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FROM EDITORS

RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE!...
TOGETHER YOUNG FRIENDS!...

Z kilku powodów chcę rozpocząć w stylu mickiewiczowskim Ody do młodości słowo wstępne Od Redakcji.
Piszę go do ostatniego już numeru „Antropomotoryki”
w 2009 roku. Przed mami Święta Bożonarodzeniowe
i Nowy Rok. Czas życzeń i prezentów. Cieszą się z nich
najczęściej młodzi ludzie. Na Gwiazdkę, z myślą też
o nich, przygotowany został 48. numer naszego już
krakowsko-wrocławskiego kwartalnika.
Pracując nad nim oddychaliśmy dwoma płucami. To
dodawało nam sił. W większości były to nowe, zdrowe,
AWueFoskie, krakowsko-wrocławskie organy młodych
współpracowników Redakcji. Do nich kieruję słowa
motta: „Razem młodzi przyjaciele!...” Wyrażam w nich
nadzieję, że z sukcesem zakończymy kolejny rok.
Podziękowania należą się Im nie tylko za pomoc w redakcji bieżącego numeru „Antropomotoryki”. Przez cały
2009 rok, tak, jak to świetnie ujął krakowski poeta: „strumień rzeczywistości kształtowaliśmy naszą dłonią”.
W grudniu oddaliśmy do druku ostatnie „nasze małe
budowanie”. W ten sposób wydaliśmy cztery pełne
numery kwartalnika, z ponad pięćdziesięcioma publikacjami autorów nie tylko polskich, ale… także zagranicznych. Warto dodać, że jeden numer był w całości
w języku angielskim. W większości znalazły się w nim
artykuły autorów z Bliskiego Wschodu oraz... Iranu.
Mamy satysfakcję, że „Antropomotorykę” czyta się już
nie tylko w Krakowie czy we Wrocławiu, ale także na
innych kontynentach naszego globu.
Zainteresowanie naszym czasopismem naukowym w kraju i za granicą jest bardzo duże, szczególnie wśród młodych pracowników naukowych. Mówię
też im po polsku słowami naszego wieszcza: „Razem
młodzi przyjaciele!…”. Na pewno język angielski ułatwił
im odbiór treści nie tylko 47. numeru „Antropomotoryki”.
W przyszłym roku zamierzamy wydać po angielsku

dwa kwartalniki przeznaczone głównie dla czytelnika
zagranicznego. Jeden już mamy skompletowany.
Charakteryzując trud codzienny tych, dzięki którym
ukazywały się kolejne numery naszego kwartalnika należy dodać, że był to zespół wyjątkowy, jak na współczesne wyobrażenia zmaterializowanego świata o pracy
i wynagrodzeniu za nią. Pracował i pracuje nadal – społecznie. Nikt jeszcze nie zapytał się, jakże na czasie, słowami Pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów?
wiszących nad latarniami?
To był codzienny „trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie” także Pani odpowiedzialnej
za korektę i Panów z sekcji Koordynacji Projektów
Wydawniczych AWF w Krakowie przygotowujących
opracowanie graficzne i łamanie materiałów przed ich
drukiem. Dzięki nim mogliśmy terminowo wydać 50
artykułów w czterech kwartalnikach. Patrząc na efekt
pracy i współpracy do słów podziękowań chce się jeszcze dodać po mickiewiczowsku: „Młodości ty nad poziomy wylatuj”, „Młodości tobie nektar żywota!”
Na zakończenie krótkiego podsumowania tego,
co zaszło w minionym roku, chcę wznieść toast noworoczny z Panią Profesor Zofią Ignasiak, Naczelną
z Wrocławia, za pomyślność i sukces „Antropomotoryki”
w przyszłym roku słowami, których nauczyłem się
w czasie moich studiów uniwersyteckich:
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Oby nam się dobrze działo
A że działo to armata
Oby nam się dobrze…
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i też redagowało oraz wydawało
kolejne numery „Antropomotoryki”!
Z młodzieńczą fantazją, „jednością silni, rozumni szałem” wkraczamy z całą krakowsko-wrocławską
Redakcją w Nowy 2010 Rok, wierząc w to, że: „w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”. Żywimy też nadzieję, że nasz „trud uparty i niezmienny, nieustanne
kształtowanie” znajdzie uznanie także w kwartalniku,
który kierujemy do rąk naszych czytelników.
Zostały w nim zamieszczone w języku polskim artykuły empiryczne pochodzące z różnych ośrodków
akademickich naszego kraju. W większości z nich
młodzi badacze pod patronatem swoich mistrzów prezentują efekty penetracji badawczej, której celem było
poznanie w różnych okresach ontogenezy zmienności
i uwarunkowań rozwoju sprawności fizycznej badanej
w konwencji zdrowia.
Taką problematykę zapowiada tytuł pracy otwierającej 48. numer czasopisma: Poziom sprawności
ruchowej mężczyzn w wieku 60–79 lat. Jej celem jest
ocena wybranych zdolności motorycznych badanych
testem Fullertona. Jak wiadomo jest on uznany za
najbardziej trafne narzędzie, wykorzystujące proste
zadania ruchowe do pomiaru potencjału motorycznego
ludzi w starszym wieku. Analiza zebranych materiałów
pozwoliła Autorom zwrócić uwagę na nierównomierne
tempo zachodzenia procesów inwolucyjnych u mężczyzn w rozwoju kilku komponentów sprawności fizycznej badanej w konwencji Heath-Related Fitness.
Praca pochodząca z ośrodka poznańskiego:
Charakterystyki różnicowania kinestetycznego po krótkotrwałym powtarzalnym wysiłku fizycznym u kobiet
w wieku 65–70 lat na tle kobiet młodych aktywnych
fizycznie koncentruje uwagę czytelnika na podobnym
okresie inwolucji sprawności fizycznej. Przedmiotem
rozważań jest problem wpływu krótkotrwałych efektów
obciążenia wysiłkiem na poziom zdolności koordynacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań grupy
eksperymentalnej kobiet starszych i grupy kontrolnej,
którą tworzyły studentki sprawne fizycznie udowodniono, że poziom ich różnicowania kinestetycznego przed
i po wysiłku fizycznym jest w każdym przypadku istotnie niższy niż u starszych kobiet. Zastosowany wysiłek
fizyczny nie wpłynął w żadnej z grup na obniżenie poziomu różnicowania kinestetycznego, a nawet obserwowano statystyczną poprawę poziomu po wysiłku.
Autorzy z Krakowa w swojej publikacji Parametry kinematyczne i fizjologiczne na poziomie progu mleczanowego oraz staż uprawiania joggingu przez mężczyzn po

czterdziestym roku życia a ich taktyka biegu i efekt startu
w maratonie podjęli się rozwiązania problemu kształtowania zdolności wytrzymałościowych w treningu sportowym
zdrowych mężczyzn w okresie wystąpienia u nich inwolucji wydolności fizycznej. Z analizy zebranych materiałów
wynika, że już po rocznym okresie przygotowania sportowego mogli z różnym powodzeniem uczestniczyć w najlepszym sprawdzianie swoich możliwości wytrzymałościowych, jakim jest bieg maratoński! W celu zwiększenia
trafności stosownego obciążenia treningowego wykorzystywali w cyklu szkoleniowym wyniki ciągłego monitorowania prędkości na poziomie progu anaerobowego. Taki
pomiar przeprowadzili też w mikrocyklu bezpośredniego
przygotowania do startu, aby opracować taktykę w biegu maratońskim. Stwierdzono istnienie wysokiej korelacji
między intensywnością przemieszczania się w teście fizjologicznym i na zawodach sportowych do 35. km biegu.
Podjęta próba wyjaśnienia zjawiska załamania się zdolności do kontynuowania wysiłku z „prędkością progową”
na ww. trasie maratonu nie dała pożądanych rezultatów.
Ze względów poznawczych i aplikacyjnych istnieje potrzeba kontynuacji dalszych badań nad jego etiologią.
W drugiej grupie prac zwrócono uwagę na znaczenie
zwiększonej aktywności ruchowej dla poprawy sprawności fizycznej i wydolności dzieci i młodzieży uczestniczącej w różnych formach kultury fizycznej. W artykule:
Różnice w poziomie wydolności anaerobowej 8- i 11-letnich chłopców uprawiających piłkę nożną podjęto próbę oceny skuteczności stymulacji rozwoju wydolności
beztlenowej u ośmio- i jedenastoletnich chłopców pod
wpływem obciążenia treningowego stosowanego przez
młodych piłkarzy nożnych. Uzyskane wyniki badań
pozwoliły stwierdzić jej istotnie wyższy poziom u badanych jedenastolatków w porównaniu z grupą chłopców
ośmioletnich, co wskazuje, zdaniem Autorów pracy, na
pozytywny wpływ oddziaływania przez dłuższy czas
bodźców obciążeniowych i osiągnięcie w ten sposób
lepszych zdolności do wykonywania krótkotrwałych wysiłków o supramaksymalnej intensywności.
W publikacji: Zależności pomiędzy wybranymi koordynacyjnymi zdolnościami motorycznymi a umiejętnościami technicznymi zapaśników stylu wolnego w wieku
13–15 lat dokonano próby oceny siły związku między
poziomem wybranych zdolności koordynacyjnych
a umiejętnościami technicznymi młodych polskich zapaśników w stylu wolnym. Stwierdzono wysoką korelację między nimi a zdolnością równowagi dynamicznej,
sprzężenia ruchów, różnicowania kinestetycznego oraz
dostosowania motorycznego. Według Autorów te zdolności koordynacyjne mają duże znaczenia dla rozwoju
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mistrzostwa sportowego w zapasach. W związku z tym
powinno się zwracać uwagę na ich kształtowanie już
od pierwszych etapów szkolenia sportowego.
Ze względów aplikacyjnych bardzo interesujące są
spostrzeżenia dokonane w pracy pt. Wykorzystanie
piłek edukacyjnych w doskonaleniu asymetrii funkcjonalnej dzieci realizujących edukację wczesnoszkolną.
Przeprowadzony trzechletni eksperyment badawczy
pozwolił na zwrócenie uwagi na korzystny wpływ atrakcyjnych dla dzieci ćwiczeń – w których wykorzystywano piłki edukacyjne typu Edubal – na zmianę w pożądanym kierunku profili asymetrii funkcjonalnej.
Do rzadkości należą prace, w których byłaby podejmowana problematyka gradientów społecznych, czyli
różnic pod względem rozwoju fizycznego osobników
o odmiennym statusie społecznym, wynikającym ze
stosunku rodziców dzieci do aktywności fizycznej. Taką
problematykę podjął Autor artykułu: Zróżnicowanie rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży
z Jedliny-Zdroju w aspekcie aktywności ruchowej ich rodziców. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej zebranego materiału można sądzić, że zróżnicowanie aktywności ruchowej rodziców – zwłaszcza
matek – w małym mieście można uważać za ważny modyfikator wybranych wskaźników rozwoju biologicznego
dzieci, jednak ich zakres i kierunek jest zróżnicowany dymorficznie i międzycechowo. Nie znaleziono dowodów
na to, że wysoka aktywność ruchowa rodziców mogła
w jakikolwiek sposób warunkować rozwój somatyczny
osobników płci męskiej. W rozwoju motorycznym tylko
w pomiarach siły eksplozywnej kończyn dolnych lepsze
wyniki osiągali chłopcy, których matki charakteryzowały
się wysoką aktywnością fizyczną. W grupie dziewcząt
ujawnił się podobny wpływ zwiększonej aktywności rodziców na poziom rozwoju siły eksplozywnej ich kończyn
dolnych jak w grupie chłopców.
Nie tylko ze względu na wartość aplikacyjną, ale
także implikacje metodologiczne należy polecić do
przestudiowania pracę pt. Poziom reakcji fizjologicznych
u chłopców otyłych na wysiłki, różniące się formą ruchu
i intensywnością pracy w odniesieniu do maksymalnego
poziomu wysiłkowego. Zaprezentowano w niej wyniki
obserwacji przeprowadzonych na grupie dziesięcioletnich chłopców otyłych i charakteryzujących się przeciętną wielkością tkanki tłuszczowej. Dokonano pomiaru
poziomu reakcji fizjologicznych, wywołanych wysiłkami
o submaksymalnym charakterze podczas marszu, biegu, a także ćwiczeń na cykloergometrze rowerowym. W
wysiłkach na cykloergometrze intensywność pracy dobrano proporcjonalnie do poziomu progu wentylacyjne-

go. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że w wysiłkach lokomocyjnych wielkości minutowego poboru tlenu
oraz wielkości wentylacji minutowej płuc były zdecydowanie wyższe u chłopców otyłych, ale relatywne ujęcie
wielkości poboru tlenu wskazuje na odwrotną tendencję.
Częstości skurczów serca w wysiłkach marszowych
i biegowym były też istotnie wyższe u chłopców otyłych.
W wysiłkach wykonywanych na cykloergometrze reakcje
wysiłkowe chłopców w obu grupach charakteryzowały
się prawie jednakowymi globalnymi wielkościami poboru
tlenu i wskaźnikami wentylacyjnymi – przy niższych częstościach skurczów serca u otyłych. Jak z powyższego
wynika, koszt fizjologiczny wykonywania wysiłków marszowych oraz biegowego był znamiennie niższy u chłopców z przeciętnym poziomem otłuszczenia. Zdaniem
Autorów istnieje prawdopodobieństwo, że u dzieci otyłych przenoszenie dodatkowej masy ciała w ćwiczeniach
lokomocyjnych powodowało większe obciążenie względne ustroju. W ćwiczeniach na rowerze ergometrycznym
ćwiczenie fizyczne mogło wywoływać zbliżony poziom
reakcji fizjologicznych w obu porównywanych grupach,
ponieważ w takiej formie ruchu wyraźnie zredukowany
jest wpływ masy ciała na koszt wysiłku. Wydaje się, że
jest to interesujące spostrzeżenie dla właściwego doboru formy obciążenia fizycznego w testach fizjologicznych
osób otyłych. Wyniki badań powinny też wzbudzić refleksję ze względu na dobór właściwych ćwiczeń w celu
redukcji tkanki tłuszczowej. W świetle omówionych wyników badań bardziej wskazane byłyby ćwiczenia w mniejszym stopniu obciążające kończyny dolne, a więc takie,
jak np. jazda na rowerze.
W dziale Polemiki i Dyskusje tradycyjnie gości już
na naszych łamach dr Wacław Petryński. W zamieszczonym artykule Nieszczęście wolnej woli rozprawia
się w iście autorski – chciałoby się rzec: barbarzyński – sposób z filozofią „punktorobienia”, która – Jego
zdaniem – legła u postaw ocen dorobku naukowego
w Polsce i wyceny publikacji naukowych notowanych
na różnych „Listach”, ze szczególnym uwzględnieniem
„Listy Filadelfijskiej”. Do tych niepozbawionych subiektywizmu rozważań dodaje ciągle u Niego aktualne zawołanie: „Poza tym uważam, że należy pilnie powołać
stały komitet zajmujący się nazewnictwem w naukach
o kulturze fizycznej!”
W uzasadnieniu swoich poglądów dr Wacław
Petryński odwołuje się nie tylko do teorii „powtórzeń
bez powtórzeń” N.A. Bernsztejna, ale także do modelu drogi poznania naukowego, opracowanego przez
ucznia i przyjaciela Bernsztejna – J.M. Fejgenberga,
którego publikacje zamieściliśmy w poprzednim nu-
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merze „Antropomotoryki”. Na pewno jest to lektura nie
tylko pouczająca, ale także pobudzająca do dyskusji.
Czytając artykuł trudno nie wzbudzić refleksji nad potrzebą oparcia się w pracy naukowej na jakże mocno
akcentowanej współczesnej epistemologii, stanowiącej
podstawę metodologii nauki pisanej przez duże „N”,
chociażby w rozważaniach J.M. Morawskiego w pracy: Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby
sportu. Jak wiadomo, z całą stanowczością przyjmuje
ona łączenie elementów empirii i dedukcji (teorii) w jedną całość, co wynika z podstawowego już kanonu badań naukowych, opartego na tzw. „zasadzie dwoistości”
Ferdynanda Gonsetha. Mówi ona o tym, że w każdym
typie poznania musi istnieć połączenie elementów empirycznych i pozaempirycznych. W konkretnych przypadkach istotne są tylko ich proporcje.
Zachęcając do dyskusji nad poruszonymi w artykule kwestiami metodologicznymi, wyrażam swój pogląd.
Mogę zgodzić się z wnioskami Barbarzyńcy z Pałacu
Nauki przy przyjęciu zasady F. Gonsetha za punkt odniesienia w polemikach i dyskusji. Uważam, że tylko pod
warunkiem świadomości tkwiących w niej podstawowych
założeń, naukowcy, jak czytamy w artykule: „Poznając
otaczający nas świat i coraz dokładniej go opisując stale
muszą czynić użytek ze swej wolnej woli i dokonywać
wyboru drogi poznania, wytyczać nowe kursy własnej
myśli rozświetlającej mroki niewiedzy”. Zasada dwoistości uwalnia od idealizujących „czarno-białych” schematów i sporów – jak uczy nas prof. Janusz M. Morawski!
W dziale Recenzje – nowość. Pomieściliśmy dwa
w jednym. W miejsce dwóch recenzji na ten sam temat
dokonaliśmy połączenia dwóch krótkich, ale bardzo
treściwych ocen nowej książki Pana Prezydenta IASK
Prof. dra hab. Włodzimierza Starosty: Uwarunkowania
rozwoju koordynacji ruchowej w tańcu na podstawie
wyników badań uczennic szkół baletowych, wydanej we
współpracy z dr Aleksandrą Karpińską w Wydawnictwie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej.
Podkreślając ważność wymienionych w niej dokonań, jeden z recenzentów napisał: „(…) należy stwierdzić, że nie byłoby to możliwe bez olbrzymiej wiedzy
teoretycznej i praktycznego doświadczenia głównego Autora podręcznika, prof. dra hab. Włodzimierza
Starosty. Przeszedł on drogę od zawodnika, instruktora, trenera aż do nauczyciela akademickiego, jak również pełnienia wielu funkcji organizacyjnych na arenie
krajowej i międzynarodowej. Działalność Profesora
jest kreatywna i stanowi o sile Jego wiedzy i umiejętności”. Jak wynika z treści recenzji, wysoko należy
ocenić wkład Współautorki w powstanie monografii,
gdyż: „(…) wniosła do niej wybrane determinanty zdol-

ności motorycznych uczennic szkół baletowych, jako
spoiwo łączące muzykę, ruch i taniec”.
Zdaniem drugiego recenzenta: „Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra Karpińska w Monografii
o uwarunkowaniach rozwoju koordynacji ruchowej
w tańcu podjęli się wyjaśnić, opisać i przekazać niezwykle wiele interesujących informacji związanych
z tańcem, baletem, u osób to wykonujących, na różnych etapach rozwoju fizycznego i poziomu sportowego”. W ten sposób uważa, że jej Autorzy odpowiedzieli
na zadawane wcześniej pytania: Czym więc jest taniec,
ale uwarunkowany jego specyfiką, możliwościami osób
w nim biorących udział, jak on się może rozwijać w procesie ontogenezy, a więc od dziecka, do późnej starości, czym on jest w życiu tych ludzi?
Sądzę, że recenzja może pobudzić nie tylko do refleksji nad tym, czym jest taniec w życiu człowieka, ale
również nad sensem zakupu niezwykle cennej i wartościowej z punktu widzenia poznawczego i aplikacyjnego książki.
W Informacjach przypominamy już od dłuższego
czasu o konkursie publikacji naukowych z zakresu dydaktyki wychowania fizycznego o nagrodę im. prof. dra
hab. Bogdana Czabańskiego, który corocznie organizuje AWF we Wrocławiu 24 kwietnia!
Wspominamy w nich także postać, która 29 marca 2009 r. tak szybko odeszła z grona naszej Rady
Redakcyjnej. W tym dniu bowiem zmarł prof. dr hab. Stefan
M. Pilicz. Jak nas poinformowała małżonka zmarłego, do
końca swych dni był czynnym nauczycielem akademickim. Żołnierz dwóch frontów pełnił jakby wartę na straży
wysokiego poziomu dydaktyki akademickiej. Ciągle też
mówił wszystkim – na przekór kolejnym wiosnom swojego życia: non omnis moriar. W ten sposób dowodził, że
dzięki aktywności fizycznej, a także nienagannej zawsze
postawie praktyka i naukowca, można dodawać życia do
lat, a nie lat do życia. Z myślą o młodych do wspomnień
dołączyliśmy opis bibliograficzny ¼ dorobku naukowego
Profesora, członka naszej Rady Redakcyjnej, bo przecież
jak mówi poeta Cyprian Kamil Nowid:
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Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie, jakieś coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali.
Razem młodzi przyjaciele!
Redaktor Naczelny „Antropomotoryki”
Prof. dr hab. Edward Mleczko
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1. „Antropomotoryka” („Kinesiology”) jest oficjalnym, recenzowanym kwartalnikiem naukowym Międzynarodowego
Stowarzyszenia Motoryki Spor towej – IASK, wydawanym
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji
Społecznej PAN. W czasopiśmie przedstawiane są wyniki
oryginalnych badań i doświadczeń w dziedzinie motoryczności człowieka oraz dziedzin pokrewnych. Zamieszczane są
również prace przeglądowe, poglądy oraz dyskusje oceniające
obecny stan i perspekty wy rozwoju dorobku badawczego
szeroko pojętej antropomotoryki.
2. Materiały przeznaczone do druku (dwa egzemplarze wydruków
komputerowych) należy przesyłać łącznie z dyskietką pod adresem: Redakcja „Antropomotoryki”, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 012 683 12 78, tel./
fax 012 683 10 76, 12 78 lub na adres poczty elektronicznej e-mail:
wkmleczk@cyf-kr.edu.pl
3. Warunki ogólne
• Zgłoszenie pracy do druku jest jednoznaczne z przekazaniem przez autora (autorów) prawa do własności
Redakcji „Antropomotoryki”. Prace zakwalifikowane do
wydrukowania stają się zatem wyłączną własnością Redakcji i nie można ich publikować w całości lub w części
w innych czasopismach lub mediach cyfrowych bez
pisem nej zgo dy Wydawcy. Praca złożona do druku
w „Antropomotoryce” nie może być także wcześniej
ani równocześnie złożona w innym czasopi śmie, co
stwierdza autor w pisemnym oświadczeniu. W razie
umieszczenia w pracy rycin lub tabel itp., pochodzących
z opracowań opublikowanych w innych czasopismach
autor ma obowiązek uzyskania zgody na przedruk.
• Redakcja „Antropomotoryki” przyjmuje do druku prace
poglądowe, oryginalne, doświadczalne, opracowania
historyczne, komunikaty konferencyjne, sprawozdania
ze zjazdów i konferencji o tematyce antropomotorycznej
oraz krótkie streszczenia prac wydrukowanych w czasopismach zagranicznych i recenzje książek z zakresu
teorii moto ryczności człowieka. Prace przeglądowe
i oryginalne będą zredagowane w języku polskim. Ar tykuły mogą być publikowane w języku angielskim.

•

•

Prace przedstawiające dużą war tość naukową, zakwalifikowane wcześniej do wydrukowania w czasopiśmie
zagranicznym, mogą być również zgłoszone do druku
w „Antropomotoryce”, jednak pod warunkiem uzyskania
przez autora pisemnej zgody Wydawcy czasopisma,
w którym teksty zostały lub zostaną opublikowane.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron wydruku 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 dokładne adresy
(zarówno prywatny, jak i miejsca pracy) z zaznaczeniem,
gdzie należy przesyłać korespondencję.
• Prace empiryczne powinny mieć następujący układ: tytuł,
imię (imiona) i nazwisko autora (ów), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zwięzłe streszczenie w języku
polskim i angielskim, wstęp, materiał i metody, wyniki
badań, dyskusja, wnioski oraz wykaz piśmiennictwa.
• Słowa kluczowe powinny liczyć od 3 do 15 wyrazów.
• Streszczenie musi zawierać: cel pracy, materiał, metody
lub materiał i metody, wyniki, wnioski.
• Na pierwszej stronie opracowania należy zamie ścić
w kolejności: tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
imię i nazwisko autora(ów), stopień naukowy autora(ów),
miejsce zakładu pracy, słowa kluczowe oraz zwięzłe
streszczenie po polsku i angielsku. Jego objętość nie
może być mniejsza niż 200 i nie większa niż 250 słów.
• Spis piśmiennictwa należy wydrukować na osobnej
stronie. Prosimy wymienić w nim jedynie pozycje, na
które autor powołuje się w tekście. Powinny być one
numerowane cyframi arabskimi i uszeregowane w kolejności cytowania ich w pracy (a nie w kolejności alfabetycznej). Każdą pozycję piśmiennictwa należy zapisywać
od nowego wiersza. Po nazwisku autora (lub wszystkich
autorów) cytowanej pracy należy podać pierwsze litery
imion, a następnie tytuł pracy w brzmieniu oryginalnym
oraz nazwę czasopisma, z którego praca pochodzi. Skrót
tytułu czasopisma należy podać zgodnie z jego brzmieniem
w Index Medicus (patrz również: International Committee of
Medical Journal Editors: Uniform requirements for manu-
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niu kompresji, do 10%). Wszystkie pliki mogą być spakowane RAR-em lub ZIP-em. Po skopiowaniu na dyskietkę
należy sprawdzić, czy wszystkie pliki się kopiują. Najlepiej
skopiować pliki na świeżo sformatowaną dyskietkę.
Spis piśmiennictwa powinien być sporządzony według
kolejności cytowania:
[1] Żekoński Z, Wolański N: Warunki społeczno-bytowe
jako czynniki rozwoju człowieka; w Wolański N (red.):
Czynniki rozwoju człowieka. Warszawa, PWN, 1987;
68–88.
[2] Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego. Warszawa, Sport i Turystyka, 1975.
[3] Bouchard C, Malina RM: Genetics of physiological
fitness and motor performance. Exerc Sport Sc Rev,
1983; 11: 112–115.
[4] Szopa J: W poszukiwaniu struktury motoryczności:
analiza czynnikowa cech somatycznych, funkcjonalnych i prób sprawności fizycznej u dziewcząt i chłopców w wieku 8–19 lat. Wyd. Monograficzne, Kraków,
AWF, 1988; 35.

scripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med
1997; 336; 309–315).
Przykłady:
a) prace wydrukowane w czasopismach:
• Casella R, Bubendorf L, Sauter G, Moch H,
Michatsch MJ, Gasser TC: Focal neuroendocrine differentiation lacks prognostic significiance
in prostate core needle biopsies. J Urol, 1998;
160: 406–410.
b) monografie:
• Matthews DE, Farewell VT: Using and Understanding Medical Statistics, ed 3, revised. Basel,
Karger, 1996.
c) rozdziały w książkach:
• Parren PWHI, Burton DR: Antibodies against
HIV-1 from phage display libraries; Mapping of an
immune response and progress towards antiviral
immunotherapy; in Capra JD (ed): Antibody Engineering. Chem Immunol. Basel, Karger, 1997,
65: 18–56.
• Kokot F: Fizjologia nerek; w Zieliński J, Leńko
J (red): Urologia, Warszawa, PZWL, 1992, 1:
9–20.
Materiał ilustracyjny musi mieć bardzo dobrą jakość. Powinien być wykonany na białych kartkach. Reprodukcje
zdjęć oraz fotografie należy przygotować na błyszczącym
papierze fotograficznym. Na odwrocie fotografii trzeba
napisać miękkim ołówkiem jej kolejny numer oraz zaznaczyć strzałką, gdzie znajduje się jej górny brzeg. Redakcja
drukuje jedynie zdjęcia czarno-białe. Tabele i ryciny należy zamieszczać na oddzielnych stronach i numerować
cyframi arabskimi. Ich nagłówki, objaśnienia oraz podpisy
pod rycinami i nad tabelami powinny być w języku polskim
i angielskim. Przykład:
Tabela 1., Ryc. 1., Objaśnienia, Chłopcy
Table 1., Fig. 1., Commentary, Boys
Prosimy używać nawiasów okrągłych. Wzory muszą być
napisane czytelnie, szczególnie wskaźniki i wykładniki
potęg.
Artykuł może być napisany na edytorze od Word 6.0 do XP
lub Star Office 5, Open Office, w formacie DOC lub RTF.
Ilustracje, tabele i wykresy powinny być zamieszczone
w osobnych plikach, a na wydrukach oraz na marginesie
zaznaczone ołówkiem ich miejsce w tekście. Wykresy
należy wykonać w kolorze czarnym. Można stosować
tinty szare o różnym natężeniu lub tekstury. W opisach,
ze względów estetycznych, prosimy stosować czcionkę
jednoelementową (np. arial). Nie należy nadużywać
wyróżnień (bold, italic). Przy skanowanych ilustracjach
rozdzielczość musi wynosić co najmniej 300 dpi. Ilustracje czarno-białe (line art.) powinny być w formacie TIFF,
a zdjęcia (grey) w formacie TIFF lub JPEG (w niskim stop-

