane z wykorzystaniem różnego po-
dejścia badawczego do oceny wartości BMI [38–44]. 
Najczęściej wskazywano na niedoszacowanie otyłości, 
szczególnie u dziewcząt, przy zastosowaniu kryteriów 

międzynarodowych [44]. W związku z tym sugerowano 
wniosek, aby stosować standardy IOFT i WHO tylko do 
międzynarodowych porównań częstości występowania 
otyłości oraz do badania tendencji zmian. Do celów dia-
gnostycznych i na krajowe potrzeby epidemiologiczne 
proponowano brać pod uwagę wartości graniczne BMI 
(≥ 85. centyla dla nadwagi i ≥ 95. centyla dla otyłości) 
i wykorzystywać polskie standardy [44]. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że oprócz ww. me-
tody, wykorzystywanej w Polsce i zagranicą do okre-
ślenia granicznych wartości BMI dla nadwagi ≥ 85. 
centyla i dla otyłości ≥ 95. centyla [26, 45–51] nadal 
stosowana jest starsza i bardziej tolerancyjna metoda 
określania nadwagi między 90. a 97. centylem i otyłości 
≤ 97. centyla [26, 29, 30, 31, 43, 51–55]. 

Niewątpliwie zasygnalizowany problem utrudnia 
przeprowadzenie dokładnej analizy porównawczej do-
robku badawczego. Na poparcie takiego stwierdzenia 
można też przytoczyć przykłady pochodzące zwłasz-
cza z pierwszego okresu wzrostu zainteresowania 
problemem nadwagi i otyłości przez polskie regionalne 
ośrodki naukowe, który przypadał na lata osiemdzie-
siąte ubiegłego wieku [29, 56]. Wówczas na podstawie 
metod antropometrycznych przyjmowano najczęściej 
za granicę otyłości poziom masy ciała większy o co 
najmniej 20% od masy należnej. Na podstawie takiego 
kryterium w latach 1981–1983 rozpoznano ją u 8,9% 
dziewcząt i u 7,6% chłopców lubelskich w wieku 7–18 
lat [27], u 3,8% dzieci obojga płci z Katowic w wieku od 
3 miesięcy do 3 lat [57], u czterolatków [58] oraz 0,9% 
u trzylatków (1983–1984) z Łodzi [59]. W badaniach 
warszawskich (1983–1985) stwierdzono natomiast 
otyłość u 6,7% dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym [60]. W podobnym czasie Charzewska 
i Figurska [61] – stosując inne kryterium określania 
otyłości (25% masy ciała; pomiar 4 fałdów skórno-
tłuszczowych, wzór Brooka, równanie Siri) – ustaliły 
poziom otyłości u 7–8-letnich chłopców z Warszawy 
na 22,8%. Z badań przeprowadzonych w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku w Katowicach wynikało, że 
w tym mieście mogło już być wówczas  9,4% otyłych 
dzieci w wieku szkolnym.

W latach 1994–1995 przeprowadzono w Polsce 
po raz pierwszy duże (bo obejmujące 2-milionową 
populację) badania populacyjne, które miały na celu 
m.in. określenie skali występowania nadwagi i otyłości 
u dzieci w wieku 6–17 lat [26]. Do diagnozowania oma-
wianego zjawiska wykorzystano opracowane przez 
Instytut Matki i Dziecka skorelowane siatki centylowe 
proporcji masy do wysokości ciała. O nadwadze świad-
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czył poziom między 90. a  97. centylem, a o otyłość lo-
kowano na poziomie ≤ 97. centyla. Z analizy zebranych 
materiałów wynikało, że nadwagę w Polsce miało 8,7% 
dzieci i młodzieży, a otyłość stwierdzono tylko u 3,4% 
badanych [26, 30, 31, 55, 56]. Ponadto zauważono 
częstsze występowanie nadmiaru masy ciała u dziew-
cząt niż u chłopców oraz u mieszkańców miast niż wsi. 
Ujawniły się zatem, podobnie jak kilka lat wcześniej, 
typowe gradienty urbanizacyjne [63]. Otyłość i nad-
waga wzrastała proporcjonalnie do wielkości miejsca 
zamieszkania: wieś < małe miasto < duże miasto. 
Najczęściej otyłość stwierdzano w województwach za-
chodniej i centralnej Polski [26, 30, 31]. Ponadto ana-
liza porównawcza także innych krajów wskazywała na 
duże różnice regionalne [63, 64]. Przykładowo w ba-
daniach, w których wykorzystano aktualne wówczas 
siatki centylowe Instytutu Matki i Dziecka (BMI: ≤ 90. 
– ≤ 97. centyla) [36] stwierdzono nadwagę u około 8% 
chłopców i 10,5% dziewcząt, a otyłość – u około 7% 
chłopców i 11% dziewcząt uczęszczających do podsta-
wowych szkół w województwie podkarpackim [41].

W latach 1998–1999 zostały przeprowadzone przez 
Instytut Matki i Dziecka kolejne badania, których celem 
było określenie kierunku zróżnicowania środowiskowego 
omawianego zjawiska [5, 36, 55, 56]. Zastosowano 
w nich takie same narzędzie (90. centyl – nadwaga 
i 97. – otyłość), jak kilka lat wcześniej. Do badań zakwa-
lifikowano losowo wybraną populację 4259 osobników 
w wieku szkolnym. Z analizy danych wynikały już inne 
wnioski niż z badań wcześniejszych. Otóż tylko w przy-
padku nadwagi u chłopców zaznaczył się bardzo słabo 
typowy kierunek gradientów urbanizacyjnych (8,2% – 
miasto i 7,6% – wieś). U dziewcząt raczej trudno byłoby 
doszukać się wyraźniejszego kierunku zróżnicowania 
środowiskowego (10,5% – miasto i 10,6% – wieś). Z 
kolei w otyłości zaznaczyła się nieznaczna przewaga 
u chłopców mieszkających w miastach (7,3% – miasto, 
≥ 6,7% – wieś), gdy tymczasem u płci żeńskiej sytuacja 
była odwrotna (10,9% – miasto, ≤ 11,2% – wieś). Jak 
z powyższego wynika, tylko u chłopców w nadwadze 
i otyłości stwierdzono typowe gradienty urbanizacyjne: 
miasto ≥ wieś. Z kolei u dziewcząt kierunek zróżnicowa-
nia był odwrotny: miasto ≤ wieś. Ponadto okazało się, 
że w porównaniu do poprzednich badań zaznaczył się 
w nadwadze i otyłości wzrost liczby osób, który był wy-
raźniejszy u płci żeńskiej. 

Na początku XX wieku realizowano w naszym kraju 
dwa duże programy badawcze. Pierwszy z nich, zakoń-
czony w 2004 roku, był kontynuacją prac rozpoczętych 
w 1994 roku przez Instytut Matki i Dziecka [30, 31, 44, 

51, 56], a drugi został przeprowadzony po raz pierwszy 
w latach 2000–2001 przez Śląską Akademię Medyczną 
w 8 okręgach Polski [44, 53, 55, 56].

W badaniach IMiDz, prowadzonych w ramach 
projektu badawczego Fundacji Badawczej Nutricia 
RG 1/200, przebadano 8067 osób (3980 płci mę-
skiej i 4087 żeńskiej) w wieku 13–15 lat z miast i wsi, 
zamieszkałych w pięciu regionach naszego kraju. 
Zebrany materiał opracowano zgodnie z rekomenda-
cjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [65, 66]. 
oraz CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
i w związku z tym za nadwagę uznano BMI na poziomie 
≤ 85. centyla i za otyłość ≤ 95. centyla. Dla porównania 
trendu rozwoju otyłości ustalono nadwagę na poziomie 
między 90. i >97. centylem, a otyłości na poziomie ≤97. 
centyla [30, 31]. Pozwoliło to z jednej strony na prze-
prowadzenie analizy porównawczej z wynikami badań 
sprzed 10 lat, z drugiej zaś – na pokazanie częstotliwo-
ści występowania omawianego zjawiska otyłości i nad-
wagi młodzieży na świecie i w Polsce. 

W warto również podkreślić, że oprócz stosun-
kowo słabego tempa rozwoju niekorzystnego zjawi-
ska w Polsce (około 2% /10 lat), w ww. opracowaniach 
stwierdzono, iż odsetki uczniów w wieku 13–15 lat 
z nadmiarem masy ciała (nadwagi i otyłości) były więk-
sze w mieście niż na wsi i wynosiły odpowiednio: 14,4% 
i 12,6%, gdy tymczasem odsetki badanych wyłącznie 
otyłych w mieście i na wsi były identyczne i wyniosły 
4,5%. Na wsi stwierdzono więcej otyłych chłopców niż 
w mieście, a w mieście więcej niż na wsi otyłych dziew-
cząt. Taka tendencja wyrównywania się różnic lub też 
przewagi w poziomie rozwoju niekorzystnego zjawiska 
na wsi, utożsamianego do niedawna z dobrostanem, 
zauważona już we wcześniejszych badaniach, jest dość 
typowa dla większości krajów świata [67, 68, 69]. Można, 
zatem przypuszczać, że zmienił się kierunek gradientów 
społecznych, a tym samym o wyższej pozycji społecznej 
świadczy teraz szczupła sylwetka, a nie otyła.

W pewnym sensie wyznaczać to może kierunek 
zróżnicowania omawianych wyników badań, a zwłasz-
cza dane dotyczące rozkładu i analizy otyłości i nad-
wagi w różnych regionach Polski. Okazało się [30, 31], 
że największy odsetek chłopców z nadmiarem masy 
ciała (nadwaga i otyłość) występował w regionie pod-
laskim (12,7%) oraz pomorskim (12,6%). Na Podlasiu 
stwierdzono także najwyższą otyłość osób płci męskiej 
(4%). Z kolei najrzadziej u chłopców otyłość (2,4%), nad-
waga i otyłość (10,7%) występowały w województwie 
kujawsko-pomorskim. Odsetek dziewcząt z nadmiarem 
masy ciała był też największy na ścianie wschodniej, 
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w regionie podlaskim, uważanym obecnie za najuboż-
szy w Polsce (17,3%). Najniższy zaś stwierdzono w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim (11,1%). Podobnie 
było w przypadku częstości otłuszczenia (odpowiednio: 
6,4–4,0%). Niewątpliwie w tym przypadku mogą ujaw-
niać się wpływy etniczno-kulturowo-regionalne, które 
w polskim i światowym piśmiennictwie od dawna są 
uznane za ważniejsze niż socjoekonomiczne w inter-
pretacji przyczyn otyłości [29, 70, 71]. 

W równoległych badaniach częstości występowa-
nia otyłości i nadwagi dzieci w wieku przedpokwitanio-
wym (7–9 lat), ko ordynowanych na przełomie wieków 
przez Śląską Akademię Medyczną, objęto obserwacją 
grupę 2957 dzieci, w tym 1481 dziewcząt i 1476 chłop-
ców. W celu ujednolicenia metod oceny wskaźnika 
masy ciała BMI, w grupach wieku i płci za granicę oty-
łości przyjęto na siatkach centylowych Instytutu Matki 
i Dziecka wartości BMI ≤ 97. centyla, a dla nadwagi BMI 
w przedziale pomiędzy 90.  a 97. centylem. Na podsta-
wie materiałów zebranych w tym okresie, a zaprezen-
towanych w „Obesity Research” [53] można przyjąć, że 
w ww. wieku nadwagę i otyłość stwierdzono u 15,4% 
polskich dzieci, w tym u 15,8% chłop ców, i u 15% dziew-
cząt, podczas gdy otyłość tylko u 3,6% (3,6% chłopców 
i u 3,7% dziewcząt). Ponadto bardziej szczegółowe 
opracowanie zebranych materiałów pozwoliło zauwa-
żyć, że tylko u dziewcząt wzrastała otyłość z wiekiem 
(1,9% – 7 lat, 3% – 8 lat i 3,2% – 9 lat), a nadwaga 
wykazała tendencję do względnej stabilizacji rozwoju 
(11,3%– 7 lat; 12,45 – 8 lat i 9,9% – 9 lat). 

Zwraca uwagę fakt, że w badaniach innego zespołu 
uzyskano porównywalne wyniki, pochodzące z ba-
dań grupy 541 dzieci (277 chłopców i 264 dziewcząt) 
w wieku 7–9 lat z losowo wybranych 21100 szkół wo-
jewództwa mazowieckiego [55]. Interesujące wydaje 
się, że w wymienionych badaniach zastosowano ocenę 
nadwagi i otyłości nie tylko w grupach wieku kalenda-
rzowego, ale również „wieku wzrostowego”, będącego 
równocześnie wskaźnikiem wieku biologicznego roz-
woju. Było to pewne novum w badaniach nad omawia-
nym zjawiskiem. Ponadto za wyróżnik nadwagi i otyło-
ści, oprócz skali centylowej (poziom 90. i 97. centyla), 
przyjęto dyspersję wyników w rozkładzie normalnym: 
nadwaga  (+1 SD) – (+ 2 SD) i otyłość  < 2SD. 

Jak wynika z analizy zaprezentowanych materia-
łów [55], w zależności od podejścia interpretacyjnego 
można było uzyskać różne efekty badawcze. W wieku 
kalendarzowym stwierdzono nadwagę u 11,8% bada-
nych, a otyłość u 4,2%, dzieci. W „wieku wzrostowym” 
nadwaga wystąpiła u 8,9%, a otyłość u 3,3%. Z kolei 

przy uwzględnieniu dyspersji w rozkładzie normalnym 
ustalono następujące relacje: w przypadku wieku ka-
lendarzowego z nadwagą mamy do czynienia u 12% 
badanych, a z otyłością – u 7%, dla wieku wzrostowego 
jest  to 10,2%  (nadwaga) oraz 5,2% (otyłość).

Na podstawie dokonanego przeglądu badań należy 
podkreślić, że w większości opracowań stwierdzono 
bardzo duże zróżnicowanie środowiskowe i dymor-
ficzne wyników badań. Pomijając niewątpliwy wpływ 
metod szacowania nadwagi i otyłości, to zauważone 
różnice należy wiązać z efektem interakcji pomiędzy 
genetycznymi, środowiskowymi i psychosocjalnymi 
czynnikami, działającymi poprzez mediatory poboru 
i wydatku energii zarówno u konkretnego człowieka, 
jak w całych populacjach [72]. 

Stan wiedzy pozwala obecnie z dużą dokładnością 
określić znaczenie czynników genetycznych [4] i para-
genetycznych [73–75] w determinacji zjawiska nadwagi 
i otłuszczenia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania ge-
netyczne należy podkreślić, że poza bardzo nielicznymi 
przypadkami, w których bezpośrednia przyczyna cho-
roby wynika z jednogenowego zaburzenia, zwykle u jej 
podłoża leżą przyczyny wielogenowe. Jak wiadomo są 
to liczne mutacje neutralne, tzw. polimorfizmy gene-
tyczne, które w niewielkim stopniu zmieniają funkcję lub 
aktywność białek uczestniczących w regulacji bioche-
micznej procesów leżących u podstaw wielu procesów 
fizjologicznych [4]. 

Wśród przyczyn molekularnych wymienia się także 
mutacje w regionach niekodujących genów (w intro-
nach i w regionach regulatorowych czy też promotorach 
genów), które mają istotne znaczenie w ilości i tempie 
generowania białka w zależności od danej indukcji fi-
zjologicznej [76]. Uważa się, że jest to bardzo ważna 
właściwość organizmu ludzkiego ukształtowana w jego 
historii rodowej, w wyniku selekcji osób mniej wrażliwych 
na niekorzystne warunki środowiskowe [4]. Zgodnie 
z takim poglądem, współczesny człowiek odziedzi-
czył po przodkach korzystne cechy poligeniczne. Jego 
genom dopasował się ewolucyjne do oszczędnego 
gospodarowania i magazynowania energii w długich 
okresach braku pokarmu. Obecnie jest on „elastyczny”, 
ale zgodnie z teorią „genotypu oszczędnego” (thrifty 
genotype) musi przeminąć kilka pokoleń, aby w długo-
trwałym procesie dostosował się do nadmiaru spoży-
wanej z pokarmem energii, która jest magazynowana 
w tkance tłuszczowej, czego skutkiem jest gwałtowny 
wzrost liczby osób otyłych [77–79]. Jak z tego wynika, 
genetyczne podłoże otyłości jest niejednorodne. Za jej 
przyczynę o różnym stopniu nasilenia (poza mutacjami 
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jednogenowymi) można uznać cechy poligeniczne, 
które zmieniają w sposób bardzo nieznaczny regula-
cję gospodarki energetycznej ustroju, uwrażliwiając 
metabolizm komórkowy na przewagę procesów maga-
zynowania energii nad procesami wydatkowania i roz-
praszania w postaci ciepła [4]. Chociaż przekazywanie 
i ujawnianie cech tego typu dziedziczenia jest bardzo 
skomplikowane, to nadal trwają intensywne badania 
nad wyjaśnieniem omawianego zjawiska, co dokumen-
tują prace przeglądowe, m.in. Wybrańskiej [4] oraz ze-
społów badawczych: Rankinena i wsp. [80], Snydera 
i wsp. [81],  Perusse’a i wsp. [82]. 

Niewątpliwie predyspozycje genetyczne wyznaczają 
pewien zakres możliwości ujawniania się nadwagi i oty-
łości, ale czynniki środowiskowe, a szczególnie warunki 
bytowe i styl życia, mogą w znacznym stopniu modyfi-
kować odziedziczone po przodkach właściwości. Już 
dawno wykazano wpływ na poziom otyłości: wysokalo-
rycznej diety [83, 84] i niskiej aktywności fizycznej nawet 
w starszym wieku [85], zbyt niskiej masy urodzeniowej 
dziecka [73], stresu, palenia papierosów, nadmiernego 
spożycia alkoholu oraz zaburzeń snu [86].

Warto dodać, że powyższy przegląd badań nad 
otyłością polskich dzieci i młodzieży wskazał na jesz-
cze inną zmienność wywołaną działaniem czynników 
środowiskowych, jakimi są niewątpliwie gradienty spo-
łeczne, czyli różnice pod względem rozwoju fizycznego 
osób różniących się swoją sytuacją społeczno-ekono-
miczną [87]. Temat ten nie jest zbyt często podejmo-
wany w dość licznym polskim piśmiennictwie. Ponadto 
w nielicznych opracowaniach zasygnalizowanego 
zagadnienia, stanowiącego niekiedy tylko tło innych 
podejmowanych tematów, nie ujawnił się podobny do 
większości badań dorosłych kierunek różnic między-
grupowych [5, 26,30, 31, 36, 55, 56]. Można tylko wska-
zać na zmienną w czasie u płci męskiej i żeńskiej ten-
dencję do podobnej, zauważonej u dorosłych [71,88], 
odwrotnej zależności między występowaniem otyłości 
a poziomem wykształcenia czy też statusem miejsca 
zamieszkania. Takie same słabe relacje wystąpiły mię-
dzy chłopcami i dziewczętami a poziomem w rozwoju 
nadwagi i otyłości [5, 36, 55, 56]. Nie stwierdzono bo-
wiem tak jednoznacznego kierunku różnic między płcią 
męską i żeńską, jak u dorosłych [72, 89]. Trudno też 
byłoby z pełnym z przekonaniem stwierdzić u dzieci, 
podobnie jak w przypadku dorosłych, kierunkowe nasi-
lenie się tendencji do wzrostu nadwagi i otyłości w cza-
sie [30, 31]. 

Wydaje się, że zaprezentowany stan badań nad zja-
wiskiem nadwagi i otyłości polskich dzieci i młodzieży 

skłania do przyjęcia następujących hipotetycznych 
możliwości rozwoju tego zjawiska w naszym kraju.

Po pierwsze, wychodząc z założenia, że racjonalny 
styl życia, prawidłowe odżywianie, uprawianie sportu, 
aktywny tryb życia dzieci jest pochodną przede wszyst-
kim „świadomości zdrowotnej rodziców”, a ta z kolei jest 
silnie skorelowana z ich wyższym statusem społeczno-
-ekonomicznym, można sądzić, że wraz ze wzrostem 
postaw prosomatycznych rodziców i ich zamożności 
będzie ujawniać się odwrotnie proporcjonalna i pożą-
dana zależność między wyższą pozycją społeczną ro-
dziców dzieci oraz dobrostanem ekonomicznym a po-
ziomem otyłości i nadwagi. 

Po drugie, można przypuszczać, że zauważone 
w naszym kraju bardzo niskie tempo rozwoju nad-
wagi i otyłości może być nadal utrzymane na skutek 
korzystnych zmian obyczajowych i świadomościowych 
polskiego społeczeństwa, które są silnie skorelowane 
z poziomem wykształcenia. 

Po trzecie, zasygnalizowane korzystne zmiany 
można będzie szybciej zauważyć wśród mieszkań-
ców miast, zwłaszcza dużych, czego przykładem 
mogą być odnotowane tendencje rozwoju zjawiska 
u dzieci i młodzieży [5, 26, 37, 43, 51, 90–94] oraz 
dorosłych [72].

Materiał i metody badań

Ogólna charakterystyka badanej grupy

Badania do niniejszej pracy zostały przeprowadzone 
w okresie wiosenno-letnim roku 2007. Objęto nimi 
dzieci i młodzież w wieku 6–14 lat z 21 wybranych 
losowo szkół znajdujących się w czterech dzielnicach 
Krakowa, tj. w Śródmieściu, Podgórzu, Nowej Hucie 
i Krowodrzy. 

Ogółem analizie poddano materiały uzyskane od 
4441 osób obojga płci, w tym od 2283 chłopców i 2158 
dziewcząt, z podziałem na uczęszczających do klas 
zerowych, klas I–VI szkół podstawowych oraz klas I–II 
gimnazjów. Na podstawie materiałów zebranych na 
początku obecnego wieku w dużym mieście, centrum 
kultury i nauki, jakim jest niewątpliwie Kraków, podjęto 
również próbę potwierdzenia hipotezy o zajściu w nie-
których kręgach polskiego społeczeństwa wartościo-
wych zmian obyczajowych i świadomościowych, które 
na początku XXI wieku mogą wpływać korzystnie na 
wyhamowanie tempa rozwoju zjawiska epidemii otyło-
ści i nadwagi. W związku z tym w grupach wieku i płci 
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dokonano podziału badanych ze względu na liczbę (1, 
2, 3 i więcej) dzieci w rodzinie oraz wykształcenie ojca 
i matki (wyższe, średnie, podstawowe).

Techniki i narzędzia badawcze 

W opracowaniu materiałów uwzględniono:
1. Pomiary podstawowych cech somatycznych – 

wysokości i masy ciała – przeprowadzono zgodnie 
z powszechnie stosowanymi metodami w somato-
metrii. W y s o k o ś ć  (B-v) mierzono w płaszczyź-
nie frankfurckiej (oczno-usznej) antropometrem, 
z dokładnością do 1 mm. M a s ę  c i a ł a  (z dokład-
nością do 1 dag) ważono z wykorzystaniem wagi 
lekarskiej. 

2. Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta II – 
BMI (Body Mass Index) obliczono ze wzoru: 
   

2 2
waga [kg]BMI=

wzrost [m ]

gdzie:–waga = masa ciała (w kg),
wzrost = wysokość ciała (w m).

3. Poziom nadwagi i otłuszczenia. Nadwagę i oty-
łość u młodzieży szkolnej obu płci oszacowano 
wykorzystując do tego celu pomiary antropome-
tryczne wysokości i masy ciała. Zgodnie z zalece-
niami WHO do celów porównawczych obliczono re-
lacje (wagowo-wzrostowe) masy ciała do kwadratu 
wysokości. Ich wartości porównywano z danymi 
zamieszczonymi na siatkach centylowych opra-
cowanych przez Instytut Matki i Dziecka [36]. Dla 
każdego badanego, z uwzględnieniem wieku i płci, 
określono pozycję centylową wskaźnika. Wartości 
relacji wagowo-wzrostowych znajdujące się na 
siatce centylowej w przedziale między 90. a 97. 
centylem uważano za strefę świadczącą o nadwa-
dze, a wykraczające poza 97. centyl kwalifikowano 
do zakresu otyłości. 

Metody opracowania materiałów

1. W kolejnych rocznikach wieku (6–14 lat) i płci 
(chłopcy i dziewczęta) zsumowano liczbę: prze-
badanych osobników ogółem oraz oddzielnie oty-
łych, z nadwagą i nadmiarem masy ciała – NMC 
(nadwaga plus otyłość) oraz obliczono z ogólnej 
liczby przebadanych udział procentowy (%) osobni-
ków: z nadwagą, otyłych i z nadmiarem masy ciała 
(NMC).

2. W grupach płci (bez uwzględnienia wieku) zsumo-
wano: ogółem przebadanych, z nadwagą, otyłych 
oraz z nadmiarem masy ciała (NMC). 

3. W grupach płci (bez uwzględnienia wieku) obli-
czono średnią arytmetyczną z procentów osób: 
z nadwagą, otyłych, z nadmiarem masy ciała oraz 
obliczono procentowy udział osób (%) w grupach 
statusu społeczno-ekonomicznego ich (730) ro-
dzin, wyróżnionych ze względu na:
• liczbę dzieci w rodzinie: 1, 2, 3, 4 i więcej; 
• wykształcenie obojga rodziców: wyższe, śred-

nie, podstawowe. 

Wyniki badań

1. Ogólna charakterystyka badanych 

Z danych przedstawionych w tabelach 1–2 wynika, że 
w grupie 4441 przebadanych osób, u 10,02% stwier-
dzono nadwagę, u 6, 37% otyłość, a u 16,39% nad-
mierną masę ciała.

Uwzględniając płeć badanych (2283 chłopców 
i 2158 dziewcząt) można zauważyć w całym bada-
nym przedziale wieku (6–14 lat) wyraźną przewagę 
wskaźnika procentowego częstotliwości wystąpienia 
nadwagi, otyłości i nadmiaru masy ciała u płci męskiej 
(chłopcy/dziewczęta): nadwaga – ♂ 11,19% >♀ 8,85%, 
otyłość – ♂ 7,03% > ♀ 5,72% nadmiar masy ciała – 
♂ 18,22% >♀ 14,57%. 

2. Wiek a nadwaga, otyłość i nadmiar  
masy ciała badanych

Na rycinach 1–2 przedstawiono zmienność z wiekiem 
badanych wartości wskaźnika procentowego nadwagi 
i otyłości u badanych chłopców i dziewcząt między 6. 
a 14. rokiem życia w relacji do ogółu przebadanych 
z populacji wielkomiejskiej krakowskiej w każdym rocz-
niku. Z analizy zamieszczonych na nich danych oraz 
informacji z tabel 1–2 wynika, że poza nielicznymi 
przypadkami, chłopcy z populacji krakowskiej osiągnęli 
wyższy poziom rozwoju nadwagi i otyłości.

Ponadto zmienność z wiekiem badanych – zarówno 
chłopców, jak i dziewcząt – nie potwierdza sygnalizo-
wanej często w badaniach auksologicznych tendencji 
do wzrostu otłuszczenia dzieci po końcowym etapie 
szczytu jego zmniejszania się około 6. roku życia. 
W badanej populacji wystąpił u dziewcząt 6-letnich 
porównywalny z wiekiem 14 lat najwyższy poziom nad-
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Tabela 1. Zmienność między 6. a 14. rokiem życia liczby oraz wskaźnika procentowego badanych chłopców otyłych, z nadwagą oraz z nadmierną masą 
ciała (NMC) w wielkomiejskiej populacji krakowskiej

Table 1. Variability between 6 and 14 years of age and the percentage index of boys suffering from obesity, overweight and excess body weight in the 
urban population of Krakow

Wiek
(w latach)

Liczba
 badanych

Nadwaga
(liczba) 

Nadwaga
[%]

Otyłość
(liczba)

Otyłość 
[%]

NMC
(liczba)

NMC
 [%]   

6 54 5 9,26 3 5,56 8 14,81

7 217 23 10,60 8 3,69 31 14,29

8 239 25 10,46 16 6,69 41 17,15

9 227 19 8,37 16 7,05 35 15,42

10 310 31 10,00 21 6,77 52 16,77

11 372 61 16,40 29 7,80 90 24,19

12 337 34 10,09 22 6,53 56 16,62

13 310 42 13,55 21 6,77 63 20,32

14 217 26 11,98 27 12,44 53 24,42

Tabela 2. Zmienność między 6. a 14. rokiem życia, liczby oraz wskaźnika procentowego badanych dziewcząt otyłych, z nadwagą oraz z nadmierną 
masą ciała (NMC) w wielkomiejskiej populacji krakowskiej

Table 2. Variability between 6 and 14 year of age of the number and percentage index of girls suffering from obesity, overweight and excess body weight 
in the urban population in Krakow

Wiek
W latach

liczba 
badanych

Nadwaga
(liczba)

Nadwaga
[%]

Otyłość
(liczba)

Otyłość
[%]

NMC
(liczba)

NMC
[%]

6 64 8 12,50 4 6,25 12 18,75

7 230 11 4,78 12 5,22 23 10,00

8 183 11 6,01 7 3,83 18 9,84

9 229 24 10,48 13 5,68 37 16,16

10 269 22 8,18 11 4,09 33 12,27

11 311 22 7,07 16 5,14 38 12,22

12 295 25 8,47 13 4,41 38 12,88

13 309 26 8,41 14 4,53 40 12,94

14 268 37 13,81 33 12,31 70 26,12

wagi i drugi z kolei poziom otłuszczenia. Efekty wła-
snej penetracji badawczej nie potwierdzają również 
wzrostu skali otłuszczenia w okresie wzmożonych 
procesów dojrzewania biologicznego organizmu, 
zwłaszcza u dziewcząt. Ujawnił się jednak przyrost 
poziomu nadwagi w jednym roczniku u dziewcząt (9 
lat) i chłopców (11 lat), prawdopodobnie w okresie 

poprzedzającym skok pokwitaniowy. Zwraca uwagę 
dość wyraźny wzrost otłuszczenia i nadwagi u obojga 
płci w wieku 14 lat, ze szczególnym uwzględnieniem 
poziomu nadwagi i otłuszczenia u dziewcząt. Takie 
zjawisko, pomijając możliwy do wystąpienia błąd po-
miaru i dobór grupy, należałoby wiązać z ewentual-
nym wpływem specyficznych czynników środowisko-



– 90 –

Edward Mleczko, Czesław Szmigiel

Ryc. 1. Zmienność z wiekiem procentowego wskaźnika dziewcząt i chłopców z nadwagą w wielkomiejskiej populacji krakowskiej

Fig. 1. Variability depending on the age of percentage ratio of overweight boys and girls in the urban population of Krakow

Ryc. 2. Zmienność z wiekiem procentowego wskaźnika otyłych dziewcząt i chłopców z wielkomiejskiej populacji krakowskiej 

Fig. 2. Variability depending on the age of percentage ratio of obese boys and girls in the urban population of Krakow
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wych w okresie dorastania krakowskich nastolatków. 
Jak już zaznaczono wcześniej, wbrew oczekiwaniom, 
w dość długim okresie rozwoju dzieci krakowskich 
obojga płci między 7. a 13. rokiem ich życia wystąpił 
okres względnej stabilizacji rozwoju obu składowych 
struktury nadmiernej masy ciała, ze wskazaniem na 
wyższy bardziej stabilny poziom kinetyki rozwoju 
u osób płci męskiej (ryc. 1 i 2).

3. Status społeczno-ekonomiczny rodzin a poziom 
nadwagi i otyłości badanych dzieci krakowskich 

W badaniach własnych zwrócono także uwagę na 
współwystępowanie między dwoma wskaźnikami mo-
dyfikatorów środowiskowych, liczbą dzieci w rodzinie 
i statusem wykształcenia rodziców a statusem rozwoju 
nadwagi i otłuszczenia badanych dzieci. Brano pod 
uwagę tylko jednorodne grupy rodzin, w których oboje 
małżonkowie posiadali takie samo wykształcenie: pod-
stawowe, średnie i wyższe. Na podstawie danych po-
chodzących z badań 730 takich przypadków ustalono 
następujące relacje procentowe osób z nadmierną masą 
ciała w relacji do całości badanych: rodzice z wyższym 
wykształceniem – 18,66%, średnim – 29,12%, podsta-
wowym i zawodowym – 40,59%, przy dużej dyspersji 
wyników 34,11% do 47,07%. W przypadku liczby dzieci 
w rodzinie wieku 6–14 lat, relacje procentowe bada-
nych z nadwagą układały się w następujący sposób: 
jedno dziecko – 34,71%, dwoje dzieci – 44,77%, troje 
dzieci – 18,02%, czworo i więcej dzieci – 5,5%.

Podsumowanie i dyskusja 

Jak już zaznaczono we wstępnej części pracy, stoso-
wanie różnych kryteriów do kwalifikacji granic otyłości 
czy nadwagi dzieci i młodzieży stwarza duże trudności 
w przeprowadzeniu analizy porównawczej większo-
ści materiałów zebranych w naszym kraju i zagranicą 
[26–32, 41–44, 53–63]. W związku z tym do dyskusji 
z wynikami badań własnych wybrano tylko materiały 
zebrane w Polsce [30, 31, 41, 44, 51, 53, 55, 56, 63], 
w których zastosowano takie same narzędzia do wy-
różniania na polskich siatkach centylowych [36, 37] 
nadwagi zakresie od 90. do > 97. i otyłości ≤ 97. cen-
tyla BMI. Jak się okazało, w większości analizowanych 
przypadków osiągnięto zamierzone cele poznawcze, 
ale równocześnie nie potwierdzono wszystkich przyję-
tych hipotez badawczych.

Przede wszystkim w wynikach badań własnych 
można znaleźć dowody na potwierdzenie hipotezy, su-

gerującej, iż na przełomie XX i XXI wieku w Krakowie, 
dużym polskim mieście, stolicy kultury i nauki, nie ma 
podstaw do podtrzymywania obiegowego poglądu o ist-
nieniu tendencji do wyraźnego rozszerzania się epide-
mii otyłości dzieci i młodzieży poza zakres stwierdzony 
od dziesięcioleci. U objętych badaniami osób w wieku 
6–14 lat stwierdzono nadmierną masę ciała (otyłość 
i nawagę) u 18,22% badanych chłopców i 14,54% 
dziewcząt, w tym u 11,19% przedstawicieli płci męskiej 
z nadwagą i 7,03% z otyłością oraz u 8, 85% osób płci 
żeńskiej z nadwagą i 5,72% z otyłością. Mamy zatem 
w Krakowie raczej tendencję do względnej stabilizacji 
liczby przypadków nadmiernej masy ciała, którą obser-
wowano już od dłuższego czasu u dzieci i młodzieży 
z różnych polskich grup środowiskowych [5, 26, 37, 43, 
51, 90–94]. Zróżnicowanie międzyrocznikowe często-
tliwości występowania otyłości w wieku między 6. a 13. 
rokiem życia jest niewielkie, mieści się w zakresie, 
który stwierdzano m.in. u polskich nastolatków bada-
nych w latach 1995–2005 [30, 31].

W najnowszych opracowaniach znaleźć można in-
formację o możliwości wzrostu nadwagi oraz o równo-
czesnym spadku liczby dzieci otyłych [95]. Nie jest to 
zjawisko zbyt korzystne, jeśli weźmie się pod uwagę ry-
zyko potencjalnego pojawienia się „otyłości z odbicia” 
u osób w starszych okresach ontogenezy [4].

Podobne tendencje do stabilizacji częstości wystę-
powania nadwagi i otyłości, a nawet jej zmniejszenia 
się, sygnalizują najnowsze doniesienia pochodzące nie 
tylko z polskich ośrodków naukowych [95], ale również 
spoza naszego kraju, obejmujące zagraniczne popula-
cje [96–102]. Optymistyczne informacje można znaleźć 
także w raporcie NHANES z 2008 r., z którego wynika, 
iż w Stanach Zjednoczonych Ameryki Południowej 
po raz pierwszy stwierdzono wyraźne zahamowa-
nie przyrostu BMI u dzieci między latami 2003–2004 
a 2005–2006 [103]. Niewątpliwie jest to zasługa akcji 
wychowawczych i edukacyjnych prowadzących do 
kształtowania w społeczeństwie amerykańskim trwa-
łych nawyków troski o własne ciało i zdrowie. 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy badań własnych 
należy zwrócić uwagę na bardzo duży przyrost liczby 
czternastolatków z nadwagą i otyłością. Niewątpliwie 
musi to budzić troskę i skłaniać do refleksji nad ich przy-
szłością. Nie może zadowolić fakt, że podobną często-
tliwość wystąpienia nadmiernej masy ciała zauważono 
m.in. w badaniach Mazura [95] u młodzieży rzeszow-
skiej. Pomijając ważne względy metodologiczne należy 
zwrócić uwagę, że na tle poziomu i przyrostu częstości 
występowania otyłości w krajach Europy Zachodniej, 
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na co zwrócono uwagę we wstępnej części opraco-
wania, czy też najnowszych doniesień ze Stanów 
Zjednoczonych [104, 105], to trudno liczbę krakowskich 
dzieci z nadmierną masą ciała między 6. a 13. rokiem 
życia uważać za porównywalną z ww. wynikami badań 
populacyjnych.

Warto dodać, że w świetle rezultatów badań po-
chodzących z dużego polskiego miasta, jakim jest 
Wrocław [72], wydają się też dyskusyjne informacje 
dotyczące wzrostu otyłości w Polsce u osób dorosłych 
[106]. Niezależnie od wątpliwości odnoszących się do 
reprezentatywności wymienionych badań nad proble-
matyką polskich otyłych mężczyzn i kobiet, to trudno 
byłoby jednak formułować tak optymistyczne wnio-
ski odnośnie do rozwoju epidemii otyłości polskiego 
społeczeństwa jako całości. Mogą o tym świadczyć 
doniesienia kardiologów, które są pokłosiem prac reali-
zowanych w ramach takich programów naukowych jak: 
Pol-MONICA (Multinational Monitoring of Trends and 
Determinants in Cardiovascular Diseases) [107, 108], 
WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie 
Stanu Zdrowia Ludności) [109, 110], NATPOL PLUS 
(Nadciśnienie Tętnicze w Polsce Plus Zaburzenia 
Lipidowe i Cukrzyca) [111]. Godny odnotowania jest 
również, jak się wydaje, stwierdzony w trakcie analizy 
zebranych materiałów kierunek zróżnicowania liczby 
przypadków nadwagi i otyłości u osób płci męskiej 
i żeńskiej. Nie jest bowiem możliwe określenie zróż-
nicowania na korzyść płci żeńskiej, tak jak to było 
w badaniach dorosłych [72, 89] oraz między chłopcami 
i dziewczętami z różnych regionów Polski [5, 26–31, 
36, 37, 44, 51, 54–61, 63–66]. 

W badanej populacji ujawniły się wyraźne relacje 
w liczbie osób z nadwagą i otyłością na korzyść płci 
męskiej (tab. 1–2, ryc. 1). Z przeglądu piśmiennictwa 
wynika, że do rzadkości należał taki kierunek różnic 
dymorficznych w polskich [44, 53, 62] i zagranicznych 
populacjach [36, 55, 56]. W badaniach Mazura [95], 
prowadzonych na ziemi rzeszowskiej w 2008 roku, 
stwierdzono nieco większą częstotliwość nadwagi 
u chłopców niż u dziewcząt i odwrotną sytuację w przy-
padku otyłości. Biorąc pod uwagę te obszary kulturowe, 
w których uwidoczniła się przewaga otyłych chłopców 
nad dziewczętami – tj. Śląsk [53, 62] i Kraków w Polsce 
oraz wybrane regiony Słowacji, Austrii i Niemiec [25] 
– należy przypuszczać, iż w dużym stopniu na efekty 
badawcze mógł rzutować styl życia rodzin oraz obycza-
jowość określonych kręgów środowiskowych. 

We wcześniejszych pracach sugerowano, że w po-
pulacji krakowskiej dziewczęta w młodym wieku są tra-

dycyjnie częściej angażowane do zajęć domowych niż 
chłopcy [112], stąd ich zwiększoną aktywność fizyczną 
należałoby uważać za czynnik, który mógł rzutować na 
wyniki badań własnych. O słuszności takiej interpre-
tacji świadczą materiały pochodzące z badań dzieci 
mazowieckich [55], a zwłaszcza dokumentujące wpływ 
wytrącenia „wieku wzrostowego” na częstotliwość sza-
cowania liczby osób otyłych i z nadwagą płci męskiej 
i żeńskiej. Nie bez znaczenia może być także zasto-
sowana metoda obliczania częstości występowania 
nadmiernej masy ciała. Potwierdzają to materiały po-
chodzące z badań porównawczych, w trakcie których 
za pomocą trzech metod mierzono częstotliwość wy-
stępowania otyłości u gimnazjalistów w wieku 13–15 lat 
z 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, podlaskiego i pomorskiego [44]. Po-
mijając zastrzeżenia co do wykorzystywania metody 
antropologicznej do oceny wieku biologicznego roz-
woju [113], podkreślić należy, iż zasygnalizowany wcze-
śniej problem uwarunkowań środowiskowych częstości 
występowania otyłości i nadwagi wymaga rozwiązania 
w dalszej penetracji badawczej.