Powołując się w tekście na daną pozycję piśmiennictwa należy podać w nawiasie kwadratowym tylko cyfrę
arabską. Przytaczając dwie lub większą ich liczbę należy
podawać w nawiasie kwadratowym kolejność chronologiczną ich wydania.
5. Uwagi redakcji
• Wszystkie prace podlegają ocenie i są anonimowo recenzowane.
• Redakcja zapoznaje autora z uwagami recenzentów.
• Odbitka szczotkowa pracy jest wysyłana do Autora. Po
niezbędnej korekcie i akceptacji pracy do druku należy ją
odesłać w terminie do 10 dni pod adresem Redakcji „Antropomotoryki”. Przetrzymywanie korekty może spowodować
przesunięcie artykułu do następnego numeru.
• Redakcja „Antropomotoryki” zastrzega sobie prawo adiustacji, dokonywania poprawek w zakresie ujednolicania
nazewnictwa i ewentualnego skracania tekstów.
• Przysyłane artykuły do druku powinny być kierowane
do Redakcji pismem przewodnim, podpisanym przez
samodzielnego pracownika nauki, równocześnie odpowiadającego za merytoryczną stronę opracowania.
• Autor otrzymuje bezpłatnie jeden numer „Antropomotoryki”. Dodatkowe odbitki lub pełne numery czasopisma można zamówić odpłatnie przy zwrocie korekty autorskiej.
• Pełne numery bieżące i archiwalne „Antropomotoryki”
można zamówić odpłatnie w Krakowskiej Księgarni Kultury
Fizycznej, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel/fax
(012) 681 36 22.
• Streszczenia w języku polskim i angielskim są zamieszczone na stronie internetowej: www.awf.krakow.pl; link:
wydawnictwa, czasopisma, antropomotoryka
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1. “Kinesiology” (“Antropomotoryka”) is an official scientific
quarterly of the International Association of Sport Kinetics
– IASK, published at the University School of Physical Education, Cracow, Poland under the auspices of the Committee
Rehabilitation, Physical Education and Social Integration the
Polish Academy of Sciences.
The magazine presents the results of original research work
and experiments in the field of human motoricity and related
sciences. It also publishes review articles, opinion articles and
discussion of scientists evaluating the current situation and
perspectives of scientific development of human motoricity.
2. Materials for publication (two copies of computer printouts)
should be sent together with the floppy disk at the following
address: Redakcja “Antropomotoryki”, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel.
012 683 12 78, tel/fax 012 683 10 76, e-mail: wkmleczk@
cyf-kr.edu.pl
3. General conditions:
• Upon submitting a paper to be published the Author
(Authors) transfers copyright to the Publishing House of
the “Antropomotoryka”. The works qualified for publication
become therefore the property of the Publishing House
of the “Antropomotoryka” and cannot be published in
extenso or in fragments in other periodicals or other media
without the written permission of the Publisher. The work
submitted for publication in the “Antropomotoryka” cannot
be submitted for publication earlier on or simultaneously
in any other periodical. The Author is required to make
a written statement to this effect. If the work includes any
figures, tables, etc. which have already been published
elsewhere, the Author is obliged to obtain a written permission for reprinting.
• “Antropomotoryka” accepts demonstrative, original,
experimental, and historical papers, information about
conferences, reports from congresses and conferences
on human motoricity, short summaries of works published in foreign periodicals and book reviews on human
motoricity. Original works are accepted in English.
• The works of particular scientific value submitted and
accepted for publication earlier on in a foreign scien-

•

tific periodical can also be submitted for publication in
the “Antropomotoryka”, however, on condition that the
Author obtains a permission from the publisher of the
periodical.
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 information:
title, name(s) of the author(s), key words in Polish and in
English, brief summary in Polish, summary in English
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Keywords: motor performance of elderly men, Fullerton Functional Fitness Test

STRESZCZENIE • SUMMARY
Cel pracy. Celem pracy jest ocena sprawności ruchowej i jej zmian wraz z wiekiem u mężczyzn seniorów.
Materiał i metody badań. Badaniami objęto 50 mężczyzn, których podzielono ze względu na wiek na dwie
podgrupy: 60–69 lat oraz 70–79 lat. Do oceny sprawności ruchowej wykorzystano test Fullertona. Test ten pozwala ocenić podstawową, codzienną sprawność ruchową i spełnia istotny warunek – zapewnia bezpieczeństwo
badanej osoby w trakcie wykonywania zadania ruchowego.
Wyniki i wnioski. Badania wskazują, że różnica wieku w analizowanym okresie życia nie wpływa na sprawność ruchową. W grupie mężczyzn młodszych, w której odnotowano istotnie statystycznie większą wysokość
ciała osobników, badani uzyskali istotnie statystycznie lepszy wynik od mężczyzn o 10 lat starszych jedynie
w próbie uginania ramion w stawie łokciowym z obciążeniem. W pozostałych próbach ich wyniki były również
nieco lepsze, jednak różnice te były nieistotne statystycznie.
Aim of the work. The aim of the work was estimation of the motor performance of eldery men from two
ranges of age.
Material and methods. Two groups of men were examinated. There were 25 men aged 60–69 (mean 64,5) in
first group and 25 men aged 70–79 (mean 74,2) in second group. Basic somatic traits such as body height, body
weight and BMI were measured. Motor performance was estimated using Fullerton test (Senior test).
Results and conclusions. There were no statistically significant differences between both groups of men
in most of the measured parameters. Men aged 60–69 were statistically significant higher body height what is
related to secular trend. This group achieved slightly better results in Senior test, but statistically significant difference was only in the arm curl.

Wstęp
Kondycja biologiczna człowieka, warunkująca stopień
sprawności ustroju, zmienia się w kolejnych etapach
ontogenezy. Znamiennym zjawiskiem fazy regresji
rozwoju jest pojawiająca się naturalnie inwolucja przy-

nosząca deficyty w kondycji biologicznej. W jej wyniku
następują ubytki zarówno w sferze morfologii (m.in.
spadek masy mięśniowej, ubytki wody w organizmie,
wzrost zagrożenia osteoporozą), jak również funkcji
(obniżenie siły mięśniowej, spadek poczucia równowagi, wydłużenie czasu reakcji). Konsekwencją procesów
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inwolucyjnych jest znaczne pogorszenie sprawności
fizycznej, a tym samym jakości życia osób w wieku
starszym [1–3]. Współwystępujące z nimi liczne problemy medyczne, społeczne i psychologiczne prowadzą do ograniczenia niezależności i samodzielności
seniorów. Zdaniem wielu autorów jednym z najważniejszych komponentów kondycji biologicznej jest wysoki
poziom sprawności fizycznej uwarunkowany różnymi
czynnikami, w tym również środowiskowymi i stylem
życia [2–8]. I chociaż wiadomo, że życie człowieka jest
związane ze zjawiskiem starzenia się organizmu, to
jednak dynamika tych procesów może być różna u poszczególnych osób i w pewnym zakresie modelowana
przez sposób odżywiania się i optymalną aktywność
ruchową. Prowadzenie zdrowego stylu życia, z regularną aktywnością fizyczną, wzmaga więc dobrostan
fizyczny, psychiczny, społeczny oraz zmniejsza ryzyko
występowania szeregu chorób, np. sercowo-naczyniowych, metabolicznych, nerwowych.
Coraz częściej podkreśla się, że ograniczenie wysiłku fizycznego w pracy zawodowej i życiu codziennym,
spowodowane rozwojem techniki, jest jedną z przyczyn
przedwczesnego procesu starzenia, przede wszystkim
w układzie ruchu. Pojawiają się zmiany patologiczne
i zniekształcenia w obrębie stawów, a dojmującym problemem społecznym i zdrowotnym są bóle kręgosłupa
(bóle krzyża), traktowane jako jedna z chorób tzw. cywilizacyjnych, obok nadmiernej otyłości i chorób układu
krążenia. Nie ulega więc wątpliwości, że systematyczna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na kondycję biologiczną osób starszych, wzmaga odporność
organizmu, poprawia poczucie szeroko rozumianego
zdrowia, przeciwdziała niezaradności i starczemu niedołęstwu [9–12].
Bardzo poważnym problemem wieku podeszłego,
wynikającym ze zmian inwolucyjnych, są również zaburzenia poczucia równowagi i związane z tym upadki,
dość często będące przyczyną poważnych urazów,
które prowadzą nawet do znacznego stopnia niepełnosprawności, a nawet śmierci [13–15]. Jak wynika z wielu badań, u osób starszych aktywnych fizycznie następuje poprawa parametrów fizjologicznych pracy mięśni
i układu nerwowego, a co się z tym wiąże – zmniejszenie narażenia na upadki [16–19]. Obserwowany
w ostatnich latach wzrost w populacji odsetka osób
starszych powoduje konieczność prowadzenia badań,
pogłębionych analiz i oceny kondycji fizycznej seniorów, które stanowić mają podstawę do opracowania
programów prozdrowotnych podnoszących jakość życia i zdrowia tej grupy społecznej. Należy także pod-

kreślić, że z punktu widzenia procesów biologicznych
całkowicie nieuzasadnione jest obniżanie bądź unikanie przez osoby dorosłe wysiłków fizycznych w miarę
upływu lat życia.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu podstawowych cech somatycznych oraz sprawności ruchowej
mężczyzn w wieku 60–79 lat, mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej. Podział na dwie podgrupy wieku
umożliwi odpowiedź na pytanie: Czy istnieje i jak duża
jest różnica w poziomie sprawności ruchowej między
sześćdziesięcio- i siedemdziesięcioletnimi mężczyznami?

Materiał i metody badań
Badaniami byli objęci mieszkańcy Domów Pomocy
Społecznej (DPS) w wieku powyżej 60 lat. Pensjonariusze pochodzą z DPS-ów w Oławie, Namysłowie,
Obornikach, Miliczu, Kluczborku, Ząbkowicach, Ziębicach i Nowej Rudzie. Są to Domy Pomocy Społecznej
dla osób starszych finansowane przez powiaty przy
dofinansowaniu z budżetu państwa.
Badani zostali podzieleni na dwie grupy wieku.
Pierwszą (n = 26) stanowili pensjonariusze od 60. do
69. roku życia (średnia wyniosła 64,5), a druga (n = 24)
to mężczyźni od 70. do 79. roku życia (średnia wyniosła 74,2).
Badanym zmierzono wysokość ciała (z dokładnością do 0,5 cm) i masę ciała (z dokładnością do 0,5 kg).
Na podstawie tych parametrów obliczony został wskaźnik względnej masy ciała BMI.
Do oceny sprawności fizycznej badanych wykorzystany został test sprawności fizycznej dla osób starszych (Fullerton Functional Fitness Test), oceniający
gibkość, zwinność, równowagę, siłę mięśniową i wydolność tlenową [20]. Ćwiczenia ruchowe, które obejmuje wymieniony test, są bezpieczne dla osób starszych i pozwalają zdiagnozować poziom sprawności
ruchowej. Próby zginania obciążonego przedramienia
w stawie przez 30 sekund i „sięganie” za plecy oceniają
siłę mięśni i zakres ruchomości kończyny górnej. Dwie
następne – wstawanie z krzesła w ciągu 30 sekund
i skłon tułowia w przód z pozycji siedzącej na krześle
oceniają siłę mięśni miednicy i kończyny dolnej oraz
gibkość dolnej części ciała. Próba „wstań i idź” ocenia
zwinności i równowagę dynamiczną. Próba dwuminutowego marszu w miejscu ocenia wytrzymałość.
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Tabela 1. Charakterystyka statystyczna cech morfologicznych i wyników prób w obu grupach mężczyzn
Table. 1. Statistical description of the morphological traits and Fullerton Test results in both groups of the men
Parametr/parameter

Grupa

–
x

1

sd

v

min

max

169,06

5,58

3,30 158,00

180,50

2

163,38

5,70

3,49 149,50

172,00

1

74,25

14,18

19,10

51,00

104,50

2

75,14

11,28

15,01

60,00

106,50

1

25,96

4,65

17,92

17,04

35,74

2

28,25

4,64

16,42

20,40

42,13

1

14,92

3,80

25,49

8,00

21,00

2

12,46

4,14

33,22

2,00

23,00

1

–17,27

12,49

–72,35 –45,00

5,00

2

–23,60

12,96

–54,92 –46,00

–3,50

1

–8,05

12,03 –149,27 –35,00

15,00

2

–9,63

9,01

1

10,30

3,84

37,30

4,00

19,00

2

9,08

3,60

39,62

4,00

15,00

1

11,94

6,79

56,85

4,73

32,71

2

14,86

7,56

50,85

6,78

41,20

1

77,30

22,04

28,52

35,00

121,00

2

70,08

23,52

33,57

20,00

105,00

Wysokość ciała/body height (cm)

Masa ciała/body weight (kg)

BMI

Zginanie przedramienia/arm curl (no. of reps)

Sięganie za plecy/back scratch (cm)

Skłon do stóp/chair sit and reach (cm)
–93,64 –28,00

t

p

3,56

0,00

–0,24

0,81

–1,73

0,09

2,19

0,03

1,76

0,08

0,52

0,61

1,16

0,25

–1,44

0,16

1,12

0,27

2,00

Wstawanie z krzesła/chair stand (no.stands)

Przejście z krzesła/ft up and go (s)

Marsz w miejscu/2-min. step (no. of steps)
1 – mężczyźni młodsi / younger men, 2 – mężczyźni starsi / older men

W analizie wykorzystano podstawowe statystyki
–), odchyopisowe. Obliczono średnie arytmetyczne (x
lenia standardowe (sd) i współczynniki zmienności (v).
Istotność statystyczną różnic między grupami oceniano testem t-Studenta dla grup niezależnych. Wszystkie
obliczone wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki badań
Wśród mężczyzn z pierwszej grupy wiekowej przeważało wykształcenie podstawowe (42,3%), wykształcenie zawodowe miało 34,6% badanych, a średnie
– 23,1%. W drugiej grupie wykształcenie podstawowe
posiadało również najwięcej osób – 37,5%, wykształcenie zawodowe – 16,7%, a średnie – 20,8%. W
drugiej grupie znalazła się niewielka liczba mężczyzn
z wykształceniem wyższym – 12,5%, a także taka
identyczna liczba mężczyzn bez żadnego wykształcenia (12,5%).

Spośród obu badanych grup istotnie statystycznie
wyżsi okazali się mężczyźni z grupy młodszej. Średnia
wysokości mężczyzn starszych była niższa o ponad 6
cm. Tak znaczną różnicę w wartościach przeciętnych
tej cechy somatycznej wyjaśnić jednak można trendem
sekularnym wysokości ciała, który najprawdopodobniej
zaznaczył swój wpływ na przestrzeni lat dzielących obie
badane grupy mężczyzn. Dyspersja cechy była w obu
grupach podobna, i najniższa spośród wszystkich analizowanych parametrów: zarówno cech somatycznych,
jak i prób motorycznych (ryc. 1).
Masa ciała nie różnicuje istotnie statystycznie obu grup
mężczyzn. Nieznacznie większą masą ciała charakteryzowali się panowie starsi. Obie grupy różniły się jednak
wielkością zróżnicowania wewnątrzgrupowego. Dyspersja
cechy w grupie mężczyzn młodszych była o jedną czwartą
większa w porównaniu do mężczyzn starszych.
Proporcje obu podstawowych cech somatycznych
znajdują swoje odbicie we wskaźniku masy ciała.
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Ryc. 1. Charakterystyka statystyczna cech somatycznych mężczyzn młodszych (1) i starszych (2)
Fig. 1. Statistical description of the morphological traits of younger (1) and older (2) men

Nieznacznie wyższymi wartościami BMI charakteryzowali się mężczyźni starsi (ryc. 1). Różnica ta nie była
jednak istotna statystycznie.
Siła kończyny górnej jest jedyną właściwością motoryczną różniącą istotnie statystycznie obie grupy ba-

danych. Wyższym jej poziomem charakteryzowali się
mężczyźni młodsi (ryc. 2). Równocześnie stanowili oni
bardziej jednorodną grupę.
Nieznacznie wyższy poziom gibkości – zarówno
w próbie sięgania za plecy, jak i skłonu palcami ręki
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Ryc. 2. Charakterystyka statystyczna prób motorycznych mężczyzn młodszych (1) i starszych (2)
Fig. 2. Statistical description of the motor trials younger (1) and older (2) men
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Ryc. 3. Charakterystyka statystyczna prób motorycznych mężczyzn młodszych (1) i starszych (2)
Fig. 3. Statistical description of the motor trials younger (1) and older (2) men

– 21 –

1

2

Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki, Antonina Kaczorowska, Aleksandra Katan

do stóp – odnotowano u mężczyzn młodszych (ryc. 2).
Różnice te nie były jednak istotne statystycznie. Wyniki
obu prób charakteryzują największe współczynniki
zmienności. Szczególnie duży rozrzut wystąpił w próbie skłonu dosiężnego.
Mężczyźni młodsi charakteryzowali się nieco lepszą siłą kończyn dolnych. Różnica nie była istotna statystycznie (ryc. 3). Niejednorodność obu grup jest dość
duża i zbliżona do siebie.
Obie grupy badanych nie różnią się istotnie statystycznie pod względem dynamicznej równowagi.
Nieznacznie lepsze wyniki uzyskali jednak mężczyźni
młodsi (ryc. 3). Zróżnicowanie wewnątrzgrupowe było
u nich większe w porównaniu do mężczyzn starszych.
Również nieznacznie wyższym poziomem wytrzymałości charakteryzują się mężczyźni młodsi (ryc. 3).
Jednak także i w tym przypadku różnice nie były istotne
statystycznie.
Reasumując powyższe analizy podkreślić należy,
że istotnie statystycznie wyższemu zaawansowaniu
somatycznemu, zwłaszcza wysokości ciała, mężczyzn
młodszych nie towarzyszy istotnie wyższy poziom
sprawności ruchowej w porównaniu do mężczyzn
starszych średnio o 10 lat. Różnica dotyczy tylko siły
mięśni kończyny górnej, której wyższym poziomem
charakteryzowała się grupa młodsza. Uzyskane wyniki wskazują, że mężczyźni siedemdziesięcioletni nie
odbiegali znacząco w pozostałych próbach sprawności
fizycznej od grupy sześćdziesięciolatków.

Dyskusja
Kondycję biologiczną człowieka określa wiele parametrów, a wśród nich wysokość i masa ciała oraz wskaźnik
względnej masy ciała BMI. Wysokość ciała jest podstawową cechą somatyczną, w znacznym stopniu uwarunkowaną genetycznie. Informuje nie tylko o rozwoju
biologicznym, ale także o odrębnościach regionalnych,
środowiskowych i dymorficznych [21, 22]. Wysokość
ciała podlega również zmianom międzypokoleniowym,
określonym jako zjawisko trendu sekularnego [23, 24].
Wśród badanych mężczyzn obserwować można przejawy trendu sekularnego. Mężczyźni młodsi – sześćdziesięcioletni – są istotnie statystycznie wyżsi od
mężczyzn siedemdziesięcioletnich. Masa ciała jest natomiast cechą bardziej labilną, w dużej mierze zależną
od sposobu i stylu odżywiania. Wśród badanych cecha
ta jest na zbliżonym poziomie. Obecnie najczęściej
stosowanym wskaźnikiem wagowo-wzrostowym jest
BMI i jest on zaliczany do wrażliwych mierników bio-

logicznych istniejących warunków społeczno-ekonomicznych. BMI jest zalecany przez WHO do oceny prawidłowej masy ciała, nadwagi lub otyłości. Mężczyźni
sześćdziesięcioletni nie wykazują się nadwagą czy
otyłością – średnia wartość wskaźnika nieznacznie
przekracza górną granicę normy. Wśród starszych
mężczyzn wskaźnik ten przekracza wartość 28, wskazując wyraźnie na nadwagę. Zwiększona masa ciała
może być poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia
wielu chorób układu sercowo-naczyniowego, metabolicznych, patologii w układzie ruchu, w znacznym stopniu ogranicza także sprawność fizyczną [25–28].
Wyniki wszystkich prób motorycznych były nieznacznie lepsze w grupie mężczyzn młodszych.
Różnica istotna statystycznie dotyczyła wyłącznie siły
mięśni kończyny górnej, a bliska istotności była różnica
wyników w próbie gibkości kończyny górnej. Brak istotnych różnic w większości prób (poza wyżej wymienionymi) potwierdza unifikujący sprawność ruchową tak
młodszych, jak i starszych mężczyzn tryb życia charakterystyczny dla Domów Opieki Społecznej, których
mieszkańcy są mniej samodzielni, bowiem większość
czynności dnia codziennego wykonuje personel. Stąd
prawdopodobnie sprawność ruchowa mężczyzn młodszych, zamieszkujących DPS-y, nie jest tak wyraźnie
wyższa od sprawności ruchowej mężczyzn starszych
nawet o 10 lat. Należy zaznaczyć, że osoby zamieszkujące Domy Pomocy Społecznej prowadzą mniej aktywny
tryb życia w porównaniu do rówieśników mieszkających
samodzielnie [29]. W Polsce brak jest, jak do tej pory,
norm przeznaczonych do oceny poziomu sprawności
ruchowej osób starszych. Rodzi to konieczność prowadzenia szerokich badań seniorów z różnych warstw
społecznych i środowisk. Wyniki uzyskane w badaniach
własnych odniesiono do norm opracowanych przez
autorki testu dla społeczeństwa amerykańskiego. W
takim porównaniu populacja polskich mężczyzn z obu
grup wieku wypada bardzo niekorzystnie w stosunku
do mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych. Praktycznie
we wszystkich próbach, poza jedną, wyniki obu grup
Polaków lokowały się znacznie poniżej dolnej granicy
normy. Jedynie w próbie siły kończyn górnych polscy
mężczyźni z grupy młodszej zbliżyli się do tej granicy
dla porównywalnej grupy wiekowej Amerykanów.

Wnioski
1. Istotnie większą wysokością ciała charakteryzowali
się mężczyźni młodsi. Jest to rezultatem istniejącego trendu sekularnego. Obie grupy nie różniły
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się istotnie statystycznie masą ciała i wskaźnikiem
BMI. Grupa mężczyzn starszych przekroczyła jednak wartość 28 BMI, co wskazuje wyraźnie na nadwagę.
2. Spośród wszystkich prób motorycznych jedynie wyniki testu oceniającego siłę kończyn górnych różnicują badanych istotnie statystycznie na korzyść
młodszych. Brak wyraźnych różnic w pozostałych
próbach sprawności ruchowej może wynikać z tych

samych warunków zamieszkania, związanych z niewielką aktywnością ruchową mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej.
3. Niepokój budzi bardzo niska sprawność ruchowa
obu grup mężczyzn w porównaniu do norm amerykańskich. Brak zaś norm polskich jest przesłanką
do kontynuowania tego typu badań w Polsce i stworzenia własnego „układu odniesienia”.
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STRESZCZENIE • SUMMARY
Cel pracy. Ocena wielkości i kierunków zmian różnicowania kinestetycznego po krótkotrwałych oraz
umiarkowanie intensywnych wysiłkach fizycznych u kobiet w wieku starszym na tle zmian u kobiet młodych
i aktywnych fizycznie.
Materiał i metody. Badaniom poddano 30 kobiet w wieku 65–70 lat (grupa eksperymentalna) oraz 30 studentek
wychowania fizycznego w wieku 20–23 lat (grupa kontrolna). Do oceny poziomu różnicowania kinestetycznego
zastosowano MLS (Motorische Leisstung Serie). Następnie każda z badanych osób wykonywała pięciokrotnie
trzydziestosekundowy wysiłek fizyczny, polegający na unoszeniu maksymalną liczbę razy kończyną górną
ciężarka o masie 2,27 kg (jak w teście Rikli i Jones, 2001).
Wnioski. Poziom przed i po wysiłku fizycznym charakterystyk różnicowania kinestetycznego jest w każdym
przypadku istotnie niższy u starszych kobiet. Zastosowany wysiłek fizyczny nie wpłynął w żadnej z grup na
obniżenie poziomu różnicowania kinestetycznego, a nawet obserwowano statystyczną poprawę poziomu po
wysiłku.
Aim of the work. Aim of this study was to estimate the size and direction of movement precision after short and
moderately intensive physical effort in elderly women in comparison to young and physically active women.
Material and methods. The study involved 30 women aged 65–70 years, comprising the experimental
group and 30 physical education students aged 20–23 years, in the control group. Kinesthetic differentiation
was measured by MLS (Motorische Leisstung Serie). Then each of the participants performed a specific exercise
5 times – lifting a 2.27 kg, weight (also applied by Rikli Jones 2001).
Conclusions. The basal and effort levels of kinesthetic differentiation were always lower in elderly women.
The applied physical effort did not lower the level of kinesthetic differentiation in either group.
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Wstęp
Starzenie się powoduje wiele zakłóceń w strukturze
i czynności ustroju. Pojawiają się m.in. typowe zmiany w postawie ciała oraz w sposobie poruszania się,
widoczny jest zanik mięśni, powodujący obniżanie się
siły mięśniowej. Powstają zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitycznej, obniża się
wydolność fizyczna ustroju oraz sprawność funkcjonalna [1, 2].
Elementem dodatkowym wyjątkowo silnie i specyficznie u osób starszych wpływającym na procesy
sterowania ruchami może być zmęczenie wywołane
wysiłkiem fizycznym. Takich badań prowadzono jednak
dotąd niewiele. Spirduso [3] analizie poddała czas wykonywania 25-sekundowego tappingu palcem u osób
sześćdziesięcio- i siedemdziesięcioletnich. Badania wykazały pięć obszarów zmienności wyników. Pierwsze 5
sekund wysiłku wskazywało na stałą poprawę wyników,
kolejne 5 sekund charakteryzowało się maksymalną
szybkością wykonania zadania, w trzech pozostałych
pięciosekundowych obszarach stwierdzano zaś obniżenie poziomu wyników, spowodowane prawdopodobnie narastającym zmęczeniem. Z kolei Adams i wsp. [4]
obserwowali, iż u kobiet w wieku 44–68 lat pojedyncze
wysiłki wykonywane z maksymalną siłą, oceniane były
jako trudniejsze i bardziej męczące, niż dłużej trwające
serie wysiłków złożone z kilkunastu powtórzeń, wykonywane przy obciążeniach o 50% mniejszych.
Celem prowadzonych badań była ocena wielkości
i kierunku zmian różnicowania kinestetycznego (precyzji ruchów) po pięciu krótkotrwałych i umiarkowanie
intensywnych wysiłkach fizycznych u kobiet w wieku
starszym na tle zmian u kobiet młodych i aktywnych
fizycznie. Obserwowane w późniejszym okresie życia
procesy fizjologiczne, charakteryzujące się m.in. zwolnieniem przemiany materii, zmniejszeniem uwodnienia
i napięcia tkanek, zmniejszeniem ogólnej ilości białka,
zmniejszeniem ilości hemoglobiny i wielu zmianami
narządowymi, dawały podstawy do przypuszczeń, że
krótkotrwałe wysiłki fizyczne mogą wywołać u osób
starszych poważniejsze i o odmiennej strukturze zakłócenia w zakresie koordynacji ruchów [5], aniżeli obserwowane u osób w młodszym wieku.