Wyniki badań własnych potwierdziły jednoznacz-
nie wpływ wyższego wykształcenia rodziców na niż-
szą liczbę dzieci otyłych i z nadwagą. W rodzinach 
z wyższym wykształceniem rodziców było o ponad 
100% mniej dzieci z nadmierną masą ciała (18,66%) 
niż z wykształceniem podstawowym i zawodowym 
(40,59% i to przy dużej dyspersji wyników 34,11% do 
47,07%). Niewątpliwie należałoby wiązać taki wynik 
obserwacji ze wzrostem świadomości zdrowotnej osób 
z wyższym wykształceniem i tym samym przejawiają-
cych troskę o własne ciało. Na pozytywny wpływ wy-
kształcenia rodziców, a zwłaszcza matek, na zmniej-
szenie się liczby dzieci otyłych i z nadwagą zwrócono 
uwagę w polskich [27, 29, 114, 115] i zagranicznych 
opracowaniach [116–124], to niewątpliwie liczba dzieci 
w rodzinie i przedstawiliśmy go jako zmienną nieza-
leżną w postaci kilkustopniowej skali porządkowej, to 
wówczas trudno nie było wzbudzić refleksji nad inną 
przyczyną zauważonego kierunku zróżnicowania, niż 
czynnik świadomościowy.

Z dotychczasowych badań wynikało, że każde 
dziecko w rodzinie wielodzietnej stanowi dodatkowe ob-
ciążenie ekonomiczne, pogarszające warunki rozwoju 
fizycznego swoje i rodzeństwa, co miało negatywne 
przełożenie na rozwój fizyczny dzieci [87]. Z analizy 
zebranych materiałów wynikało, że wraz liczbą dzieci 
w rodzinach (powyżej dwóch) spadała bardzo mocno 
częstotliwość występowania nadmiernej masy ciała: 
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1 dziecko = 34,71%;  > 2 dzieci = 44,77%;  > 3 dzieci 
= 18,02%;  > 4  i więcej dzieci = 5,5%. Mniej regularny 
kierunek zróżnicowania międzygrupowego, wyróż-
nionego ze względu na dzietność rodzin, stwierdzono 
w innych badaniach [115, 125]. Niewątpliwie na taki kie-
runek gradientów społecznych musiał rzutować czyn-
nik ekonomiczny, który miał niestety przewagę nad rolą 
czynników świadomościowych w rodzinach o wyższym 
statusie wykształcenia ojca i matki. 

W analizowanym przypadku trudno byłoby stwier-
dzić, czy wykształcenie rodziców w rodzinach wie-
lodzietnych było czynnikiem wspierającym niższy 
wskaźnik dzieci z nadmierną masą ciała. Istnieje 
duże prawdopodobieństwie, że liczniejsze są rodziny, 
w których rodzice posiadają podstawowe lub zawo-
dowe wykształcenie. Jak wynika z wcześniejszych 
rozważań, wykazano w badaniach własnych od-
wrotnie proporcjonalną zależność między poziomem 
wykształcenia a liczbą dzieci otyłych i z nadwagą.  
W zaistniałej sytuacji można nawet sądzić, że to wła-
śnie stosunkowo gorsza sytuacja ekonomiczna rodzin 
z wyższym wykształceniem może wywierać wpływ 
(i to pozytywny!) na obserwowany dobrostan bio-
logicznego rozwoju dzieci, jakim jest niższy poziom 
tkanki tłuszczowej. 

W podsumowaniu naszych rozważań na temat 
współwystępowania dzietności rodzin oraz liczby dzieci 
z nadmierną masą ciała, należy stwierdzić, że wyniki 
badań własnych nie potwierdziły przyjętej hipotezy 
o kompensacyjnej roli świadomości zdrowotnej w śro-
dowisku miejskim Krakowa w niwelacji negatywnych 
skutków rozwoju zjawiska otyłości i nadwagi, jakie 
przynosi dobrostan ekonomiczny. W pewnym sensie 
powyższa hipoteza byłaby zgodna z teorią „genotypu 
oszczędnego” (thrifty genotype) [4]. W jej świetle musi 
przeminąć kilka pokoleń, aby w długotrwałym proce-
sie „elastyczny genom” dostosował się do nadmiaru 
spożywanej z pokarmem energii, która jest magazy-
nowana w tkance tłuszczowej, skutkując gwałtownym 
wzrostem liczby osób otyłych [77–79]. Jak to zazna-
czono we wstępnej części opracowania, za przyczynę 
otyłości o różnym stopniu nasilenia (poza mutacjami 
jednogenowymi) uznaje się teraz cechy poligeniczne, 
które zmieniają w sposób bardzo nieznaczny regulację 
gospodarki energetycznej ustroju, uwrażliwiając meta-
bolizm komórkowy na przewagę procesów magazyno-
wania energii nad procesami wydatkowania i rozpra-
szania w postaci ciepła [4].

W związku z powyższym należałoby nieco prze-
wrotnie wyrazić mało popularny pogląd, że pewien po-

ziom zubożenia społeczeństwa może odgrywać pozy-
tywną rolę w realizacji pożądanych celów zdrowotnych 
w zakresie regulacji liczby dzieci z nadmierną masą 
ciała. Istnieją jednak granice takich wymuszonych od-
działywań, o czym świadczą obserwacje nad niedoży-
wieniem dzieci i młodzieży w Polsce [55], jak również 
wyniki badań krakowskich [126, 127] nad uwarunko-
waniami somatycznymi, w tym także BMI, sprawności 
fizycznej w ujętej w konwencji zdrowia (H-RF). 

W naszej koncepcji interpretacji rozwoju epidemii 
otyłości dzieci i młodzieży na początku XX wieku przypi-
sujemy zatem dużą rolę czynnikom ekonomicznym kra-
kowskich rodzin (określonym poprzez liczebność dzieci 
w rodzinie) i niskiej jeszcze świadomości stosowania 
w praktyce założeń zdrowego stylu życia. Koncepcja ta 
różni się od zaprezentowanej w interpretacji wyników 
badań dzieci z Rzeszowszczyzny, które pochodziły 
z pierwszego dziesięciolecia XXI wieku [95]. Wyrażono 
w niej odmienny pogląd, gdyż za główny powód braku 
siły różnicującej modyfikatora rozwoju biologicznego, 
jaką jest dzietność rodziny (uważana dotąd za ważny 
czynnik obciążenia ekonomicznego rodzin) oraz wy-
kształcenia rodziców (ważnego elementu ujawniania 
się gradientów społecznych w obrazie cech somatycz-
nych) przyjęto kompensacyjne oddziaływanie poprawy 
sytuacji materialnej mieszkańców Rzeszowszczyzny 
na przełomie wieków, jak również ich stylu życia oraz 
poziomu wykształcenia. Dodając do tego pozytywną 
rolę takich wymienionych dodatkowo zjawisk, jak: 
przemiany kulturowe, obyczajowe, relacje pomiędzy 
członkami rodzin związane z tradycją, wartościami 
religijnymi i nawykami żywieniowymi można odnieść 
wrażenie, iż w ww. regionie Polski, uważanym dotąd 
za słabo rozwinięty gospodarczo, istniejąca stratyfika-
cja społeczna nie ma już przełożenia na powstawanie 
gradientów społecznych, czyli różnic pod względem 
rozwoju fizycznego osób różniących się statusem spo-
łecznym. 

Taką sytuację stwierdzono już dawno w krajach 
wysoko rozwiniętych gospodarczo i słynących z dobro-
bytu [87, 89]. Wydaje się, że zaprezentowany sposób 
interpretacji zjawisk biologicznych może być jednak 
bardzo uproszczony i nie wyjaśniać skomplikowanej 
rzeczywistości społecznej na przełomie wieków oraz 
towarzyszących jej zmian w rozwoju biologicznym 
dzieci. Pozostawiając każdemu badaczowi możliwość 
hipotetycznych interpretacji uzyskanych wyników ba-
dań, wyrażamy nasze przeświadczenie, że zachodzi 
konieczność dodania do niewątpliwie interesującej 
analizy zaprezentowanych powyżej wyników badań 
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[95] także innego jeszcze spojrzenia na ich wymowę. 
Otóż, naszym zdaniem, zauważone zacieranie się 
gradientów społecznych może być wynikiem nie tyle 
dobrostanu, ile postępującego zubożenia całego spo-
łeczeństwa, którego przyczyną jest obecne w Polsce 
bezrobocie. Dotyka ono w równym stopniu większość 
rodzin – niezależnie od liczby dzieci czy poziomu wy-
kształcenia rodziców. W ten sposób dochodzi, niestety, 
„do równania w dół”. Jego skutki można obserwować 
w obrazie wskaźników antropologicznych. Zauważona 
konwergencja w liczbie osób otyłych i z nadwagą 
z różnych grup stratyfikacji społecznej [95] może być 
zatem wynikiem pogorszenia się standardu życiowego 
wszystkich grup społecznych, a nie stanowić efekt 
poprawy warunków bytowych i awansu kulturowego 
regionu. Wydaje się, że powyższa hipoteza powinna 
znaleźć wyjaśnienie w dalszej, bardziej szczegółowej 
penetracji badawczej1.

Wnioski

1. Na przełomie XX i XXI wieku w dużym polskim 
mieście, stolicy kultury i nauki, nie ma podstaw do 
potwierdzenia poglądu o rozszerzaniu się epidemii 
otyłości dzieci i młodzieży poza zakres stwierdzany 
od dziesięcioleci w ww. populacji wielkomiejskiej.

2. W całym badanym okresie między 6. a 14. rokiem 
życia badanych osób z populacji krakowskiej we 
wskaźniku procentowym nadwagi, otyłości i nad-
miaru masy ciała ujawnił się bardzo rzadko wystę-

pujący w innych regionach Polski i Europy kierunek 
różnic dymorficznych na korzyść płci męskiej.

3. W populacji krakowskich dzieci i młodzieży (z wy-
jątkiem najstarszej grupy badanych – czternasto-
latków) wystąpił okres względnej stabilizacji wskaź-
nika procentowego nadmiaru masy ciała badanych 
i jego komponentów, którego poziom jest porówny-
walny do stwierdzonego w badaniach prowadzo-
nych z wykorzystaniem takich samych narzędzi 
w innych regionach naszego kraju. 

4. W relacjach między poziomem nadmiaru ciała 
a wskaźnikami statusu społeczno-ekonomicznego 
rodzin badanych dzieci (liczba dzieci w rodzinie: 1, 
2, 3, 4 oraz wykształcenie rodziców: wyższe, śred-
nie, niskie) mogły się ujawnić specyficzne dla po-
pulacji wielkomiejskiej wpływy dobrostanu ekono-
micznego i niższego wykształcenia rodziców dzieci 
na wyższy procentowy wskaźnik nadmiaru masy 
ciała. 

5. Istnieje potrzeba kontynuacji screeningowych ba-
dań nad rozwojem gradientów społecznych, ujaw-
niających się w obrazie otyłości i nadwagi u dzieci 
i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej 
w różnych populacjach naszego kraju, a także mo-
nitorowania pożądanych rezultatów wzrostu świa-
domości zdrowotnej polskiego społeczeństwa oraz 
niekorzystnych tendencji pojawiających się w roz-
woju biologicznym różnych grup społecznych wraz 
z postępującym dobrostanem ekonomicznym. 
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Wstęp. W 50. i 52. numerze „Antropomotoryki” dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego stoso-
wania dwu- i trójczłonowych wskaźników wieku morfologicznego. Stąd autor ogranicza się do przedstawienia 
tylko kilku związanych z tematem publikacji. Między innymi cytuje antropologów uznających wskaźnik, który 
składa się tylko z wieku cech somatycznych. Jednak w publikacjach, jako jeden z elementów rozwoju, autorzy 
wymieniają wiek metrykalny. Autor nawiązuje do swojego artykułu z pierwszego numeru „Antropomotoryki”, 
wyjaśniając zawarte tam sformułowania, które jego zdaniem nie zostały właściwie zrozumiane. Jednocześnie 
podkreśla, że jego dążeniem była i jest trafna ocena sprawności motorycznej dzieci. 

Cel. Głównym zadaniem opracowania jest weryfikacja diagnostyczności stosowanych wskaźników wieku 
morfologicznego i jego składników w ocenie stopnia rozwoju motorycznego dzieci.

Materiał i metody. Na podstawie wypowiedzi autorów, wskazujących na wpływ wieku metrykalnego na 
wyniki prób uwarunkowanych zdolnościami koordynacyjnymi, do badań wybrano dwie grupy dzieci. Jedną 
tworzyli chłopcy i dziewczęta z dwu szkół wrocławskich, w których prowadzony był nabór do szkolenia spor-
towego, a stosowane próby motoryczne oceniały głównie zdolności koordynacyjne. Drugą grupę stanowili 
chłopcy ze szkoły w Głuchołazach, szkolący się w lekkoatletycznym czwórboju, którego konkurencje zalicza się 
do motorycznych zdolności kondycyjnych. Oba zespoły poddane były trzyletnim obserwacjom ciągłym. Materiał 
obejmujący kilka form wskaźników dojrzałości biologicznej i ich składników oraz rezultaty prób motorycznych 
z początkowych i końcowych badań opracowano statystycznie, przedstawiając w tabelach charakterystyki 
liczbowe pomiarów oraz korelacje.

Wyniki. Biorąc pod uwagę niewielką zmienność wieku metrykalnego w porównaniu do wieku cech so-
matycznych i jej wpływ na tworzone korelacje na podstawie ich wartości, można stwierdzić znaczny wpływ 
tego czynnika na motorykę dziewcząt. W grupie chłopców wzajemnie redukujące się pozytywne i negatywne 
oddziaływania cech somatycznych na sprawność motoryczną nie wyróżniły żadnego ze wskaźników, jak i ich 
składników, jako czynników rozwoju ruchowego. Dodatkowe obliczenia w grupie o większej zmienności cech 
dały podstawy do preferencji trójczłonowego wskaźnika. Korelacje pierwszego badania czwórboistów wskazują 
jedynie na lepsze osiągnięcia chłopców młodszych. W pomiarach końcowych zaznacza się natomiast wyraźny 
wpływ na obie oceny sprawności czynnika somatycznego – zarówno we wskaźnikach, jak i ich składnikach. 
Godny uwagi jest zwłaszcza mający statystyczną istotność współczynnik korelacji „WSDB” – miara przyspieszenia 
lub opóźnienia biologicznego rozwoju. Uwzględniając wartość samego wskaźnika można sądzić o większych 
możliwościach motorycznych chłopców szybciej się rozwijających. Wartość diagnostyczna tego wskaźnika 
okazała się znacznie wyższa od trzech pozostałych.

Wnioski. W próbach motorycznych uwarunkowanych głównie zdolnościami koordynacyjnymi szczególnie 
u dziewcząt wiek metrykalny, jako czynnik rozwoju, ma większe znaczenie niż wiek należny z cech somatycznych. 
W działaniach ruchowych sfery kondycyjnej jego rola jest mniejsza, niemniej w zestawach testów składających 
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się na ogół z prób, w których przejawiają się oba rodzaje zdolności motorycznych, bardziej racjonalne wydaje 
się korzystanie z wersji trójczłonowej wskaźnika. Trzy elementy składowe, tworzące w postaci ilorazu wskaźnik 
stanu dojrzałości biologicznej (WSDB), oprócz swojej podstawowej roli miary zaawansowania w rozwoju biolo-
gicznym mogą być pomocne przy ocenie poziomu rozwoju motorycznego dzieci.

Introduction. A survey of publications devoted to application of two- and three-factor indices of morphological 
age was presented in the 50th and 52nd numbers of “Antropomotoryka – Kiensiology”. That’s why the author restricts 
himself to presenting only a few publications related to the topic. Among other things, he cites anthropologists 
who recognize index consisting only of the somatic age. However, in these publications chronological age is 
mentioned as one of the development elements. The author refers to his own article published in first number of 
“Antropomotoryka – Kiensiology” and explains some formulations contained therein, which in his opinion were 
not properly understood. At the same time he emphasizes that his desire was and remains accurate assessment 
of children’s motor ability.

Aim of the work. The main task of this paper is to verify the effectiveness of commonly used indices of 
morphological age and its components in assessing of the degree of motor development of children.

Material and methods. Two groups of children were chosen to study based on comments of authors who 
indicate the influence of chronological age on the results of tests conditioned by coordination abilities. First group 
was  formed by boys and girls, the pupils of two Wroclaw schools, where the recruitment for sport training was 
conducted, and applied motor tests were used mainly to evaluate the coordination capacity. The second group 
consisted of boys from school in Głuchołazy, training track and field tetrathlon, which competitions have been 
classified as conditional capacities. Both groups were subjected to three-year continuous study. The material 
including several forms of indices of biological maturity and their components, and the results of motor tests 
from initial and final research was analyzed statistically. Numerical characteristics and correlations were presented 
in six tables. 

Results. Taking into account a small variability of chronological age compared with the somatic age and its 
impact on the correlations calculated on the basis of their values,   a significant influence of this factor on the 
motility of girls can be concluded. In the group of boys, mutual reduction of positive and negative impacts of 
somatic traits on the motor efficiency does not distinguish any of the indices and their components as factors in 
motor development.  Additional calculations on the group with higher variability give the arguments for preferring 
the three-factor index. Correlations calculated in the first study only indicates better performance of the younger 
tetrathlonists. But in the final measurements a marked effect of somatic factor on both evaluations of efficiency 
both in the indices and their components. Particularly interesting is, having a statistical significance, the correla-
tion coefficient with “ISBM” – a measure of acceleration or retardation of biological development. Having regard to 
the value of the index itself one could expect a more motor capabilities in faster developing boys. The diagnostic 
value of this index was much higher than of the other three.

Conclusions. In motor tests conditioned mainly by coordination skills especially in girls, the chronological 
age as a factor of a development is more important than age due to somatic features. In the sphere of conditional 
motor activities its role is smaller, nevetheless in sets of tests comprising trials, where both types of motor abili-
ties are manifested, use of the three-factor version of index seems more rational. Three components of indices 
make up the quotient index of biological maturity status (ISBM) in addition to its primary role as the development 
measure of biological advancement can be helpful in assessing the level of motor development of children.

Wstęp

Ponad dwadzieścia lat temu w pierwszym numerze 
„Antropomotoryki” starałem się możliwie wszechstron-
nie omówić biologiczne aspekty oceny sprawności 
motorycznej dzieci w wieku szkolnym [1]. W tym opra-
cowaniu skupię się jedynie na przedstawieniu zasad-
ności stosowania trzech elementów składających się 
na wskaźniki wieku morfologicznego, tj. wieku należ-
nego z dwóch cech somatycznych: wysokości i masy 
ciała oraz wieku metrykalnego. Ponieważ artykuły 
zamieszczone w numerach 50. i 52. Antropomotoryki 
[2, 3] zawierają niezwykle szczegółowy przegląd pi-

śmiennictwa z tego zakresu, komentując poglądy po-
szczególnych autorów, którzy wypowiadali się za lub 
przeciw konstrukcjom wskaźnika i jego elementów 
składowych, ograniczę się do omówienia kilku publi-
kacji. Jednocześnie pragnę podkreślić, że zarówno 
w poprzedniej publikacji, jak i teraz moim dążeniem 
było i jest uzyskanie trafnej oceny poziomu rozwoju 
motorycznego dzieci. Zanim przystąpię do omówienia 
badań, chcę wyjaśnić kilka sformułowań z poprzedniej 
publikacji, które zostały niewłaściwie odebrane. 

1. „Biorąc pod uwagę obecny stan wychowania 
fizycznego w kraju, a przede wszystkim słuszność 
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stwierdzenia, że o sprawności fizycznej dzieci i mło-
dzieży, a w konsekwencji – całego społeczeństwa, decy-
dują lata szkolne (Przewęda 1985) nasuwa się refleksja: 
czy słuszne jest – przy pogłębiającej się dysproporcji 
między rozwojem somatycznym a motorycznym dzieci 
i młodzieży – tworzyć normy na podstawie przeciętnych 
wyników całej populacji? Bardziej racjonalne wydaje 
się tworzenie norm docelowych poprzez przyjęcie jako 
wzorców grup złożonych z osób o odpowiednim stopniu 
usprawnienia ruchowego (Haleczko). Podobne stanowi-
sko prezentuje Przewęda (1987), proponując w mierniku 
rozwoju motorycznego jako skalę odniesienia spraw-
ność osobników wytrenowanych ruchowo. Analogiczny 
jest postulat Romanowskiego (1972) nieuznawania za 
normę fizjologiczną wartości wskaźników stwierdzo-
nych u przeciętnych ludzi, lecz uwzględniania wielkości 
parametrów obserwowanych u osób trenujących syste-
matycznie i wytrwale” [1, s. 32]. 

Jak wynika z tekstu, nie chodzi o tworzenie bio-
logicznych punktów odniesienia do określenia wieku 
rozwoju morfologicznego, lecz wyłącznie o docelowe 
normy sprawności motorycznej.

2. „Wyeliminowanie z oceny stopnia dojrzałości 
biologicznej wieku chronologicznego, w dziedzinie 
wychowania fizycznego i sportu wydaje się jednak nie-
słuszne. Przede wszystkim należy uwzględnić fakt, iż 
wiek metrykalny wywiera wpływ na biologiczne dojrze-
wanie całego organizmu, a tym samym – na doskona-
lenie jego wszystkich funkcji, co w efekcie końcowym 
wyraża się pozytywnymi zmianami w działalności ru-
chowej. Najtrafniej istotę sprawy wyjaśnia założenie: 
z dwu osobników znajdujących się na tym samym eta-
pie dojrzewania, tzn. posiadających te same warunki 
somatyczne oraz charakteryzujących się jednakowym 
stopniem aktywności ruchowej, wyższy poziom spraw-
ności motorycznej powinien reprezentować, dzięki 
większemu doświadczeniu ruchowemu, osobnik star-
szy metrykalnie” [1, s. 22].

Oczywiście, doświadczenia ruchowe nie należą do 
cech biologicznych, ale tak wysokość, i jak masa ciała 
wywierają poprzez swoje działanie fizyczne wpływ na 
motorykę. Przy jej ocenie nie można pominąć doświad-
czeń ruchowych, które nabywa się z czasem, co rów-
noznaczne jest z wpływem wieku metrykalnego.

3. Badanie zależności między parametrami mor-
fologicznymi a zdolnościami motorycznymi z zastoso-
waniem regresji krzywolinijnej niewątpliwie jest metodą 
cenną, ale niewykluczającą badań w układzie prosto-

linijnym. Nie szukając daleko, już na podstawie rycin 
zamieszczonych w publikacji Osińskiego [4], które do-
tyczą zarówno grup wiekowych (7–10, 11–14, 15–18), 
jak i całości materiału (7–18 lat), można stwierdzić czę-
sto występujące związki o charakterze liniowym cech 
somatycznych z próbami sfery ruchowej. 

Cel

Podstawowym celem pracy jest weryfikacja adekwat-
ności przyjętych w pracy form wskaźników wieku mor-
fologicznego, jak i jego poszczególnych składników.

Materiał i metody

Mając na uwadze wypowiedzi autorów [5 i 6], których 
zdaniem zdolności koordynacyjne wcale lub w niewiel-
kim stopniu uzależnione są od czynnika somatycznego, 
w przeciwieństwie do zdolności kondycyjnych, w znacz-
nej mierze uwarunkowanych cechami budowy ciała, do 
badań wybrano grupy dzieci:  jedną, której motoryka 
reprezentowana jest głównie próbami koordynacyjnymi; 
drugą, której sfera ruchowa przede wszystkim jest uza-
leżniona od zdolności kondycyjnych. Pierwszą tworzyło 
41 dziewcząt i 44 chłopców, uczniów wrocławskich szkół 
podstawowych nr 31 i 91, poddanych w latach 2008–2010, 
począwszy od klas IV, obserwacjom ciągłym. Opis prze-
prowadzonych prób motorycznych i sposób obliczania za 
nie ocen podano w 45. numerze „Antropomotoryki” [8]. 
Drugą grupę stanowiło 30 uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Głuchołazach. Ich wyniki w czwórboju, odnotowy-
wane przez 3 lata dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, 
odzwierciedlają przejawiające się w czterech konku-
rencjach zdolności kondycyjne [7]. Badania te zawdzię-
czamy Panu Mgrowi Janowi Matcjonowi, który prowadził 
je w latach 1991–1993. 

Aktualnie zalecane przez autorów [2, 3] dwuczło-
nowe wskaźniki aprobowane są przez antropologów 
[9, 10], których zdaniem forma trójczłonowa z włącze-
niem wieku metrykalnego zamazuje obraz rzeczywisty. 
Jednak stanowiska te w świetle ich wypowiedzi z tej 
samej publikacji nie są tak jednoznaczne: „Tak więc 
w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że rozwój 
osobnika (R) w każdym czasie (ti) jest funkcją czynni-
ków genetycznych (G), środowiskowych (E) i czasu (T), 
jaki upłynął od momentu powstania zygoty (t1) do czasu 
(tn), co można zapisać następująco: 

1
( , , )=tR f G E T ,

gdzie i – 1, … , n” [9, s. 513]. 
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Podobny pogląd wyrażony jest również w innym 
opracowaniu, gdzie odnajdujemy takie stwierdzenie: 
„Rozwój biologiczny lub fizyczny określa nam cało-
kształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w roz-
wijającym się organizmie z wyłączeniem sfery osobo-
wości psychicznej. Pojęcie rozwoju biologicznego czy 
też fizycznego ujmuje więc powiększanie się wymiarów 
i masy ciała, doskonalenie struktury i zmiany funkcji 
narządów, i układów w ciągu określonych jednostek 
czasu” [10, s. 11]. 

Autor, wymieniając czynniki rozwoju biologicznego 
osobnika związane z ontogenezą, uwzględnia jednak 
również czas, czyli wiek metrykalny.

Niezależnie od tych opinii w analizie uwzględniono 
trzy przedstawione w tabelach 1–6 wskaźniki wieku 
morfologicznego.

W toku prowadzonej w latach dwudziestych dysku-
sji ciekawą propozycję przedstawił Klamrzyński [11, 
s. 119]: „…jeżeli, jak twierdzą Sch. i Löv., wiek chro-
nologiczny jest jednym z bardzo ważnych czynników 

i dlatego biorą go podwójnie, to nasuwa się pytanie, 
dlaczego właśnie podwójnie, a nie wziąć go potrójnie 
lub więcej razy i potem odpowiednio do tego podzie-
lić przez 5 lub większą liczbę. Stwierdzając ważność 
tego czynnika (wieku chronologicznego), niepodo-
bieństwem jest oznaczyć stopień jego ważności a do-
wolność sprawi, że wyniki będą nieścisłe”. Przyjmując 
tok rozumowania autora, do obliczeń przyjęto jeszcze 
dwa ujęcia wieku metrykalnego omawianego wskaź-
nika. 

W rozważaniach nie mogło zabraknąć cenionego 
kryterium dojrzałości biologicznej – „WSDB”, wyrażają-
cego stosunek wieku rozwojowego do metrykalnego [12, 
13]. Jego wartość polega na określeniu stopnia odchyle-
nia badanego osobnika od jego wieku chronologicznego. 
W obliczeniach uwzględniono jedynie pierwszy człon 
wskaźnika bez odejmowania liczby 100, gdyż to działa-
nie można wykonać po przeprowadzonych obliczeniach. 
W przypadku gdy wiek rozwojowy jest zgodny z wiekiem 
metrykalnym, jego wartość wyniesie 100. 

Tabela 1. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych dziewcząt [N = 41]

Table 1. Numerical characteristics of measurements of girls [N = 41]

Lp.
No

Cechy
Traits

Badanie 1 [Study 1] Badanie 3 [Study 3]

X SD V X SD V D

1. Wiek metrykalny [lata]
Age [years] 10,91 0,32 2,9 12,92 0,32 2,5 2,01

2. Wiek wysokości ciała [lata]
Body height age [years] 11,04 1,18 10,7 14,43 2,45 17,0 3,39

3. Wiek masy ciała [lata]
Body mass age [years] 11,41 2,65 23,3 13,98 2,84 20,3 2,57

4. Wiek morfologiczny I [lata]  2 3
2
+

Morphological age I [years]
11,22 1,83 16,3 14,20 2,39 16,8 2,98

5. Wiek morfologiczny II [lata]  2 3 1
3

+ +
Morphological age II [years] 11,12 1,26 11,3 13,77 1,61 11,7 2,65

6. Wiek morfologiczny III [lata]  2 3 1 1
4

+ + +
Morphological age III [years] 11,07 0,98 8,8 13,56 1,23 9,1 2,49

7. WSDB 4 100
1

¥
ISBM

102,7 15,97 15,5 109,9 18,2 16,6 7,2

8. Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl.piers. [cm]
Before chest 1 kg ball thrust 536,1 89,6 16,7 682,4 106,6 15,6 146,3

9. Przejście drabinek w zwisie [s]
Wallbar cross 10,28 3,46 33,7 9,86 6,51 66,1 2,42

10. Przejście nad i pod poprzeczką [s]
Pass over and under cross-bar 14,61 2,21 15,1 12,19 1,88 15,4 2,42

11. Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 3,98 0,49 12,4 3,58 0,33 9,3 0,40

12. Wskaźnik iloczynowy 8
9 10 11¥ ¥Product index 1,10 0,60 54,3 2,49 1,59 63,7 1,39

Zmienne we wskaźnikach oznaczone są liczbami porządkowymi. 

The traits in indices are presented by ordinal numbers.
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Tabela 2. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych chłopców [N = 44]

Table 2. Numerical characteristics of measurements of boys [N = 44]

Lp.
No

Cechy
Traits

Badanie 1 [Study 1] Badanie 3 [Study 3]

X SD V X SD V D

1. Wiek metrykalny [lata] / Age [years] 10,84 0,32 2,9 12,84 0,32 2,49 2,00
2. Wiek wysokości ciała [lata] / Body height age [years] 10,53 1,17 11,1 12,90 1,43 11,1 2,37
3. Wiek masy ciała [lata] / Body mass age [years] 10,44 1,92 18,4 12,80 2,46 19,2 2,36
4. Wiek morfologiczny I [lata]   2 3

2
+

Morphological age I [years] 10,48 1,46 13,9 12,85 1,85 14,4 2,37

5. Wiek morfologiczny II [lata]  2 3 1
3

+ +
Morphological age II [years] 10,60 0,99 9,4 12,85 1,26 9,8 2,25

6. Wiek morfologiczny III [lata]  2 3 1 1
4

+ + +
Morphological age III [years] 10,66 0,77 7,2 12,84 0,98 7,6 2,35

7. WSDB 4 100
1

¥
ISBM

96,8 13,4 13,8 100,1 14,0 14,0 3,3

8. Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piers. [cm]
Before chest 1 kg ball thrust 547,6 93,8 17,1 702,0 107,8 15,3 154,4

9. Przejście drabinek w zwisie [s]
Wallbar cross 9,58 3,24 33,8 9,64 5,96 61,9 3,62

10. Przejście nad i pod poprzeczką [s]
Pass over and under cross-bar 12,93 1,58 12,2 10,94 1,53 14,0 1,99

11. Przeskoki boczne obunóż [s]
Both-feet lateral jumps 4,06 0,57 14,0 3,53 0,38 10,6 0,53

12. Wskaźnik iloczynowy 8
9 10 11¥ ¥Product index 1,31 0,64 49,0 2,84 2,00 7,02 1,53

Zmienne we wskaźnikach oznaczone są liczbami porządkowymi.

The traits in indices are presented by ordinal numbers.

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa pomiarów badanych czwórboistów [N = 30]

Table 3. Numerical charactersistics of measurements of tetrathlonists [N = 30]

Lp.
No

Cechy
Traits

Badanie 1 [Study 1] Badanie 6 [Study 6]

X SD V X SD V D

1. Wiek metrykalny [lata] / Age [years] 10,29 0,33 3,2 12,77 0,32 2,5 2,48
2. Wiek wysokości ciała [lata] / Body height age [years] 9,98 0,97 9,7 12,88 1,08 8,4 2,90
3. Wiek masy ciała [lata] / Body mass age [years] 9,43 1,18 12,6 11,97 1,15 9,6 2,54
4. Wiek morfologiczny I [lata]  2 3

2
+

Morphological age I [years] 9,71 1,00 10,4 12,43 1,09 8,8 2,72

5. Wiek morfologiczny II [lata]  2 3 1
3

+ +
Morphological age II [years] 9,90 0,72 7,3 12,54 0,77 6,1 2,64

6. Wiek morfologiczny III [lata]  2 3 1 1
4

+ + +
Morphological age III [years] 10,00 0,59 5,9 12,60 0,62 4,9 2,60

7. WSDB  
4 100

1
¥

   /   ISBM
94,30 8,92 9,5 97,31 8,11 8,3 3,01

8. Bieg na 60 m
60 m run 10,51 0,51 4,9 9,31 0,51 5,4 1,20

9. Skok w dal /  Long jump 338,8 25,2 7,4 408,0 32,5 8,0 69,2
10. Rzut piłką 150 g / Baseball throw 150 g 31,2 4,9 15,9 43,2 6,4 14,7 12,0
11. Bieg na 1000 m / 1000 m run 248,2 17,3 7,0 217,5 15,1 7,0 30,7
12. Rzut piłką lekarską 3 kg

Medicine ball throw 3 kg 461,3 67,7 14,7 766,7 132,2 17,2 305,4

13. Suma punktów / Sum of points 66,8 22,5 33,6 171,2 51,9 30,3 104,4
14. Wskaźnik iloczynowy 9 10

8 11
¥
¥Product index 41,0 9,6 23,5 90,0 25,4 28,4 12,6

Zmienne we wskaźnikach są liczbami porządkowymi.

The traits in indices are presented by ordinal numbers.
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Tabela 4. Związki wskaźników wieku morfologicznego z próbami motorycznymi dziewcząt [N = 41]

Table 4. Correlation coefficients between morphological age indices and tests of motor ability of girls [N = 41]

Lp./
No Cechy / Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Wiek metrykalny [lata] / Age [years] 29 29 30 38 45 13 34 –43 –02 –27 34
2. Wiek wysokości ciała [lata] / Body height age [years] 15 80 90 90 89 89 65 –16 05 –33 33
3. Wiek masy ciała [lata] / Body mass age [years] 12 63 98 98 97 97 78 –06 10 –16 21

4. Wiek morfologiczny I [lata]  2 3
2
+

Morphological age I [years] 15 89 92 99 99 98 77 –10 09 –22 26

5. Wiek morfologiczny II [lata]  2 3 1
3

+ +
Morphological age II [years] 21 89 91 99 99 97 78 –13 09 –24 28

6. Wiek morfologiczny III [lata]  2 3 1 1
4

+ + +
Morphological age III [years] 28 88 91 99 99 95 78 –16 08 –25 30

7. WSDB 
4 100

1
¥

  /  ISBM
01 88 91 99 98 96 74 –03 10 –19 21

8. Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl.piers. [cm]
Before chest 1 kg ball thrust 15 45 43 48 49 49 47 –17 05 –28 43

9. Przejście drabinek w zwisie [s] / Wallbar cross –36 –16 15 01 –02 –04 06 –41 46 53 –78

10. Przejście nad i pod poprzeczką [s]
Pass over and under cross–bar –04 –01 11 06 06 06 06 –58 56 53 –63

11. Przeskoki boczne obunóż [s] 
Both-feet lateral jumps –23 –20 –08 –15 –16 –17 –12 –63 54 77 –70

12. Wskaźnik iloczynowy 8
9 10 11¥ ¥Product index

28 27 03 16 17 19 12 69 –78 –80 –80

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożone przez 100. All correlation coefficients multiplied by 100.
p0,05 – 30; p0,01 – 39

Badanie 1 nad przekątną, badanie 3 pod przekątną. Study 1 above diagonal, study 3 below diagonal.

Tabela 5. Związki wskaźników wieku morfologicznego z próbami motorycznymi chłopców [N = 44]

Table 5. Correlation coefficients between morphological age indices and tests of motor ability of boys [N = 44]

Lp. Cechy / Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Wiek metrykalny [lata] / Age [years] 13 13 14 24 34 –07 –07 –05 01 02 –04
2. Wiek wysokości ciała [lata] / Body height age [years] 35 77 91 90 89 89 32 15 17 –04 –01
3. Wiek masy ciała [lata] / Body mass age [years] 18 79 97 96 95 95 35 18 27 07 –06

4. Wiek morfologiczny I [lata]   2 3
2
+

Morphological age I [years] 25 91 97 99 98 98 36 17 25 03 –05

5. Wiek morfologiczny II [lata]  2 3 1
3

+ +
Morphological age II [years] 33 92 96 99 99 95 34 17 24 03 –05

6. Wiek morfologiczny III [lata]  2 3 1 1
4

+ + +
Morphological age III [years] 40 92 95 99 99 91 32 16 23 03 –05

7. WSDB 
4 100

1
¥

 / ISBM
09 87 97 99 97 95 37 18 24 02 –04

8. Pchnięcie piłki 1 kg sprzed kl. piers. [cm]
Before chest 1 kg ball put 08 52 51 54 53 52 54 –46 –15 00 68

9. Przejście drabinek w zwisie [s]
Wallbar cross –06 15 36 30 28 27 31 –14 56 43 –85

10. Przejście nad i pod poprzeczką [s]
Pass over and under cross-bar 02 32 54 48 47 46 50 –21 62 33 –67

11. Przeskoki boczne obunóż [s] / Both-feet lateral jumps –01 –02 –04 –03 –03 –03 –03 –34 31 48 –41

12. Wskaźnik iloczynowy 8
9 10 11¥ ¥Product index 03 –06 –24 –18 –18 –17 –19 46 –72 –77 –55

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożone przez 100. All correlation coefficients multiplied by 100.
p0,05 – 29; p0,01 – 38

Badanie 1 nad przekątną, badanie 3 pod przekątną. Study 3 above diagonal, study 2 below diagonal.
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Do obliczenia wieku należnego z cech somatycz-
nych dzieci wrocławskich wykorzystano dane zebrane 
w latach 2000–2001 przez zespół pod kierunkiem 
A. Burdukiewicz [14], a w grupie czwórboistów przeli-
czeń dokonano posługując się tabelami Żaka [5]. 

W badanych grupach sprawdzono rozkłady testem 
Kołmogorowa-Smirnowa [15]. W większości analizo-
wane zmienne nie odbiegały od rozkładu normalnego. 
Tendencją skośności charakteryzowały się wiek chro-
nologiczny i wiek należny z cech somatycznych, za wy-
jątkiem wieku masy ciała czwórboistów.

Grafika komputerowa nie wykazała zależności 
krzywolinijnych.

Charakterystyki liczbowe i macierze korelacji ze-
branych danych przedstawiono w tabelach.

Wyniki

Przystępując do analizy materiału, należy uwzględnić 
specyfikę określania wieku metrykalnego w badaniach 
rozwijających się dzieci. Obliczony dla osobników uro-
dzonych w okresie jednego roku, wyróżnia się wyjąt-
kowo niską zmiennością w porównaniu do wieku należ-
nego z cech somatycznych. Tym samym wartość jego 

związków z próbami motorycznymi znacznie się obniża 
w zestawieniu z korelacjami badań przekraczających 
12 miesięcy. Określony w dłuższym okresie wiek metry-
kalny charakteryzuje się zmiennością, która z miarami 
wieku wysokości i masy ciała tworzy korzystniejsze 
proporcje, dając bardziej rzeczywisty obraz związków 
wskaźników rozwoju biologicznego z motoryką. Ta spe-
cyficzność wieku chronologicznego nakazuje ostroż-
ność w interpretacji związków, w jakich ta cecha bierze 
udział zarówno oddzielnie, jak i we wskaźnikach.

W grupie dziewcząt w trzecim badaniu współczynnik 
zmienności wieku masy ciała ośmiokrotnie przekroczył 
tę miarę wieku metrykalnego (tab. 1). Mimo to pozy-
tywne związki tej cechy z wszystkimi ocenami spraw-
ności motorycznej – oprócz pchnięcia piłki – osiągają 
najwyższe wartości (tab. 4). 

U chłopców z tych szkół współczynniki korelacji 
tych zmiennych bliskie są zeru (tab. 5). W drugim bada-
niu statystycznie istotne współczynniki korelacji, okre-
ślające związki wieku wysokości i masy ciała z dwoma 
próbami koordynacyjnymi, informują o niekorzystnym 
na nie wpływie tych cech. Nie można wykluczyć, iż są 
to przejawy zaburzeń typowych dla okresu pokwitania 
[16, 17]. 