Materiał i metoda
Badaniom poddano grupę 30 kobiet w wieku 65–70 lat
(x– = 68,3 ± 3,34 lat) – grupa eksperymentalna „E” oraz
30 studentek II roku wychowania fizycznego w wieku

– = 21,02 ± 0,92 lat) – grupa kontrolna „K”. Za
20–23 lat (x
dolną granicę, kwalifikującą osoby do badań w grupie
eksperymentalnej, przyjęto 65 lat, czyli początkowy wiek
graniczny tzw. kategorii „młodzi starzy” [wg 1]. Wszystkie
badane kobiety określały swój stan zdrowia jako dobry. Były one aktywnymi słuchaczkami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Lesznie oraz brały udział w organizowanych tam zajęciach (wykłady, rehabilitacja, gimnastyka, pływanie, wycieczki itp.). Uzasadniając dobór
studentek wychowania fizycznego jako grupy kontrolnej,
przyjęto, że studentki te są zbiorowością specyficznie
wyselekcjonowaną, charakteryzującą się dużą aktywnością fizyczną oraz ukształtowanym i wysokim poziomem zdolności wysiłkowych i koordynacyjnych. Przy
czym badaniami objęto wyłącznie studentki nieuprawiające aktualnie sportu wyczynowego.
Do oceny różnicowania kinestetycznego zastosowano MLS (Motorische Leisstung Serie) seria
020669/01 – test do pomiaru motoryki precyzyjnej ręki
[6]. Urządzenie MLS składa się z płyty roboczej (mosiężno-aluminiowej) o wymiarach 300 × 300 × 15 mm,
na której umieszczono specjalne powierzchnie kontaktowe. W badaniach prowadzono test różnicowania
kinestetycznego (precyzji ruchów). Zadaniem osoby
badanej było precyzyjne i jak najszybsze dotykanie
piórem 20 sensorów znajdujących się w rzędzie na
płycie urządzenia. Miarą oceny poziomu różnicowania
kinestetycznego był stosunek liczby celnych trafień do
czasu wykonywania testu (n/s).
Każda z uczestniczek badań z grupy „E” oraz „K”
została przygotowana do wykonania zadania głównego poprzez udział w testach próbnych celem zapoznania się z urządzeniem i możliwie pełnego opanowania
techniki wykonania testu. Zmierzano w ten sposób do
wykluczenia wpływu na wyniki tzw. trendu uczenia
się, a zapoznawanie się z techniką wykonywania testu
w przypadku każdej badanej osoby trwało ok. 30 minut.
W procedurze prowadzenia eksperymentu zwrócono
szczególną uwagę na element wcześniejszego przygotowania ćwiczących.
Po określeniu poziomu wyjściowego w stanie spoczynku (Test 0) każda badana osoba z grupy „E” i „K”
wykonywała przez 30 sekund wysiłek fizyczny, siedząc
na krześle ze stopami ułożonymi płasko na podłodze
i miała za zadanie unieść możliwie jak największą liczbę razy trzymany w dłoni odważnik o masie 2,27 kg
(taki sam dla każdej badanej osoby). Ruch odbywał się
poprzez zginanie kończyny górnej w stawie łokciowym,
według procedury szczegółowo opisanej przez Rikli
i Jones [7]. Każda badana osoba łącznie 5 razy z kolei
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W analizie związków między poziomem wyjściowym różnicowania kinestetycznego (przed wysiłkiem)
a kolejnymi wynikami pięciu pomiarów testu obliczony
został współczynnik korelacji Spearmana (Rs). W celu
analizy zmienności wyników przeprowadzona została
analiza wariancji z klasyfikacją dwukrotną dla powtarzanych pomiarów. Do oszacowania różnic w wynikach
pomiarów wewnątrzgrupowych wykorzystano testy
post hoc Bonferroniego.

Wyniki

Ryc.1. Schemat przyjętej procedury postępowania badawczego
Fig. 1. The applied research procedure

wykonywała, możliwie jak najintensywniej, trzydziestosekundowy wysiłek fizyczny, po czym odrębnie po każdym wysiłku następował pomiar poziomu różnicowania
kinestetycznego (odpowiednio: Test 1, Test 2, Test 3,
Test 4 oraz Test 5). Schemat przyjętej procedury postępowania badawczego przedstawiono na rycinie 1.
Wszystkie próby wysiłkowe wykonywano kończyną dominującą, przyjętą wg uznania badanej.

Wartości średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych testu różnicowania kinestetycznego (celowanie) przed eksperymentem (Test 0) oraz po kolejnych
wysiłkach (T1, ... T5) w obu badanych grupach „E” i „K”
ukazano w tabeli 1.
Z przeprowadzonej dla tych wyników testu różnicowania kinestetycznego analizy wariancji (tabela
2) wynika, że zarówno wiek badanych (F = 127,17;
p ≤ 0,01), jak i podejmowanie kolejnych testów wysiłkowych (F = 24,46; p ≤ 0,01) są wysoce istotnymi
czynnikami, różnicującymi badane grupy pod względem liczby celnych trafień w czasie (s), w kolejnych
pomiarach testu różnicowania kinestetycznego. Również wspólna interakcja dwóch analizowanych czynników – wieku i wysiłku (1 × 2) – wskazuje na ich wysoce
istotny statystycznie wpływ na zmienność wyników
(F = 3,49; p ≤ 0,01).
Na rycinie 2 przedstawiono kształtowanie się poziomu wyników testu różnicowania kinestetycznego
w grupie „E” oraz „K” przed wysiłkiem fizycznym (T0)
oraz po kolejnych pięciu wysiłkach fizycznych (T1, T2...
T5). Grupa kobiet starszych „E” w każdym przypadku
statystycznie istotnie ustępuje grupie „K”, przy czym
przed wysiłkiem fizycznym (Test 0) oraz po czterech
pierwszych wysiłkach różnice te były statystycznie

– ± SD) testu różnicowania kinestetycznego [n/s] w spoczynku i po kolejnych pięciu wysiłkach (x
– ,–
Tabela 1. Wartości wyników (x
x 2...,
1
–
x 5) w badanych grupach „E” (n = 30) i „K” (n = 30)
– ± SD) during rest and after five subsequent (x
– ,–
Table 1. Results of the kinesthetic differentiation tests (x
x ..., –
x ) efforts in the ex1

2

5

amined groups E (n = 30) and K (n = 30)
Test 0

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

x–0 ± SD

x–1 ± SD

x–2 ± SD

x–3 ± SD

x–4 ± SD

x–5 ± SD

„E”

2,07±0,65

2,37±0,53

2,61±0,50

2,68±0,52

2,67±0,59

2,81±0,53

„K”

3,70±0,77

3,94±0,59

4,07±0,48

4,09±0,51

4,01±0,61

4,01±0,58

Grupa
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Tabela 2. Analiza wariancji z klasyfikacją dwukrotną w badanych grupach „E” (n = 30) i „K” (n = 30)
Table 2. Two-way analysis of variance in the examined groups E (n = 30) and C (n = 30)
Czynnik

df
Efekt

MS
Efekt

F

p

wiek „E” i „K” (1)

1

185,13

127,17

**

wysiłek (2)

5

2,49

24,46

**

(1) x (2)

5

0,35

3,49

**

**p ≤ 0,01 wysoce istotne statystycznie

istotne na poziomie p ≤ 0,01, a po piątym wysiłku (T5)
były istotne przy p ≤ 0,05.
Z kolei na rycinie 3 ukazano porównanie zmian
wyników testu różnicowania kinestetycznego, jakie obserwowano po kolejnych pięciu krótkotrwałych powtarzanych wysiłkach fizycznych. W każdym przypadku
kolejny wynik testu różnicowania (T1, ... T5) odnoszono do
poziomu wyjściowego, tj. przed wysiłkiem fizycznym
(T0), odpowiednio w grupie „E” lub „K”. Obserwowano
w każdym przypadku, że pozytywne zmiany wyników
różnicowania kinestetycznego (większa liczba trafień
w czasie) były istotnie statystycznie większe (p ≤ 0,05

lub p ≤ 0,01) w grupie kobiet starszych („E”) aniżeli
w grupie kontrolnej („K”).
W tabeli 3 przedstawiono wartości współczynników
korelacji Spearmana (R) między poziomem wyników
testowania różnicowania kinestetycznego przed wysiłkiem fizycznym (Test 0) a indywidualnymi zmianami
wyników tego samego testu po kolejnych pięciu wysiłkach fizycznych.
W grupie „E” oraz „K” wszystkie wartości współczynników korelacji przyjmują wartości ujemne i są wysoce istotne statystycznie (p ≤ 0,01). Wartość uzyskanych współczynników korelacji w grupie „E” mieści się

**p ≤ 0,01 – wysoce istotne statystycznie; *p ≤ 0,05– istotne statystycznie

Ryc. 2. Kształtowanie się poziomu wyników w grupie „E” i „K” testu różnicowania kinestetycznego przed wysiłkiem i w kolejnych pięciu
powtórzeniach po wysiłku fizycznym wraz z oceną różnic między grupami
Fig. 2. Results of kinesthetic differentiation tests in the groups E and C before effort and 5 subsequent tests, and the significance of
differences between the groups
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**p ≤ 0,01wysoce istotne statystycznie ; *p ≤ 0,05 istotne statystycznie

Ryc. 3. Porównanie zmian wyników testu różnicowania kinestetycznego w kolejnych pięciu wysiłkach fizycznych (T1, T2...T5) na tle
poziomu wyjściowego (T0) między grupą „E” i „K”
Fig. 3. Comparison of the results of kinesthetic differentiation tests (groups E and C) after five subsequent efforts (T1, T2...T5) as compared
to the initial level (T0)

Tabela 3. Wartości współczynników korelacji Spearmana (Rs) między poziomem wyników w teście różnicowania kinestetycznego
przed wysiłkiem fizycznym a indywidualnymi zmianami w tym samym teście po kolejnych wysiłkach fizycznych (Test 0 –1, ... T 0-5)
w grupach „E” (n = 30) i „K” (n = 30)
Table. 3. Spearman’s rank correlation coefficients (Rs) between the basal results of kinesthetic differentiation and individual changes
in the same test after subsequent physical efforts (Test 0 –1, ... T 0-5) in groups E (n = 30) and C (n = 30).
Test

„E”

„K”

Rs

p

Rs

p

Test 0–1

– 0,608

**

– 0,652

**

Test 0–2

– 0,755

**

– 0,810

**

Test 0–3

– 0,747

**

– 0,737

**

Test 0–4

– 0,669

**

– 0,595

**

Test 0–5

– 0,764

**

– 0,734

**

** p ≤ 0,01 – wysoce istotne statystycznie

w granicy od –0,608 do –0,764. W grupie „K” uzyskane współczynniki korelacji są również ujemne i wysoce
istotne statystycznie (p ≤ 0,01), a ich wartości wynoszą
od –0,595 do –0,810. Wyniki wskazują, że im niższy
był poziom różnicowania kinestetycznego przed wysiłkiem fizycznym, tym większe pozytywne zmiany obserwowano w kolejnych pomiarach – i odwrotnie.

Dyskusja
Dotychczasowe badania nad wpływem wysiłku fizycznego i zmęczenia na procesy informacyjne oraz sterowania i regulacji ruchów u osób starszych nie upoważniają do jednoznacznych stwierdzeń. Tomporowski [8]
wskazuje, że trudność w interpretacji wyników badań
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naukowych, w zakresie wpływu wysiłku na procesy
informacyjne i kognitywne, wynika z dalekiego zróżnicowania indywidualnych możliwości badanych osób,
które są determinowane przez takie czynniki, jak typ
zadania, wcześniejsze doświadczenia w danym zakresie zadań oraz poziom sprawności fizycznej. W
wypadku badań własnych obserwowano wyraźnie niższy poziom różnicowania kinestetycznego u starszych
kobiet niż u młodych aktywnych fizycznie – zarówno
przed, jak i po wysiłku fizycznym. Wiek badanych kobiet w sposób statystycznie istotny (p ≤ 0,01) określał
jednak wpływ kolejnych wysiłków fizycznych na zmiany
poziomu różnicowania kinestetycznego.
Po kolejnych wysiłkach fizycznych obserwowano –
wbrew pierwotnym przewidywaniom – systematyczną
poprawę wyników w obu grupach oraz większą poprawę poziomu różnicowania kinestetycznego (liczba
celnych trafień w czasie) w grupie kobiet starszych
aniżeli w grupie młodych aktywnych fizycznie kobiet
(T1 – p ≤ 0,05, a w przypadku T2, T3, T4, T5 – p ≤ 0,01).
Chmura i wsp. [8] w badaniach sprawności psychomotorycznej 22 piłkarzy nożnych stwierdzali, że
w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego zmiana
czasu reakcji z wyborem oraz liczba właściwych reakcji
są ściśle związane z poziomem wartości progu mleczanowego oraz progu katecholamin. Podczas wysiłku
o wzrastającym progresywnie obciążeniu obserwowano skrócenie czasu reakcji z wyborem oraz wzrost
reakcji prawidłowych w pierwszej fazie wysiłku. W drugiej fazie wysiłku obserwowano natomiast tendencję
odwrotną. Najkrótszy czas reakcji oraz najwyższą
wartość prawidłowych reakcji stwierdzono przy obciążeniu przekraczającym próg przemian beztlenowych
oraz progi adrenaliny i noradrenaliny. Tamte badania
dotyczyły jednak młodych i bardzo sprawnych fizycznie osób, a wysiłek fizyczny był z pewnością znacznie
większy.
Nie bez znaczenia dla polepszenia się wyników
w kolejnych zadaniach testowych różnicowania kinestetycznego, szczególnie u badanych starszych kobiet,
wydaje się możliwość zwiększenia w efekcie wysiłku
fizycznego prędkości skracania i relaksacji mięśni
szkieletowych oraz zwiększenia szybkości przewodzenia nerwowego i przepływu krwi przez aktywne tkanki.
Słowem, wysiłek fizyczny mógł tu powodować zmiany
w funkcjonowaniu organizmu, podobne jak obserwowano po rozgrzewce [10]. W badaniach Zwierki i wsp.
[11], prowadzonych nad zmianami postrzegania peryferyjnego po powtarzanych wysiłkach anaerobowych
(test biegowy 10 × 30 m) u piłkarzy ręcznych, stwier-

dzono polepszenie wyników w większości badanych
zmiennych, tj. m.in.: kąta widzenia, liczby poprawnych
reakcji, median czasów reakcji. Jednym z czynników
mogących mieć wpływ na obserwowane pozytywne
zmiany u badanych kobiet w starszym wieku mogło być
uaktywnienie się procesów kompensacyjnych u osób
o niższym wyjściowym (spoczynkowym) poziomie tych
właściwości. Na takie mechanizmy kształtowania się
poziomu różnicowania kinestetycznego może wskazywać równolegle notowane zjawisko związku pomiędzy
niższym indywidualnie poziomem wyjściowym a większą poprawą poziomu tych charakterystyk po kolejnych
wysiłkach fizycznych (w grupie „E” odpowiednio: Rs od
– 0,608 do – 0,764, p ≤ 0,01; oraz w grupie „K” odpowiednio: Rs od – 0,595 do – 0,810, p ≤ 0,01). Wydaje
się możliwe, że w przypadku osób, u których wystąpiły
duże pozytywne powysiłkowe zmiany, istotne znaczenie mogły mieć też procesy dalszego trendu uczenia
się czynności, którego wpływu, mimo wszelkich starań,
nie udało się w przyjętej procedurze badawczej całkowicie wykluczyć.
W niektórych wcześniej prowadzonych badaniach
również wskazywano na pozytywny wpływ maksymalnych wysiłków fizycznych na poziom badanych
właściwości psychomotorycznych w porównaniu ze
stanem wyjściowym. McMorris i Graydon [12], badając
wpływ maksymalnych wysiłków fizycznych na procesy
postrzegania u piłkarzy nożnych, stwierdzili poprawę
szybkości postrzegania i podejmowania decyzji taktycznych. Pozytywny wpływ długotrwałych wysiłków
fizycznych o umiarkowanej intensywności (wysiłek
ciągły o intensywności nadprogowej i podprogowej)
na przebieg sprawności psychomotorycznej obserwowali również Chmura i wsp. [13]. Starosta i wsp. [14],
analizując wpływ obciążenia lokalnego (uginanie i prostowanie ramion w podporze w narzuconym tempie)
na zmiany koordynacji u piłkarzy ręcznych, stwierdzili
po wysiłku znaczącą poprawę wyników zdolności różnicowania siły dla ręki lewej i nieco mniejszą dla ręki
prawej. Z kolei Aks [15] analizie poddał wpływ dziesięciominutowego wysiłku fizycznego na cykloergometrze
o niskiej intensywności i o wysokiej intensywności na
zdolność orientacji przestrzennej (test wyszukiwania
wzrokowego). Wyniki testów orientacji przestrzennej
systematycznie polepszały się po kolejnych testach
wysiłkowych. Co zaskakujące, najlepsze wyniki w zakresie szybkości wyszukiwania wzrokowego stwierdzono po wysiłkach o wysokiej intensywności. Podobne
zależności obserwowano w badaniach prowadzonych
przez Arcelin i wsp. [16]. Po wysiłku na cykloergome-
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trze, przy obciążeniu 60% VO2max, wśród 22 uczestników badań przeprowadzono pomiary czasu reakcji
z wyborem po trzeciej oraz po ósmej minucie wysiłku. Czas reakcji był tu istotnie statystycznie krótszy
(p ≤ 0,05) w obu przypadkach w porównaniu do stanu
początkowego.
Zróżnicowane efekty wpływu wysiłku fizycznego
na procesy informacyjne i kognitywne odnieść można
także do znanej teorii psychologicznej, opartej na efekcie odwróconego U (the inverted – U hypothesis), według której wraz ze wzrostem pobudzenia (motywacji,
lęku) poziom wykonywanej czynności wzrasta do tzw.
punktu krytycznego, po którym jednak następuje wyraźny spadek efektywności [17]. Teoria ta została potwierdzona między innymi w badaniach prowadzonych
przez Brisswaltera i wsp. [18], w których analizowano
wpływ zmęczenia wywołanego pracą na cykloergometrze o wzrastającej progresywnie częstotliwości na wyniki testu reakcji prostej. Badania prowadzono wśród 18
mężczyzn (x– = 28,2 + 2,5 lat). Czas reakcji mierzono
po wysiłkach o intensywności 50% mocy maksymalnej,
przy różnych częstotliwościach obrotów (30, 40, 50, 60,
70, 80 rpm). Obserwowano, że wyniki czasu reakcji systematycznie polepszały się do osiągnięcia pewnego,
optymalnego poziomu wysiłku fizycznego, a w tym wypadku był to wysiłek osiągany przy intensywności obrotów 50 rpm/min. Natomiast później obserwowano już
coraz gorsze wyniki czasu reakcji, przy czym najsłabsze wyniki rejestrowano przy intensywności obrotów 80
rpm/min., a więc już przy intensywności bardzo dużej.
W tej pracy podjęto próbę oceny wpływu powtarzanego krótkotrwałego, umiarkowanie intensywnego wysiłku fizycznego na procesy koordynacyjne w obszarze
różnicowania kinestetycznego wśród kobiet w starszym

wieku i o przeciętnej sprawności fizycznej. Porównanie
wyników w zakresie charakterystyk różnicowania kinestetycznego po wysiłkach fizycznych kobiet w starszym
wieku z osobami młodymi i bardzo aktywnymi fizycznie
pozwoliło zwrócić uwagę na złożoność zjawisk zachodzących w procesach różnicowania kinestetycznego
u kobiet w starszym wieku. W kolejnych badaniach
niezbędne jest lepsze wystandaryzowanie wszelkich
warunków pomiaru charakterystyk różnicowania kinestetycznego oraz opisanie poziomu wysiłku fizycznego
w kategoriach fizjologicznych.

Wnioski
1. Poziom przed i po krótkotrwałym powtarzanym wysiłku fizycznym charakterystyk różnicowania kinestetycznego jest istotnie niższy u kobiet starszych
aniżeli u kobiet młodych aktywnych fizycznie.
2. Zastosowany w grupie starszych kobiet (podobnie
jak u kobiet młodych aktywnych fizycznie) powtarzany umiarkowanie intensywny trzydziestosekundowy wysiłek fizyczny nie wpłynął na obniżanie się
poziomu różnicowania kinestetycznego, co można
wiązać ze zbyt małą intensywnością i objętością
tego wysiłku.
3. Po kolejnych wysiłkach fizycznych obserwowano
u starszych kobiet nawet większą poprawę poziomu różnicowania kinestetycznego, aniżeli u kobiet
młodych i aktywnych fizycznie. Mechanizm tego
zjawiska zdaje się wynikać przede wszystkim stąd,
że niski poziom wyjściowy (spoczynkowy) różnicowania kinestetycznego determinuje w sposób istotny większe zmiany, po intensywnym wysiłku fizycznym.
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STRESZCZENIE • SUMMARY
Cel badań. Ocena możliwości wykorzystania przez mężczyzn uprawiających jogging po czterdziestym roku
życia parametrów kinematycznych i fizjologicznych, określonych na poziomie progu mleczanowego oraz stażu
treningowego do prognozy wyników i ustalania taktyki w biegu maratońskim.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 12 mężczyzn po czterdziestym roku życia (w wieku 40–49 lat),
którzy uprawiali jogging. Ich staż treningowy w sporcie amatorskim wahał się od 1 roku do 11 lat. Tydzień przed
startem każdy z nich wykonał test progu mleczanowego podczas sześciominutowego biegu interwałowego na
bieżni stadionu [1] w celu określenia prędkości biegu na swoim poziomie oraz dynamiki przyrostu zakwaszenia
po przekroczeniu progu mleczanowego. Przyjęto założenie, że ww. parametry będą punktami odniesienia do
ustalenia taktyki rozgrywania biegu maratońskiego. Podczas badań w sposób ciągły rejestrowano na sport-testerze reakcje układu krążenia oraz czas pokonania kolejnych pięciokilometrowych etapów trasy o długości
42 195 m. Brano również pod uwagę wyniki sportowe uzyskane w danym dniu.
W opracowaniu zebranego materiału dokonano porównania ilościowego: rekordowych wyników badanych,
którzy uczestniczyli wcześniej w startach w maratonie, a także rezultatów uzyskanych przez nich w czasie kontrolnych zawodów oraz ich stażu treningowego, jak również tempa biegu na kolejnych pięciokilometrowych etapach
biegu maratońskiego – w relacji do prędkości ustalonej na poziomie progu anaerobowego w przeprowadzonym
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tydzień wcześniej teście. Wykorzystując współczynnik korelacji prostej Pearsona oraz równanie regresji obliczono
siłę związków i zależność między: prędkością biegu ustaloną przed zawodami w teście progu mleczanowego
a średnią prędkością rozgrywania maratonu przez badanych oraz największym zakresem różnicy od narzuconej
prędkości na początkowych etapach rozgrywania maratonu (tempo narzucone przez taktykę) a przyrostem
mleczanu po przekroczeniu progu mleczanowego w przeprowadzonym teście do jego wyznaczania.
Wyniki. W kontrolowanym starcie w maratonie lepsze wyniki uzyskiwali zawodnicy, którzy uczestniczyli
kolejny raz w zawodach oraz legitymowali się dłuższym stażem treningowym (r = –0,81). Poprawa rekordów
życiowych mogła być skutkiem przede wszystkim krótkotrwałych i długotrwałych efektów treningowych.
U wszystkich badanych stwierdzono dużą zbieżność między prędkością ustaloną na poziomie progu mleczanowego a prędkością narzuconą (taktyczną) rozgrywania maratonu. Potwierdził to wysoki współczynnik korelacji
między ww. zmiennymi (r = 0,97). Z analizy tempa biegu na kolejnych pięciokilometrowych odcinkach wynika,
że tylko u dobrze przygotowanych zawodników wystąpiły niewielkie oscylacje między narzuconą „prędkością
progową” do 35. km biegu, po czym następował charakterystyczny moment jej spadku. Nie stwierdzono
wysokiej korelacji między jego zakresem a dynamiką przyrostu kwasu mlekowego po przekroczeniu progu
mleczanowego, określoną w przeprowadzonym przed zawodami teście Żołądzia (r = 0,45).
Wnioski. Poziom sportowy w biegu maratońskim mężczyzn uprawiających jogging po czterdziestym roku
życia jest pochodną stażu treningowego, a poprawa rekordów życiowych może być skutkiem stanu wytrenowania pod wpływem oddziaływania krótkotrwałych i długotrwałych bodźców treningowych. Istnieje możliwość
wykorzystania parametrów kinematycznych i fizjologicznych, określonych w badaniach fizjologicznych poziomu progu mleczanowego, do ustalania przez mężczyzn uprawiających amatorsko maraton taktyki biegu oraz
prognozowania wyników w maratonie. Należałoby podjąć dalsze badania nad wyjaśnieniem zauważonego
w badanej grupie maratończyków zjawiska braku zdolności do utrzymania narzuconej „prędkości progowej”
biegu po 35. km.
The aim of the study. Evaluation of the possibilities of using kinematic and physiological parameters, established on the level of the lactate threshold, as well as the training practice by men over forty to predict results
and to prepare tactics in a marathon.
Material and methods. The study covered 12 men over forty (40–49 years) practicing jogging. Their training practice in amateur sport lasted from 1 to 11 years. One week before the start each of the men underwent
a lactate threshold test during a 6-minute interval run on a running track [1] in order to evaluate their personal
running speed and the dynamics of the acidity increase after exceeding the lactate threshold. It was assumed that
the above-mentioned parameters would be points of reference for preparing tactics of the marathon run. During
the research, cardiovascular system reactions and the time of covering every 5 km leg of the 42 195 m distance
were registered in a constant way on the sport-tester. Sport results achieved every day were also considered. In
the analysis of the collected material quantitative comparison covered: the record results of the subjects who
had participated in marathons before and the results achieved during test competitions and training practice, as
well as the running pace at every 5 km leg of the marathon in relation to the speed established on the anaerobic
threshold during the test conducted a week before. Using the Pearson’s correlation coefficient and the regression
equation the strength of relations and the relation between: the running speed established before the competition
in the anaerobic threshold test, the average marathon speed of the subjects, the highest difference level from
the imposed speed at the early legs of the marathon (pace imposed by tactics) and the lactate increase after
exceeding the lactate threshold in the lactate threshold test were calculated.
Results. In the marathon test start, better results were achieved by the competitors for whom it was not
the first start in the competition and who had a longer training practice (r =–0,81). The improvement of personal
best achievements could result in short-term and long-term training effects. All subjects presented a high convergence of the speed established on the lactate threshold level and the imposed (tactical) marathon speed. It
was confirmed by the correlation coefficient between the above-mentioned variables (r = 0,97). The analysis of
the running pace on every 5 km leg shows that only well-prepared competitors exhibited slight oscillations in the
imposed “threshold speed” until the 35th km of the marathon, after which came the typical moment of speed
decrease. A high correlation between the pace range and the dynamics of the increase of the lactic acid after
exceeding the lactate threshold established in the pre-competition test by Zoladz (r = 0,45).
Conclusions. The sport level in the marathon presented by men over 40 practicing jogging is derived from
the training practice and the improvement of personal best results may result from the training state influenced
by short-term and long-term training stimuli. There is a possibility of using kinematic and physiological parameters
in physiological tests of the anaerobic threshold in order for the men practicing marathon runs as amateurs to
prepare running tactics and to predict results in the marathon. Further studies leading to the explanation of the
incapacity of to maintain the imposed “threshold speed” of running after the 35th km observed in the studied
group of marathoners should be carried out.
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Wstęp
Zgodnie z rozpowszechnioną opinią, potencjalne możliwości osiągnięcia wyników w wytrzymałościowych
konkurencjach sportowych wyznacza poziom maksymalnego poboru tlenu. Od szeregu lat wymieniano go
jako ważny determinant wysiłków długotrwałych, które
występują niewątpliwie w biegu na dystansie 42 195 km
[2, 3]. Opinię tę starano się też z różnym skutkiem udowodnić w pracach empirycznych [2]. Nie zawsze przynosiło to oczekiwane rezultaty w sporcie wyczynowym.
Interpretując zasygnalizowane zjawisko należałoby brać
pod uwagę pogląd znanego amerykańskiego teoretyka
i praktyka sportu z lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku, zgodnie z którym oprócz potencjalnych możliwości w biegach długich, ważne jest także ich ekonomiczne wykorzystanie przez dłuższy czas [4]. Odnosi
się to zarówno do osobników o wysokich, jak i stosunkowo niskich predyspozycjach. Warto też zauważyć,
że intensywność obciążenia w biegu maratońskim jest
niższa niż występująca na poziomie maksymalnego minutowego poboru tlenu [5]. Poza tym w każdym biegu
jego wynik końcowy jest pochodną rozwijanej przez
człowieka prędkości [6]. Istnieje zatem problem doboru
optymalnej, indywidualnej jej wartości. Zgodnie z przesłankami teoretycznymi i doświadczeniami praktycznymi w wysiłkach długotrwałych, podobnych jak w biegu
maratońskim, jest nią taka, która umożliwi zawodnikowi
pracę ciągłą w jednostajnym równomiernym tempie na
całym dystansie 42 195 m.
Zasygnalizowany problem rozwiązywano w różny
sposób. W starszych koncepcjach treningowych prognozowany wynik w maratonie był pochodną średniej
prędkości uzyskanej w rekordowym biegu na krótszym
dystansie (najczęściej na 10 km), z uwzględnieniem
dość arbitralnie ustalonych tzw. narzutów czasowych. Ze
względu na ich populacyjny charakter oraz często dość
odległy w czasie termin ustanawiania rekordów życiowych, zasygnalizowaną metodę uważa się już za bardzo
„grubą” miarę ustalania taktyki biegu oraz prognozy wyniku sportowego w biegach średnich i długich [7–9].
W ostatnich dekadach XX wieku na popularności
zyskały bardziej wymierne sposoby określania prędkości startowej i treningowej długodystansowców i maratończyków. W tym celu wykorzystywano relacje między
nią a odsetkową wartością maksymalnej częstotliwości
skurczów serca (też ustalaną arbitralnie). Podejmowano
próby ustalenia „prędkości progowej” z wykorzystaniem wyników pomiaru progów metabolicznych, które
wyznaczano różnymi metodami [5, 10]. W tym przy-

padku z różnymi skutkami udawało się przenosić wyniki badań laboratoryjnych do praktyki treningowej czy
warunków startowych [5].
Na przełomie XX i XXI wieku dużą popularność
zyskał sposób ustalenia parametrów kinematycznych
biegu na poziomie progu mleczanowego. Jak wiadomo, długodystansowiec powinien osiągać jak największą efektywność przemieszczania się kosztem jak najmniejszego zużycia energii. W niektórych przypadkach
dochodzi jednak do przekroczenia granic skutkujących
wyjściem ponad progi określonych reakcji, m.in. powodującej kompensację kwasicy metabolicznej. Pociąga
to za sobą odkładanie się w sposób wyraźny kwasu
mlekowego. Okazało się, że pomiar jego stężenia
w osoczu krwi może być przydatny do określenia obciążenia treningowego [11, 12]. Coraz częściej oznacza się próg mleczanowy, czyli granicę wysiłku, po
przekroczeniu której koncentracja mleczanu w osoczu
przekracza poziom spoczynkowy i w pewnym momencie dynamicznie wzrasta.
W dużym stopniu takie postępowanie ułatwił nieograniczony dostęp do podręcznych, łatwych w użyciu
analizatorów poziomu zakwaszenia we krwi pobranej
w warunkach treningowych. Nie bez znaczenia było także oferowanie przez fizjologów trafnych testów. W naszym kraju uwaga zawodników i trenerów została skierowana na takie, które można przeprowadzić w warunkach
treningowych. Należy do nich zaliczyć coraz bardziej
popularny test progu mleczanowego opracowany przez
Żołądzia i wsp. [1, 10]. W badaniach empirycznych potwierdzono jego przydatność w praktyce treningowej
i w prognozowaniu wyników sportowych w lekkoatletycznych konkurencjach wytrzymałościowych [13, 14].
Jakby marginesie głównego nurtu scharakteryzowanych wyżej problemów doskonalenia naukowych
podstaw treningu oraz prognozowania wyników sportowych w sporcie wyczynowym pozostaje zagadnienie
uprawiania joggingu i opracowanie naukowych podstaw przygotowania się do startu osób w okresie inwolucji, ich wydolności i sprawności fizycznej. Najczęściej
w popularnych podręcznikach i naukowych monografiach autorzy skupiają się na aspekcie zdrowotnym
uprawiania sportu i powielają programy treningowe zawodników uprawiających sport wyczynowo [15–17].