Tabela 6. Związki wskaźników wieku morfologicznego z wynikami chłopców w czwórboju

Table 6. Correlation coefficients between morphological age indices and results in tetrathlon of boys

Lp. Cechy / Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Wiek metrykalny [lata] / Age [years] 24 53 43 55 64 13 17 –17 04 30 36 –26 –14
2. Wiek wysokości ciała [lata] / Body height age [years] 30 75 92 89 85 93 –10 13 –05 –09 52 02 03
3. Wiek masy ciała [lata] / Body mass age [years] 35 91 95 96 95 86 –11 03 08 13 55 –06 05

4. Wiek morfologiczny I [lata]  2 3
2
+

Morphological age I [years] 33 98 98 99 97 95 –11 08 02 03 57 –03 04

5. Wiek morfologiczny II [lata]  2 3 1
3

+ +
Morphological age II [years] 45 96 97 99 99 90 –08 05 03 07 58 –06 02

6. Wiek morfologiczny III [lata]  2 3 1 1
4

+ + +
Morphological age III [years] 55 94 96 97 99 85 –05 02 03 11 58 –09 00

7. WSDB 
4 100

1
¥

 / ISBM
05 94 93 96 91 86 –18 15 01 –08 51 07 10

8. Bieg na 60 m / 60 m run 08 –29 –30 –30 –27 –24 –34 –76 22 46 –42 –66 –45
9. Skok w dal / Long jump –08 34 30 33 30 27 37 –78 00 –55 62 81 66

10. Rzut piłką 150 g
Baseball throw 150 g 11 23 23 23 24 24 22 –37 54 –13 16 41 71

11. Bieg na 1000 m / 1000 m run 38 –31 –24 –28 –21 –15 –42 57 –52 –41 –33 –76 –61

12. Rzut piłką lekarską 3 kg
Medicine ball throw 3 kg 28 68 76 74 74 72 69 –59 57 39 –31 50 49

13. Suma punktów / Sum of points –18 33 30 32 28 24 40 –86 87 67 –80 54 91

14. Wskaźnik iloczynowy 9 10
8 11

¥
¥Product index

–11 32 30 32 29 25 37 –75 86 83 –85 53 96

Wszystkie współczynniki korelacji przemnożone przez 100. All correlation coefficients multiplied by 100.
p0,05 – 36; p0,01 – 46

Badanie 1 nad przekątną, badanie 6 pod przekątną. Study 1 above diagonal, study 6 below diagonal.
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Umiarkowane negatywne związki wiek metrykalny 
tworzy z sumarycznymi ocenami prób motorycz-
nych w zespole chłopców z Głuchołaz (tab. 6). Tylko 
współczynniki „r” obu rzutów mają wartości dodatnie. 
Nieodnotowany natomiast w początkowym badaniu [1] 
wpływ wieku cech somatycznych, w końcowych po-
miarach (6) wyraża się korzystnym oddziaływaniem na 
wszystkie próby motoryczne.

Rzut piłką palantową, czyli konkurencja czwórboju, 
w której wynik zależy nie tylko od szybkości i siły, a za-
razem wymagająca większej niż pozostałe koordynacji, 
jest jedyną próbą nietworzącą z wiekiem metrykalnym 
negatywnych korelacji. 

Niespodziewane okazały się reakcje wskaźnika 
stanu dojrzałości biologicznej (WSDB) [12, 13] czwórbo-
istów. Wprawdzie świadczą one o niewielkim ich opóź-
nieniu w rozwoju, ale przede wszystkim tworzą związki 
z motoryką przekraczające progi istotności (tab. 6). 
Przy tym relacje z końcowymi ocenami sprawności 
były wyższe niż pozostałych wskaźników. Ponadto 
te kryteria rozwoju we wszystkich badanych grupach 
tworzyły znaczące związki z pchnięciami lub rzutami 
piłką lekarską. Wskaźnik ten wykorzystał również w ba-
daniach motoryczności Napierała [18], przedstawiając 
w formie graficznej, z uwzględnieniem wieku rozwo-
jowego, wyniki uczniów w pięciu próbach M.T.S.F. 
Najlepsze rezultaty uzyskali chłopcy charakteryzujący 
się prawidłowym rozwojem.

Niezamieszczone w tabelach związki proponowa-
nych przez Klamrzyńskiego [11, s. 119] wskaźników 
o innych niż stosowane w badaniach ujęciach wieku 
metrykalnego (0,5 i 1,5) osiągnęły wartości pośrednie 
między I i III wskaźnikiem. 

Trudne w interpretacji związki wieku metrykalnego 
z motoryką, a właściwie ich brak, w grupie wrocław-
skich chłopców (tab. 5) skłoniły do próby podwyższenia 
stopnia zmienności tej cechy przez wydłużenie okresu 
badań. Połączenie wyników pierwszego i trzeciego 
badania zwiększyło znacznie zmienność wieku me-
trykalnego (V3 = 2,5, V1+3 = 8,9) w mniejszym stopniu 
zwiększając wiek wysokości ciała (V3 = 11,1, V1+3 = 15,1) 
z jego masy (V3 = 19,2, V1+3 = 21,5). Efektem tych dzia-
łań był wzrost współczynników korelacji z oceną mo-
toryki wsk. I do r = .17, wsk. II do r = .24 a wsk. III do 
r = .29. Wartości te z jednej strony powinny być nieco 
niższe, gdyż połączenie dwóch grup różniących się 
w średnich arytmetycznych o połowę odchylenia stan-
dardowego stwarza pozorną korelację rzędu około 
r = .15. Z drugiej zaś strony nieco słabsze wyniki chłop-
ców w przejściu drabinek w trzecim badaniu w porów-

naniu do pierwszego obniżyły wartość korelacji oceny 
końcowej sprawności.

Większy zakres zmienności wieku metrykalnego 
umożliwił uzyskanie zbliżonych do rzeczywistych rela-
cji wskaźnika wieku morfologicznego do działań rucho-
wych.

Analiza statystyczna materiału jako najistotniej-
szą wykazała konieczność doboru odpowiednich do 
motoryki dzieci wskaźników dojrzałości biologicznej. 
W próbach uwarunkowanych głównie zdolnościami 
kondycyjnymi korzystne jest zastosowanie wsk. I 
(dwuczłonowego), niemniej przy przyjęciu klasycznej 
formuły obliczeniowej Norwegów [19], czyli wsk. II (trój-
członowego), straty informacyjne nie byłyby wielkie. 
W próbach koordynacyjnych wyróżnia się natomiast 
wsk. III z dwukrotnym uwzględnieniem w liczniku wieku 
metrykalnego. Uzyskane wyniki analizy, podkreślające 
znaczenie wieku chronologicznego w ocenie zdolności 
koordynacyjnych, potwierdzają wcześniejsze na ten te-
mat doniesienia Żaka [5] oraz Ignasiak i wsp. [6].

Wartości i kierunki oddziaływania trzech czynników 
tworzących wskaźniki biologiczne ukształtowały ich 
relacje z motoryką. Znak i wysokość współczynników 
korelacji danego wskaźnika malały lub wzrastały (tab. 
4 i 6) w zależności od tego, czy próby motoryczne zali-
czały się do zdolności kondycyjnych, czy koordynacyj-
nych oraz od liczbowego ujęcia wieku metrykalnego 
w danym kryterium rozwoju.

Brak grupy dziewcząt o próbach motorycznych 
uwarunkowanych zdolnościami kondycyjnymi nie po-
zwala na pełniejszą analizę wpływu czynników biolo-
gicznych na rozwój motoryczny dzieci w wieku 10–13 
lat. Niemniej zebranie najistotniejszych informacji 
umożliwia przedstawienie ich we wnioskach.

Wnioski

Specyfika obliczania wieku chronologicznego obliguje 
do ostrożnej interpretacji jego roli w ocenie rozwoju mo-
torycznego dzieci.

W próbach motorycznych uwarunkowanych głównie 
zdolnościami koordynacyjnymi, szczególnie u dziew-
cząt, wiek metrykalny jako czynnik rozwoju ma więk-
sze znaczenie niż wiek należny z cech somatycznych. 
W działaniach ruchowych sfery kondycyjnej jego rola 
jest mniejsza, niemniej w zestawach testów składają-
cych się na ogół z prób, w których przejawiają się oba 
rodzaje zdolności motorycznych, bardziej racjonalne 
wydaje się korzystanie z wersji trójczłonowej wskaź-
nika. Trzy elementy składowe wskaźników, tworzące 
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w postaci ilorazu wskaźnik stanu dojrzałości biolo-
gicznej (WSDB), oprócz swojej podstawowej roli miary 
zaawansowania w rozwoju biologicznym, mogą być 

pomocne przy ocenie poziomu rozwoju motorycznego 
dzieci.
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Cel badań. Opracowanie wartości centylowych dla wysokości, masy ciała oraz wskaźnika masy ciała dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym z miasta Gdańska, a także porównanie kryteriów nadwagi i niedoboru masy ciała 
w populacji gdańskiej z wartościami referencyjnymi International Obesity Task Force oraz z normami opraco-
wanymi przez Instytut Matki i Dziecka na podstawie badań dzieci i młodzieży warszawskiej. 

Materiał i metody. Badaniami objęto 25 124 dzieci i młodzieży, w tym 12 813 chłopców i 12 311 dziewcząt 
w wieku 6–18 lat. Obliczenia wartości centyli: 3, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 85, 90, 95 oraz 97 u chłopców i dziewcząt 
przeprowadzono z uwzględnieniem wieku kalendarzowego. 

Wyniki. Stwierdzono zbliżony przebieg krzywych obrazujących kryteria nadwagi i otyłości u chłopców 
i dziewcząt w badaniach gdańskich i międzynarodowych. W przypadku badań warszawskich zgodność ta poja-
wiła się wyłącznie u dzieci młodszych. Zbliżone były natomiast wartości 10. centyla, stanowiące punkt odcięcia 
dla niedoboru masy ciała w badaniach gdańskich i warszawskich oraz międzynarodowych, w których punkt 
ten odpowiada BMI = 18,5 kg/m2 w wieku 18 lat.  

Wnioski. Diagnostyka indywidualna wymaga stosowania odniesień do populacji krajowej, najlepiej regio-
nalnej, obejmującej duże grupy badawcze. Określenie rozpowszechnienia otyłości i nadwagi oraz niedoboru 
masy ciała powinno natomiast odbywać się na podstawie uzgodnionych międzynarodowych standardów. Tylko 
one dają bowiem możliwość dokonywania porównań.

Aim of the research. Working out centile norms for height, body mass and body mass index (BMI) in school 
children and youth in the city of Gdansk as well as comparison of overweight and underweight criteria in popula-
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tion of Gdansk with reference values of International Obesity Task Force and norms which were elaborated by 
the Institute of Mother and Child on the basis of the examinations of children and youth from Warsaw. 

Material and methods. The research included 25 124 children and youth, of which 12 813 were boys and 
12 311 girls aged 6–18 years. Calculation of values of percentiles: 3, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 85, 90, 95 and 97 in 
boys and girls was performed with consideration of calendar age.  

Results. Similar curves run imaging criteria of overweight and obesity in boys and girls was noted in Gdansk 
and international research.  In case of Warsaw research this accordance occurred entirely in younger children.  
Similar, however, were the values of 10 centile constituting cut-off point for underweight in Gdansk and Warsaw 
examinations in which this point corresponds to BMI =18,5 kg/m2  at the age of 18 years. 

Conclusions. Individual diagnosis demands reference to national population, regional would be the best, 
including big research groups.  On the other hand, determination of spreading obesity and overweight and un-
derweight should be performed basing on agreed international standards, because only they give possibility of 
making comparisons.

Wstęp 

Obserwacje rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży 
mają w Polsce długą historię. Od lat monitorowano m.in. 
zmiany międzypokoleniowe cech somatycznych, w tym 
wysokości i masy ciała [1], badano także związek tych 
zmian z uwarunkowaniami środowiskowymi [2–4]. Takie 
dane umożliwiają śledzenie trendów sekularnych i tym 
samym mogą informować o stopniu przystosowania 
się poszczególnych pokoleń do środowiska [5]. Nasze 
badania nawiązują do tych obserwacji, a ponadto do 
oceny rozwoju somatycznego. Ocena ta może z kolei 
stanowić podstawę do działania bądź prewencyjnego, 
bądź – w razie stwierdzenia zaburzeń – leczniczego.

W przypadku większości cech somatycznych 
ważna jest aktualizacja tych punktów odniesienia. 
Pewne wątpliwości budzi jednak ciągła aktualizacja 
siatek centylowych tworzonych dla wskaźnika masy 
ciała (BMI), który służy zarówno u dzieci, jak i osób do-
rosłych – zwłaszcza w badaniach epidemiologicznych 
– do szacowania wielkości otłuszczenia ciała. Normę 
statystyczną stanowi większość osobników [6]. Jeśli 
zatem nadwaga i otyłość stają się coraz bardziej po-
wszechne, to ciągłe uaktualnianie siatek centylowych 
może utrudniać właściwą ocenę ewentualnego nad-
miaru masy ciała.

Monitorowania wymaga także niebezpieczne dla 
zdrowia zjawisko niedoboru masy ciała i zbyt niskiego 
poziomu otłuszczenia. W zamożnych krajach jest ono 
przede wszystkim efektem ulegania presji środowiska, 
wymuszającego dostosowanie sylwetki do narzuco-
nych „kanonów” estetycznych [7, 8], a w krajach rozwi-
jających się może wynikać z biedy [9]. Prace przedsta-
wiające rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dzieci 
i młodzieży są liczniejsze niż opracowania dotyczące 
niedoboru masy ciała. Autorzy niniejszego opracowa-
nia uwzględnili oba te aspekty rozwoju fizycznego. 

Celem naszych badań było opracowanie rozkładów 
centylowych dla wysokości, masy ciała i wskaźnika 
masy ciała dzieci i młodzieży w wieku szkolnym miasta 
Gdańska, a także porównanie kryteriów przyjętych do 
stwierdzenia nadwagi i niedowagi w populacji gdań-
skiej z wartościami uznanymi za referencyjne przez 
IOTF (International Obesity Task Force) [7, 10] oraz 
ze wskaźnikami opracowanymi przez Instytut Matki 
i Dziecka na podstawie badań dzieci i młodzieży war-
szawskiej (11). 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w latach 2008/2009 
w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 
(OPZiSDz) oraz w gdańskich szkołach w ramach pro-
gramów „Zdrowy Uczeń”, „Zdrowe Serce Gdańskich 
Uczniów” i „Waga Zdrowia”, we współpracy z 43 pie-
lęgniarkami szkolnymi zatrudnionymi w 13 placówkach 
medycznych, jak i w ramach indywidualnych praktyk 
pielęgniarskich. Pielęgniarki wykonujące pomiary były 
wcześniej przeszkolone przez lekarzy OPZiSDz oraz 
GUM. 

Badaniami objęto 25 124 dzieci i młodzieży, w tym 
12 813 chłopców i 12 311 dziewcząt w wieku 6–18 lat, 
co stanowi około 50% tej grupy wiekowej gdańskiej po-
pulacji. Wiek określono z dokładnością do 0,01 roku. 
Podziału badanych na grupy wiekowe dokonano wg 
jednej z propozycji przyjętych w piśmiennictwie [12]. 
Do grupy sześciolatków zaliczono dzieci znajdujące się 
w przedziale wiekowym 5,50–6,49. Analogicznie po-
stąpiono w pozostałych grupach wiekowych. Dokonano 
pomiarów wysokości i masy ciała wg obowiązujących 
zasad [13]. Wskaźnik masy ciała (BMI) obliczono wg 
wzoru: 

masa ciała (kg) / ((wysokość ciała (m))2.
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W obliczeniu wartości centyli: 3, 5, 10, 15, 25, 50, 
75, 85, 90, 95 i 97 uwzględniono płeć i wiek kalenda-
rzowy. Do porównania wartości granicznych określają-
cych nadwagę i otyłość wykorzystano międzynarodowe 
standardy opisane przez Cole’a i wsp. [10], a rekomen-
dowane przez IOTF (International Obesity Task Force) 
oraz wartości 85. i 95. centyla uzyskane w badaniach 
dzieci warszawskich [11] i gdańskich. W celu porówna-
nia metod określania niedoboru masy ciała uwzględ-
niono wartości centyli: 3, 5 i 10 z obserwacji poczy-
nionych w populacjach warszawskiej i gdańskiej oraz 
wartości referencyjne opublikowane w 2007 roku przez 
Cole’a i wsp. [7]. 

Wyniki

Dane liczbowe o wysokości i masie ciała, a także 
o wskaźniku masy ciała (BMI) badanych chłopców 
i dziewcząt w grupach wieku przedstawiono w tabelach 
1–2. 

W tabelach  3–6 przedstawiono wartości centyli: 3, 
5, 10, 15, 25, 50, 75, 85, 90, 95 i 97 wysokości oraz 
masy ciała u chłopców i dziewcząt, a w tabelach 7 i 8 
– wartości BMI. Ponadto na rycinach 1–4 porównano 
różne kryteria nadwagi i niedowagi. 

Na rycinach 1 i 2 pokazano wartości 85. i 95. cen-
tyla BMI, stanowiące wartości graniczne dla nadwagi 

Tabela 1. Charakterystyka liczbowa wysokości ciała, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI) badanych chłopców

Table 1.  Number characteristics of the body height, body weight and body mass index (BMI) for the  boys

Wiek (lata)
age (years) n

Wysokość c. (cm)
Body height (cm)

Masa c. (kg)
Body mass (kg)

BMI (kg/m2)

x– S x– s x– s

6 848 120,1 5,1 22,9 4,0 15,8 1,9
7 1127 124,0 5,5 24,6 4,8 15,9 2,2
8 468 132,0 6,0 29,1 5,8 16,6 2,3
9 1086 137,1 6,2 33,3 7,5 17,6 3,0
10 1026 142,3 6,4 36,5 8,2 17,9 3,1
11 1061 147,1 6,8 39,7 9,0 18,2 3,1
12 1127 153,2 7,6 44,7 10,8 18,8 3,4
13 928 159,9 8,5 50,7 11,9 19,7 3,5
14 1483 168,7 8,2 59,0 12,7 20,6 3,6
15 710 171,7 7,9 62,6 13,5 21,1 3,7
16 334 176,6 7,5 68,2 14,1 21,8 4,0
17 785 178,6 6,3 72,2 14,1 22,6 3,9
18 1830 179,4 6,6 73,7 12,9 22,9 3,6

Tabela 2. Charakterystyka liczbowa wysokości ciała, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI) badanych dziewcząt

 Table 2. Number characteristics of the body height, body weight and body mass index (BMI) for the  girls 

Wiek
(lata)

age (years)
n

Wysokość c. (cm)
Body height (cm)

Masa c. (kg)
Body mass (kg) BMI (kg/m2)

x– S x– s x– s
6 764 119,4 5,1 22,4 4,1 15,6 1,9
7 1029 122,7 5,5 23,8 4,3 15,7 2,0
8 481 130,7 5,8 28,5 5,7 16,6 2,5
9 1066 135,6 6,1 31,6 7,0 17,1 2,8

10 1059 141,3 6,7 35,1 7,8 17,4 2,9
11 1117 147,5 7,4 39,9 9,4 18,2 3,3
12 1150 154,4 7,3 45,4 10,4 18,9 3,5
13 856 159,3 7,1 50,6 11,1 19,8 3,5
14 1384 162,9 5,9 55,2 10,5 20,7 3,4
15 599 163,7 6,2 57,2 10,8 21,3 3,6
16 277 165,4 5,7 60,2 11,4 22,0 3,7
17 754 166,0 6,3 59,8 10,7 21,7 3,4
18 1775 166,2 5,9 60,1 10,3 21,7 3,4
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Tabela 3. Wartości centylowe wysokości ciała u chłopców

Table 3. Percentile values of body height for boys

Wiek
age 

(years)
n

Centyle /  Percentiles

3 5 10 15 25 50 75 85 90 95 97

6 848 111,0 112,0 113,5 115,0 117,0 120,0 123,5 125,5 127,0 128,5 129,5
7 1127 114,5 115,5 117,0 118,5 120,0 124,0 127,5 129,5 131,0 134,0 135,0
8 468 120,0 122,0 125,0 126,0 128,0 132,0 136,0 138,0 140,0 142,0 142,5
9 1086 125,5 127,5 129,0 130,5 132,5 137,0 141,5 143,5 145,0 148,0 148,5
10 1026 130,5 132,0 134,0 136,0 138,0 142,5 146,5 149,0 150,0 152,5 155,0
11 1061 135,0 136,0 138,5 140,5 142,5 146,5 151,5 154,0 155,5 159,0 161,0
12 1127 140,0 142,0 144,0 146,0 148,0 153,0 158,0 160,5 162,5 167,5 169,0
13 928 145,0 147,0 149,0 151,0 154,0 160,0 165,5 169,0 171,0 174,0 177,5
14 1483 153,0 155,0 158,0 160,0 163,0 169,0 174,0 177,0 179,0 181,0 183,0
15 710 155,0 158,0 161,5 164,0 167,0 172,0 177,0 180,0 181,0 185,0 186,0
16 334 162,0 163,0 168,0 170,0 172,0 177,0 182,0 184,0 185,0 188,0 190,0
17 785 166,0 168,0 170,0 172,0 175,0 179,0 183,0 185,0 187,0 189,0 191,0
18 1830 167,0 169,0 171,0 173,0 175,0 179,0 184,0 186,0 188,0 191,0 192,0

Tabela  4. Wartości centylowe wysokości ciała u dziewcząt

Table  4. Percentile values of body height for girls

Wiek
age 

(years)
n

Centyle / Percentiles

3 5 10 15 25 50 75 85 90 95 97

6 764 110,0 111,0 113,0 114,0 116,0 119,0 123,0 124,5 125,5 128,0 129,0
7 1029 113,0 114,0 116,0 117,0 119,0 122,5 126,0 128,5 130,0 132,0 133,5
8   481 120,0 121,5 124,0 125,0 127,0 130,5 134,0 136,5 138,5 140,5 142,0
9 1066 124,5 125,5 128,0 129,0 131,5 135,5 139,5 142,0 143,5 146,0 147,5
10 1059 129,0 130,5 133,0 134,0 137,0 141,5 146,0 148,0 149,5 153,0 154,5
11 1117 133,5 135,0 138,0 140,0 143,0 147,5 152,5 155,0 157,0 160,0 161,5
12 1150 141,0 142,5 145,0 147,0 149,0 154,5 160,0 162,0 163,5 166,0 168,0
13   856 146,0 147,5 150,0 152,0 154,5 159,5 164,0 166,0 168,0 171,0 173,0
14 1384 152,0 153,0 156,0 157,0 159,0 163,0 167,0 169,0 170,0 172,0 174,0
15   599 152,0 154,0 156,0 157,0 160,0 164,0 168,0 170,0 172,0 173,0 175,0
16   277 154,0 156,0 159,0 160,0 162,0 166,0 169,0 171,0 172,0 175,0 177,0
17 754 155,0 156,0 158,0 160,0 162,0 166,0 170,0 173,0 174,0 177,0 178,0
18 1775 155,0 157,0 159,0 160,0 162,0 166,0 170,0 172,0 174,0 176,0 177,0

Tabela  5. Wartości centylowe masy ciała u chłopców

Table  5. Percentile values of body weight for boys

Wiek
age 

(years)
n

Centyle / Percentiles

3 5 10 15 25 50 75 85 90 95 97

6 848 17,2 17,8 18,5 19,0 20,0 22,0 25,0 27,0 28,5 30,5 32,3
7 1127 18,5 19,0 19,9 20,5 21,5 23,7 26,5 29,0 30,5 34,0 36,0
8 468 21,0 22,0 23,0 23,5 25,0 28,0 32,0 35,0 37,0 41,0 42,0
9 1086 23,5 24,0 25,0 26,0 28,0 32,0 38,0 41,0 43,0 46,5 50,5

10 1026 25,0 26,0 27,5 29,0 31,0 35,0 41,0 45,0 48,0 51,5 54,0
11 1061 27,5 28,5 30,0 31,5 33,0 37,5 44,5 49,0 53,0 57,5 61,0
12 1127 30,0 31,0 33,0 35,0 37,0 42,5 50,0 55,0 59,0 65,0 70,0
13 928 33,0 35,0 37,5 39,5 42,0 49,0 57,5 62,5 67,0 73,5 79,5
14 1483 39,0 41,0 44,0 47,0 51,0 57,4 65,0 70,0 75,0 83,0 89,0
15 710 41,0 44,0 48,0 50,0 53,5 60,0 69,0 74,0 80,0 90,0 95,0
16 334 48,0 50,0 53,0 55,0 59,0 66,0 75,0 82,0 86,0 95,0 97,0
17 785 51,0 52,0 57,0 60,0 63,0 70,0 79,0 84,0 90,0 99,0 107,0
18 1830 55,0 56,0 59,0 61,0 65,0 72,0 81,0 86,0 90,0 97,0 104,0
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Tabela  6. Wartości centylowe masy ciała u dziewcząt

Table  6. Percentile values of body weight for girls

Wiek
age 

(years)
n

Centyle  / Percentiles

3 5 10 15 25 50 75 85 90 95 97

6 764 17,0 17,4 18,1 18,8 19,5 21,7 24,5 26,1 27,5 30,7 32,0
7 1029 17,6 18,2 19,0 19,5 20,5 23,0 26,3 28,1 29,5 32,0 33,5
8 481 20,0 21,0 22,0 23,0 24,5 27,5 31,5 34,5 36,2 39,5 41,5
9 1066 21,5 22,5 24,0 25,0 27,0 35,0 38,0 39,0 41,5 44,5 47,0
10 1059 24,5 25,5 27,0 28,0 29,5 33,8 40,0 43,0 45,5 50,5 53,0
11 1117 26,5 27,5 29,5 30,5 33,0 38,5 45,5 50,0 52,5 57,0 60,5
12 1150 30,5 31,5 33,5 35,0 38,0 43,5 51,5 55,5 59,5 66,0 68,0
13 856 34,0 35,5 38,0 40,0 43,0 49,0 56,0 61,0 65,5 73,0 77,5
14 1384 40,0 42,0 44,0 45,0 48,0 54,0 60,0 65,0 68,0 74,0 79,0
15 599 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 55,5 62,0 67,0 69,0 77,0 83,0
16 277 45,3 46,0 48,0 50,0 53,0 58,0 65,0 70,0 73,0 83,0 87,0
17 754 44,0 46,0 48,0 50,0 53,0 58,0 65,0 69,0 74,0 81,0 85,0
18 1775 46,0 47,0 49,0 50,0 53,0 58,0 65,0 69,0 73,0 79,0 83,0

Tabela 7. Wartości centylowe wskaźnika masy ciała (BMI) u chłopców

 Table 7. Percentile values of body mass index (BMI) for boys

Wiek
age 

(years)
n

Centyle / Percentiles

3 5 10 15 25 50 75 85 90 95 97

6 848 13,18 13,34 13,77 14,10 14,52 15,28 16,64 17,75 18,40 19,53 20,45
7 1127 13,22 13,45 13,86 14,12 14,49 15,41 16,64 17,52 18,75 20,35 21,71
8 468 13,64 13,89 14,20 14,48 14,95 16,07 17,73 18,94 20,00 21,42 22,38
9 1086 13,73 14,03 14,48 14,76 15,41 16,86 19,11 20,54 21,43 23,13 24,42

10 1026 13,76 14,08 14,69 15,09 15,65 17,12 19,39 21,12 22,37 23,95 25,09
11 1061 14,08 14,38 14,95 15,23 15,86 17,44 19,95 21,64 22,57 24,45 25,40
12 1127 14,28 14,69 15,24 15,69 16,40 18,16 20,71 22,23 23,37 25,20 26,11
13 928 14,76 15,15 15,82 16,30 17,18 18,98 21,23 23,16 24,57 26,64 28,00
14 1483 15,52 16,02 16,82 17,34 18,22 20,06 22,19 23,80 25,26 27,78 29,74
15 710 16,07 16,61 17,33 17,78 18,59 20,44 22,72 24,20 26,20 28,09 29,88
16 334 16,76 17,02 17,71 18,37 19,04 20,76 23,63 25,71 27,17 29,38 30,79
17 785 17,28 17,67 18,51 19,03 20,02 21,87 24,26 26,04 27,47 30,30 32,10
18 1830 17,79 18,29 18,94 19,44 20,31 22,24 24,57 26,20 27,47 29,94 31,91

Tabela 8. Wartości centylowe wskaźnika masy ciała (BMI) u dziewcząt

Table 8. Percentile values of body mass index (BMI) for girls

Wiek
age 

(years)
n

Centyle / Percentiles

3 5 10 15 25 50 75 85 90 95 97

6 764 13,01 13,22 13,65 13,91 14,36 15,28 16,52 17,38 18,06 19,68 20,48
7 1029 12,98 13,27 13,64 13,89 14,27 15,27 16,77 17,70 18,40 19,33 20,16
8   481 13,21 13,54 14,01 14,23 14,77 15,93 17,77 18,94 20,14 21,52 22,65
9 1066 13,30 13,57 14,07 14,40 15,05 16,42 18,53 20,01 21,06 22,44 23,47
10 1059 13,55 13,84 14,37 14,81 15,37 16,74 19,00 20,50 21,37 23,31 24,37
11 1117 13,65 14,02 14,62 14,99 15,79 17,60 29,98 21,50 22,49 24,42 25,27
12 1150 14,19 14,57 15,20 15,66 16,44 18,21 20,72 22,51 23,57 25,69 26,97
13   856 14,71 15,33 16,12 16,64 17,35 19,20 21,63 23,32 24,39 26,98 28,40
14 1384 15,99 16,44 17,15 17,60 18,37 20,17 22,38 24,13 25,15 27,18 28,36
15   599 16,67 16,90 17,53 18,13 18,87 20,66 22,91 24,22 25,40 28,26 30,48
16   277 16,97 17,42 18,13 18,56 19,53 21,30 23,42 25,00 26,08 29,32 31,20
17 754 17,21 17,47 18,14 18,59 19,27 21,05 23,24 24,69 26,13 28,58 29,76
18 1775 17,19 17,58 18,20 18,78 19,43 21,09 23,24 24,86 26,22 28,23 29,76
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i otyłości u dzieci oraz młodzieży, z obserwacji gdań-
skich i warszawskich, a także kryteria międzynarodowe 
(IOTF). W przypadku chłopców wartości BMI odpowia-
dające c95 były bardzo zbliżone w populacji gdańskich 
dzieci i młodzieży z kryterium IOTF dla otyłości. W 

badaniach młodzieży warszawskiej wartości te od 14. 
do 18. roku życia były niższe. Różnica w wartościach 
BMI uzyskana w obserwacjach gdańskich i warszaw-
skich chłopców wyniosła 3,7 kg/m2 oraz 3,3 kg/m2 od-
powiednio w grupach szesnasto- i osiemnastolatków  

Ryc. 1. Kryteria nadwagi i otyłości dla chłopców

Fig. 1. Cut-offs for overweight and obesity for boys

Ryc. 2. Kryteria nadwagi i otyłości dla dziewcząt

Fig. 2.  Cut-offs for overweight and obesity for girls
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i 4,5 kg/m2 u siedemnastolatków. Częstość występo-
wania otyłości wśród 17-letnich gdańskich chłopców, 
określona przy użyciu wartości 95c z badań gdańskich 
i warszawskich wyniosła odpowiednio 5% i 16,2%. 
Różnica ta jest istotna statystycznie (p < 0,001). 

Zbliżony był natomiast u chłopców przebieg krzywych 
przedstawiających wartości BMI, które stanowią kryte-
rium nadwagi. 

Podobnie jak u chłopców, także u dziewcząt gra-
nice otyłości były bliskie w obserwacjach gdańskich 

Ryc. 3. Kryteria niedowagi dla chłopców

Fig. 3.  Cut-offs for underweight for boys

Ryc. 4. Kryteria niedowagi dla dziewcząt

Fig. 4.  Cut-offs for underweight for girls
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i kryteriach IOTF, a także od 6. do 10. roku życia w ba-
daniach warszawskich. W tych ostatnich badaniach, 
poczynając od 11. roku życia, granica ta przybrała niż-
sze wartości. 

Różnice pomiędzy wartościami 95. centyla w bada-
niach dziewcząt warszawskich i gdańskich były nieco 
mniejsze niż u chłopców. Przykładowo w wieku lat 15 
wyniosły one 2,86 kg/m2, w 17. roku życia stanowiły 
2,68 kg/m2, a u szesnastoletnich dziewcząt wyno-
siły 3,62 kg/m2. Odsetek dziewcząt otyłych, obliczony 
z uwzględnieniem kryterium „warszawskiego”, był po-
nad dwukrotnie większy. Różnica ta jest istotna staty-
stycznie (p < 0,001). Wartości graniczne BMI dla nad-
wagi u dziewcząt były zbliżone. Wyjątek stanowiły tu 
gdańskie trzynasto- i piętnastolatki, u których wartości 
BMI c85 okazały się wyższe w badaniach gdańskich. 
Rozpowszechnienie nadwagi wśród 15-letnich dziew-
cząt gdańskich przy zastosowaniu kryterium „warszaw-
skiego” było o ponad 10% większe (p < 0,001). 

Na rycinach 3 i 4 zamieszczono wartości graniczne 
uzyskane z badań dzieci i młodzieży gdańskiej, warszaw-
skiej, a także z próby międzynarodowej (IOTF), określa-
jące niedobór masy ciała. W badaniach dzieci i młodzieży 
z Gdańska oraz z Warszawy wprowadzono wartości BMI 
3., 5. i 10. centyla. Kryteria określone przez Cole’a i wsp. 
[7] uwzględniają wartości BMI odpowiadające 16, 17 i 18,5 
kg/m2 osiąganym w wieku 18 lat. Zarówno u chłopców, jak 
i u dziewcząt najniższe kryterium niedoboru masy ciała 
zaproponowane przez Cole’a i wsp. [7] (BMI = 16 kg/m2) 
pozostawało na znacznie niższym poziomie niż wartość 3. 
centyla BMI obliczona dla populacji gdańskiej i warszaw-
skiej. Po zastosowaniu tych kryteriów do określenia odsetka 
dzieci z największym niedoborem masy ciała zaobserwo-
wano istotne statystycznie różnice (p < 0,001). Na niższym 
poziomie pozostała również we wszystkich grupach wieko-
wych kolejna wartość graniczna (BMI = 17 kg/m2 w wieku 
18 lat),  zdefiniowana przez Cole’a i wsp. [7] do określenia 
niedoboru masy ciała. Zbliżone są natomiast wartości 10. 
centyli z badań gdańskich i warszawskich oraz kryterium 
IOTF, odpowiadające BMI = 18,5 kg/m2 w wieku 18 lat.  

Dyskusja

W populacji polskich dzieci i młodzieży, podobnie jak 
w innych krajach rozwiniętych, obserwuje się wzrost 
częstości występowania nadwagi i otyłości. Wysokie 
tempo tych niekorzystnych zmian, a równocześnie naj-
wyższy odsetek dzieci z nadwagą i otyłością występuje 
wśród najmłodszych. W badaniach przeprowadzonych 
na terenie całej Polski w połowie lat 90. odsetek dzieci 

z nadwagą i otyłością w wieku 7–15 lat u chłopców nie 
przekraczał 10%, a u dziewcząt był niewiele wyższy 
[14]. Kilka lat później, w obserwacjach poczynionych 
w tej samej grupie wiekowej w województwie pod-
karpackim, wykazano wzrost odsetka dzieci otyłych 
i z nadwagą do około 15% u chłopców i ponad 21% 
u dziewcząt [15]. W tym samym czasie badania prze-
prowadzone wśród dzieci i młodzieży poznańskiej, 
obejmujące szerszy przedział wiekowy, bo od 3. do 
18. roku życia, wykazały nadwagę i otyłość u około 
16% chłopców i dziewcząt [16]. Wśród 6-letnich chłop-
ców odsetek ten był wyższy i wyniósł około 23%. 

Z danych zebranych w ostatnim dziesięcioleciu 
w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 
w Gdańsku wynika, że odsetek dziewcząt z nadwagą 
bądź otyłością w 2002 roku przekroczył 20% i był po-
równywalny z danymi z europejskich krajów zachodnich 
[17]. U chłopców był nieco niższy, ale także zbliżył się do 
20%. Przewęda i Dobosz [4], porównując wyniki badań 
z 1999 roku z danymi sprzed 10 lat, stwierdzili (na podsta-
wie wartości BMI), że dziewczęta w wieku 7,5–13,5 lat były 
tęższe od rówieśniczek badanych w 1989 roku, podczas 
gdy starsze dziewczęta wykazały tendencję do smuklej-
szej budowy ciała. Tymczasem u chłopców we wszystkich 
kategoriach wieku autorzy ci odnotowali w końcu lat 90. 
wyższe wartości BMI w porównaniu z rokiem 1989. 

Również Chrzanowska i wsp. [18] zaobserwowali 
wśród najstarszych krakowskich dziewcząt tendencję do 
szczuplenia. Ogólnopolskie obserwacje, którymi objęto 
grupę młodzieży gimnazjalnej w roku 2005, wskazują na 
duże międzyregionalne różnice w występowaniu nad-
wagi i otyłości [19]. Potwierdza to wątpliwości dotyczące 
stosowania jako punktów odniesienia regionalnych 
norm rozwojowych dla wskaźnika masy ciała. Wydaje 
się, że problem został rozwiązany w przypadku dzieci 
młodszych. Jak piszą de Onis i  Woynarowska [20], 
standardy zaproponowane przez WHO w 2006 roku dla 
dzieci w wieku 0–5 lat zostały przyjęte w ponad 100 kra-
jach. Mimo to wykorzystanie tych standardów dla dzieci 
i młodzieży w wieku 5–19 lat jest nadal kwestią otwartą. 
Oblacińska i wsp. [21] polecają normy WHO do obserwa-
cji epidemiologicznych i porównań międzynarodowych. 
Do dyskusji pozostawiając równocześnie kwestię indywi-
dualnej oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży. 

W niniejszej pracy do porównań wartości referen-
cyjnych dla nadwagi i otyłości oraz niedoboru masy 
ciała wykorzystano kryteria przedstawione przez 
Cole’a i wsp. [7, 10], a rekomendowane przez IOTF. 
Zaznaczyć jednak należy, że choć zostały stworzone 
na podstawie badań międzynarodowej populacji, 
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określają jednak wyłącznie skrajne wartości wielkości 
otłuszczenia ciała. Przedstawione na stronie interne-
towej WHO (www.who.int/growthref/en) porównanie 
wartości granicznych proponowanych przez WHO 
i IOTF ukazuje różnice w definiowaniu otyłości, które 
dotyczą przede wszystkim chłopców. Z porównań za-
wartych w tej pracy wynika, że wartości graniczne BMI 
dla otyłości – opracowane na podstawie badań gdań-
skiej populacji, jak i rekomendowane przez IOTF – są 
bardzo zbliżone. Zastosowanie wartości centylowych 
określających nadmiar masy ciała z badań warszaw-
skich w grupie starszych dzieci mogłoby spowodować 
przede wszystkim niedoszacowanie występowania 
otyłości. W przypadku określania niedoboru masy ciała 

odnotowano zbliżone wartości 10. centyla BMI w popu-
lacjach gdańskiej i warszawskiej oraz kryterium IOTF 
odpowiadające BMI = 18,5 kg/m2 w wieku lat 18. 

Wnioski

1. Diagnostyka indywidualna wymaga stosowania od-
niesień do populacji krajowej, najlepiej regionalnej, 
obejmującej duże grupy badawcze.