Cel badań własnych
W badaniach własnych postanowiono zwrócić uwagę
na znaczenie stażu treningowego oraz parametrów kinematycznych i fizjologicznych, ustalonych na poziomie
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progu mleczanowego, w prognozowaniu wyników oraz
opracowywaniu taktyki w biegu maratońskim przez
uprawiających jogging mężczyzn po czterdziestym
roku życia.

amatorskim wahał się od 1 roku do 11 lat. Rozkład liczbowy wymienionych cech oraz charakterystykę ich poziomu sportowego przedstawiono na rycinie 1.
Metody i techniki badań

Pytania badawcze

1. Czy staż treningowy zawodników uprawiających
jogging po czterdziestym roku życia może rzutować
na poziom wyników sportowych, taktykę i poprawę
rekordów życiowych w biegu maratońskim?
2. W jaki sposób zawodnicy uprawiający amatorsko
sport realizują taktykę biegu maratońskiego opracowaną na podstawie wyników pomiaru parametrów kinematycznych biegu w teście progu mleczanowego?
3. Czy istnieje możliwość wykorzystania przez mężczyzn uprawiających jogging po czterdziestym roku
życia parametrów kinematycznych i fizjologicznych,
określonych w teście progu mleczanowego do prognozowania wyników oraz ustalania taktyki w biegu
maratońskim?

Organizacja badań
Badania przeprowadzono w dwóch etapach:
1. Tydzień przed startem na bieżni stadionu lekkoatletycznego wykonano u wszystkich badanych pomiar
prędkości biegu i częstości skurczów serca w przeprowadzonym teście progu mleczanowego [1].
Metodą wywiadu pozyskano informacje dotyczące
ich stażu treningowego, wieku oraz rekordów życiowych w maratonie.
2. Podczas badań każdy zawodnik za pomocą sporttestera rejestrował w sposób ciągły częstotliwość
skurczów serca oraz czas pokonania kolejnych pięciokilometrowych odcinków trasy biegu maratońskiego. Na podstawie protokołu zawodów uzyskano informacje o wynikach sportowych uzyskanych
przez wszystkich badanych.

W pierwszym etapie badań przeprowadzono test pomiaru progu mleczanowego [1] oraz wywiad otwarty,
zgodnie z pytaniami zamieszczonymi na karcie kwestionariusza (wiek, rekord życiowy w biegu maratońskim, staż treningowy).
Metodyka testu

Zgodnie z metodyką testu badani wykonywali pięć
sześciominutowych wysiłków biegowych na bieżni lekkoatletycznej, z dwuminutowymi przerwami,
w czasie których mierzono stężenie mleczanu we
krwi. Intensywność wysiłku była wymuszona reakcją
układu krążenia na wysiłek. Częstość skurczów serca
(HR) podczas każdej próby utrzymywana była na stałym poziomie i w pierwszym wysiłku wynosiła o 50 sk/
min mniej niż wartość maksymalna (HRmax). W kolejnych interwałach biegu częstość skurczów serca
wzrastała o 10 ud./min. Ostatni wysiłek, po którym zaobserwowano przyrost koncentracji mleczanu we krwi
o co najmniej 0,5 mmol/l, uważany był za próg mleczanowy (LT z ang. lactate threshold). Rejestrowano
długość pokonanego dystansu w czasie kolejnych
sześciominutowtch etapów biegu. Prędkości wyliczono na podstawie pokonanych dystansów [1]. Do
pomiaru częstości skurczów serca wykorzystano monitor pracy serca firmy Polar S610i. Poziom mleczanu we krwi mierzono za pomocą urządzenia Lactate
Scout firmy Senslab, które analizowało próbkę krwi
pobraną z opuszki palca.
W drugim etapie odczytano wyniki biegu maratońskiego z protokołów zawodów i obliczono średnie prędkości dla każdego z badanych osiągane na kolejnych
etapach pokonywania maratonu.
Metody opracowania wyników

Materiał metody
Charakterystyka badanych zawodników

Do badań zakwalifikowano 12 mężczyzn, którzy ukończyli 40 lat i uprawiali od roku co najmniej trzy razy
w tygodniu jogging. Ich średni wiek wynosił 44 lat (min
40 – max 49 lat). Staż treningowy badanych w sporcie

Z danych zebranych w warunkach treningowych i zawodów sportowych obliczono:
• wskaźnik prędkości (m/s) na podstawie długości dystansu pokonanego w kolejnych interwałach biegu
w czasie 6 min,
• prędkość biegu z czasu pokonywania kolejnych odcinków biegu maratońskiego,
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–), zasięg zmienności (min• średnie arytmetyczne (x
max), średni zasięg zmienności (R),
• procentowe różnice między prędkością uzyskaną
na zawodach sportowych oraz w teście progu mleczanowego, z uwzględnieniem podziału zawodników ze względu na ich:
– staż treningowy,
– poziom zaawansowania sportowego,
• określono siłę związku między prędkością uzyskaną przez każdego zawodnika w teście i średniej
prędkości pokonania dystansu na zawodach oraz
ustalono zależność między ww. zmiennymi na podstawie równania regresji,
• graficznie zaprezentowano współwystępowanie
u każdego badanego rozkładu prędkości biegu na
każdych 5 km odcinkach biegu,
• obliczono siłę związku z wykorzystaniem współczynnika korelacji prostej Pearsona (r) między zakresem spadku prędkości po 35. km biegu u każdego zawodnika a wynikiem w maratonie, wielkością różnicy między średnią prędkością do 35. km
a prędkością progową, przyrostem mleczanu po
przekroczeniu progu mleczanowego oraz stażem
treningowym a wynikiem w maratonie oraz różnicą

między średnią prędkością do 35. km a prędkością
progową.

Wyniki badań
Poziom wyników sportowych w biegu maratońskim
a staż treningowy badanych

Poziom sportowy badanych
Na rycinie 1 przedstawiono w formie graficznej poziom
wyników sportowych badanych zawodników w biegu
maratońskim, uwzględniając wyniki osiągnięte przed
i na zawodach. W obu analizowanych przypadkach
wystąpił duży rozrzut rekordów. W grupie przystępującej do badań było 9 zawodników, którzy uczestniczyli
już w biegu maratońskim. Ich poziom sportowy był niski. Średnio pokonywali oni trasę maratonu w 3:21:14
godz., przy dużym zasięgu zmienności: R = 1:33:32
godz. (min 4:06:40 – max 2:33:48 godz). Na zawodach,
z uwzględnieniem debiutantów (n = 12), efektywność
startowa była jeszcze mniejsza (x– = 3:26:03) i ujawniło
większe zróżnicowanie poziomu sportowego badanych:
R = 1:39:22 godz (min 4:17:02 – max 2:38:22 godz.).
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4:19:12
4:48:00
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M.R. G.C. M.T. W.M. A.D. M.B. B.M. R.Z. S.L.
* rekord życiowy

Ryc. 1. Wynik w maratonie oraz staż treningowy
Fig. 1. Results in the marathon and training practice
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Prawdopodobnie zasygnalizowane zjawisko mogło
być wynikiem słabego przygotowania treningowego
większości biegaczy do startu, zwłaszcza grupy najlepszych maratończyków (żaden z nich nie poprawił rekordu życiowego). W grupie zawodników osiągających
gorsze wyniki, którą tworzyli debiutanci i maratończycy
o niskim stażu treningowym, większość z badanych poprawiła swoje rekordy, a dwóch debiutantów osiągnęło
nawet lepsze rezultaty od biegaczy posiadających już
doświadczenie w biegu maratońskim (ryc. 1).
Poziom sportowy a staż treningowy
badanych
Z dotychczasowych rozważań oraz z analizy danych
zamieszczonych na rycinie 1 wynika, że staż treningowy był czynnikiem wpływającym w największym stopniu na poziom sportowy zawodników uprawiających
biegi po czterdziestym roku życia. Jest to kryterium,
które pozwoliło dokonać podziału wszystkich analizowanych wyników w biegu maratońskim na dwie grupy:
słabszą (n = 8) i mocniejszą (n = 4). W słabszej z nich
znaleźli się maratończycy o krótkim stażu treningowym (1–3 lat). Pokonywali oni trasę maratonu ponad 3
– = 3:50:00). Ku zaskoczeniu, u początkujących
godz. (x

(1 rok treningu) zakres zmienności wyników na zawodach kontrolowanych był duży, R = 1:24:20 godz. (min
4:17:02 – max 3:32:50 godz.), ale mniejszy niż u bardziej zawansowanych treningowo (staż 2–3 lat): R =
1:31:0 min (min 4:06:40 – max 3:35:40 godz.). Może
to potwierdzać wcześniej zasugerowaną hipotezę, że
oprócz stażu treningowego na poziom wyników sportowych w zawodach wpływa także efekt treningowy
przed zawodami. Kolejnym dowodem na to może być
duże zróżnicowanie wyników uzyskanych przez zawodników na zawodach kontrolnych w stosunku do rekordu
życiowego. Średnie różnice (d) kształtowały się na poziomie 17,25 min, przy znacznym zasięgu zmienności
R = 32,7 min (min 34,9 – max 2,2 min)
Drugą grupę tworzyli zawodnicy o dłuższym stażu
treningowym (6–11 lat). Uzyskiwali oni czasy w biegu
– = 2:40:12 godz.) przy
maratońskim poniżej 3 godzin (x
stosunkowo małej dyspersji wyników: R = 25:34 min
(min 2:57:22 – max 2: 33:48). Zwraca uwagę fakt, że
nie poprawili oni rekordów życiowych w biegu kontrolowanym. Średnia arytmetyczna różnic między rekordem
życiowym i wynikiem w zawodach kontrolnych była
niewielka (d = 4:04 min), ale przy stosunkowo dużej
zmienności wyników R = 14:13 min (min 15:02 – max
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Ryc. 2. Porównanie prędkości progowej z testu do prędkości średniej z maratonu
Fig. 2. Comparison lactate threshold speed measured in the test and mean marathon speed
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1:09 min ), co może świadczyć o indywidualnym różnym poziomie przygotowania sportowego do biegu maratońskiego.
Trafność prognozy wyniku sportowego w biegu
maratońskim w świetle wyników badań progu
mleczanowego tydzień przed zawodami

A. Prędkość na poziomie progu mleczanowego a średnia prędkość pokonania trasy maratonu przez badanych zawodników
Zgodnie z przyjętymi celami badań własnych podjęto
się zbadania trafności prognozowania wyniki w maratonie mężczyzn w wieku po czterdziestym roku życia
o różnym stażu treningowym na podstawie wyników testu progu anaerobowego. Jak wynika z analizy danych
zamieszczonych na rycinie 2, średnia różnica dla całej
grupy (n = 12) biegaczy między prędkością określoną
w przeprowadzonym teście tydzień przed zawodami
a stwierdzoną na podczas rozgrywania maratonu wynosiła tylko 3,5% (min 0 – max 10,7%). W przeliczeniu na wartości kinematyczne należy przyjąć, że jest
to wartość 0,11 m/s. Jak z powyższego wynika, nie
są to duże różnice i można uważać wyniki przeprowadzonego testu nie tylko za rzetelne, ale i za trafne.
Odzwierciedlały bowiem aktualne, potencjalne możliwości osiągnięcia z wyniku sportowego w biegu maratońskim zawodników o różnym stażu treningowym,
poziomie przygotowania sportowego i doświadczeń
w uprawianiu maratonu.
Między innymi takie stwierdzenie potwierdza analiza danych zamieszczonych w tabeli 1. Z porównania
stażu treningowego oraz wielkości różnic między prędkością ustalaną na poziomie progu mleczajowego oraz
osiągniętą przez zawodników na zawodach wynika, że
różnice między planowaną a realizowaną prędkością
u zawodników z dłuższym stażem wynosiły 2,4% (min
0 – max 6,5%), a z krótkim (1–3 lat) – 4,6% (min 0,7
– max 10,7%). W ujęciu fizycznym prędkości takie różnice kształtowały się w pierwszych relacjach na poziomie 0,08 m/s, a w drugich 0,14 m/s.

Powyższe spostrzeżenia potwierdzają wysokie
wartości współczynnika korelacji prostej (r = 0,97),
określającego siłę związku między średnią prędkością
na zawodach i prędkością określoną w teście. Z analizy
danych dotyczących rangowego rozkładu indywidualnych pomiarów prędkości wynika, że wraz z jej wzrostem następuje poprawa prędkości maratonu. Takie
spostrzeżenia potwierdzają wartości liczbowe przedstawione graficznie na rycinie 3. Z wykresu wynika,
że punkty rozkładają się w otoczeniu prostej, bardzo
blisko od niej, co wskazuje na istnienie zależności liniowej wzrostu prędkości na zawodach od prędkości
testowej. Pozwoliło to na obliczenie równania regresji
liniowej, która jest funkcją liniową postaci: y = a + bx.
W naszym przypadku miała ona następujące wartości:
y = 1,11x – 0,45. Może to oznaczać, że wzrost prędkości progowej (testowej) o 1 m/s dawał przyrost prędkości na zawodach o 1,11 m/s pomniejszoną o 0,45.
B. Rozkład „prędkości progowej” przez badanych zawodników na trasie biegu maratońskiego
Pomiar czasu pokonania przez każdego zawodnika
kolejnych pięciokilometrowych odcinków trasy maratonu pozwolił stwierdzić, z jaką konsekwencją był realizowany na zawodach plan rozkładu „prędkości narzuconej” poprzez zastosowany test progu mleczanowego.
Z przedstawionych danych w tabeli 1 oraz na rycinie
2 wynika, że w większości przypadków wystąpiły niewielkie różnice między założeniami taktycznymi a ich
realizacją. Odnosząc problem zasygnalizowanej zgodności do stażu i zawansowania sportowego biegaczy
można stwierdzić, że wystąpiła duża wprost proporcjonalna zależność między ww. zmiennymi. Podczas
startu w maratonie lepsze wyniki uzyskiwali zawodnicy,
którzy uczestniczyli kolejny raz w zawodach oraz posiadali dłuższy staż treningowy. Jak wynika z wartości
współczynnika korelacji siła związku pomiędzy stażem
treningowym a wynikiem w maratonie była wysoka (r=
–0,81). Wydaje się, że poprawa rekordów życiowych
mogła być skutkiem przede wszystkim krótkotrwałych
i długotrwałych efektów treningowych. Z analizy danych

Tabela 1. Różnice pomiędzy prędkością średnią biegu maratońskiego a prędkością progową biegu uzyskaną podczas testu boiskowego
Table 1. Differences between mean marathon running speed and lactate threshold running speed reached during the field test
Badany
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R.Z.

S.L.

J.Ś.
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Ryc. 3. Zależność pomiędzy prędkością średnią biegu maratońskiego a prędkością progową biegu
Fig. 3. Correlation between mean marathon running speed and lactate threshold running speed

przedstawionych na rycinie 4 wynika, że u zawodników
mniej zawansowanych treningowo i prezentujących
niższy poziom sportowy (RP, SL, AP, RZ) wystąpiła
większa labilność w tempie biegu na zawodach. Z kolei u maratończyków z dłuższym stażem treningowym
daje się zauważyć bardzo duża stabilność prędkości
startowej przy nieznacznym odchyleniu się jej od „prędkości narzuconej”, ale – co należy podkreślić – tylko do
35. km! Jest to bardzo charakterystyczne zjawisko dla
większości badanych. Po 35. km trasy maratonu następowało wyraźne załamanie się zdolności do utrzymania intensywności biegu na określonym poziomie.
Niestety, jak dotąd nie została wyjaśniona przyczyna
zauważonego zjawiska. Wcześniej mówiono tylko
wśród zawodników, że „maraton zaczyna się po trzydziestym kilometrze”, ze względu na narastające zmęczenie i niekiedy konieczność przerwania biegu.
Z własnych badań wynikało, że w analizowanej
grupie mężczyzn po czterdziestym roku życia nie zauważono związku między zakresem spadku prędkości
a wynikiem uzyskanym na zawodach (tab. 2). Wskazuje

na to obliczony współczynnik korelacji (r=0,08). Własne
próby poszukiwania zmiennej niezależnej zjawiska
zmniejszania się efektywności biegu po 35. km trasy
biegu nie dały oczekiwanych rezultatów.
Jak wynika z analizy danych przedstawionych w tabeli 2, nie stwierdzono korelacji między omawianym zjawiskiem a konsekwencją w realizacji założeń taktycznych do ww. 35. km trasy biegu (r = 0,17). Nieco wyższa
siła związku ujawniła się w przypadku uwzględnienia
stażu treningowego (r = 0,39) oraz dynamiki przyrostu
zakwaszenia po przekroczeniu prędkości na poziomie progu mleczanowego (r = 0,45). Jak się wydaje,
zarówno jeden, jak i drugi czynnik wskazuje na duże
znaczenie poziomu wytrenowania i sposobu przygotowania się do zawodów w wyjaśnianiu przyczyn spadku
prędkości w końcowych etapach rozgrywania maratonu. Chociaż wyniki własnych obserwacji wskazywały,
że zasygnalizowane zjawisko nie wiązało się bezpośrednio z doraźnymi efektami na zawodach, wydaje
się jednak, że jest ono ważne i zachęca do podjęcia
dalszych badań w celu poznania jego etiologii, przede
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Ryc. 4. Prędkość średnia na dystansie maratonu w relacji do prędkości progowej wyznaczonej w teście
Fig. 4. Mean running speed during the marathon in relation to lactate threshold running speed measured in test

wszystkim ze względów poznawczych w odniesieniu
do sposobów rozwoju zdolności wytrzymałościowych
maratończyków nie tylko w okresie inwolucji zdolności
wytrzymałościowych po czterdziestym roku życia.

Należy też podkreślić, że spadek prędkości po 35.
km u większości badanych nie miał większego wpływu
na poziom wyników sportowych w biegu maratońskim,
duże znaczenie miał natomiast w wyjaśnianiu przyczyn
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Tabela. 2. Współczynniki korelacji
Table. 2. Correlation coefficients
Wartość współczynnika
korelacji

Zmienne
Spadek prędkości

Wynik w maratonie

0,08

Staż treningowy

Wynik w maratonie

–0,81

Spadek prędkości

Staż treningowy

0,08

Spadek prędkości

Różnica pomiędzy prędkością do 35. km
i prędkością progową

0,17

Różnica pomiędzy prędkością do 35. km
i prędkością progową

Staż treningowy

0,39

Spadek prędkości

Przyrost mleczanu po przekroczeniu progu
mleczanowego

0,45

spadku prędkości w końcowych etapach rozgrywania
maratonu: poziomu wytrenowania i sposobu przygotowania się do zawodów. Chociaż wyniki własnych obserwacji wskazywały, że zasygnalizowane zjawisko nie
wiązało się bezpośredniego z doraźnymi efektami na
zawodach, to wydaje się, że jest ono ważne i zachęca
do podjęcia dalszych badań w celu poznania jego etiologii, przede wszystkim do celów poznawczych sposobów rozwoju zdolności wytrzymałościowych maratończyków znajdujących się nie tylko w okresie inwolucji
zdolności wytrzymałościowych po czterdziestym roku
życia.

Dyskusja
W konkurencjach wytrzymałościowych o długim czasie
trwania jednym z najważniejszych elementów jest wydolność fizyczna aerobowa, rozumiana jako zdolność
do wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych
przy udziale dużych grup mięśniowych bez szybko narastającego zmęczenia oraz warunkujących jego rozwój
zmian w środowisku wewnętrznym organizmu [26].
Wydolność fizyczna obniża się w wyniku procesów
starzenia [1]. Sprawność funkcji zaopatrzenia tlenowego po 25. roku życia stopniowo zmniejsza się [23, 26].
Wykonywanie identycznego, pod względem kosztu
energetycznego, wysiłku w przypadku człowieka starszego stanowi większe obciążenie fizjologiczne organizmu niż ma to miejsce u osób młodych. Postępujące
z wiekiem pogorszenie koordynacji ruchów zwiększa
wydatek energetyczny wysiłku [21].
Od szeregu lat pojawiają się już doniesienia dokumentujące pozytywny wpływ wysiłków fizycznych na

zahamowanie tempa procesów starzenia się [21, 22,
24]. Wśród wielu metod jego stosowania wymienia
się wysiłek o niezbyt dużej intensywności, występujący w prostej formie ruchu, do jakiej zalicza się bieg
[15, 16, 23, 24, 25]. W niektórych koncepcjach jego
taksonomii nazywa się go joggingiem [27]. Za punkt
do określenia jego intensywności przyjmuje się różne
wskaźniki intensywności. Do najbardziej popularnych
zaliczano dotąd odsetkową w stosunku do wartości
maksymalnych częstotliwość skurczów serca [1, 4, 5,
8, 16, 17]. Badania fizjologiczne oraz duża dostępność
prostej w użyciu aparatury diagnostycznej pozwoliły
zwrócić uwagę na bardziej wymierny jego zamiennik
w sporcie wyczynowym, jakim jest stężenie mleczanu
we krwi (la)b [3, 5, 10–14, 20, 22, 24, 25]. Dowiedziono,
że po przekroczeniu pewnego poziomu intensywności
pracy (nawet odległego od maksymalnego), zwiększa
się udział procesów beztlenowych w wysiłkowej przemianie materii, mimo iż równowaga czynnościowa jest
zachowana. Procesy te prowadzą do wzrostu stężenia
mleczanu w komórkach mięśniowych i we krwi, który
bezpośrednio nie powoduje utraty zdolności do kontynuacji generowania zamierzonej wielkości mocy, lecz
raczej stanowi odzwierciedlenie zaburzenia homeostazy wewnątrzmięśniowej [18]. Fakt ten wskazuje na
ważną rolę progu mleczanowego w określaniu zakresów intensywności biegu.
Praktyka dowiodła, że obciążenie fizyczne odpowiadające progowi mleczanowemu jest najbardziej
optymalne do pokonania wysiłków trwających kilka godzin, jakie występują m.in. w biegu maratońskim [23].
Zalicza się je do wysiłków submaksymalnych o długim
czasie trwania (ponad 2 godziny). Zapotrzebowanie
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energetyczne pracy tego rodzaju prawie w całości pokrywane jest przez procesy tlenowe [1, 20, 21,]. Lepsze
możliwości transportu i utylizacji tlenu sprzyjają tolerancji wysiłków długotrwałych [1, 19]. Duże prędkości
progowe uzyskane w teście mogą świadczyć o korzystnym wpływie treningu na sprawność mechanizmów tlenowych. Pożądany efekt w postaci znakomitego wyniku
w konkurencjach wytrzymałościowych można uzyskać
dzięki podniesieniu wydolności aerobowej na wysoki
poziom oraz bardzo ważnej ekonomice biegu i przemian energetycznych w pracujących mięśniach [3].
Trening fizyczny w zależności od czasu trwania oraz
jego intensywności może wpływać na poprawę produkcji mleczanu lub jego utylizacji. W sporcie wyczynowym
prowadzi się badania mające na celu określenie zakresów (min-max) intensywności treningu poprawiającego
skuteczność pracy na poziomie progu mleczanowego
[22]. Obecnie omawiany wskaźnik fizjologiczny jest zatem postrzegany jako najlepszy, a zarazem najpewniejszy punkt odniesienia określający granice skutecznego
obciążenia stymulującego rozwój wydolności w pożądanym kierunku, a tym samym zwiększającego szanse
na powodzenie w rywalizacji sportowej w konkurencjach wytrzymałościowych [12, 18].
Jak dotąd jego przydatność była w małym stopniu
weryfikowana podczas treningu osób uprawiających
sport, a znajdujących się w okresie inwolucji wydolności fizycznej. Zadania tego podjęto się w badaniach
własnych mężczyzn po czterdziestym roku życia, uprawiających amatorsko maraton. Pomijając cele zdrowotne treningu rekreacyjnego osób starszych, obiektywna
i skuteczna ocena stanu wytrenowania, poziomu przygotowania sportowca do udziału we współzawodnictwie wydawała się w obecnych czasach ważna nie tylko
w sporcie kwalifikowanym, ale także w sporcie amatorskim. Zastosowanie w tym celu testu diagnostycznego
okazało się doskonałym rozwiązaniem. Badania własne potwierdziły zjawisko obserwowane w sporcie wyczynowym [1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23], że obciążenie fizyczne oraz intensywność wysiłku odpowiadające
progowi mleczanowemu są najlepszymi wskaźnikami
skuteczności rozkładu wysiłku trwającego kilka godzin,
jaki występuje w biegu maratońskim.
W branej pod uwagę grupie 12 mężczyzn, amatorów biegania, poziom progu mleczanowego stwierdzono przy prędkościach biegu mieszczących się w granicach 2,94–4,44m/s (5’40”/km – 3’45”/km). Powyższe
wartości odbiegały znacząco od prędkości 5,5 m/s (3
min/km), odnotowywanych u maratończyków najwyższego poziomu [1, 2, 19]. Stwierdzono mino to bardzo

wysoką korelację (r = 0,97) między średnią prędkością badanych w biegu maratońskim i w teście progu
mleczanowego, przy dość dużym jej zróżnicowaniu
w zależności od stażu treningowego i poziomu sportowego badanych. W przypadku zawodników, którzy
pokonali dystans maratonu poniżej 3 godzin, różnice
w analizowanych prędkościach nie były duże i wyniosły średnio 0,05 m/s na korzyść prędkości startowej, co
stanowiło 1%. U pozostałych badanych zmiany te były
nieco większe i poza dwoma wyjątkami średnie prędkości z maratonu były mniejsze od progowej o średnio
0,11 m/s, co dało różnicę 3%. Podobny wynik uzyskano
w pracy Mirka i wsp. [13, 14], gdzie zawodnik w niespełna czterogodzinnym wysiłku uzyskał średnią prędkość
z całego dystansu 4% mniejszą niż wartość progowa.
Interesujące wydaje się odnotowane we własnych
obserwacjach zjawisko obniżania się zdolności do utrzymania przez dłuższy czas intensywności wysiłku na określonym poziomie. Zauważono, iż w miarę upływu czasu
biegu i pokonywania trasy maratonu zwiększa się różnica
pomiędzy prędkością wyznaczoną w teście na poziomie
progu mleczanowego a średnią prędkością startową, co
przypomina, jak ważny oprócz intensywności wysiłku jest
również czas jego trwania. W interpretacji tego zjawiska
nie znaleziono dowodów na wyjaśnienie jego etiologii.
Wydaje się, że w kolejnych pracach należałoby skupić
uwagę na istotnym problemie utrzymania danego poziomu mocy, a w przypadku maratończyków – prędkości
biegu, przy zachowanej równowadze kwasowo-zasadowej, która wskazuje na odpowiedni w wysiłkach długotrwałych metabolizm pracujących mięśni [21].
Pomijając powyższą kwestię należy podkreślić,
że uzyskane rezultaty badań potwierdziły możliwość
oszacowania na podstawie prostego testu boiskowego, wykonanego na kilka dni przed startem, wyniku
biegu maratońskiego mężczyzn uprawiających sport
amatorski po czterdziestym roku życia. Wysiłki z grupy progowych zapewniły im odpowiedni metabolizm
mięśniowy na trasie biegu, niezależnie od stażu treningowego i możliwości osiągania rezultatów sportowych na zawodach. Na tej podstawie można sądzić,
że określona intensywność biegu na poziomie progu
mleczanowego może być też przesłanką do ustalenia
zakresów intensywności treningu. W takim przypadku
wydaje się zasadne stosowanie prędkości kilka procent
niższej od wartości progowej, co może dać im komfort
biegu na dystansie docelowym, a także przyczynić się
do poprawy rekordu życiowego.
Warto też podkreślić to, że badania własne dowiodły
ważnej roli stażu treningowego w uzyskaniu wyższego
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poziomu sportowego i tym samym ważnego wskaźnika
potencjalnych możliwości wydolnościowych. Wynika
z tego, że tylko systematycznie stosowane bodźce
obciążeniowe dadzą odpowiedni efekt adaptacyjny.
Należy brać pod uwagę jednak to, że efekt oddziaływań
treningowych może być zróżnicowany w zależności od
okresu ontogenezy i uwarunkowań genetycznych zawodnika oraz wskaźnika odziedziczalności zdolności
motorycznych, które są kształtowane [26].