2. Określenie rozpowszechnienia otyłości i nadwagi 
oraz niedoboru masy ciała powinno odbywać się 
na podstawie uzgodnionych międzynarodowych 
standardów, ponieważ tylko one umożliwiają doko-
nywanie międzypopulacyjnych porównań.
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RODZINY BIAŁEK SZOKU TERMICZNEGO I ICH ROLA 
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Słowa kluczowe: wysiłek fizyczny, białka szoku termicznego (HSP)
Key words: exercise, heat shock proteins (HSP)

Białka szoku termicznego (HSP – heat shock proteins) są ważnymi efektorami odpowiedzi stresowej  
we wszystkich organizmach. Są niezwykle konserwatywne filogenetycznie, ponieważ nie zmieniły swojej 
struktury w czasie trzech miliardów lat ewolucji. Białka te nie tylko tworzą nowy, uniwersalny system ochrony 
komórek przed wpływem czynników zewnętrznych, lecz również modulują w warunkach bezstresowych wiele 
kluczowych reakcji, takich jak replikacja i transkrypcja DNA oraz proteoliza białek. Na ogół dzieli się je na siedem 
rodzin, których nazwy pochodzą od ich średniej masy cząsteczkowej. Poza stresorami charakterystycznymi 
dla stresu środowiskowego, czynnikami indukującym syntezę HPS w komórce są także stany patofizjologiczne 
oraz wysiłek fizyczny. Zwiększony metabolizm tlenowy w warunkach pracy fizycznej może prowadzić do stresu 
oksydacyjnego w komórkach mięśni i innych narządów. W obronie tkanek przed szkodliwym działaniem reak-
tywnych form tlenu i azotu biorą udział endogenne mechanizmy obronne organizmu, w których uczestniczą 
enzymy antyoksydacyjne, antyoksydanty nieenzymatyczne oraz białka szoku cieplnego, należące głównie do 
rodzin HSP27 oraz HSP70 (HSP72 i HSP73). Nasilenie syntezy białek szoku cieplnego, obserwowane po wysiłku 
fizycznym, zależy głównie od jego intensywności oraz od typu aktywowanych w czasie pracy włókien mięśnio-
wych. Poznanie mechanizmu wzmożonej syntezy tych białek stworzy nowe i niezwykle interesujące przestrzenie 
badawcze, których eksploracja przyniesie lepsze zrozumienie procesów fizjologicznych i biochemicznych na 
poziomie molekularnym w warunkach wysiłku fizycznego.

Heat shock proteins (HSP) are important effectors of stress response in all living bodies. They are extraordi-
narily phylogenetically conservative since they have not changed their structure for three billion years of evolution. 
These proteins do not only constitute a new universal system of protecting cells from external effects but they 
also modulate a number of reactions under non-stress conditions, such as DNA replication and transcription and 
proteolysis. They are typically divided into 7 families, whose names refer to their average molecular mass. Apart 
from the stressors such as environmental stress or pathophysiological conditions, physical exercise is another 
factor which induces HSP synthesis in cells. Elevated aerobic metabolism, which is typical of physical exercise, 
leads to oxidative stress in muscle cells and other cells in body organs. In order to protect tissues from harmful 
effects of reactive forms of oxygen and nitrogen, endogenous protective mechanisms are initiated, which ac-
tivate antioxidative enzymes, non-enzymatic antioxidants and heat shock proteins which belong to the families 
of HSP27 and HSP70 (HSP72 and HSP73). Intensification of synthesis of heat shock proteins observed after 
physical exercise depends mainly on its intensity and the type of muscle tissues activated during the exercise. 
Finding the mechanism of intensified synthesis of these proteins will allow for creation of new very interesting 
research areas. Exploration of these areas will improve understanding of sport physiology and biochemistry at 
the molecular level. 
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Wstęp

Białka szoku termicznego (HSP – heat shock proteins) 
zwane są również cząsteczkami opiekuńczymi (mole-
cular chaperones), chroniącymi inne białka organizmu 
przed nieprawidłowymi zmianami. Swoją nazwę (HSP) 
zawdzięczają włoskiemu genetykowi Ferrucio Ritosso, 
który wykrył je u muszki owocowej Drosophila mela-
nogaster podczas hodowli w inkubatorze o podwyż-
szonej temperaturze [1]. Analiza gruczołów ślinowych 
badanych owadów pozwoliła na obserwację zgrubień 
na tzw. chromosomach olbrzymich (giant), które ziden-
tyfikowano jako loci genów szoku cieplnego. 

Wiele lat później produkty ekspresji genów białek 
szoku termicznego okazały się powszechnym zjawi-
skiem u wszystkich organizmów, ulegając biosyntezie 
w wyniku działania wzrostu temperatury, a także innych 
stresorów fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. 
Transkrypcja genów białek szoku termicznego jest indu-
kowana przez wiele czynników, które według Morimoto 
mogą być czynnikami stresu środowiskowego, stanów 
patofizjologicznych i procesów fizjologicznych [2].  

Biosynteza HSP, na niskim poziomie, odbywa się 
również w warunkach fizjologicznych, niestresowych [3]. 

Produkowane wówczas białka szokowe biorą udział 
w regulacji podstawowych życiowych funkcji komórki 
(housekeeping). Asystują przy replikacji i transkrypcji 
DNA, prawidłowym fałdowaniu się nowych białek i ich 
transporcie wewnątrz komórki do miejsc przeznacze-
nia, wydzielaniu białek poza komórkę oraz transporcie 
substancji do jej wnętrza. Biorą udział w rozbijaniu 
agregatów białkowych, aktywacji receptorów i degra-
dacji białek. Cząsteczki białek szoku termicznego, np. 
HSP70, funkcjonują jako antygeny na powierzchni ko-
mórek i są rozpoznawane przez komórki NK (natural 
killer). Polipeptydy te umożliwiają aktywność tzw. kom-
pleksów MHC, odpowiedzialnych za prawidłowe reak-
cje układu odpornościowego [4, 5].

Miejsce lokalizacji białek szoku termicznego w ko-
mórce jest zależne od ich powinowactwa do określo-
nych organelli lub miejsc występowania substratów. 
W prawidłowych warunkach białka te gromadzą się 
w miejscach biosyntezy białek, tj. w siateczce śród-
plazmatycznej, jak również mogą występować w mito-
chondriach i lizosomach. 

Wzmożona ekspresja genów kodujących HSP indu-
kowana jest przez wiele szkodliwych czynników pocho-
dzenia egzo- i endogennego. Zaliczyć do nich można 

Ryc. 1.  Czynniki wpływające na ekspresję HSP – modyfikacja wg [8]

Fig. 1. Factors affecting the expression of HSP – modified according to [8]
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procesy fizjologiczne (podział komórkowy, onkogeny 
i proonkogeny), stres środowiskowy (hipertermia, za-
trucia truciznami metabolicznymi, działanie analogów 
aminokwasów, alkoholi, metali ciężkich, wolnych rod-
ników oraz promieniowania jonizującego) oraz stany 
patofizjologiczne (niedobór glukozy, działanie cytokin, 
zakażenia wirusowe i bakteryjne, stres neurohormo-
nalny – ryc. 1) [6]. Podstawową funkcją, jaką pełnią 
HSP w tych warunkach, jest rola ochronna, polegająca 
na wyciszaniu lub osłabianiu efektów działania czynni-
ków stresu [7]. 

Szybka i intensywna synteza białek szoku termicz-
nego, po zadziałaniu czynników stresogennych śro-
dowiska zewnętrznego na organizm człowieka, może 
wskazywać na rolę HSP jako czynnika pośredniczą-
cego między zagrożoną stresem komórką a środowi-
skiem zewnętrznym.  Wykazują również zdolność reak-
cji na sygnały wewnątrzkomórkowe, chroniąc komórkę 
przed szkodliwymi metabolitami. HSP, niezależnie od 
warunków, odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich organelli oraz są ogniwem różnych szlaków 
metabolicznych i sygnalizacyjnych.

Białka szoku termicznego uczestniczą w rozwijaniu 
nieprawidłowo zwiniętych lub uszkodzonych białek, 
zapobiegają denaturacji i agregacji białek oraz uczest-
niczą w naprawie już uszkodzonych, dzięki czemu 
umożliwiają im powrót do postaci natywnej. Ponadto 
mogą pośrednio bądź bezpośrednio być zaangażo-
wane w ich aktywację lub inaktywację. W przypadku 
poważnych uszkodzeń, gdy naprawa zdenaturowanych 
białek nie jest możliwa, HSP usuwają je przy udziale 
proteosomów [3]. Ważną rolą HSP jest również zapo-
bieganie nieprawidłowym oddziaływaniom między biał-
kami a DNA [9, 10].

Wszechobecne HSP hamują apoptozę komórek in-
dukowaną czynnikami cytotoksycznymi [11]. Wykazano, 
że chronią one mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, 
płuca i wątrobę przed uszkodzeniem spowodowanym 
niedotlenieniem i reperfuzją [12, 13].

Regulacja syntezy HSP

Aktywacja genów HSP, indukowana różnego rodzaju 
stresem, jest regulowana na poziomie transkrypcji 
i translacji  [14]. W warunkach fizjologicznych czynnik 
transkrypcyjny HSF1 (heat shock factor 1) – związany 
przez białka cytoplazmatyczne HSP90 i HSP70 – wy-
stępuje w postaci nieaktywnej. Taka postać HSF1 znaj-
dująca się w cytoplazmie uniemożliwia jego transloka-
cję do jądra komórkowego i wiązanie się z DNA. Pod 

wpływem czynników stresowych dochodzi do wzrostu 
ilości zdenaturowanych białek, co z kolei prowadzi do 
odłączania HSF1 z kompleksu białek opiekuńczych. 
Monomery HSF1 ulegają fosforylacji oraz trimeryzacji 
i w tej postaci są transportowane do jądra komórko-
wego. Proces aktywacji polega na przyłączeniu HSF1 
do promotorów genów HSP, będąc elementem odpo-
wiedzi na szok cieplny (HSE – heat shock element). 
Hiperfosforylacja HSF1 aktywuje jego związanie z DNA 
i indukuje wzrost transkrypcji genów HSP. Wysoki po-
ziom HSP może blokować aktywność czynnika HSF1 
przez wiązanie się do jego monomerów lub trimerów 
[14, 15].

Zaobserwowano, że poziom reaktywnych form 
tlenu (RFT) prowadzi również do aktywacji HSF1 [16]. 
Synteza HSP w warunkach prawidłowych zależy od ich 
poziomu w komórce. Konstytutywną ekspresję reguluje 
stężenie zdenaturowanych białek i stan powinowactwa 
do nich jako substratów. Niski poziom niezwiązanych 
z substratem HSP stanowi sygnał do indukcji ich syn-
tezy.

Rodziny białek HSP

Dotychczas poznano cały szereg białek szoku termicz-
nego, które podzielono na siedem rodzin według ich 
mas cząsteczkowych oraz funkcji, jakie pełnią w ko-
mórce. 

Najmniejszym białkiem szoku termicznego o masie 
8 kDa jest ubikwityna, odkryta przez Ciechanovera, 
Hershko oraz Rose. Jej główną rolą jest uczestnic-
two w degradacji białek zdenaturowanych w komórce. 
Ubikwityna jest krótkim polipeptydem, składającym 
się z 76 aminokwasów. Jest bardzo konserwatywna – 
u ludzi i drożdży różni się tylko trzema resztami ami-
nokwasowymi. Jej denaturacji nie powoduje nawet go-
towanie czy też działanie stężonym kwasem. Centrum 
aktywne ubikwityny stanowią reszty Leu-Arg-Gly-Gly, 
znajdujące się na karboksylowym końcu łańcucha, 
przez które łączy się kowalencyjnie z grupą aminową 
lizyny koniugowanego białka. Degradowany substrat 
poddawany zostaje poliubikwitynacji, czyli związany do 
niego zostaje łańcuch połączonych z sobą ubikwityn na 
jednej z czterech reszt lizynowych. Wiadomo jednak, 
że tylko utworzenie łańcucha w połączeniu z lizyną 
w pozycji 48. ubikwityny prowadzi dane białko do de-
gradacji. Przyłączenie jednej cząsteczki ubikwityny lub 
łańcucha w innym miejscu ma znaczenie najczęściej 
regulacyjne. Powoduje regulację przemieszczania się 
białek między jądrem a cytoplazmą, wpływa na regula-
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cję działania białek w wielu procesach metabolicznych, 
ale też może być sygnałem do endocytozy białek czy 
też ich transportu [17].

Białka o masie cząsteczkowej 10 kDa (HSP10) 
znajdują się w mitochondriach i są kofaktorami dla bia-
łek HSP60. Ich główną rolą jest uwalnianie substratu 
związanego z HSP 60 [18]. 

Małe białka szoku termicznego sHSP (small heat 
shock proteins) mają masę cząsteczkową 15–45 kDa. 
W komórkach tworzą struktury oligomeryczne, pełniąc 
rolę białek opiekuńczych. Mają domenę alfa-krysta-
liny zbudowanej z około 90 reszt aminokwasowych. 
Struktura sHSP jest najbardziej konserwatywną struk-
turą w ewolucji i umożliwia im spełnianie funkcji białek 
opiekuńczych. Zapobiegają agregacji zdenaturowanych 
białek, biorą udział w regulacji apoptozy i transformacji 
nowotworowej. Odgrywają ważną rolę w schorzeniach 
neurologicznych. W genomie człowieka znajduje się 
10 genów kodujących sHSP, a najlepiej poznane są 
HSP22, GSP27, αB-krystalina [19, 20].  

Do rodziny białek HSP40 należą HSP32 i HSP40, 
które znajdują się w jądrze i cytoplazmie. W odpowiedzi 
na czynniki zapalne i reperfuzję indukowane są wolne 
rodniki tlenowe, powodujące wzrost izoformy oksydazy 
hemowej HO-1, która z kolei wpływa na ekspresję ro-
dziny białek HSP40 [21].

HSP60 są mitochondrialnymi chaperonami od-
powiedzialnymi za transport białek z cytoplazmy do 
macierzy mitochondrialnej i ich prawidłowe fałdowanie 
się. Umożliwiają prawidłowe łączenie się aminokwa-
sów w łańcuch polipeptydowy. Odpowiadają również 
za prawidłową replikację mitochondrialnego DNA 
[22]. Nowsze badania wykazują, iż białka te pełnią 
funkcję w odpowiedzi immunologicznej komórek [23]. 
Indukowane są w odpowiedzi na wzrost wolnych rod-
ników tlenu i azotu w komórkach objętych chorobami 
neurodegeneracyjnymi oraz w procesie starzenia się 
organizmu [24]. 

Rodzina białek HSP70 wykazuje dużą stabilność 
ewolucyjną i największe podobieństwo gatunkowe. Jest 
to najlepiej poznana grupa białek szoku termicznego. 
Chronią one komórki przed skutkami różnego rodzaju 
stresu, w tym stresu wysiłkowego. Działają jako białka 
opiekuńcze w formowaniu prawidłowej struktury innych 
białek [25]. Biorą udział w reaktywacji białek po dena-
turacji. Zapobiegają nieprawidłowym oddziaływaniom 
białkowym i tworzeniu agregatów. Kierują uszkodzone 
białka do degradacji. Odgrywają rolę w utrzymaniu 
kształtu komórki i transdukcji sygnału międzykomórko-
wego, wiążąc i stabilizując elementy cytoszkieletu [26]. 

Głównymi przedstawicielami rodziny HSP70 są białka 
o masie cząsteczkowej 72 kDa (HSP72 lub HSP70i), in-
dukowane w warunkach stresu [27] oraz białka o masie 
73kDa (HSP70 lub HSC), które ulegają konstytutywnie 
ekspresji we wszystkich komórkach [28]. Cząsteczki tej 
rodziny wykazują również zdolność reakcji na sygnały 
wewnątrzkomórkowe, chroniąc komórkę przed działa-
niem szkodliwych metabolitów [9, 29–31]. Ekspresja 
białek HSP70 osiąga wysoki poziom w warunkach 
stresu, w tym wysokiej temperatury otoczenia [32–34]. 
Łaszczyńska i wsp. [35] wykazali, iż w wyniku ekspo-
zycji na stymulowane warunki gorąca (+50˚C) istotnie 
zwiększa się ekspresja białka HSP70 w izolowanych 
limfocytach ludzkich. U badanych zaobserwowano 
jednak duże różnice osobnicze zarówno przed, jak i po 
zadziałaniu bodźca cieplnego [35].

Do rodziny białek o masie cząsteczkowej 90 kDa 
należą HSP90-α1, HSP90-α2 i HSP90-β. Białka te in-
dukowane są w odpowiedzi na różnego typu czynniki 
stresu, w tym również stresu cieplnego. Ich funkcją jest 
wiązanie się z innymi białkami, np. aktyną, tubuliną, 
kalmoduliną lub innymi białkami z rodziny HSP. Biorą 
udział w prawidłowym ukształtowaniu cytoszkieletu 
[36]. Rodzina białek HSP100, do których należą białka 
HSP94, HSP104 i HSP110, uczestniczy w szeregu 
istotnych procesów komórkowych, takich jak kontrola 
degradacji białek, regulacja zdolności do przeżywania 
przez komórki warunków stresowych czy też kontrola 
transformacji prionowych. Mimo pełnienia przez te 
białka tak różnych funkcji wydaje się, że biochemiczny 
mechanizm ich działania jest podobny. Uważa się, że 
białka opiekuńcze z rodziny HSP100 są jednym z istot-
nych czynników kontrolujących procesy powstawa-
nia i rozpadu kompleksów białkowych w komórkach. 
Szczególnie istotna jest funkcja związana z likwidacją 
agregatów białek. Procesy te wymagają z reguły współ-
działania funkcjonalnego z białkami opiekuńczymi z ro-
dziny HSP70 [37].

Synteza białek szoku cieplnego indukowana 
wysiłkiem fizycznym

Wysiłki fizyczne o dużej intensywności, oparte na 
skurczach ekscentrycznych i izometrycznych, mogą 
prowadzić do mikrouszkodzeń miofifryli oraz stwarzać 
warunki ograniczające krążenie krwi, a następnie wa-
runki reperfuzji. W warunkach zarówno niedotlenienia, 
jak i reperfuzji dochodzi do generacji reaktywnych form 
tlenu, głównie nadtlenku wodoru i rodnika hydroksy-
lowego, które powodują peroksydację lipidów błono-
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wych, co w efekcie prowadzi do zmiany przepuszczal-
ności błony komórkowej. Odpowiedzią organizmu na 
uszkodzenie komórek, wywołane wzmożonym wysił-
kiem fizycznym, jest reakcja zapalna, manifestująca się 
wzrostem białek ostrej fazy, której stymulatorem jest 
interleukina 6 (Il-6). Jej stukrotny wzrost podczas stanu 
zapalnego wywołanego nadmierną pracą fizyczną bez-
pośrednio wpływa na ekspresję białek szoku termicz-
nego.  Indukcja syntezy niektórych białek rodzin HSP, 
inicjowana wysiłkiem fizycznym, zachodzi za pomocą 
zróżnicowanych mechanizmów. Przeniesienie zewną-
trzkomórkowych stresowych oddziaływań do wnętrza 
włókienek mięśniowych zachodzi poprzez kaskadę 
kinazy proteinowej, która aktywowana jest mitogenem 
MAPK (mitogen-activated protein kinase). Wykazano, 
iż różne formy pracy mięśniowej wykorzystują w tym 
celu drogi sygnałów kinaz JNK (c-Jun N-terminal ki-
nase) i ERK (extracellular-signal regulated kinase) oraz 
białka p53 [38]. 

Morton i wsp. [39] przedstawili, w jaki sposób stre-
sory związane z wysiłkiem fizycznym powodują proces 
zapalny w mięśniu, co z kolei wpływa na zależność 
czasową zmian ekspresji białek szoku termicznego 
(ryc. 2).

Czynność mięśni prowadzi szczególnie do zmian 
w poziomie HSP27 oraz rodziny białek HSP70, do 
których należą białka HSP72 i HSP73 [40]. Nasilenie 
syntezy HSP70, obserwowane po wysiłku fizycznym, 
zależy głównie od jego intensywności [41] oraz od typu 
aktywowanych w czasie pracy włókien mięśniowych 
[42]. Naito i wsp. wykazali również, iż nasilenie syn-
tezy HSP72 w stosunku do poziomu podstawowego 
tych białek jest zależne od typu włókien mięśniowych. 
Włókna o wysokim potencjale oksydacyjnym (ST) mają 
wyższy podstawowy poziom białek HSP72 w porówna-
niu z włóknami glikolitycznymi (FT). Po wysiłku zwięk-
szoną ekspresję HSP72 obserwowano w włóknach FT, 
a znacznie mniejszą – w ST. Może to wskazywać, iż 
mniej nasilona ekspresja białek HSP72 w włóknach 
wolno kurczących się (ST) jest wystarczająca do 
obrony tych włókien przed skutkami stresu indukowa-
nego wysiłkiem fizycznym [43].          

Trening fizyczny, w czasie którego organizm nara-
żony jest na działanie stresu oksydacyjnego, wywo-
łuje odpowiedź adaptacyjną organizmu, powodując 
wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych oraz 
zwiększoną ekspresję białek HSP, które są dodat-
kową i jednocześnie uzupełniającą linią obrony przed 

Ryc. 2.  Stresory związane z wysiłkiem fizycznym oraz zależność czasowa zmian ekspresji białek szoku termicznego – modyfikacja wg [39]

Fig. 2. Stressors associated with physical exercise and a temporal relationship of changes in heat shock proteins expression – modified according to 
[39]
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skutkami stresu oksydacyjnego wywołanego wysiłkiem 
[44, 37].