Wnioski
1. Badania własne wykazały istnienie bardzo pewnej
zależności (r=0,97) pomiędzy takimi parametrami
kinematycznymi, jak progowa prędkość biegu oraz
prędkość średnia z biegu na dystansie maratonu
w grupie biegaczy uprawiających amatorsko sport
po czterdziestym roku życia.

2. Prędkość progową mierzoną w teście boiskowym
u biegaczy amatorów można wykorzystać do prognozy osiągnięcia wyniku w maratonie.
3. Należy podjąć badania nad wyjaśnianiem zjawiska wzrostu różnicy pomiędzy wartością progową
i średnią startową prędkością biegu po pokonaniu
przez biegaczy 35. km trasy maratonu.
4. Prędkości biegu ustalone w teście na poziomie progu mleczanowego mogą być przydatne przy określeniu wskaźników intensywności treningu maratończyków uprawiających sport w okresie inwolucji
ich wydolności fizycznej.
5. Staż treningowy należy uważać za ważny czynnik
sprzyjający osiąganiu pożądanych wskaźników
zdolności wytrzymałościowych (ważnego elementu
struktury sprawności fizycznej ujętej w konwencji
zdrowia) oraz wyników sportowych osób uprawiających jogging po czterdziestym roku życia.
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STRESZCZENIE • SUMMARY
Cel pracy. Ocena współzależności wybranych wskaźników KZM i umiejętności technicznych zapaśników
stylu wolnego.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 20 zawodników w wieku 13–15 lat, trenujących zapasy
w stylu wolnym w Klubie Sportowym ,,Radomka”, których staż treningowy wynosił 2–3,5 lat. Przeanalizowano współzależności 12 wskaźników, charakteryzujących 7 KZM, z 10 elementami techniki walki zapaśniczej,
stosowanymi w pozycji niskiej i wysokiej. Poziom umiejętności technicznych badanych oceniło pięciu wysoko
kwalifikowanych trenerów zapasów.
Wyniki. U ocenianych zapaśników stwierdzono istotne zależności pomiędzy umiejętnościami technicznymi
a większością badanych KZM. Z elementami techniki zapaśniczej najsilniej korelowały: zdolność sprzężenia
ruchów, równowagi dynamicznej, różnicowania kinestetycznego oraz częściowo – dostosowania motorycznego. Najwięcej istotnych zależności z KZM odnotowano natomiast w przypadku następujących elementów
technicznych: rzut wózkiem uchwytem tułowia, rzut wygięciem uchwytem tułowia z tyłu oraz rzut odwrotnym
uchwytem tułowia. Większą siłą zależności z KZM charakteryzowały się elementy techniczne wykonywane
w pozycji niskiej niż wysokiej.
Wnioski. Silne zależności pomiędzy umiejętnościami technicznymi a zdolnością równowagi dynamicznej,
sprzężenia ruchów, różnicowania kinestetycznego oraz dostosowania motorycznego dowodzą ich dużego
znaczenia w procesie treningowym początkujących zapaśników, dlatego też powinno się zwracać uwagę na
ich kształtowanie szczególnie w trakcie pierwszych etapów szkolenia sportowego.
Aim of the work. To evaluate the correlations of selected indices of coordination motor abilities (CMA) and
technical skills of freestyle wrestlers.
Material and methods. Twenty freestyle wrestlers representing the sports club “Radomka” took part in the
research. The age of the examined was 13–15, and their sports experience was between 2 and 3.5 years long. The
correlations between 12 indices (describing 7 CMA) and 10 technical elements of wrestling used in a vertical and
horizontal posture were analyzed. Technical skills were evaluated by five highly qualified wrestling coaches.
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Results. It was confirmed that there occurred significant correlations between technical skills and most CMA
examined in wrestlers. The strongest correlations were observed between elements of wrestling technique and
movement combining, dynamic balance, kinesthetic differentiation and partly motor adjustment. In turn, the largest amounts of significant correlations with CMA were noticed in the following technical elements: trunk grip
gut wrench throw, curve back trunk grip throw and reverse trunk grip throw. Technical elements performed in
a vertical posture revealed stronger correlations with CMA than those done in a horizontal posture.
Conclusions. Strong correlations between technical skills and dynamic balance, movement combining,
kinesthetic differentiation and motor adjustment prove that these CMA are extremely important in a training
process of beginning wrestlers. Therefore, we should pay attention to their development particularly at the earliest stages of training.

Wstęp
Zapasy – ze względu na złożoność czynności ruchowych oraz zmienność warunków ich stosowania – uznawane są za jedną z trudniejszych dyscyplin sportowych
[1–5]. W zespole czynników decydujących o wysokiej
efektywności sportowej w zapasach ważną rolę odgrywają umiejętności techniczne [2, 6, 7]. Definiuje się je
jako nawyki czuciowo-ruchowe, które przez synchronizację wielu czynników w czasie i przestrzeni umożliwiają osiąganie celów sportowych [8].
Przygotowanie techniczne w zapasach, szczególnie
w stylu wolnym, cechuje się wyjątkowo skomplikowaną
strukturą. Technika walki zapaśniczej odznacza się
dużą ilością prostych i złożonych działań – chwytów,
obron, kontrchwytów wykonywanych za pomocą kończyn górnych oraz dolnych. Kształtowanie umiejętności
technicznych wymaga długich lat szkolenia i żmudnych
treningów.
W przygotowaniu technicznym zapaśników szczególne miejsce zajmuje kształtowanie koordynacyjnych
zdolności motorycznych (KZM) [4, 9–13]. Stanowią one
fundament umożliwiający zawodnikom szybkie i efektywne przyswajanie sobie nowych umiejętności ruchowych, a także wyznaczają możliwości ich zastosowania
w warunkach działalności startowej [3, 10, 14, 15]. Na
obecność istotnych współzależności pomiędzy KZM
i umiejętnościami technicznymi zwraca uwagę wielu
badaczy [3, 7, 14, 16]. Uzyskanie wysokiego poziomu
przygotowania technicznego, któremu nie towarzyszy
ukierunkowane rozwijanie KZM – w tym nauczanie nowych czynności ruchowych – będzie zatem utrudnione
[10, 17]. Słusznie uważa się bowiem, że im więcej dany
zawodnik opanował wielostronnych i zróżnicowanych
umiejętności ruchowych, tym bogatsze jest jego doświadczenie ruchowe, a co za tym idzie – tym wyższy
poziom KZM reprezentuje [3, 4, 15, 16].
Większość specjalistów ze sportów walki, w tym
również zapasów [1, 3, 6, 16, 19], jest zgodna, że
między KZM a poziomem umiejętności technicznych

występują istotne zależności. Jednak opinie na temat
ich charakteru nie są jednoznaczne [1, 3, 5, 6, 19, 20].
Podczas gdy jedni autorzy uważają, że wraz ze wzrostem techniki zawodnika wzrasta znaczenie KZM [18,
19], inni nie podzielają tego poglądu [5, 20].
Celem badań była ocena współzależności wybranych KZM i umiejętności technicznych zapaśników stylu wolnego w wieku 13–15 lat.

Materiał i metody badań
W badaniach uczestniczyło 20 zawodników trenujących zapasy w stylu wolnym w Klubie Sportowym
,,Radomka”. Wiek badanych wynosił 13–15 lat
( = 14,2 ± 0,59), a ich staż treningowy wahał się od 2 do
3,5 lat ( = 2,8 ± 0,73).
Analizowano współzależności 12 wskaźników (charakteryzujących 7 KZM) z 10 elementami techniki walki
zapaśniczej. Zastosowano testy motoryczne opisane
w literaturze [15] z modyfikacją własną [21]. Testy te
zostały sprawdzone pod względem rzetelności i trafności [21].
Zdolność różnicowania kinestetycznego oceniono
na podstawie wyniku ,,skoku w dal na 50% maksymalnych możliwości”, zdolność rytmizacji – za pomocą
próby odtworzenia i różnicowania rytmu ,,ćwiczenia 5
cykli”, zdolność orientacji czasowo-przestrzennej oceniano testem ,,podskoki do celu” i na podstawie czasu
,,biegu do kolorowych piłek”, zdolność sprzężenia ruchów również mierzono czasem uzyskanego w próbie
,,przekładanie laski gimnastycznej” i wynikiem ,,skoku
w dal z miejsca z zamachem i bez”, zdolność szybkiej
reakcji określono korzystając z testu ,,chwyt pałeczki
Ditricha”, zdolność dostosowania motorycznego na
podstawie stosunku wyniku ,,skoku w dal z miejsca
przodem i tyłem” oraz stosunku czasu ,,biegu przodem
i tyłem 3×10 m”. Równowagę statyczną określono na
podstawie wyniku próby ,,stanie we wspięciu na palcach obunóż”, zaś dynamiczną wykorzystując test ,,obroty na listwie ławeczki gimnastycznej” [15, 21].
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Ocenie poddano także po pięć podstawowych elementów techniki walki zapaśniczej stylu klasycznego
stosowanych w pozycji wysokiej i niskiej:
a) w pozycji niskiej (w parterze): wózek uchwytem tułowia – prawa strona, wózek uchwytem tułowia –
lewa strona, rzut wózkiem uchwytem tułowia, rzut
wygięciem uchwytem tułowia z tyłu, rzut odwrotnym uchwytem tułowia,
b) w pozycji wysokiej (w stójce): wywrotka uchwytem
ręki, rzut przez biodro uchwytem ręki i szyi, rzut
wygięciem uchwytem tułowia z ręką, wejście w pas
z powaleniem, rzut przez plecy uchwytem ręki.
Szczegółowy opis prób mierzących KZM i elementów technicznych można odnaleźć w literaturze przedmiotu [2 za 1].
Oceny poziomu umiejętności technicznych dokonało pięciu wysoko kwalifikowanych trenerów zapasów.
Jako kryterium przyjęto średnią z trzech ocen – po
uprzednim odrzuceniu dwu skrajnych not: najwyższej
i najniższej. Ocenę – w skali 1–5 punktów – przeprowadzono uwzględniając: pozycję wyjściową i końcową,
poprawność uchwytu (tzw. trzymanie), płynność i harmonię ruchów oraz amplitudę ruchów (w przypadku
rzutów). Zgodność ocen ekspertów ustalono na podstawie współczynnika konkordacji (r = 0,78).
Siłę zależności ustalono na podstawie wielkości
współczynnika korelacji za pomocą programu komputerowego Statistica 6.0.

ZaleǏnoƑđ

sųaba

Wyniki badań
Z danych dotyczących współzależności wybranych
KZM z umiejętnościami technicznymi zapaśników stylu wolnego, które zestawiono w tabeli 1, wynika, że
w większości przypadków występują istotne korelacje.
Na 120 związków 62 (51,7%) – to istotne statystycznie
związki o różnej sile.
Najwyższe współczynniki korelacji wystąpiły między wskaźnikiem E2, oceniającym zdolność równowagi dynamicznej z następującymi umiejętnościami
technicznymi: T10 – rzut przez plecy uchwytem za
rękę, gdzie r = 0,84 (p < 0,01), T5 – ocena techniki
zapaśniczej poprzez rzut odwrotnym uchwytem tułowia z tyłu, gdzie r = 0,80 (p < 0,01), T3 – rzut wózkiem
uchwytem tułowia, gdzie r = 0,79 (p < 0,01), T4 – rzut
wygięciem uchwytem tułowia z tylu, gdzie r = 0,78
(p < 0,01) oraz T7 – rzut przez biodro uchwytem ręki
i szyi, gdzie r = 0,75 (p < 0,01) i T8 – rzut wygięciem
uchwytem tułowia z ręką, gdzie r = 0,72 (p < 0,01).
Ponadto wysokie współczynniki wystąpiły między
wskaźnikiem D1 oceniającym zdolność sprzężenia ruchów z T3, gdzie r = –0,74 (p < 0,01) i T4, gdzie r = –0,70
(p < 0,01) oraz A2 mierzącym zdolność dostosowania
motorycznego z T3, gdzie r = 0,75 (p < 0,01) i T5, gdzie
r = 0,70 (p < 0,01).
Najsłabsze zależności stwierdzono natomiast
między próbą E1 mierzącą równowagę statyczną i T2
oceniającą wózek uchwytem tułowia (lewa strona),
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Fig. 1. The strength of correlations between CMA and technical skills of freestyle wrestlers aged 13–15
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T4 – rzut wygięciem uchwytem tułowia z tyłu, pkt.
T5 – rzut odwrotnym uchwytem tułowia, pkt.
T6 – wywrotka uchwytem ręki, pkt.
T7 – rzut przez biodro uchwytem ręki i szyi, pkt.
T8 – rzut wygięciem uchwytem tułowia z ręką, pkt.
T9 – wejście w pas z powaleniem, pkt.
T10 – rzut przez plecy uchwytem ręki, pkt.

–0,24

–0,08

–0,16

–0,06

–0,23

–0,10

B1

–0,18

–0,22

–0,17

0,42

0,27

0,44

0,24

0,19

0,50*

0,51*

0,54*

0,36

0,33

C1

50

–0,54*

–0,41

–0,56*

–0,62**

–0,40

–0,60**

–0,59**

–0,60**

–0,53*

–0,44

C2

Orientacja czasowo-przestrzenna

–0,58**

–0,50*

–0,61**

–0,22

–0,58**

–0,62**

–0,70**

–0,74**

–0,60**

–0,63**

90

0,47*

0,49*

0,56**

0,36

0,55*

0,57**

0,60**

0,60**

0,61**

0,56*

D2

Sprzężenie
ruchów

D1

A1 – skok w dal z miejsca przodem i tyłem, %
A2 – bieg przodem i tyłem 3×10m, %
B1 – odtworzenie rytmu ćw. 5 cykli, błąd w s
B2 – różnicowanie rytmu ćw. 5 cykli, błąd w s
C1 – podskoki do celu, %
C2 – bieg do kolorowych piłek, s
D1 – przekładanie laski gimnastycznej, s
D2 – skok w dal z miejsca z zamachem i bez, %
E1 – stanie we wspięciu na palcach obunóż, s
E2 – obroty na listwie ławeczki gimnastycznej, liczba

15

–0,39

0,14

–0,38

–0,50*

–0,17

–0,45*

–0,39

–0,36

–0,16

–0,17

B2

Rytmizacja

–0,61**

Uwagi: istotność statystyczna na poziomie * – 0,05; ** – 0,01;

istotne korelacje (%)

0,26

0,53*

T6

T9

0,46*

T5

0,40

0,42

T4

T8

0,50*

T3

0,22

0,43

T2

T7

0,47*

A1

Dostosowanie
motoryczne

T1

Umiejętności
techniczne

Pozycja niska

Pozycja wysoka

Koordynacyjne zdolności motoryczne

Table 1. Correlations between selected indices of CMA and technical skills of freestyle wrestlers aged 13–15
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0,84**
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0,79**
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0,45*

E2

dynamiczna

30

–0,35

–0,19

–0,43

–0,41

–0,45*

–0,42

–0,48*

–0,49*

–0,33

–0,35

F1

Szybka
reakcja

70

0,38

0,58**

0,53*

0,23

0,66**

0,41

0,57**

0,51*

0,63**

0,64**

G1

Różnicowanie

F1 – chwyt pałeczki Ditricha, cm
G1– skok w dal na 50% maksymalnych możliwości, %

0

0,31

0,13

0,23

–0,13

0,15

0,19

0,23

0,15

0,02

0,04

E1

statyczna

Równowaga

Tabela 1. Zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami KZM a umiejętnościami technicznymi zapaśników stylu wolnego w wieku 13–15 lat
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r = 0,02 (p > 0,05) oraz T1 tj. wózkiem uchwytem tułowia wykonywanym w prawą stronę, gdzie r = 0,04
(p > 0,05) (tab. 1.).
Najwięcej zależności odnotowano o słabej sile
związku przy r < 0,49 (56,7%). Najmniej korelacji zauważono o silnej sile związku przy r = 0,70 – 0,99 (8,3%). W
przypadku zależności przy r = 0,50 – 0,69 ilość otrzymanych współczynników stanowiła 35% wszystkich
analizowanych (ryc. 1).
Najsilniej skorelowanymi KZM z ocenianymi elementami technicznymi okazały się sprzężenie ruchów
(90%), równowaga dynamiczna (90%), różnicowanie
kinestetyczne (70%) oraz częściowo dostosowanie
motoryczne (60%), choć w przypadku tej zdolności
silne zależności wystąpiły jedynie ze wskaźnikiem
A2. W zdolności równowagi statycznej rytmizacji oraz
orientacji czasowo-przestrzennej analizowane powiązania okazały się w większości nieistotne statystycznie
(p > 0,05).
Analizując zależności pomiędzy umiejętnościami
technicznymi a badanymi KZM, najwyższe współczynniki korelacji odnotowano w rzucie wózkiem uchwytem
tułowia (wskaźnik T3; 66,7%), w rzucie wygięciem
uchwytem tułowia z tyłu (wskaźnik T4; 66,7%) oraz
rzucie odwrotnym uchwytem tułowia (wskaźnik T5;
66,7%). Najsłabsze powiązania z KZM odnotowano

liczba

natomiast w przypadku rzutu przez biodro uchwytem
ręki i szyi (wskaźnik T7; 33,3%), wejścia w pas z powaleniem (wskaźnik T9; 33,3%) oraz w rzucie przez plecy
uchwytem za rękę (wskaźnik 10; 41,7%).
Na uwagę zasługuje fakt, że siła zależności KZM
z elementami techniki zapaśniczej wykonywanej w pozycji niskiej, jak i wysokiej okazała się zróżnicowana.
Umiejętności techniczne stosowane przez zapaśników
w tzw. „parterze” korelowały z KZM istotnie statystycznie
w 37, a w pozycji wysokiej – w 25 przypadkach (ryc. 2).
Największe różnice w sile korelacji umiejętności
technicznych z KZM zauważono w odniesieniu do:
zdolności orientacji czasowo-przestrzennej, dostosowania motorycznego i sprzężenia ruchów. W przypadku
zdolności równowagi, różnicowania kinestetycznego,
rytmizacji i szybkiej reakcji nie odnotowano większych
różnic w zależnościach z umiejętnościami technicznymi przy podziale na elementy techniczne wykonywane
w pozycji niskiej i wysokiej (ryc. 2).

Dyskusja i wnioski
Badania przeprowadzone na zapaśnikach stylu wolnego w wieku 13–15 lat potwierdziły opinię wielu specjalistów zajmujących się sportami walki, że pomiędzy KZM
i umiejętnościami technicznymi wystąpiły wzajemne
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Ryc. 2. Różnice w ilości istotnych korelacji KZM z umiejętnościami technicznymi wykonywanymi przez zapaśników w pozycji wysokiej
i niskiej
Fig. 2. Differences in the number of significant correlations between CMA and technical skills of wrestlers in horizontal and vertical
posture
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zależności [1, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16]. Stanowią one zatem integralne elementy struktury rzeczowej treningu
sportowego (przygotowania technicznego) [3].
Stwierdzono istotne zależności między umiejętnościami technicznymi a większością badanych KZM.
Największą siłę związków z umiejętnościami technicznymi miały: sprzężenie ruchów, równowaga dynamiczna, różnicowanie kinestetyczne oraz częściowo dostosowanie motoryczne. Dowodzi to ich istotnego znaczenia w tej tak złożonej dyscyplinie sportu. Uzyskane dane
sugerują również, że podczas szkolenia sportowego
początkujących zapaśników szczególną uwagę powinno zwracać się na kształtowanie tych KZM. Zdolność
szybkiej reakcji (reakcja prosta), równowagi statycznej,
rytmizacji oraz orientacji czasowo-przestrzennej nie
wykazują tak silnych zależności z badanymi elementami technicznymi. Może to świadczyć o ich mniejszym
znaczeniu. W przypadku szybkiej reakcji panuje pogląd,
że stanowi ona jedną z wiodących KZM w zapasach [3,
5, 6]. Najprawdopodobniej jednak dotyczy to jedynie reakcji złożonej. Uzyskane dane zbliżone są do wyników
badań zapaśników stylu klasycznego [7].
Na uwagę zasługuje fakt, iż większą siłą zależności z poszczególnymi wskaźnikami KZM charakteryzowały się elementy techniki zapaśniczej wykonywane
w pozycji niskiej. Dotyczy to szczególnie zdolności
sprzężenia ruchów, równowagi dynamicznej, różnicowania kinestetycznego i dostosowania motorycznego.
Najprawdopodobniej związane jest to z występowaniem w zapasach w stylu wolnym większej różnorodności działań technicznych wykonywanych w pozycji niskiej niż wysokiej. Również trudniejsze warunki zastosowania danej techniki wymagają od zawodnika odpowiedniego poziomu KZM. Badane elementy techniczne
stosowane w tzw. parterze charakteryzują się wyższą
złożonością koordynacyjną i trudnością wykonania, np.
przez wykonywanie chwytów (działań w ataku i obro-

nie) dodatkowo kończynami dolnymi. Wpływa to również na dominację pozycji średniej i niskiej względem
pozycji wysokiej podczas walki zapaśniczej.
Biorąc pod uwagę siłę zależności z podstawowymi
umiejętnościami technicznymi takich KZM, jak sprzężenie ruchów, równowaga dynamiczna, dostosowanie
motoryczne, różnicowanie kinestetyczne, można przypuszczać, że należą one do wiodących dla zapasów
na tym etapie szkolenia sportowego. Jak pokazały badania [11, 22, 23], celowe akcentowanie kształtowania
wybranych KZM w treningu zapaśniczym zwiększa
efektywność nauczania i doskonalenia umiejętności
technicznych głównie na etapie szkolenia wszechstronnego i ukierunkowanego. Dane dotyczące wiodących
KZM można wykorzystać jako cenne wskazówki podczas naboru i selekcji w pracy szkoleniowej.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków:
1. U zapaśników stylu wolnego w wieku 13–15 lat
w większości ocenianych współczynników korelacji
między KZM a poziomem umiejętności technicznych stwierdzono istotne statystycznie zależności.
2. Najsilniej korelowały z elementami techniki zapaśniczej: zdolność sprzężenia ruchów, równowagi
dynamicznej, różnicowania kinestetycznego oraz
częściowo dostosowania motorycznego. Natomiast
największe ilości istotnych zależności z KZM miały następujące elementy techniczne: rzut wózkiem
uchwytem tułowia, rzut wygięciem uchwytem tułowia z tyłu oraz rzut odwrotnym uchwytem tułowia.
3. Większą siłą zależności z KZM charakteryzowały
się elementy techniczne wykonywane w pozycji niskiej niż wysokiej.
4. Praktycy zapaśniczego treningu sportowego,
szczególnie podczas pierwszych etapów szkolenia,
powinni zwracać uwagę na kształtowanie wiodących KZM.
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STRESZCZENIE • SUMMARY
Cel badań. Ocena różnic w poziomie wydolności beztlenowej między ośmio- i jedenastoletnimi chłopcami
trenującymi piłkę nożną.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 39 osób, w tym 20 chłopców w wieku 8 lat i 19 chłopców
w wieku 11 lat. Wszyscy badani regularnie uczęszczali na treningi piłki nożnej. W celu dokonania oceny wielkości maksymalnej mocy anaerobowej zastosowano zmodyfikowaną 20-sekundową wersję testu Wingate. Przed
testem wysiłkowym wykonano pomiary wskaźników antropometrycznych.
Wyniki badań. Wielkość całkowitej pracy (Wglob.) wykonanej w czasie testu kształtowała się na poziomie 3,59
kJ w grupie ośmiolatków i 5,62 kJ w grupie chłopców jedenastoletnich. Maksymalna moc anaerobowa (MAP)
wyniosła u jedenastolatków 337,2 W i była wyższa o 119,4 W od wyniku uzyskanego przez grupę młodszych
chłopców (217,7 W). Średnia wielkość mocy (Pśr.) również istotnie różnicowała obie grupy. W grupie badanych
ośmiolatków Pśr. była równa 192,7 W, podczas gdy w grupie chłopców w wieku jedenastu lat wynosiła średnio
300,2 W. Pozostałe analizowane parametry, tj. przeliczone na kilogram masy ciała wielkości MAP i Pśr., spadek
mocy oraz czas osiągnięcia maksymalnej mocy anaerobowej, wykazały także statystycznie istotne różnice między
badanymi grupami – na korzyść chłopców starszych. Znamiennych różnic międzygrupowych nie odnotowano
jedynie w przypadku czasu utrzymania MAP (tu).
Wnioski. Na podstawie wyników badań stwierdzono istotnie wyższy poziom wydolności anaerobowej
u badanych jedenastolatków w porównaniu z grupą chłopców ośmioletnich, co wskazuje, że mają oni większe
predyspozycje do wykonywania krótkotrwałych wysiłków o supramaksymalnej intensywności.
Aim of the work. To examine differences in anaerobic capacity between 8- and 11-year-old soccer players.
Material and methods. 39 subjects participated in the study, including 20 boys aged 8 years and 19 boys
aged 11 years. All participants regularly attended soccer training. Anaerobic capacity was evaluated by a modified 20-seconds Wingate test, which allowed to determine the ability to perform physical activities with maximal
intensity. Before the test, anthropometric indicators were measured.
Results. The value of the total work performed during the test (Wglob.) reached the level of 3.59 kJ in the 8-year -olds, and 5.62 kJ in the 11-year-old boys. Maximal anaerobic power (MAP) reached significantly higher values in
11-year-old boys (337.2 W) in relation to the results obtained by the group of 8-years old soccer players (217.7 W).
The value of mean power (Pmean) also differentiated significantly the examined groups. In 8-year-old boys mean
power was equal 192.7 W, while in a group of boys aged 11 years – 300.2 W. The other analyzed parameters:
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the relative value of MAP and Pmean., the power drop, the time to achieve maximal anaerobic power also showed
statistically significant differences between the groups. There were no significant differences in the time to
maintenance maximal anaerobic power.
Conclusions. Test results show a significantly higher level of anaerobic capacity in 11-year-old soccer players
compared with a group of 8-year-old boys. This means that they have much higher predispositions to perform
short-term efforts with supramaximal intensity.

Wstęp

Materiał i metody

Najważniejszym parametrem wskazującym na poziom wydolności beztlenowej jest maksymalna moc
anaerobowa (MAP). Przydatne do oceny zdolności do
wykonywania supramaksymalnych wysiłków o krótkim
czasie trwania są również: wielkość pracy całkowitej
wykonanej podczas wysiłku, wartość mocy średniej,
czas uzyskania i utrzymania MAP oraz tempo spadku
maksymalnej mocy anaerobowej.
Zdolność generowania maksymalnej mocy w krótkim czasie odgrywa zasadniczą rolę w takich dyscyplinach sportowych, jak biegi i pływanie na krótkich
dystansach, skoki, pchnięcia, rzuty czy podnoszenie
ciężarów [1]. Oprócz konkurencji, w których wydolność
anaerobowa w decydujący sposób wpływa na osiągane wyniki, odgrywa ona również istotną rolę w dyscyplinach, w których wymagany jest równocześnie wysoki
poziom wydolności tlenowej. Należą do nich przede
wszystkim gry zespołowe, w tym również piłka nożna.
Podczas meczu zawodnicy pokonują średnio 10–11,5
km, z czego na marsz i bieg o niskiej intensywności
przypada około 8–9 km, a pozostałe 1,5–2,5 km – to
bieg o maksymalnej lub supramaksymalnej intensywności [2]. Oznacza to, że piłkarze wykorzystują prawie
wszystkie źródła zaopatrzenia energetycznego mięśni:
tlenowe, tlenowo-beztlenowe, beztlenowo-glikolityczne
i beztlenowo-fosfagenowe [3].
We współczesnym futbolu coraz większą uwagę
zwraca się na przygotowanie fizyczne zawodników.
Dobrymi wynikami sportowymi na arenie międzynarodowej legitymują się bowiem ci zawodnicy, którzy począwszy od wieku wczesnoszkolnego byli poddawani
długoletnim treningom piłkarskim. A zatem trening, prowadzony w młodym wieku, odgrywa znaczącą – jeśli
nie najważniejszą – rolę w rozwoju kariery sportowej.
Celem badań była ocena różnic w poziomie wydolności beztlenowej ośmio- i jedenastoletnich chłopców
trenujących piłkę nożną w kontekście zmian zdolności ustroju do wykonywania wysiłków krótkotrwałych
o maksymalnej i supramaksymalnej mocy, jakie zachodzą u młodych piłkarzy wskutek przemian rozwojowych
oraz systematycznego treningu piłkarskiego.

Do badań zakwalifikowano łącznie 39 chłopców, zawodników szkółki piłkarskiej klubu TS Wisła Kraków. Badanych
podzielono na dwie grupy, w zależności od wieku.
Pierwszą 20-osobową grupę stanowili chłopcy w wieku
8 lat, którzy od roku uczęszczali na treningi, a w skład
drugiej 19-osobowej grupy weszli chłopcy w wieku 11 lat,
którzy systematycznie trenowali piłkę nożną od czterech
lat. Chłopcy ośmioletni trenowali 2 razy w tygodniu po 70
minut, natomiast chłopcy jedenastoletni odbywali 3 treningi tygodniowo, po 90 minut każdy.
W celu dokonania oceny poziomu maksymalnej
mocy anaerobowej przeprowadzono skrócony, 20-sekundowy test Wingate. Obciążenie wysiłkowe, wyliczane indywidualnie w stosunku do masy ciała każdego
badanego, wynosiło 7,5% masy ciała.
Test wysiłkowy poprzedzał pomiar wskaźników antropometrycznych: wysokości ciała (BH), masy ciała
(BM), procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (%F),
masy tkanki tłuszczowej (FM) i masy ciała szczupłego
(LBM). Pomiary te pozwoliły określić udział komponenty aktywnej i biernej w ogólnej masie ciała badanych.
Przed każdym testem maksymalnej mocy anaerobowej (MAP) przeprowadzano czterominutową
rozgrzewkę na cykloergometrze, którą wykonywano
w rytmie 60 obr./min z obciążeniem wynoszącym 40%
maksymalnej mocy tlenowej, wyznaczonej wcześniej
podczas wysiłku stopniowanego. W połowie rozgrzewki zastosowano pięciosekundowe przyspieszenie rytmu
pedałowania do szybkości zbliżonej do maksymalnej.
Do oceny składu ciała (BM, LBM, %F, FM) wykorzystano wagę elektroniczną „Tanita” Body Composition
Analyzer, model TBF-300. Wysokość ciała (BH) mierzono za pomocą antropometru. Wszystkie próby wysiłkowe przeprowadzono na ergometrze rowerowym
Monark 818 E. Wbudowany precyzyjny miernik czasu
każdego obrotu na cykloergometrze, w połączeniu ze
specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym,
pozwolił na wyliczenie wielkości mocy mięśni kończyn
dolnych w czasie testu. Analizie poddano: globalną
wielkość wykonanej pracy (Wglob.), maksymalną moc
anaerobową (MAP), średnią wielkość mocy (Pśr.), tem-
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po spadku mocy (spadek P) oraz czas osiągnięcia (to)
i utrzymania (tu) mocy maksymalnej.
Otrzymane wyniki poddano podstawowej analizie
statystycznej (średnia arytmetyczna – –x i odchylenie
standardowe – SD). W celu stwierdzenia istotności
różnic międzygrupowych w zakresie poszczególnych
parametrów zastosowano analizę statystyczną testem
t-Studenta. Poziom prawdopodobieństwa (p), wynoszący 0,05, uznano za granicę statystycznej istotności
(różnice istotne przy p<0,05).

Wyniki
Wysokość ciała (BH) chłopców w wieku 8 lat wynosiła
średnio 135 cm, natomiast jedenastolatków – 148,7 cm
(tab. 1). Przeciętna masa ciała (BM) ośmiolatków – to
28,9 kg, natomiast chłopców jedenastoletnich – 37,1 kg.
Analiza procentowej zawartości tkanki tłuszczowej
w organizmie (%F) wykazała, że u chłopców ośmio-

letnich wyniosła ona 14,8%, a więc znacznie więcej
niż u jedenastolatków (11,2%). U chłopców w wieku
11 lat przeciętna wielkość beztłuszczowej masy ciała
(LBM) kształtowała się na poziomie 32,8 kg, natomiast
u ośmiolatków była istotnie niższa i wynosiła 24,6 kg.
Spośród parametrów antropometrycznych jedynie
masa tkanki tłuszczowej nie wykazała statystycznie
istotnych różnic między grupami. Pozostałe parametry
istotnie różnicowały obie badane grupy wiekowe.
Wyniki uzyskane przez badanych w zakresie całkowitej pracy wykonanej podczas wysiłku wykazały największe zróżnicowanie międzygrupowe. W grupie ośmiolatków średni poziom Wglob. wyniósł 3,59 kJ, a starsi chłopcy
uzyskiwali wyniki średnio o 2,03 kJ lepsze. Oznacza to,
że całkowita praca wykonana przez ośmiolatków stanowiła zaledwie 63,9% pracy wykonanej w tym samym
czasie przez chłopców jedenastoletnich (tab. 2).
U chłopców w wieku 8 lat średnia wielkość maksymalnej mocy anaerobowej (MAP) wyniosła 217,7 W

Tabela 1. Charakterystyka antropometryczna badanych chłopców (* – różnice istotne)
Table 1. Anthropometric characteristic of examined boys (* – significant differences)
BH
[cm]

BM
[kg]

%F
[%]

FM
[kg]

LBM
[kg]

134,95

28,90

14,77

4,35

24,55

4,83

2,95

3,89

1,59

1,97

148,68

37,07

11,17

4,23

32,84

4,84

3,93

3,27

1,62

2,80

d (CH11–CH8)

13,73*

8,17*

–3,60*

–0,12

8,29*

CH8 [%] (CH11 = 100%)

90,8

78,0

132,2

102,8

74,8

–
x
CH8

SD
–
x

CH11

SD

Tabela 2. Różnice między grupami 8- i 11-letnich chłopców w zakresie parametrów charakteryzujących poziom wydolności beztlenowej
(* – różnice istotne)
Table 2. Differences between 8- and 11-year-old boys in indicators of anaerobic capacity (* – significant differences)
Wglob.
[kJ]

MAP
[W]

MAP
[W · kg 1]

Pśr.
[W]

Pśr.
[W · kg 1]

–
x

3,59

217,72

7,53

192,67

6,65

SD

0,56

28,55

0,55

28,86

–
x

5,62

337,16

9,14

SD

0,67

43,25

d (CH11–CH8)

2,03*

CH8 [%] (CH11=100%)

63,9

CH8

CH11

to
[s]

tu
[s]

0,08

13,88

4,20

0,58

0,05

2,90

1,83

300,19

8,15

0,12

10,98

4,77

0,72

35,99

0,63

0,05

2,30

1,41

119,44*

1,61*

107,52*

1,50*

0,04*

–2,90*

0,57

64,6

82,4

64,2

81,6

66,7
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Spadek P
[W · kg 1 · s 1]

126,4

88,1
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i była niższa o 119,4 W w porównaniu z grupą jedenastolatków. Średnia wartość MAP chłopców w wieku
11 lat wyniosła 337,2 W. Wielkości maksymalnej mocy
anaerobowej po przeliczeniu na kilogram masy ciała również istotnie różnicowały obie grupy badanych
chłopców. W młodszej grupie wiekowej MAP – po zrelatywizowaniu do masy ciała – była równa 7,5 W ∙ kg−1.
U jedenastolatków średnia arytmetyczna tego parametru wyniosła natomiast 9,1 W ∙ kg−1 (d = 1,61 W ∙ kg−1).
Analizując wartości średniej mocy przypadającej na
jeden obrót podczas próby wysiłkowej również stwierdzono występowanie istotnych różnic. Badani w wieku
8 lat uzyskiwali bowiem wyniki średnio na poziomie
192,7 W, a w przypadku chłopców jedenastoletnich
analogiczne wartości były wyższe o 107,5 W – średnia
arytmetyczna dla grupy starszych chłopców przekroczyła 300 W na jeden obrót (tab. 2). Po przeliczeniu
wartości mocy średniej na kilogram masy ciała badanych stwierdzono, iż różnice były nieco mniejsze, lecz
nadal statystycznie istotne. Starsi chłopcy uzyskiwali
przeciętnie 8,2 W ∙ kg−1, a wyniki młodszych chłopców
były niższe o 1,5 W ∙ kg−1 i wynosiły 6,7 W ∙ kg−1.
Analiza współczynnika spadku mocy w trakcie próby na cykloergometrze wykazała znaczące różnice
pomiędzy obu badanymi grupami. W grupie osobników
młodszych spadek mocy wyniósł 0,08 W ∙ kg−1 ∙ s−1 i był
mniejszy o 0,04 W ∙ kg−1 ∙ s−1 od wyników odnotowanych
u chłopców jedenastoletnich. Średni czas osiągnięcia
maksymalnej mocy beztlenowej wyniósł u ośmiolatków
13,9 s i był o 2,9 s dłuższy niż u chłopców w wieku
jedenastu lat.
Jedynym parametrem, który nie wykazał statystycznie istotnych różnic międzygrupowych był czas
utrzymania maksymalnej mocy anaerobowej. W grupie
chłopców ośmioletnich tu wyniósł średnio 4,2 s i był
o zaledwie 0,57 s krótszy niż u starszych badanych.

Dyskusja
Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających
kształtowanie poziomu wydolności fizycznej organizmu
w każdym okresie życia jest regularny trening sportowy. Wielu badaczy potwierdziło korzystny wpływ
treningu na poziom wydolności anaerobowej dzieci [1,
4–8]. Systematyczny trening sportowy skutkuje zwiększeniem tolerancji organizmu na wzrost koncentracji
mleczanu, a to z kolei przekłada się na wzrost zdolności wysiłkowych ustroju [1, 8].
Z literatury przedmiotu wynika, że zrelatywizowane
do masy ciała wartości maksymalnej mocy anaerobo-

wej w okresie od ósmego do trzynastego roku życia
wykazują zbliżony poziom [9]. Opinii tej nie potwierdzają natomiast rezultaty badań własnych, ponieważ między badanymi chłopcami w wieku 8 i 11 lat stwierdzono
istotne statystycznie różnice w wielkościach wszystkich
opisywanych parametrów (z wyjątkiem czasu utrzymania MAP). Należy jednak pamiętać, iż w badaniach własnych wzięli udział chłopcy trenujący piłkę nożną, co
niewątpliwie w sposób znaczący wpłynęło na roczne
przyrosty MAP.
Zestawiając wyniki badań własnych z przeprowadzonymi przez Falgairette i wsp. [10] można stwierdzić,
iż badani chłopcy ośmioletni osiągnęli zdecydowanie
wyższe wartości relatywne MAP i Pśr. (odpowiednio
7,53 W ∙ kg−1 i 6,65 W ∙ kg−1) od uzyskanych przez
swoich nietrenujących rówieśników (6,2 W ∙ kg−1 i 4,7
W ∙ kg−1). Oznacza to, że już niespełna rok systematycznego treningu piłkarskiego może znacząco wpłynąć na poziom wydolności anaerobowej chłopców. Do
podobnych wniosków prowadzi porównanie wyników
badań własnych z rezultatami uzyskanymi przez innych autorów [11]. Nietrenujący chłopcy dziewięcioletni osiągnęli w tych badaniach średnią wielkość mocy
na poziomie 180,7 W. Wartość ta jest znacznie niższa
od stwierdzonej u badanych ośmiolatków (192,7 W).
Podobne różnice odnotowano w przypadku chłopców
jedenastoletnich. We wspomnianych badaniach [11]
jedenastoletni piłkarze osiągnęli moc średnią równą
207,8 W, natomiast MAP wyniosła 267,0 W. W badaniach własnych chłopcy w wieku 11 lat uzyskali rezultaty Pśr. równe 300,2 W oraz MAP na poziomie 337,2 W.
Porównanie otrzymanych wyników z badaniami Klimka
[12], w których wzięły udział dzieci dziesięcioletnie, również wykazuje wyższość młodych piłkarzy. Zarówno
wartości bezwzględne, jak i zrelatywizowane do masy
ciała takich parametrów, jak maksymalna moc anaerobowa, średnia wielkość mocy oraz globalna ilość wykonanej pracy, okazały się znacznie wyższe u badanych
jedenastolatków niż u porównywanych z nimi chłopców
w wieku 10 lat. Wielkości tych różnic są na tyle duże,
że wydaje się mało prawdopodobne, aby wynikały jedynie z różnicy wieku. Ponadto jedenastoletni piłkarze
uzyskali względne wyniki MAP wyższe o 0,6 W ∙ kg−1,
a w przypadku Pśr. większe o 0,8 W ∙ kg−1 niż chłopcy
dwunastoletni trenujący pływanie [1].
Maksymalna moc anaerobowa oraz moc średnia –
to dwa najważniejsze parametry fizjologiczne, których
pomiaru dokonuje się podczas testu Wingate. Wielkość
MAP jest wskaźnikiem efektywności mechanizmu
fosfagenowego, natomiast Pśr. jest silnie powiązana
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z procesem glikolizy beztlenowej [13]. We własnych
badaniach wskaźnik Pśr. ∙ MAP−1 był wyższy u jedenastolatków i wyniósł 89,2%, w porównaniu do 88,3%
u chłopców ośmioletnich. Wyniki obu grup okazały się
wyższe od osiągniętych przez dwunastolatków w badaniach Cempli i Klimka [13], które wynosiły 85,8%.
W innych badaniach [7], przeprowadzonych na licznej grupie młodych piłkarzy czołowych klubów krakowskich (w wieku 12–18 lat), potwierdzono wpływ treningu
piłkarskiego na wzrost uzyskiwanych wartości MAP, Pśr.
i Wglob. (w wielkościach bezwzględnych i relatywnych).
Wykazano również, że u osób trenujących wraz z wiekiem skraca się czas osiągnięcia MAP. We własnych
badaniach wielkość ta istotnie różnicowała chłopców
ośmio- i jedenastoletnich (różnica 26,4%), co potwierdza występowanie tej tendencji.
Badania innych autorów wskazują na pozytywny
wpływ treningu sportowego na rozwijanie zdolności
dzieci do wykonywania wysiłków o charakterze anaerobowym, także w innych niż piłka nożna dyscyplinach,
jak np. pływanie [5,8] czy wioślarstwo [4]. Interesujące
okazują się zwłaszcza wyniki badań przeprowadzonych na grupie chłopców saudyjskich [14]. Wykazano
w nich, że osiągane wartości Pśr. i MAP nie różnicowały
istotnie trenujących i nietrenujących czternastoatków,
a co za tym idzie – wpływ treningu na wydolność anaerobową młodych piłkarzy był umiarkowany.

Reasumując, wartość maksymalnej mocy anaerobowej, będącej głównym wskaźnikiem poziomu wydolności beztlenowej, okazała się u jedenastoletnich
chłopców istotnie wyższa od odnotowanej u chłopców
w wieku 8 lat. Oznacza to, że grupa starszych chłopców charakteryzowała się znacznie większymi predyspozycjami do wykonywania krótkotrwałych wysiłków
o supramaksymalnej intensywności, co znajduje swoje
potwierdzenie w literaturze przedmiotu [9, 12, 15].

Wnioski
1. Chłopcy w wieku 11 lat, trenujący piłkę nożną, charakteryzowali się wyższym poziomem wydolności
anaerobowej w porównaniu do ośmiolatków, co
świadczy o większych zdolnościach do wykonywania supramaksymalnych wysiłków fizycznych
o krótkim czasie trwania.
2. Wielkości maksymalnej mocy anaerobowej, a także
innych ściśle z nią powiązanych parametrów, przydatnych do oceny poziomu wydolności beztlenowej, były istotnie wyższe w grupie jedenastoletnich
chłopców – zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i relatywnych do masy ciała.
3. Czas utrzymania maksymalnej mocy anaerobowej,
jako jedyny z badanych parametrów, nie wykazał
istotnych różnic między badanymi grupami.
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SUMMARY • STRESZCZENIE
Cel pracy. Jednym z elementów osiągania dojrzałości szkolnej przez dzieci jest aktywność motoryczna,
która obejmuje proces lateralizacji zintegrowany z asymetrią ciała. Celem pracy była ocena zmian asymetrii
funkcjonalnej w okresie trzech lat.
Materiał i metody. Do określenia lateralizacji wykorzystano test kierunku asymetrii funkcjonalnej (Koszczyc,
Sekita 1998), który składa się z 10 prób. Dwie próby testu, pierwsza i ostatnia, odnoszą się do czynności podlegających kontroli społecznej, pozostałe dotyczą kierunku stronności ręki nogi oraz oka badanych. Materiał badawczy
zebrano w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych 2PO5D O5826 nt. Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal, prowadzonego metodą eksperymentu pedagogicznego w latach 2004–2007.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 we Wrocławiu wybrano losowo dwie klasy zerowe i dwie klasy
pierwsze, wyróżniono dwie grupy eksperymentalne i dwie kontrolne (siedmio- i ośmiolatków). W grupach eksperymentalnych, realizując cele dydaktyczne, nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego wykorzystywał podczas
zajęć (dwa razy w tygodniu – do 45 minut) piłki edukacyjne Edubal. Szczegółowe treści tych zajęć nauczyciele
opracowywali w autorskich scenariuszach dla poszczególnych obszarów tematycznych, ujętych zgodnie z minimum programowym i planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W przeprowadzonym eksperymencie
pedagogicznym zmienną niezależną było wykorzystanie w procesie dydaktycznym piłek edukacyjnych, które
miały ułatwić zmiany w asymetrii funkcjonalnej (zmienna zależna).
Wyniki i wnioski. Analiza zebranego materiału badawczego wykazała korzystne tendencje w grupach
eksperymentalnych w odniesieniu do kierunku i rodzaju profili badanych zmiennych zależnych. Istnieje atrakcyjny sposób łączenia aktywności ruchowej z realizacją celów dydaktycznych w doskonaleniu profili asymetrii
funkcjonalnej.
Aim of the work. One of the elements of attaining school maturity by children is the motor activity, which
involves the process of lateralisation integrated with the asymmetry of the body. The aim of this paper was the
assessment of changes with respect to the functional asymmetry within a period of three years.
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Material and methods. In order to determine lateralisation, we used the test of direction of functional asymmetry (Koszczyc, Sekita 1998), which consists of ten trials. Two trials of the test, the first and the last one, refer
to activities which undergo social control, while the remaining ones refer to the direction of sidedness of the
hand, leg and eye of the informants.
The research material was collected as part of the grant awarded by the State Committee for Scientific Research
No. 2PO5D O5826 entitled Integrated Education with the Usage of Edubal Educational Balls and it was carried
out using the method of pedagogic experiment in the years 2004–2007. In the School Kindergarten Complex No.
8 in Wrocław two zero classes and two first classes were selected at random, in which two experimental and
two control groups (of seven- and eight-year-olds) were distinguished. In the experimental groups, while attaining the didactic goals, the early school education teacher made use of the Edubal educational balls in classes,
two classes per week, each of them lasting no longer than 45 minutes. Detailed syllabi of these classes were
developed in the original scenarios of teachers for individual thematic fields, included in accordance with the
programme minimum and the didactic-upbringing schedule of the school. In the control groups the didactic process was conducted in the traditional way. In the conducted pedagogic experiment the independent variable was
the usage of educational balls in the didactic process, which were supposed to facilitate changes with regard to
the functional asymmetry (dependent variable).
Results and conclusions. The analysis of results of the collected research material indicated favourable
tendencies in the experimental groups both with respect to the direction and the kind of profiles of the examined
dependent variables. There is an attractive method of combining motor activity with the attainment of didactic
goals in improving the profiles of functional asymmetry.

Wprowadzenie
W ontogenezie rozwój ruchowy dziecka w okresie
przedszkolnym stanowi ważne ogniwo motoryki ze
względu na uzewnętrznienie się symptomów rozwoju
umysłowego, emocjonalnego, a także społecznego.
Rozwój motoryczny dzieci przedszkolnych ocenia się
na podstawie różnych kryteriów, które odnoszą się do
określonego wieku. W pierwszych trzech latach dotyczy to przede wszystkim nowych dla dziecka czynności
lokomocyjnych i chwytnych [1].
Dziecko przedszkolne wraz z rozwojem jego motoryki oceniane jest przede wszystkim przez swoje reakcje
ruchowe. Przykładem testu służącego do oceny sprawności ruchowej i fizycznej dzieci przedszkolnych jest test
Krausa-Webera. W okresie tym wykorzystuje się jeszcze
inne sposoby oceny rozwoju ruchowego, które obejmują
wyróżnione cechy motoryczne, ich mierzalność – siłę,
szybkość, wytrzymałość. Badania w tym zakresie prowadzili Gniewkowski, Wlaźnik, Tuziemek, Sekita [2].
Kolejnymi przejawami rozwoju motorycznego dzieci przedszkolnych są celowość i sensowność działań,
wyrażane zachowaniami ruchowymi ujawnianymi podczas czynności związanych z samoobsługą (ubieranie
się, jedzenie itp.). Uczestnictwo w grupie rówieśniczej
warunkuje nabywanie przez dziecko sprawności zabawowych i społecznych. Najmniejsze znaczenie mają
w tym przypadku sprawności szkolne, jako mało istotne
przed rozpoczęciem nauki szkolnej [3].
W harmonijnym rozwoju motoryczności dzieci
przedszkolnych cztero- do pięcioletnich dostrzega się

umiejętność tworzenia kombinacji ruchowych, łączących skok z biegiem, rzut z podskokiem, kopnięciem
piłki nogą itp.
Właściwe rozumienie aktywności motorycznej
i prawidłowe wykorzystanie jej przez nauczycieli
w przedszkolu na rzecz dzieci powinno gwarantować
wszechstronny rozwój ruchowy, a sama aktywność
motoryczna powinna stać się podstawą osiągania dojrzałości szkolnej.
Rozwój ruchowy dziecka w okresie przedszkolnym
obejmuje bardzo istotny proces lateralizacji, związany
z symetrią i asymetrią funkcji ciała [3, 4]. W badaniu
procesu lateralizacji ocenie podlegają stany asymetrii
funkcjonalnej i dynamicznej. Koszczyc [5] definiuje
asymetrię funkcjonalną jako uprzywilejowanie ruchowe kończyny prawej na niekorzyść lewej (względnie
odwrotnie) przy wykonywaniu codziennych czynności
(częstość używania danej kończyny). Asymetrię dynamiczną określa się natomiast jako stopień różnicy, jaka
występuje między kończynami czy narządami znajdującymi się po przeciwnych stronach ciała ludzkiego,
wyrażanymi np. różnicą siły czy szybkości kończyn
górnych i dolnych, różnicą w czasie reakcji między prawą a lewą kończyną, a także przez różnice dotyczące
narządów sfery zmysłowej, wyrażonej np. ostrością
widzenia okiem prawym i lewym. Wyróżniono podstawowe modele boczności – PP – prawoboczność, LL
– lewoboczność, LP lub PL – boczność skrzyżowana
(przewaga ręki lewej lub prawej).
Nieokreślony typ boczności, zwany ambidekstrią,
odnosi się do dziecka oburęcznego lub obuocznego.
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PP
Ustalona
prawostronna
(np. prawa rċka,
prawa noga)
PL
Ustalona
niejednorodna
(np. prawa rċkĆ,
lewa noga)

Prawostronnoğý

LP
Ustalona
niejednorodna
(np. lewa rċka,
prawa noga)

AA
AP
AL
LA
PA

Nieustalona

LL
Ustalona
lewostronna (np.
lewa rċka, lewa
noga)

Ambidekstria

Lewostronnoğý

Lateralizacja

Ryc. 1. Profile stronności występujące w procesie lateralizacji
Fig. 1. Profiles of sidedness found in the process of lateralisation

Wyróżnione w nim profile to AA, AP, AL, LA czy PA.
Podobne modele powstają w układzie oko – ręka, gdzie
PL oznacza funkcjonalną przewagę prawego oka i lewej ręki [5].
Badania Spionek (1961, 1969, 1985) i Bogdanowicz
(1992) dowodzą, że większość dzieci po dwunastym
roku życia ma już ustaloną lateralizację w zakresie kończyny górnej, dolnej i oka. Zazzo (1974) podaje, że wykształcenie się ostatecznie jednostronnej lateralizacji
przypada na wiek 12–14 lat. Są jednak dzieci, u których
dojrzewanie w zakresie lateralizacji czynności ruchowych nie kończy się w wieku szkolnym [4, 6–9].
Nieprawidłowa lateralizacja współistnieje często
z zaburzeniami funkcji percepcyjnych, z obniżeniem
sprawności motoryki rąk i nieprawidłowym wykształceniem się orientacji w schemacie ciała i przestrzeni [8].
Opóźnienie procesu lateralizowania prowadzi u dzieci
do zaburzeń sprawności ruchowej i umysłowej, określony poziom zlateralizowania decyduje natomiast
o sprawnym działaniu dziecka. Zaburzenia procesu
lateralizacji nie są jednoznacznie określone, a odnoszą się także do nauki pisania i czytania. Do zaburzeń
procesu lateralizacji nie włącza się przypadków osób
leworęcznych, lewoocznych czy lewonożnych, mimo
to w ocenie tego procesu należy uwzględnić strukturę
i dynamikę pisania, posługiwanie się sztućcami, wi-

tanie, taniec, budowę systemów i urządzeń oraz inne
czynności zdominowane przez praworęcznych, które
wymagają przystosowania się i dodatkowego wysiłku
leworęcznych [8, 10].
Jako nieprawidłowość – zaburzenie przebiegu procesu lateralizacji – uznaje się natomiast lateralizację
skrzyżowaną, czyli taką, w której nie stwierdza się
dominacji jednorodnej, leworęczność występuje z prawoocznością i prawonożnością oraz mają miejsce
wszelkie inne kombinacje w tym zakresie. Badania
procesu lateralizacji wykazały, że dzieci o lateralizacji skrzyżowanej – pomimo normalnej sprawności
intelektualnej – mają zazwyczaj trudności w czytaniu
(dysleksja), pisaniu (nieprawidłowy zapis, czyli dysortografia), a ich pismo cechuje niski poziom graficzny
(dysgrafia) [8].
Spionek (1969) określa charakterystyczne zaburzenia lateralizacji, obejmujące umiejętność czytania
i pisania, do których zalicza:
• statyczne odwracanie liter – mieszanie ze sobą liter
o podobnych kształtach, innym położeniu i kierunku
(b, d, p, b, u, n, w, m itp.),
• dynamiczne odwracanie liter – przestawienie liter,
zmiana kolejności,
• uporczywe opuszczanie lub dodawanie liter, a nawet całych sylab i wyrazów,
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•

błędne odtwarzanie liter – niedokładne odczytywanie, pisanie niektórych samogłosek i spółgłosek
[4].