 Podczas niedotlenienia, które towarzyszy inten-
sywnej pracy beztlenowej, może również dochodzić do 
śmierci komórek i nieodwracalnych uszkodzeń tkanek. 
W zapobieganiu apoptozie komórek  podczas niedo-
krwienia decydującą rolę odgrywają HSP70, które 
nie tylko zapobiegają śmierci komórek, lecz również 
uczestniczą w przywracaniu integralności cytoczkieletu 
[45]. Znaczenie wystąpienia apoptozy we włóknach 
mięśniowych, które są komórkami wielojądrzastymi, nie 
jest w pełni zrozumiale. Proces ten prowadzi zazwyczaj 
do zaniku i usunięcia niektórych jąder lub innych orga-
nelli komórkowych. Nasilenie procesów apoptycznych 
jest proporcjonalne do intensywności oraz czasu trwa-
nia wysiłku fizycznego i oprócz komórek mięśniowych 
może dotyczyć również komórek jelit, nerek, wątroby 
i serca [46].

Morton i wsp. [39] przedstawili hipotezę progu kry-
tycznego i czynników odpowiadających za indukcję 
ekspresji białek HSP w odpowiedzi na stres wywołany 
intensywnym wysiłkiem fizycznym (ryc. 3).

Przedstawiony na rycinie 3 schemat hipotezy progu 
krytycznego sugeruje, że indywidualne cechy (takie 
jak np. wiek, płeć czy status treningowy, definiowany 
jako np. podstawowy poziom ekspresji HSP i poziom 
antyoksydantów) będą determinować poziom całkowi-
tego obciążenia pracą, który jest konieczny do przekro-
czenia progu krytycznego, co spowoduje zwiększenie 
ekspresji HSP. W teorii progu krytycznego podkreśla 
się znaczenie ilości włókiem mięśniowych rekrutowa-
nych do skurczu („stres dla wszystkich mięśni”) oraz 
relatywną zmianę charakteru tego wysiłku, co ma ob-
ciążać podstawowy system obrony. 

Stres oksydacyjny towarzyszący wzmożonej pracy 
fizycznej – zarówno tlenowej, jak i beztlenowej – może 
prowadzić do nekrozy komórek. Jak wykazują liczne ba-
dania, wzmożona ekspresja HSP70 w tych warunkach 
przeciwdziała nekrotycznej śmierci komórek. Powstające 
w komórkach nekrotycznych białka HSP70 stają się też 
ważnym sygnałem dla systemu immunologicznego, peł-
niąc rolę immunostymulatora i markera nekrozy [47]. 

Wzrost ekspresji białka HSP70, połączony z du-
żym zróżnicowaniem osobniczym w grupie badanych 

Ryc. 3. Hipoteza progu krytycznego i czynników odpowiadających za indukcję ekspresji białek HSP w odpowiedzi na stres wywołany intensywnym 
wysiłkiem fizycznym – modyfikacja wg [39]

Fig. 3. The hypothesis of a critical threshold and the factors responsible for the induction of HSP protein expression in response to stress caused by 
intense physical exercise – modified according to [39]
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młodych mężczyzn po ekspozycji na skojarzone wa-
runki obciążenia cieplnego (wysiłek fizyczny, wysoka 
temperatura otoczenia), zaobserwowali również Xiao 
i wsp. [48]. Badacze sugerują, iż poziom HSP70 może 
spełniać rolę indywidualnego wskaźnika służącego do 
oceny podatności danej osoby na działanie obciążenia 
cieplnego [2, 49, 50].  

W tabeli 1 przedstawiono wyniki zmian ekspresji 
białek szoku termicznego wywołane jednorazowym 
wysiłkiem oraz treningiem fizycznym.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej dane jasno wskazują, że wy-
siłek fizyczny może stać się kolejnym czynnikiem in-
dukującym syntezę HSP w komórce. Stwarza to nowe 
i niezwykle interesujące przestrzenie badawcze, któ-
rych eksploracja może dostarczyć informacji umożli-

wiających lepsze zrozumienie zachodzących na pozio-
mie molekularnym procesów fizjologicznych w sporcie. 
Jednym z najciekawszych aspektów będzie wyznacze-
nie granicy obciążenia organizmu wysiłkiem, powyżej 
której dobroczynne i ochronne działanie wysiłku fizycz-
nego zamienia się w działanie destrukcyjne. Wciąż 
nie są jasne reakcje biochemiczne komórek i tkanek 
obserwowane w warunkach stresu komórkowego indu-
kowanego wysiłkiem fizycznym o dużej intensywności. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być różne me-
tody analityczne oraz różne rodzaje oznaczanych bia-
łek HSP w pobranym materiale biologicznym. 

Podsumowaniem niniejszego artykułu niech będzie 
stwierdzenie, że wysiłek fizyczny wywiera pozytywny 
wpływ na biochemię białek stresu termicznego jedynie 
do pewnej granicy swojego nasilenia. Uwarunkowanie 
to może naśladować inne aspekty działania wysiłku 
fizycznego na organizm, np. wpływ na wydolność 

Tabela 1. Zmiany ekspresji białek szoku termicznego wskutek jednorazowego wysiłku i treningu fizycznego

Table 1. Changes in the expression of heat shock proteins as a result of a single exercise and physical training

Czas i długość trwania 
wysiłku fizycznego

Zmiany ilościowe mRNA białek 
szoku termicznego Zmiany poziomu HSP Metoda Referencje

Maraton Wzrost poziomu mRNA HSP70 HSP32 
(pozytywnie skorelowane ze zmianą 
ilości mRNA Mn-SOD oraz cytoprotek-
cyjnego białka
Bcl-2)

Nie oznaczano Northern 
blotting

[51]

Dwie tury maksymalnego 
wysiłku ekscentrycznego 
oddzielone
3-tygodniową przerwą

Nie oznaczano Wzrost poziomu HSP27, αB-krystaliny, HSP70 
(po drugiej turze znacznie mniejsze zmiany);
translokacja Shop z preferencyjną dystrybucją 
w rejonie linii Z

ELISA [52]

Trening biegowy
(4 dni w tygodniu)

Nie oznaczano Wzrost poziomu HSP70, HSP60, αB-krystaliny; 
brak zmiany poziomu HSP27 

ELISA [53]

45-minutowy bieg na 
bieżni

Nie oznaczano Wzrost poziomu HSP70, HSP60, HSC70 
w mięśniu obszernym bocznym (vastus 
lateralis)

Western   
blot

[39]

60-minutowy bieg na 
bieżni

Wzrost poziomu mRNA dla białek HSP 
w mięśniu obszernym bocznym

Tendencja wzrostowa poziomu białek HSP 
w vastus lateralis

Northern 
blotting

[54]

Wysiłek do odmowy na 
cykloergometrze

Nie oznaczano Wzrost poziomu HSP60 i HSP70 w mięśniu 
obszernym bocznym

Western 
blot

[55]

Cykliczny wysiłek do 
odmowy

Wzrost poziomu mRNA dla HSP70 
HSP70 w mięśniu obszernym bocznym

Nie oznaczano Northern 
blotting

[56]

4-tygodniowy trening Nie oznaczano Wzrost poziomu HSP70 w mięśniu obszernym 
bocznym

ELISA [57]
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układu hormonalnego oraz immunologicznego przed-
stawianą zazwyczaj w postaci krzywej typu Gaussa 
(krzywa dzwonowa), co oznacza, że zbyt mała aktyw-
ność fizyczna jest słabym bodźcem prozdrowotnym, 
a zbyt duża aktywność może stać się zjawiskiem nieko-
rzystnym. Mechanizm zachodzących wówczas zmian 

na poziomie komórki tłumaczony jest teorią hormezy. 
Umiarkowany stres wysiłkowy wywołany w różnego 
typu komórkach może prowadzić do zmniejszenia ich 
uszkodzeń i poprawy przeżycia w porównaniu z działa-
niem na nie stresu ostrego [58].  
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12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SPORT KINETICS 2011

„TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ
W NAUCE O RUCHU CZŁOWIEKA”

KRAKÓW, 22–24 WRZEŚNIA 2011 R.

12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SPORT KINETICS 2011

“PRESENT AND FUTURE RESEARCH
IN THE SCIENCE OF HUMAN MOVEMENT”

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy naukowców oraz nauczycieli wychowania fizycznego i rekreacji, a także 

trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów, studentów i doktorantów, zainteresowanych teraźniejszością 
i przyszłością badań nad ludzką aktywnością ruchową, do Krakowa w dniach 22–24 września 2011 r. na  
12. Międzynarodową Konferencję Naukową Sport Kinetics 2011 pod hasłem „Teraźniejszość i przyszłość 
badań w nauce o ruchu człowieka”, organizowaną przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie 
we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Motoryki Sportowej (IASK) w ramach obchodów 
20. rocznicy powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (IASK). 

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy naukowej na temat nowych kierunków badań, technik 
i procedur poznawania potencjalnych możliwości osiągnięcia optymalnych efektów działalności człowieka 
w sporcie, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Jesteśmy przekonani, że Jubileuszowa Konferencja Sport 
Kinetics 2011 stworzy platformę wymiany doświadczeń w dyskusji naukowej  na temat doskonalenia 
metod skutecznego oddziaływania ruchem na organizm sportowca lub osób uprawiających sport dla 
zdrowia w różnych okresach ontogenezy w celu wywołania pożądanych zmian adaptacyjnych. 

Na konferencji będą prezentowane tylko najnowsze wyniki badań, a tematyka dyskusji obejmie 
zarówno nierozwiązane dotąd problemy teorii sportu, jak i nadal aktualne zagadnienia samostanowienia 
nauki o ruchu człowieka oraz wpływu aktywności i fizycznej sprawności  na poprawę stanu zdrowia 
człowieka, zwłaszcza starszego, żyjącego w różnym środowisku naturalnym i społeczno-ekonomicznym. 

Krakowska konferencja ma pełnić funkcję integracyjną dla ośrodków naukowych, które podejmują 
problemy badawcze dotyczące różnych aspektów ruchu człowieka, a także edukacyjną (głównie przez 
udział w obradach konferencji młodych naukowców) i promocyjną wyników badań w publikacjach 
stanowiących pokłosie konferencji.

Tradycyjnie zachęcamy młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy referat 
i plakat konferencji. W podsumowaniu obrad planujemy wręczenie młodym uczonym pucharów, 
dyplomów i medali N. Bernsteina… w kopalni soli! 
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PROBLEMATYKA KONFERENCJI

I. Współczesne tendencje w badaniach sprawności  fizycznej (motor-fitness performance, health-
related fitness, health-related physical activity, health-related exercise). Modele. Pomiar. 
Uwarunkowania rozwoju. Implikacje praktyczne: 
• adaptowana aktywność fizyczna,
• sport dla zdrowia,
• sport dla wszystkich,
• sport ludzi niepełnosprawnych,
• sport wyczynowy,
• wychowanie fizyczne.

II. Współczesne badania nad rolą aktywności fizycznej w poprawie stanu zdrowia człowieka 
w różnych okresach ontogenezy. Metodologia. Wyniki badań:
• antropomotoryka  (antropokinezjologia), 
• antropologia,
• biologia i  medycyna,
• biomechanika i biocybernetyka, 
• fizjologia wysiłków fizycznych i pracy,
• kinezyterapia i rehabilitacja ruchowa,
• nauki społeczne (socjologia, psychologia, historia, filozofia),
• pedagogika i  wychowanie fizyczne,
• rekreacja ruchowa i turystyka,
• nauki o zdrowiu. 

III. Nowoczesność źródłem sukcesu w sporcie wyczynowym. Założenia teoretyczne. Wyniki badań. 
Implikacje praktyczne:
• współczesne idee w treningu  gier zespołowych oraz w indywidualnych dyscyplinach sportu,
• nowe tendencje w selekcji sportowej,
• nowoczesne modele uczenia się czynności ruchowych i sterowania ruchami, 
• współczesne koncepcje dokumentowania i analizy obciążeń treningowych,
• nowoczesny menadżering i coaching w sporcie,
• współczesny sport olimpijski.

IV. Panel dyskusyjny: 
1. Nauka o ruchu człowieka, czy wiele nauk o ruchu człowieka?
2. Skąd wychodzisz i dokąd zmierzasz polska antropomotoryko, nie tylko  w książce Joachima 

Raczka: „Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie”?!

V. Inne tematy (tylko – sesja posterowa). 

VI. Konkurs dla młodych pracowników nauki o Puchar Prezydenta IASK i Medale N. Bernsteina.

VII. Wystawa książek Biblioteki Głównej AWF pn. „XX lat IASK”, obejmująca:
• dorobek wydawniczy  „Biblioteki IASK”,
• dorobek naukowy  Prezydenta IASK Prof. dra hab. h.c. Włodzimierza Starosty: „Kariera 

naukowa czy pasja życia?”, 
• najcenniejsze książki o ruchu człowieka w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. 

KOMITET HONOROWY
 
• Włodzimierz Starosta, Przewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji (IASK),
• Andrzej Klimek, Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Konferencji (AWF Kraków),
• Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Adam Giersz, Minister Sportu i Turystyki,
• Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa,
• Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski,
• Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
• Ireneusz Raś, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej,
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• Józef Bergier, Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
• Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
• Marek Woźniewski, Przewodniczący Komisji Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 

PAN,
• Jerzy Smorawiński, Rektor AWF w Poznaniu,
• Waldemar Moska, Rektor AWF w Gdańsku,
• Zbigniew Waśkiewicz, Rektor AWF w Katowicach,
• Juliusz Migasiewicz, Rektor AWF we Wrocławiu,
• Alicja Przyłuska-Fiszer, Rektor AWF w Warszawie,
• Anna Jegier, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,
• Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
• Andrzej Pokrywka, Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie.

KOMITET NAUKOWY

• prof. dr hab., dr h.c. Włodzimierz Starosta – przewodniczący,
• dr hab. Andrzej Klimek, prof. nadzw. – wiceprzewodniczący,
• prof. dr hab. Wiesław Osiński – wiceprzewodniczący,
• dr Wacław Petryński (IASK), dr Joanna Gradek (AWF) – sekretarze, 
• prof. dr hab. Michal Belej (Słowacja), prof. dr Rodolfo Benda (Brazylia), prof. dr Silvia Ciairano (Włochy), 

prof. dr Gudrun Doll-Tapper (RFN), prof. dr hab. med. Josif M. Feigenberg (Izrael), prof. dr Cecilia 
Gevat (Rumunia), prof. dr Walter Ho (Taipa-Makau, ChRL), prof. dr hab. Zofia Ignasiak (Polska), prof. 
dr Branislav Jevtić (Serbia), prof. dr Bojan Jośt (Słowenia), prof. dr Toivo Jurimäe (Estonia), prof. dr Han 
C.G. Kemper (Holandia), prof. dr Vassilis Klissouras (Grecja), prof. dr hab Paavo Komi (Finlandia), prof. 
dr Vladimir Lyakh (Rosja), prof. dr Robert M. Malina (USA), prof. dr Heinz Mechling (RFN), prof. dr hab. 
Karel Mekota (Czechy), prof. dr Franco Merni (Włochy), prof. dr Joachim Mester (RFN), prof. dr Dragan 
Milanović (Chorwacja), prof. dr hab. Edward Mleczko (Polska), prof. dr Vladimir Platonow (Ukraina), 
prof. dr hab. Joachim Raczek (Polska), prof. dr Richard Schmidt (USA), prof. dr James Skinner (USA), 
prof. dr Emanuel Spammer (RPA), prof. dr Stephan Starischka (RFN), prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz 
(Polska), dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw. (Polska), prof. dr hab. Vladimir Zaciorski (Rosja, USA), 
prof. dr hab. Adam Zając (Polska), prof. dr hab. Stanisław Żak (Polska) – członkowie.

KOMITET ORGANIZACYJNY 

• prof. dr hab. Edward Mleczko (AWF) – dyrektor konferencji,
• dr Michał Spieszny (AWF), dr Wacław Petryński (IASK) – wicedyrektorzy konferencji,
• mgr Piotr Słomiński – sekretarz,
• dr Przemysław Bujas, mgr Tomasz Czarnik, dr Wanda Forczek, dr Leszek Gargula, dr Wojciech 

Gawroński, mgr Wioletta Kawa, dr Tomasz Klocek, dr Leszek Komorowski, mgr Renata Nieroda, dr 
Anna Poznańska, mgr Barbara Przybyło, mgr Konrad Rembiasz, mgr Andrzej Sagalara, mgr Katarzyna 
Supernat, mgr Anna Ślusarczyk, dr Renata Tokarz, mgr Józef Żmigrodzki – członkowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłaty konferencyjne: uczestnicy konferencji – 1000 zł; studenci i doktoranci –  800 zł
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne i pokonferencyjne, uczestnictwo w sesjach, 
wyżywienie (obiady i kolacje) wraz z  uroczystą kolacją, imprezy towarzyszące. Należność prosimy 
przekazać na konto organizatorów Konferencji do dnia 31.07.2011:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha,  
al. Jana Pawła II 78; 31-571 Kraków   
Bank PEKAO S.A.: 04 1240 4722 1111 0000 4852 5020,  
Prosimy o podanie hasła Konferencji: „IASK 2011”. 
Opłata nie obejmuje zakwaterowania. 
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STRESZCZENIA

Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać na adres e-mail: papers.iask2011@awf.krakow.pl do dnia 
30 czerwca 2011 roku. Streszczenia będą recenzowane i tematycznie kwalifikowane przez KOMITET 
NAUKOWY do jednej prezentacji ustnej lub plakatowej w odpowiedniej sekcji obrad konferencji, o czym 
Autor zostanie powiadomiony. Streszczenia będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy zostanie uiszczona 
opłata konferencyjna.

Przygotowanie streszczeń

Każde streszczenie powinno być przygotowane w języku angielskim i zawierać maksymalnie 250 
słów (ok. 2000 znaków) na 1 stronie A4 (21 × 29,7cm). W streszczeniu można zamieścić rysunki i tabele 
pod warunkiem, że będzie ono spełniało wymogi objętości. Materiały należy przygotować w postaci 
elektronicznej w jednym z następujących formatów: tekst (ok. 25 wierszy na stronie, 80 znaków 
w wierszu) i tabele: RTF, MS Word, OpenOffice; rysunki (w odcieniach szarości lub czarno-białe): MS 
Office, Open Office, bitmapy w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Zalecana czcionka: Times New 
Roman, rozmiar 12.

Streszczenie powinno zawierać: tytuł opracowania (wielkimi literami) • imię i nazwisko autora (autorów), 
stopień naukowy autora (autorów), nazwę instytucji, miasto, kraj • słowa kluczowe • tekst z podziałem 
na akapity i tytuły:
• Wprowadzenie
• Cel
• Metody
• Wyniki
• Wnioski

PUBLIKACJA PRAC PO KONFERENCJI

• Czynny uczestnik konferencji może w trakcie rejestracji wybrać sposób publikowania swojego 
opracowania (informacja dla KOMITETU NAUKOWEGO). 

• Istnieje możliwość składania prac bezpłatnie do monografii AWF Kraków, która ukaże się w formie 
papierowej (wstępne plany) i elektronicznej, a także bezpłatnie w czasopismach: „Antropomotoryka”, 
„Human Movement”, „Medicina Sportiva” oraz płatnie w „Journal of Human Kinetics” (druk prac – 
po uzyskaniu pozytywnych recenzji w danym wydawnictwie). Pragniemy przypomnieć, iż KOMITET 
NAUKOWY konferencji może rekomendować prace wygłoszone na konferencji, ale decyzję 
o przyjęciu danej pracy do druku podejmuje Redakcja danego czasopisma zgodnie z obowiązującymi 
procedurami wydawniczymi, obejmującymi m.in. recenzowanie prac.

• Prace złożone do druku, bezpośrednio do redakcji ww. czasopism, muszą spełniać określone wymogi 
redakcyjne, które przedstawione są na oficjalnych stronach internetowych. Informacje na temat 
publikacji w „Antropomotoryce” można odnaleźć pod adresem: http://www.awf.krakow.pl/pdf/
nauka/czasopisma/inf_a.pdf.

Organizatorzy Konferencji

mailto:papers.iask2011@awf.krakow.pl
http://www.awf.krakow.pl/pdf/nauka/czasopisma/inf_a.pdf
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