Za opóźnienie procesu lateralizacji uznaje się także
oburęczność, czyli brak przewagi czynnościowej jednej ręki nad drugą, czego konsekwencją jest trudność
w opanowaniu rozróżniania kierunku „lewa strona”, „na
prawo”. W badaniach lateralizacji udowodniono, że dominacja jednej z rąk jest zjawiskiem korzystnym, gdyż
wraz z jej ustaleniem powstają warunki do rozwoju
sprawności na wyższym poziomie. Ów rozwój nie jest
aż tak znaczący, gdy mamy do czynienia z jednoczesnym posługiwaniem się obu rękami i daje się zaobserwować brak „uprzywilejowania” jednej z kończyn górnych. Jeśli bowiem dziecko uczy się wykonywać większość czynności dominującą ręką, wówczas następuje
współdziałanie ręki pomocniczej, co skutkuje większą
wydajnością rąk. Ruchy większości dzieci o nieustalonej lateralizacji są natomiast słabsze, wykonywane
mniej dokładnie i wolniej od ruchów dzieci prawo- lub
leworęcznych [3].
Tak istotnego znaczenia nabiera zatem poszukiwanie rozwiązań usprawniających przebieg procesu lateralizacji, gdyż to właśnie one pozwolą przeciwdziałać
opóźnieniom czy zaburzeniom gotowości do podjęcia
nauki szkolnej. Jak się wydaje, korzystne zmiany przynosi tutaj łączenie aktywności ruchowej z realizacją celów dydaktycznych (zabawy, ćwiczenia i gry z piłkami
edukacyjnymi). W przypadku naszych badań korzystanie z piłek edukacyjnych w kształceniu wczesnoszkolnym (eksperyment pedagogiczny) miało na celu m.in.
zmniejszenie deficytu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu treści dydaktycznych. Aktywność ruchowa obejmowała takie formy, w których znajdowało się oddziaływanie ukierunkowane na asymetrię funkcjonalną.

Materiał i metody badań
Celem poznawczym jest ocena zmian asymetrii funkcjonalnej dzieci w wieku 6–10 lat, dokonywana w czasie rozłożonej na trzy lata realizacji eksperymentu pedagogicznego z wykorzystaniem piłek edukacyjnych
Edubal. Założono, że asymetria funkcjonalna zmienia
się wraz z wiekiem dziecka, a zmiany te może ułatwić
wykorzystanie piłek edukacyjnych w procesie dydaktycznym. Weryfikację przyjętych założeń mają ułatwić
odpowiedzi na pytania badawcze:
1. Jak kształtuje się asymetria funkcjonalna w czasie
trwania eksperymentu pedagogicznego w aspekcie

wieku, płci i przynależności do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej?
2. Jakie nastąpiły zmiany w kierunku asymetrii funkcjonalnej w badanej populacji w okresie trzech
lat?
3. Jak kształtują się profile lateralizacji w badanej populacji w okresie trzech lat?
4. Jakie zmiany adaptacyjne następowały w procesie
lateralizacji w grupie eksperymentalnej i kontrolnej
w okresie obejmującym badania (trzy lata)?
Materiał badawczy zebrano w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych 2PO5D O5826 nt.
Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal, prowadzonego metodą eksperymentu pedagogicznego w latach 2004–2007. W Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 8 we Wrocławiu wybrano
losowo dwie klasy zerowe i dwie klasy pierwsze, wyróżniono dwie grupy eksperymentalne i dwie kontrolne
(siedmio- i ośmiolatków).
W grupach eksperymentalnych, realizując cele
dydaktyczne, nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego wykorzystywał w trakcie zajęć (które odbywały się
dwa razy w tygodniu i trwały nie dłużej niż 45 minut)
piłki edukacyjne Edubal. Szczegółowe treści tych zajęć nauczyciele opracowywali w autorskich scenariuszach dla poszczególnych obszarów tematycznych,
ujmowanych zgodnie z minimum programowym i planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W grupach
kontrolnych proces dydaktyczny przebiegał w sposób
tradycyjny. Do badań przystąpić miało 105 uczniów,
w tym w klasie zero (grupa młodsza) eksperymentalnej
– 24 uczniów, w klasie zero kontrolnej – 22 uczniów,
w klasie pierwszej (grupa starsza) eksperymentalnej –
31 uczniów i w klasie pierwszej kontrolnej – 28 uczniów.
W analizie statystycznej uwzględniono grupę 89-osobową, braki w wynikach badanych spowodowane były
przyczynami niezależnymi, takimi jak choroby, absencje, zwolnienia.
Do określenia lateralizacji wykorzystano test kierunku asymetrii funkcjonalnej (Koszczyc, Sekita 1998),
który składa się z 10 prób. Dwie próby testu, pierwsza
i ostatnia, odnoszą się do czynności podlegających
kontroli społecznej, pozostałe dotyczą zaś kierunku
stronności ręki nogi oraz oka badanych.
Ze względu na wielkość populacji analizy wyników
badań dokonano za pomocą wartości procentowych,
co pozwoliło wskazać jedynie pewne tendencje zmian
w zakresie asymetrii funkcjonalnej badanych dzieci.
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Omówienie wyników badań
Grupa młodsza (rozpoczynająca eksperyment w klasie 0)

W ocenie kierunku stronności badanych dziewcząt
w zakresie ręki, nogi i oka wykazano jednoznacznie
dominację prawej strony (tab. 3). Przewaga prawostronności najwyraźniej zaznaczyła się w odniesieniu
do kończyn górnych, w grupie kontrolnej, w pierwszym
badaniu wystąpił nieustalony kierunek. W mniejszym
stopniu prawostronny kierunek dostrzeżono w badaniu
kończyn dolnych; średnio 4,4% badanych dziewcząt
w grupie eksperymentalnej wykazywało dominację lewej nogi (zawsze w badaniach na końcu roku szkolnego; por. tab. 1). W obu grupach wystąpiła ambidekstria
w zakresie kończyny dolnej, jednak jej wyższy wskaźnik procentowy zanotowano w grupie kontrolnej. W odniesieniu do badania stronności oka dziewcząt prawooczność przeważała w grupie eksperymentalnej (86%),
podczas gdy w grupie kontrolnej wskaźnik procentowy
prawooczności wyniósł 59,3%. Nieustalony kierunek
stronności oka zanotowano u prawie 2% badanych
dziewcząt z obu grup (tab. 3).
Na podstawie przeprowadzonej analizy profili asymetrii funkcjonalnej w zakresie kończyny górnej i oka
dziewcząt stwierdzono przewagę profili ustalonych
jednorodnych – w grupie eksperymentalnej – 87,6%,
natomiast w grupie kontrolnej 57,1%. Badane o profilu skrzyżowanym stanowiły w grupie kontrolnej 39%,
a w eksperymentalnej 10,5%. W obu grupach wykazano nieustalone profile asymetrii funkcjonalnej (tab. 4).
W grupie chłopców również wykazano jednoznaczną dominację prawej strony ciała, w obu grupach w odniesieniu do ręki i nogi (tab. 3). Najwyraźniej tendencja
ta ujawnia się w przypadku kończyny górnej. W grupie kontrolnej przewaga lewej ręki wystąpiła średnio
u 12,6% badanych, nie było chłopców leworęcznych
w grupie eksperymentalnej przez trzy lata realizacji eksperymentu. Nieustalony kierunek stronności badanych
stwierdzono w tym czasie w grupie kontrolnej u 7%
chłopców, w eksperymentalnej u 1,85% (tylko w drugim
badaniu – tab. 2). Analizując dane dotyczące lateralizacji kończyny dolnej, należy stwierdzić, iż w obu grupach: eksperymentalnej i kontrolnej dominował również
kierunek prawostronny. Słabiej zaznaczył się kierunek
lewostronny – u około 5% badanych z obu grup. Więcej
nieustalonych kierunków stronności podczas eksperymentu stwierdzono w grupie kontrolnej – 29,8% (tab.
3). Wyniki lateralizacji oka różnią się w obu grupach,
eksperymentalnej i kontrolnej. Stronną przewagę pra-

wego oka wykazano u ponad połowy badanych z grupy
eksperymentalnej, podczas gdy pozostali chłopcy z tej
grupy stanowili 44,55% i byli lewostronnie zlateralizowani. W grupie kontrolnej większość, tj. 69,4%, stanowili badani o stronnej przewadze lewego oka. Chłopcy
o nieustalonym kierunku stronności oka – to natomiast
3,3% grupy kontrolnej.
W zakresie kończyny górnej i oka stwierdzono
u chłopców przewagę profili ustalonych jednorodnych
w grupie eksperymentalnej, natomiast w grupie kontrolnej – ustalonych niejednorodnych (skrzyżowanych).
W trakcie eksperymentu, od badania pierwszego do
szóstego, w grupie eksperymentalnej następował
wzrost ustalonych profili asymetrii (inaczej niż w grupie
kontrolnej). W grupie eksperymentalnej wykazano więcej, tj. 12,8%, profili nieustalonych w zakresie asymetrii
funkcjonalnej (tab. 5).
Grupa starsza (rozpoczynająca eksperyment w klasie 1)

W badaniu kierunków stronności dziewcząt i chłopców
realizujących eksperyment wykazano prawostronne
zlateralizowanie w obu grupach w zakresie ręki i nogi
(tab. 8). Znacznie mniejszy procent badanych o kierunku lewostronnym i nieustalonym wykazano w grupie
dziewcząt i chłopców, wyniki w obu grupach są zbliżone. W analizie zlateralizowania oka w grupie dziewcząt
kierunek prawostronny stanowił 50,5%, lewostronny
– 49,5%. W kontrolnej kierunki te stanowiły średnio
60,8% (prawa strona) i 39,2% (lewa strona) podczas
realizacji badań. Wyniki badania wskazują na większe
zróżnicowanie lewostronne chłopców w grupie eksperymentalnej niż w grupie kontrolnej (tab. 8).
Dokonano, podobnie jak w przypadku młodszej grupy, analizy profili ręka–oko w obu grupach dziewcząt, tj.
eksperymentalnej i kontrolnej (tab. 9). W obu wykazano
przewagę profili ustalonych jednorodnych w stosunku
do profili niejednorodnych. W grupie eksperymentalnej
nastąpił wzrost liczby ustalonych jednorodnych profili
od badania pierwszego do ostatniego (w grupie kontrolnej zanotowano tendencję odwrotną). Profile nieustalone odnotowano tylko w piątym badaniu (po przerwie
wakacyjnej) w grupie eksperymentalnej (tab. 9).
W analizie profili asymetrii funkcjonalnej w zakresie
kończyny górnej i oka chłopców stwierdzono przewagę profili ustalonych jednorodnych w grupie kontrolnej,
w grupie eksperymentalnej przeważały natomiast profile skrzyżowane (50,8%) w porównaniu do grupy kontrolnej (31,1%). W grupie eksperymentalnej nie stwierdzono nieustalonych profili asymetrii (tab. 10).
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Wnioski
1. Analiza wyników prób określających asymetrię
funkcjonalną kończyn i oka badanych dzieci w wieku 6–10 lat dostarcza informacji na temat prawidłowości przebiegu procesu lateralizacji, czynnik
eksperymentalny może różnicować tempo tego
procesu.
2. W badanej populacji w zakresie kończyn dominował kierunek prawostronny (wyższy odsetek praworęcznych dziewcząt i chłopców wystąpił w grupach
eksperymentalnych).
3. Stronność funkcjonalna kończyn dolnych wykazała
mniejszą niż w przypadku kończyn górnych przewagę prawej strony ciała u wszystkich badanych
(w grupie młodszej nieustalony kierunek stronności wstępował znacznie częściej wśród dziewcząt
i chłopców z grupy kontrolnej w porównaniu z ich
rówieśnikami z grupy eksperymentalnej).
4. W stronności w obrębie oka wykazano, że prawa
strona była, choć w niewielkim stopniu, główną
w grupie kontrolnej. W grupie starszej tylko u chłop-

ców korzystających z piłek edukacyjnych nieznacznie przeważał kierunek lewostronny w procesie
lateralnego zróżnicowania oka.
5. W badanej populacji stwierdzono dominację ustalonego jednorodnego profilu lateralizacji (wyjątek
stanowili chłopcy z grupy kontrolnej, u których dominowały profile skrzyżowane).

Konkluzja
Realizacja eksperymentu nie zaburzyła przebiegu
procesu lateralizacji w badanej populacji. Analiza zebranego materiału wskazuje na pewne tendencje na
korzyść grup eksperymentalnych zarówno w kierunku,
jak i rodzaju profili asymetrii i są zbliżone do wyników
uzyskanych przez badaczy tej problematyki. Wydaje
się pożądane poszukiwanie takich rozwiązań w procesie edukacyjnym, aby w atrakcyjny sposób łączyć
aktywność ruchową z realizacją celów dydaktycznych,
w których uwzględniane będą oddziaływania na profile
asymetrii.
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Tabela 5. Profile asymetrii funkcjonalnej dla kończyny górnej i oka badanych chłopców z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (%)
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Tabela 7. Kierunek stronności badanych chłopców z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (%)
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Tabela 9. Profile asymetrii funkcjonalnej dla kończyny górnej i oka badanych dziewcząt z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (%)
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Tabela 8. Średnia kierunku stronności badanych dziewcząt z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (%)
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Table 10. Profiles of functional asymmetry for the upper limb and eye of examined boys from the experimental and control group (%)

Tabela 10. Profile asymetrii funkcjonalnej dla kończyny górnej i oka badanych chłopców z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (%)
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POZIOM REAKCJI FIZJOLOGICZNYCH
U CHŁOPCÓW OTYŁYCH NA WYSIŁKI, RÓŻNIĄCE SIĘ
FORMĄ RUCHU I INTENSYWNOŚCIĄ PRACY
W ODNIESIENIU DO MAKSYMALNEGO POZIOMU
WYSIŁKOWEGO
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SUMMARY • STRESZCZENIE
Cel pracy. Określenie u 10-letnich chłopców otyłych poziomu reakcji fizjologicznych, wywołanych wysiłkami
lokomocyjnymi o submaksymalnym charakterze w formie marszu oraz biegu o różnej intensywności, a także
notowanymi w wysiłkach na cykloergometrze o intensywności dobranej proporcjonalnie do poziomu progu
wentylacyjnego.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 19 chłopców otyłych i 19 chłopców o przeciętnym poziomie
otłuszczenia, którzy wykonywali dwa 6-minutowe wysiłki marszowe o intensywności 3,6 km · h–1 i 4,8 km · h–1
oraz 6-minutowy wysiłek biegowy o intensywności 7,5 km · h–1. Ponadto badani wykonali dwa 6-minutowe
wysiłki o intensywności poniżej i powyżej progowej na cykloergometrze. Dokładnej analizie poddano poziom
wybranych reakcji fizjologicznych w okresie względnej równowagi czynnościowej we wszystkich stosowanych
wysiłkach.
Wyniki badań. Uzyskane wyniki wskazują, że w wysiłkach lokomocyjnych w formie marszu oraz biegu
globalne wielkości minutowego poboru tlenu oraz wielkości wentylacji minutowej płuc były zdecydowanie
wyższe u chłopców otyłych. Relatywne ujęcie wielkości poboru tlenu wskazuje na odwrotną tendencję.
Częstości skurczów serca w wysiłkach marszowych i biegowym były istotnie wyższe u chłopców otyłych. W
wysiłkach wykonywanych na cykloergometrze reakcje wysiłkowe chłopców otyłych charakteryzowały się prawie
jednakowymi globalnymi wielkościami poboru tlenu i wskaźnikami wentylacyjnymi, a jednocześnie niższymi
częstościami skurczów serca niż w grupie porównawczej.
Wnioski. Koszt fizjologiczny wykonywania wysiłków marszowych oraz biegowego był znamiennie wyższy
u chłopców otyłych. Wyniki badań wskazują, że u dzieci otyłych, być może z racji przenoszenia dodatkowej
masy ciała, wysiłki lokomocyjne stanowią większe obciążenie względne ustroju. W wysiłkach na rowerze ergometrycznym, kiedy wpływ masy ciała na koszt wysiłku jest wyraźnie zredukowany, wykonywanie wysiłków,
wywołuje zbliżony poziom reakcji fizjologicznych w obu porównywanych grupach.
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Aim of the work. The aim of the study was to estimate the level of physiological reactions, during submaximal
efforts (walking, running and cycling) in obese boys aged about 10 years.
Material and methods. The study was conducted on 38 boys (19 obese boys and 19 non obese). Subjects
walked for six minutes on a treadmill (3,6 km · h–1 and 4,8 km · h–1), ran (7,5 km · h–1) and performed two cycloergometer tests at below and above – TDMA threshold intensities. Selected physiological reactions were analyzed
during relative steady state period.
Results. During the treadmill tests, the level of total values of VO2 and pulmonary ventilation were higher in
obese boys. The opposite results were noted for VO2 · kg–1. The heart rate was significantly higher in obese boys.
During the cycloergometer tests, total values of VO2 and VE were similar in both groups. The obese boys had
significantly lower heart rate.
Conclusions. The form of effort changes the values of differences in physiological cost between the groups.
It was higher during walking and running, when surplus body weight carried by obese boys yields a higher load
on their bodies. During cycling efforts the level of physiological reactions were similar in both groups.

Wstęp
Spontaniczna aktywność ruchowa dziecka w młodszym
wieku szkolnym jest jednym z głównych czynników
stymulujących prawidłowy rozwój organizmu. Wysiłek
fizyczny jest bodźcem, który oddziałuje wszechstronnie, korzystnie wpływając na rozwój nie tylko układu
nerwowo-mięśniowego, lecz również wielu narządów
wewnętrznych [1]. Rola aktywności fizycznej nabiera
jeszcze większego znaczenia, gdy w grę wchodzi otyłość, która stanowi znaczący problem współczesnej
cywilizacji.
W okresie dziecięcym i młodzieńczym najczęściej
mamy do czynienia z otyłością prostą, wynikającą
w znacznym stopniu z ograniczonej aktywności fizycznej połączonej z niewłaściwym sposobem odżywiania
[2]. Ten typ otyłości obejmuje około 90% przypadków
[3, 4].
Obserwacje wielu badaczy [5, 6] wskazują, że dzieci otyłe mniej chętnie podejmują aktywność fizyczną.
Z kolei zmniejszenie aktywności ruchowej, wynikające
z upośledzenia tolerancji wysiłków i zdolności wysiłkowej z powodu już istniejącej otyłości, prowadzi do
zmniejszenia dobowego wydatku energii, a tym samym
przyczynia się do dalszego rozwoju otyłości [7].
Warto zastanowić się nad tym, jakie formy ruchu
zaproponować dzieciom otyłym. Chodzi bowiem o to,
aby po pierwsze przyniosły one pożądany efekt, czyli
odpowiednio wysoki wydatek energetyczny, po drugie
zaś – były tak dostosowane do możliwości otyłych
dzieci, by ich wykonywanie mogło im również sprawiać
przyjemność.
Niektórzy autorzy [8] uważają, że koszt energetyczny umiarkowanego wysiłku wydaje się zmniejszony u niektórych osób otyłych. Mimo że więcej ważą,
wykonanie określonego zadania ruchowego nie wiąże
się u nich ze zwiększonym wydatkiem energetycznym

w porównaniu do osób z prawidłową masą ciała. Inni
badacze [9, 10] zauważyli natomiast, że dzieci otyłe,
obarczone większą masą ciała, które wykazują niższą
sprawność fizyczną i gorsze umiejętności ruchowe,
są bardziej obciążone wysiłkiem, a wydatek energetyczny jest u nich wyższy ze względu na pogorszenie
ekonomiki ruchu [11]. Jak wynika z przeglądu literatury przedmiotu, wciąż niewiele jest informacji na temat możliwości wysiłkowych dzieci z otyłością prostą
w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Problem ten jest
o tyle ważny, że w licznych pracach badacze wskazują
na ewidentną tendencję do narastania stopnia otłuszczenia wraz z wiekiem [12, 13].
O intensywności wysiłku informuje poziom wymagań metabolicznych (pobór tlenu) oraz poziom mobilizacji układu sercowo-naczyniowego (częstość skurczów
serca). Ćwiczenia fizyczne nie przyniosą efektu, jeśli
wielkość dozowanego wysiłku (wyrażonego jego intensywnością, czasem trwania lub częstotliwością pracy)
będzie się lokować poniżej pewnego minimum. Według
niektórych autorów próg skutecznego oddziaływania
ćwiczeń fizycznych na organizm u dzieci i młodzieży
znajduje się na poziomie około 65% VO2max lub nawet
około 75% HRmax [14, 15]. Po to, by program ćwiczeń
fizycznych stanowił odpowiednie obciążenie dla organizmu dzieci, w tym również dzieci otyłych, musi on mieć
charakter progresywny. Jak wynika z badań Rowlanda
[16] i Zahorskiej-Markiewicz [17], z istotną poprawą wydolności tlenowej u dzieci przed okresem pokwitania
oraz u osób dorosłych mamy do czynienia wtedy, gdy
ćwiczenia fizyczne prowadzone są z częstotliwością
około 3–5 razy w tygodniu, o objętości 15–60 minut
dziennie oraz o intensywności 60–90% maksymalnej
częstości skurczów serca.
Celem opracowania było określenie u chłopców
otyłych w wieku około 10 lat poziomu reakcji fizjologicznych, wywołanych wysiłkami lokomocyjnymi o zróżni-
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cowanej, submaksymalnej intensywności w formie marszu oraz biegu, a także wysiłkami na cykloergometrze
o intensywności dobranej proporcjonalnie do poziomu
progu wentylacyjnego. Było nim także odniesienie poziomu wybranych parametrów fizjologicznych w omawianych wysiłkach do maksymalnego poziomu reakcji
fizjologicznych.
W niniejszym opracowaniu starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
• W jakim stopniu koszt fizjologiczny wysiłków lokomocyjnych, wykonywanych na bieżni mechanicznej,
różni się w grupach chłopców o zróżnicowanym poziomie otłuszczenia?
• W jakim stopniu koszt fizjologiczny wysiłków standardowych wykonywanych na ergometrze rowerowym różni się w grupach chłopców otyłych i bez
nadwagi?
• Czy poziom reakcji fizjologicznych u chłopców otyłych i nieotyłych można uznać za porównywalny,
gdy obciążenia wysiłkowe są dobierane w sposób
relatywny, a punktem odniesienia do ich wielkości
są takie wskaźniki fizjologiczne, jak próg niekompensowanej kwasicy metabolicznej, poziom maksymalnego obciążenia wysiłkowego o charakterze
tlenowym?

Materiał i metody badań
W badaniach uczestniczyło 19 chłopców otyłych i 19
chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia, którzy
tworzyli tak dobrane pary, by nie różniły się wiekiem ka-

lendarzowym i wysokością ciała, natomiast najbardziej
różnicująca cechą była masa ciała i odsetek tkanki
tłuszczowej (tab. 1). Porównywane grupy charakteryzowały się prawie jednakowym wiekiem kalendarzowym (chłopcy otyli: 9,96 ± 0,67 lat, grupa kontrolna:
10,09 ± 0,67 lat) oraz zbliżoną wysokością ciała (chłopcy otyli: 145,8 ± 4,6 cm, pozostali chłopcy: 144,6 ± 4,2
cm). Masa ciała chłopców otyłych wynosiła 53,3 ± 8,3
kg, natomiast w grupie porównawczej: 35,2 ± 4,5 kg.
Cechą najbardziej różnicującą grupy była odsetkowa
zawartość tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała
(%F), która u chłopców otyłych wynosiła 31,4 ± 6,2%
i przewyższała wynik chłopców z grupy porównawczej
o 143%. Dla tej grupy średnia %F kształtowała się na
poziomie 12,9±3,1%.
Badane osoby wykonywały dwa 6-minutowe wysiłki
marszowe o intensywności 3,6 km · h–1 i 4,8 km · h–1
oraz 6-minutowy wysiłek biegowy o intensywności
7,5 km · h–1. W kilka dni później badani wykonali dwa
6-minutowe wysiłki na cykloergometrze. Założono, że
pierwszy z wymienionych wysiłków testowych będzie
miał charakter podprogowy – jego intensywność szacowano na poziomie 80% TDMA, drugi natomiast –
charakter ponadprogowy. Intensywność tego wysiłku
przekroczyła poziom progowy o około 20–30% ∆Pmax
– TDMA. Przed przystąpieniem do omawianych w tym
opracowaniu serii badań uczestnicy eksperymentu
wykonywali test wysiłkowy na ergometrze rowerowym
o stopniowo narastającym obciążeniu, który trwał aż do
subiektywnego odczucia niemożności kontynuowania
wysiłku („do odmowy”), pozwalający na wyznaczenie

Tabela 1. Charakterystyka wieku kalendarzowego i parametrów somatycznych badanych chłopców
Table 1. The subject’s anthropological characteristics
Parametr
Parameter
N

Grupa/ Group O
x– ± SD

Grupa/Group N
x– ± SD

19

19

dO-N

x–O/x–N
[%]

Wiek
Age

[lata]
[years]

9,96 ± 0,67

10,09 ± 0,67

–0,13

98,7

BH

[cm]

145,8 ± 4,60

144,6 ± 4,2

1,2

100,8

BM

[kg]

53,3 ± 8,3

35,2 ± 4,4

18,1*

151,4

FFM

[kg]

36,3 ± 5,1

30,5 ± 3,2

5,8*

119,0

F-BIA

[%]

31,4 ± 6,2

12,9 ± 3,1

18,5*

243,4

BSA

[m ]

1,47 ± 0,13

1,19 ± 0,28

0,28*

123,5

2

Grupa / Group O – chłopcy otyli / obese boys; Grupa / Group N – grupa chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia / non-obese boys; x– – średnia
arytmetyczna / mean value; SD – odchylenie standardowe / standard deviation; BH – wysokość ciała / body height; BM – masa ciała / body mass; FFM
– beztłuszczowa masa ciała / fat free mass, F-BIA – tkanka tłuszczowa zmierzona metodą Bioelektrycznej Impedancji / fat measured Bioelectrical Impedance Analyse; BSA – powierzchnia ciała / body surface area,
* p < 0,05
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wielkości VO2max oraz wielkości progów wentylacyjnych
– zgodnie z koncepcją Reinharda i wsp. [18] Skinnera
i McLellana [19] oraz Bhambhaniego i Singha [20].
Pomiaru parametrów fizjologicznych dokonano na
podstawie analizy powietrza wydechowego za pomocą
aparatu Medicro 919 Ergospirometr. Częstość skurczów serca rejestrowano wykorzystując monitory pracy
serca Polar ®. Pomiaru masy ciała oraz oszacowania
składu ciała dokonano za pomocą wagi typu Tanita®
Body Composition Analyzer TBF-300. Testy wysiłkowe
wykonywane były na ergometrze rowerowym (o oporze
mechanicznym) firmy Monark, model 818 ε (pozwalającym na płynną regulację obciążeń). Natomiast test
marszowo-biegowy przeprowadzono na bieżni mechanicznej typu 2113 szwedzkiej firmy Cardionics, z możliwością regulacji prędkości i kąta nachylenia platformy.
Dokładnej analizie poddano poziom wybranych
reakcji fizjologicznych w okresie względnej równowagi
czynnościowej we wszystkich stosowanych wysiłkach.

Obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne,
a także średnią różnicę oraz sprawdzono istotność różnic międzygrupowych testem t-Studenta dla prób niezależnych. Przy przeprowadzaniu testu sprawdzano równość wariancji za pomocą testu Browna-Forsythe’a oraz
normalność rozkładu testem Shapiro-Wilka.
Wszystkie badania wysiłkowe przeprowadzono
w godzinach przedpołudniowych, po uprzednim badaniu lekarskim. Projekt badań uzyskał pozytywną opinię
Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie.

Wyniki badań
Chłopcy otyli wysiłki lokomocyjne, szczególnie bieg,
wykonali ze znamiennie wyższym obciążeniem fizjologicznym ustroju w porównaniu do chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia. Na rycinie 1 przedstawiono
poziom minutowego poboru tlenu, w ujęciu relatywnym
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A) marsz 3,6 km · h–1; B) marsz 4,8 km · h–1; C) bieg 7,5 km · h–1; D) intensywność podprogowa; E) intensywność ponadprogowa
A) walking 3,6 km · h–1; B) walking 4,8 km · h–1; C) running 7,5 km · h–1; D) cycling below – TDMA threshold intensities;
E) cycling above – TDMA threshold intensities
Ryc. 1. Poziom VO2 · kg–1 w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości
VO2max · kg–1 w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)
Fig. 1. The amount of chosen relative to body mass values of VO2 noted during submaximal efforts with different intensity expressed
as percentage of maximal values in obese boys (group O) and control group (N)
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do masy ciała, zanotowany w ostatnich minutach wysiłków testowych, przedstawiony w relacji wielkości
VO2max · kg–1. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obciążenie względne podczas pierwszego wysiłku marszowego było u chłopców otyłych na tym samym poziomie
jak u chłopców z grupy kontrolnej w drugim wysiłku
marszowym. W pierwszym wysiłku marszowym obciążenie względne było wyższe u chłopców otyłych o około 5,8% VO2max, natomiast w drugim wysiłku wskaźnik
ten był już wyższy o około 9%. Zanotowane różnice
były znamienne statystycznie.
Podczas biegu testowego minutowy pobór tlenu
u chłopców otyłych zbliżał się do wartości maksymalnych tego parametru (notowanych na cykloergometrze):
96,5% VO2max.
W przypadku wysiłków wykonywanych na cykloergometrze, międzygrupowe różnice okazały się nieistotne statystycznie. Co ciekawe, w wysiłku o intensywności ponadprogowej u chłopców otyłych zanotowano
niższy odsetek maksymalnego poboru tlenu, tj. 73,5%
VO2max, natomiast w grupie porównawczej: 79,19%
VO2max.

Odniesienie wielkości wentylacji minutowej płuc
(VE) uzyskanych w ostatnich minutach trwania wysiłków
testowych do wielkości maksymalnych tego parametru
(ryc. 2) wskazuje, że %VEmax był również wyższy w wysiłkach lokomocyjnych u chłopców otyłych, ale tylko
w szybszym marszu i podczas biegu różnica międzygrupowa była istotna statystycznie. Zaobserwowano
natomiast niższy poziom %VEmax u chłopców otyłych
w wysiłkach na cykloergometrze, a międzygrupowa
różnica była znamienna statystycznie w wysiłku o wyższej intensywności.
We wszystkich formach ruchu odnotowano wyższy
odsetek maksymalnej głębokości oddechów (%VTmax)
u chłopców otyłych, przy czym znamienna różnica występowała w wysiłkach lokomocyjnych (ryc. 3).
W przypadku wskaźnika pokazującego relację
pomiędzy rytmem oddechowym w wysiłkach testowych a maksymalną częstością oddechów (%fRmax)
międzygrupowe różnice nie były istotne statystycznie.
Wyjątkiem był wysiłek na cykloergometrze o intensywności ponadprogowej, w czasie którego odnotowano
w grupie chłopców otyłych niższy o około 11% odsetek
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Ryc. 2. Poziom VE w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości VEmax
w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)
Fig. 2. The amount of chosen VE noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values
in obese boys (group O) and control group (N)
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Ryc. 3. Poziom VT w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości
VTmax w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)
Fig. 3. The amount of chosen VT noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values
in obese boys (group O) and control group (N)
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Ryc. 4. Poziom fR w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości
fRmax w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)
Fig. 4. The amount of chosen fR noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values
in obese boys (group O) and control group (N)
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Ryc. 5. Poziom HR w okresie równowagi czynnościowej w wysiłkach o różnej intensywności i formie ruchu w relacji do wielkości
HRmax w grupie chłopców otyłych (grupa O) i w grupie kontrolnej (N)
Fig. 5. The amount of chosen HR noted during submaximal efforts with different intensity expressed as percentage of maximal values
in obese boys (group O) and control group (N)

maksymalnej częstości oddechów w porównaniu do
grupy chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia
(ryc. 4).
W wysiłkach lokomocyjnych zanotowano znamienną różnicę międzygrupową w przypadku wskaźnika %HRmax. Wyższy odsetek maksymalnej częstości
skurczów serca notowano u chłopców otyłych (ryc. 5).
Odwrotną tendencję zaobserwowano podczas wysiłków na cylkoergometrze, w których intensywność była
dobrana do poziomu progu wentylacyjnego. W obu wysiłkach odnotowano niższe wielkości wskaźnika %HRmax
u chłopców otyłych w stosunku do grupy kontrolnej,
przy czym różnice nie były istotne statystycznie.

Dyskusja
Pozytywnym efektem zwiększonej aktywności jest poprawa sprawności fizycznej, czyli całokształtu zdolności i umiejętności człowieka umożliwiających efektywne
wykonywanie wszelkich zadań ruchowych [21]. W przypadku dzieci otyłych zachęcanie ich do systematycznej
aktywności fizycznej może być trudne. Zazwyczaj dzieci te bywają mniej sprawne, ich wydolność jest niższa,
a wzmożony wysiłek fizyczny powoduje u nich szybsze

narastanie zmęczenia niż u dzieci o przeciętnym poziomie otłuszczenia [10, 3, 22]. Zachodzi więc pytanie: jak
pomóc dzieciom otyłym, aby poprawiać ich zdolność
do tolerowania wysiłków fizycznych o różnej intensywności?
Nieliczne badania, dotyczące oceny możliwości
wysiłkowych dzieci otyłych do wykonywania wysiłków
lokomocyjnych, skłoniły autorów do podjęcia takiej
próby. Kryterium doboru form aktywności fizycznej
z punktu widzenia profilaktyki i leczenia otyłości jest
ogólny koszt energetyczny wykonywanych wysiłków.
Powszechnie zalecane są formy aktywności ruchowej
– marsz lub bieg o niskiej lub umiarkowanej intensywności, trwające stosunkowo długo. Umiarkowana intensywność ćwiczeń przyczynia się do zwiększonego
wykorzystania wolnych kwasów tłuszczowych przez
pracujące mięśnie [23]. Z kolei na skutek wzrostu intensywności wysiłku maleje zużycie tłuszczów, a głównym
substratem energetycznym stają się łatwo dostępne
węglowodany.
Maffeis i wsp. [24] przeprowadzili badania u dzieci
w przedpokwitaniowej fazie rozwoju, ukierunkowane
na określenie wielkości wydatku energetycznego w zależności od prędkości wysiłków lokomocyjnych u dzieci
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otyłych w porównaniu do notowanego u dzieci nieotyłych. W badaniach tych zastosowano wysiłki marszowe
i biegowe o zróżnicowanej prędkości, wykonywane na
płaskiej bieżni mechanicznej. Autorzy zanotowali między innymi, że koszt wysiłku biegowego o prędkości 7
km · h–1 był wyższy niż marszu o tej samej intensywności zarówno w grupie dzieci otyłych, jak i u nieotyłych
osobników. Manifestowało się to wyraźnym wzrostem
częstości skurczów serca.
Autorzy wielu wcześniej opublikowanych opracowań podkreślali, że u osób dorosłych przy prędkości
około 7–8 km · h–1 koszt energetyczny marszu zrównuje
się, a nawet przewyższa koszt biegu [25–27]. Wynika
to z faktu, iż w przypadku biegu zależność pomiędzy
prędkością przemieszczania się a poborem tlenu jest
liniowa, natomiast w przypadku marszu mamy do czynienia z zależnością krzywoliniową [25, 26, 28]. Zatem
przy wyższych prędkościach bieg jest bardziej ekonomiczną formą wysiłku.
Sygnalizowane wcześniej spostrzeżenie Maffeisa
i wsp. [24] wydaje się szczególnie zaskakujące, jeśli się
weźmie pod uwagę fakt, że w badaniach tych dzieci
w wieku 9–10 lat, których wysokość ciała kształtowała
się w granicach 130–145 cm, poruszając się z prędkością 7 km · h–1 musiały wykonywać marsz w sposób
nienaturalny, łączący się z bardzo wysokim rytmem
kroków. Odnosząc się do wysiłków biegowych wielu
autorów wskazuje, że właśnie wysoki rytm kroków jest
podstawowym czynnikiem wpływającym na znacznie
wyższy koszt energetyczny takich wysiłków u dzieci
w porównaniu z osobami dorosłymi [29].
Ciekawym spostrzeżeniem Maffeisa i wsp. [24] jest
również konstatacja, że w trakcie marszu z prędkością
5 km · h-1 dzieci otyłe wydatkowały w ujęciu całkowitym
o blisko 50% więcej energii niż dzieci z grupy kontrolnej. Z kolei różnice międzygrupowe zacierały się, kiedy
wydatek energetyczny przeliczony został na jednostkę
masy ciała lub na beztłuszczową masę ciała.
Nowsze badania DeJaeger i wsp. [30] wskazują,
że u dzieci wraz z wiekiem koszt energetyczny chodu
obniża się. Z kolei prędkość, przy której występuje najniższy poziom kosztu (wyrażonego w relacji do pokonanego dystansu), stopniowo wzrasta z wiekiem z 1,2
do 1,5 m · s–1, czyli z 4,3 do 5,4 km · h–1.
W badaniach własnych zastosowano jedynie dwie
prędkości marszu, które jednak obejmowały przedział typowych prędkości dla tej formy lokomocji (3,6
i 4,8 km · h–1). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę,
że – jak wcześniej zaznaczono – zależność pomiędzy
prędkością marszu a poborem tlenu nie jest liniowa jak

w przypadku biegu. Zatem istnieje pewna optymalna
prędkość marszu, przy której wysiłek wykonywany jest
najbardziej ekonomicznie. Malarecki [31] podaje, że
taka naturalna prędkość chodu, stanowiąca optimum
energetyczne, wynosi około 4,4 km · h–1.
W badaniach własnych marsz o niższej intensywności stanowił istotnie wyższe wyrażone %VO2max obciążenie względne u chłopców otyłych, które wynosiło
w tej grupie 38%, natomiast w grupie porównawczej
32% wielkości maksymalnego poboru tlenu. Z kolei w szybszym marszu wskaźnik %VO2max wynosił
dokładnie 47% i był istotnie wyższy w grupie otyłych
chłopców.
Innym, często wykorzystywanym wykładnikiem
obciążenia organizmu jest %HRmax. W badaniach własnych był on istotnie wyższy u chłopców otyłych w obu
wysiłkach marszowych i wynosił kolejno 62 i 67%
HRmax. Natomiast bieg z prędkością 7,5 km · h–1 wywołał znaczne obciążenie organizmu u chłopców otyłych.
Manifestowało się to wysokimi wskaźnikami %VO2max
i %HRmax, których wartości zbliżały się do wielkości
maksymalnych.
Według Maffeisa i wsp. [24], różnicę w wydatkowaniu energii podczas marszu i biegu między chłopcami
otyłymi i nieotyłymi może spowodować wiele czynników (innych niż otyłość), szczególnie przy wyższych
prędkościach lokomocji. Wspomniani autorzy nazwali
je czynnikami mechanicznymi wpływającymi na wydatek energetyczny podczas wysiłków lokomocyjnych.
Zwrócili uwagę na pochylanie ciała do przodu w celu
utrzymania równowagi podczas szybszego marszu
oraz pionowe oscylacje środka ciężkości, które mogą
podnosić wydatek energetyczny podczas biegu u dzieci otyłych. Za ciekawe spostrzeżenie można także
uznać to, że spoczynkowa przemiana materii jest wyższa u chłopców otyłych, ze względu na wyższe u tych
osobników wartości beztłuszczowej masy ciała (FFM).
W badaniach własnych we wszystkich wysiłkach
lokomocyjnych wielkości minutowego poboru tlenu,
stanowiące wykładnik poziomu metabolizmu wysiłkowego, były wyższe u chłopców otyłych. A zatem koszt
energetyczny wykonywania tych wysiłków był w tej grupie ewidentnie wyższy. Wspomniane wysiłki stanowiły
dla dzieci otyłych większe obciążenie, gdyż odpowiedzią na nie były znacząco wyższe częstości skurczów
serca, a także wyższe wielkości wentylacji minutowej
płuc.
Badania własne potwierdzają obserwacje innych
autorów, że dodatkowy koszt energetyczny wysiłku
u dzieci otyłych podnosi się wraz ze wzrostem pręd-
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kości wysiłku lokomocyjnego. Według wielu autorów
[32] istnieje być może szereg czynników wpływających
na wyższy koszt energetyczny biegu u dzieci w ogóle. Najpowszechniej przytaczany to wyższy u dzieci
rytm kroków przy danej prędkości biegu w porównaniu
z osobami dorosłymi [26]. Ponadto zwiększone tempo
wydatku energetycznego u otyłych dzieci można tłumaczyć nie tyle zaburzeniami metabolicznymi w ustroju,
ile występowaniem nadwagi. Nadmierna masa ciała –
to bowiem nadmierne obciążenie, wskutek którego generowana jest dodatkowa energia potrzebna do utrzymania prędkości lokomocyjnej. Do tego stanu rzeczy
przyczynia się również obniżona ekonomia wysiłków
submaksymalnych. To z kolei prowadzi do przyspieszonego narastania zmęczenia, a w konsekwencji – do
przerwania wysiłku. Tam natomiast, gdzie występuje
redukcja wpływu masy ciała, a więc w wysiłkach na rowerze ergometrycznym, przy zwiększonej beztłuszczowej masie ciała (w tym masy mięśniowej nóg) u dzieci
otyłych wykonywanie wysiłków zarówno submaksymalnych, jak i supramaksymalnych o porównywalnym
obciążeniu wywołuje zbliżone reakcje ze strony układu
krążenia do tych, które notowano w grupie chłopców
o przeciętnym poziomie otłuszczenia [33].
Badania własne wskazują, że w wysiłkach submaksymalnych, wykonywanych na cykloergometrze,
gdzie obciążenie zewnętrzne wyznaczono indywidualnie w relacji do progu TDMA, w wysiłku poniżej progu
wielkość większości parametrów po okresie 1,5 minuty
pracy stabilizowała się i pozostawała do końca wysiłku
na względnie stałym poziomie. Dotyczyło to zwłaszcza
minutowego poboru tlenu i głębokości oddechów. W
przypadku wysiłku o intensywności powyżej progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej globalny pobór
tlenu tylko nieznacznie narastał w dalszych minutach
wysiłku. O zwiększonym udziale procesów beztlenowych w wysiłku ponadprogowym może świadczyć
stopniowe narastanie wentylacji minutowej płuc, jak
również rytmu oddechowego. Należy przy tym podkre-

ślić, że zmiany te w większym stopniu manifestowały
się w grupie chłopców o przeciętnym poziomie otłuszczenia.
Chłopcy otyli zarówno pod koniec wysiłku podprogowego, jak i ponadprogowego uzyskali niższe wartości ekwiwalentu oddechowego. Nieco obniżona wentylacja minutowa w wysiłku ponadprogowym, w stosunku
do grupy kontrolnej sugeruje natomiast, że podczas
tych wysiłków sposób oddychania u chłopców otyłych
był bardziej ekonomiczny. Potwierdza to fakt, że oddychali oni głębiej przy zmniejszonej częstości oddechów
w porównaniu do swoich rówieśników.
Z kolei niższe wartości wskaźnika %HRmax u chłopców otyłych, które odnotowano w wysiłkach odniesionych do progu wentylacyjnego i wcześniej omawianych
wskaźników wentylacyjnych, mogły wynikać z tego, że
obciążenie zastosowane w tych wysiłkach, a szczególnie w wysiłku o intensywności ponadprogowej, było niższe u osobników otyłych, ponieważ próg wentylacyjny
został osiągnięty w tej grupie przy niższym obciążeniu.

Wnioski
1. Koszt fizjologiczny wykonywania wysiłków marszowych oraz biegowego był znamiennie wyższy
u chłopców otyłych. Wyniki badań wskazują, że
u dzieci otyłych, być może z racji przenoszenia
dodatkowej masy ciała, wysiłki lokomocyjne o określonej intensywności stanowią większe obciążenie
względne ustroju.
2. W wysiłkach na rowerze ergometrycznym, kiedy
wpływ masy ciała na koszt wysiłku jest wyraźnie
zredukowany, wykonywanie wysiłków submaksymalnych o porównywalnym w relacji do poziomu
progowego obciążeniu, wywołuje zbliżony poziom
reakcji fizjologicznych zarówno u chłopców otyłych,
jak i o przeciętnym poziomie otłuszczenia.

PIŚMIENNICTWO • LITERATURE
[1] Ignasiak Z: Uwarunkowania w rozwoju cech morfologicznych i motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
w świetle zróżnicowania wieku biologicznego. Studia
i Monografie, Wrocław, AWF, 1988;19.
[2] Schonfeld-Warden N, Warden CH: Pediatric obesity. An
Overview of Etiology and Treament. Pediatric Endocrinology, 1997; 44 (2): 339–361.
[3] Owczarek S: O otyłości i odchudzaniu. Warszawa,
AWF,1989.

[4] Czyżewska K: Patofizjologiczne podstawy wybranych chorób.
Część III. Otyłość. Poznań, Akademia Medyczna, 2000.
[5] Kenrick M, Ball MF, Canary JJ: Exercise and weight reduction in obesity. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1972; 53: 323–340.
[6] Danielczuk J, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M,
Chabros E: Związek cech somatycznych z żywieniem
i aktywnością fizyczną uczniów szkół warszawskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1987; 27(3): 51–61.

– 81 –

Joanna Gradek, Jerzy Cempla, Jadwiga Szymura
[7] Kozłowski S, Nazar K: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Warszawa, PZWL, 1995.
[8] Basdevant A, Le Barzic M, Guy-Grand B: Otyłość. Medycyna Praktyczna, Kraków, 1996.
[9] Woynarowska B: Rozwój motoryczny i wydolność fizyczna dzieci z otyłością prostą; w Pamiętnik II Sympozjum
Wielkopolsko-Lubuskiego Endokrynologii Pediatrycznej
nt. Otyłość u dzieci i młodzieży, Zielona Góra, 1980;
60.
[10] Woynarowska B, Kozłowski S, Kamińska K, Brzeziński M:
Obciążenie wysiłkiem fizycznym na lekcjach wychowania
fizycznego chłopców otyłych i bez nadwagi. Wychowanie
Fizyczne i Sport, 1982; 3: 35–40.
[11] Pařizkowa J: Body fat and physical fitness. The Hague,
Martinus Nijhoff, B.V. Medical Division, 1977.
[12] Koehler B, Drzewiecka B: Otyłość prosta u dzieci. Cz.
I. Wyniki leczenia w warunkach klinicznych. Przegląd
Pediatryczny, 1979; (9) 4: 295.
[13] Chrzanowska M: Wpływ otłuszczenia ciała w dzieciństwie
na występowanie otyłości we wczesnym wieku dorosłym
(12-letnie badania longitudinalne). Pediatria Polska, 1999;
LXXIV, 3: 239–245.
[14] Kemper HCG: Aktywność fizyczna i trening dzieci
młodzieży. Sport Wyczynowy, 1992; 5–6: 41–47.
[15] Mleczko E: Efektywność doskonalenia ekonomiki biegu
ciągłego dzieci na lekcjach szkolnych z wykorzystaniem
zabaw bieżnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Lekkoatletyka w Teorii i Praktyce”, Gdańsk, AWF, 2001:
87–94.
[16] Rowland WT: Aerobic response to endurance training in
prepubescent children: a critical review. Med. Sci. Sports
Exerc., 1985; 17: 493–497.
[17] Zahorska-Markiewicz B: Zasady postępowania w otyłości.
Kraków, 2004.
[18] Reinhard U, Müller PH, Schmulling RM: Determination
of anaerobic threshold by the ventilatory equivalent in
normal individuals. Respiration, 1979; 38: 36.
[19] Skinner JS, McLellan TH: The transition from aerobic to
anaerobic metabolism. Reserarch Quarterly, 1980; 51:
234.

[20] Bhambhani Y, Singh M. Ventilatory thresholds during
a graded exercise test. Respiration, 1985; 47: 120.
[21] Szopa J, Mleczko E, Żak S: Podstawy antropomotoryki.
Warszawa – Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
[22] Mięsowicz I: Uczeń z otyłością prostą. Auksologia a promocja zdrowia, Kielce, 2000; 2: 109–122.
[23] Żołądź JA: Wydolność fizyczna człowieka; w Górski
J (red): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego.
Warszawa, PZWL, 2006; 456–523.
[24] Maffeis C, Schutz Y, Schena F, Zaffanello M, Puinelli L:
Energy expenditure during walking and running in obese
and nonobese prepubertal children. The Jour. of Pediatrics, 1993; 2: 123, 193–199.
[25] Margaria R, Cerretelli P, Aghemo P, Sassi G: Energy cost
of running. J Appl Physiol, 1963; 18: 367–370.
[26] Falls HG, Humphrey LD: Energy cost of running and walking in young women. Med Sci Sports, 1976; 8: 9–13.
[27] Greiwe JS, Kohrt WM: Energy expenditure during walking and jogging. J Sports Med Phys Fitness, 2000; 40:
297–302.
[28] Walker JL, Murray TD, Jackson AS, Morrow JR Jr,
Michaud TJ: The energy cost of horizontal walking and
running in adolescents. Med Sci Sports Exerc, 1999;
31(2): 311–322.
[29] Rowland TW, Auchinachie JH, Keenan TJ, Green GM:
Submaximal aerobic running economy and treadmill
performance in prepubertal boys. Int J Sports Med, 1988;
9: 201–206.
[30] DeJaeger D, Willems PA, Heglund NC: The energy cost of
walking in children. Pflügers Arch – Eur J Physiol, 2001;
441: 538–543.
[31] Malarecki I: Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego.
Warszawa, Sport i Turystyka, 1981.
[32] McMiken DF, Daniels JT: Aerobic requirements and maximum aerobic power in treadmill and track running. Med
Sci Sports, 1976; 8: 14–17.
[33] Gradek J: Wydolność fizyczna i koszt energetyczny
standardowych wysiłków u chłopców otyłych w przedpokwitaniowej fazie rozwoju. Praca doktorska. Kraków, AWF,
2002.

– 82 –

NR 48

AN TRO PO MO TO RY KA

2009

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU SOMATYCZNEGO
I MOTORYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Z JEDLINY-ZDROJU W ASPEKCIE AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ ICH RODZICÓW
DIFFERENTIATION OF SOMATIC AND MOTOR GROWTH
OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
FROM JEDLINA-ZDRÓJ WITH RESPECT TO PHYSICAL
ACTIVITY OF THEIR PARENTS
Daniel Puciato*
**dr, Katedra Geografii i Ekonomiki Turystyki, Politechnika Opolska, Opole, ul. Prószkowska 76

Słowa kluczowe: rozwój somatyczny, rozwój motoryczny, dzieci, młodzież, aktywność
ruchowa, rodzice
Key words: somatic growth, motor growth, children, young people, physical activity,
parents

SUMMARY • STRESZCZENIE
Cel pracy. Celem pracy jest określenie związków między budową somatyczną i sprawnością motoryczną
dzieci i młodzieży z Jedliny-Zdroju a poziomem aktywności ruchowej ich rodziców.
Materiał i metody. Badaniami objęto 524 uczniów (277 chłopców i 247 dziewcząt) w wieku 8–16 lat,
uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Jedlinie-Zdroju. U dzieci tych zmierzono wysokość
i masę ciała oraz trzy fałdy skórno-tłuszczowe. Obliczono także wskaźnik względnej masy ciała oraz masę ciała
szczupłego. Przeprowadzono również testy sprawności fizycznej: stukanie w krążki ręką, bieg wahadłowy 10×5
metrów, skok w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem, rzut 1-kilogramową piłką lekarską oraz skłon dosiężny
w przód w siadzie, wyliczono także maksymalną pracę anaerobową. Badania rozwojowe dzieci uzupełniono
badaniem ankietowym rodziców, dotyczącym jakości życia, w tym aktywności ruchowej ich rodzin.
Wyniki i wnioski. W badanej populacji chłopców, w grupach wydzielonych ze względu na poziom aktywności
ruchowej ich rodziców, różnice cech somatycznych nie są istotne statystycznie. W przypadku komponentów
motorycznych znamienne statystycznie różnice odnotowano tylko w przypadku siły eksplozywnej kończyn
dolnych. Najlepszymi rezultatami w teście mierzącym ten przejaw ludzkiej motoryczności wykazali się chłopcy,
których matki najczęściej podejmują wysiłki fizyczne. Badane przedstawicielki płci żeńskiej, których ojcowie
są najbardziej aktywni fizycznie, cechują się znamiennie statystycznie większą masą ciała, sumą trzech fałdów
skórno-tłuszczowych oraz wyższą wartością wskaźnika BMI w porównaniu do córek mniej aktywnych ojców.
Podobne różnice wskaźnika BMI oraz siły funkcjonalnej kończyn górnych odnotowano również w przypadku
grup wydzielonych ze względu na aktywność ruchową matek.
Aim of the work. The purpose of the thesis is to define relations between somatic build and motor ability of
children and young people from Jedlina-Zdrój and physical activity level of their parents.
Material and methods. There have been examined totally 524 pupils (277 boys and 247 girls) aged from 8
to 16 attending the primary school and the junior high school in Jedlina-Zdrój. Height, weight and three skin-fat
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folds have been measured in the children. Relative body mass index and lean body mass have been also calculated. Physical ability tests have been carried out as well: plate hand tapping, 10×5 m shuttle run, standing broad
jump, sit-ups, 1kg medical ball throw and sit and forward reach as well as maximum anaerobic power has been
calculated. Children growth examination was completed with survey research of the parents about quality of life
of their families, including physical activity.

Results and conclusions. In the examined population of boys the differences of somatic features, in groups
distinguished with regard to physical activity of their parents, are statistically unimportant. In case of motor components the statistically important differences were noted only for the lower limb explosive strength. The best results
in a test measuring the above aspect of human motor abilities were obtained by boys whose mothers take up
physical activity most frequently. The examined female representatives whose fathers are physically active most
of all, feature the statistically important greater body mass, higher sum of three skin-fat folds and higher BMI, than
daughters of less active fathers. Similar differences of BMI and upper limb functional strength were noted in case
of groups distinguished with regard to mothers’ physical activity.

Wstęp
Proces rozwoju biologicznego człowieka jest zjawiskiem niezwykle złożonym, na którego przebieg
wpływa szereg uwarunkowań. Obok czynników endogennych (genetycznych i paragenetycznych) oraz
trybu życia, niezwykle istotną rolę odgrywają również,
pochodzące z otaczającego człowieka środowiska,
czynniki egzogenne.
Kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu
rozwoju ontogenetycznego dziecka ma środowisko
rodzinne. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna oraz najważniejszy czynnik socjalizujący, oddziałuje na procesy jego rozwoju biologicznego w sposób pośredni. W przypadku rozwoju somatycznego
bardzo ważne jest zapewnienie młodemu pokoleniu
właściwych warunków socjalno-bytowych, dzięki którym dzieci mogą się prawidłowo odżywiać, korzystać
ze specjalistycznej opieki medycznej czy uczestniczyć
w różnych formach wypoczynku. Istotne jest także
kształtowanie przez rodziców odpowiednich postaw
u potomstwa, związanych z dbałością o stan zdrowia. Ogromne znaczenie warunków życia dla procesów rozwoju morfologicznego znajduje potwierdzenie
w badaniach licznych autorów [1–5]. Główną determinantą rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży jest
natomiast aktywność ruchowa. Oprócz sfery motorycznej wpływa ona bardzo korzystnie na procesy rozwoju somatycznego, psychicznego oraz społecznego
młodego pokolenia. Odpowiednio zaprogramowane
i realizowane wysiłki fizyczne korzystnie oddziałują
także na stan zdrowia dzieci i młodzieży oraz stwarzają szansę na kontynuowanie aktywności fizycznej
w przyszłości [6–8]. Rola rodziny sprowadza się w tym
przypadku przede wszystkim do przekazywania odpo-

wiednich wzorców dotyczących aktywnego stylu życia.
Jak pokazują badania empiryczne, dzieci pochodzące
z rodzin aktywnych ruchowo podejmują wysiłki fizyczne znacznie częściej od swoich rówieśników z rodzin
preferujących bierny styl życia [9–11]. Dawanie przykładu osobistego jest najważniejszym, ale nie jedynym
źródłem wpływu rodziców na aktywność ruchową
dzieci. Według Sasa-Nowosielskiego [12], znaczące
jest również udzielenie odpowiedniego wsparcia psychologicznego, służenie pomocą w przełamywaniu
barier oraz zaopatrzenie dziecka w niezbędny sprzęt
sportowy.
Choć we wcześniejszych pracach poszukiwano
rodzinnych uwarunkowań rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci i młodzieży, niewiele jest opracowań, w których podjęto próbę określenia roli aktywności ruchowej
obojga rodziców w tym procesie.
Celem pracy jest określenie związków między budową somatyczną i sprawnością motoryczną dzieci
i młodzieży z Jedliny-Zdroju a poziomem aktywności
ruchowej ich rodziców. W pracy zostaną zweryfikowane następujące założenia badawcze:
1. Poziom aktywności ruchowej rodziców różnicuje
wybrane komponenty somatyczne ich dzieci.
2. Aktywny styl życia rodziców wiąże się z poziomem
rozwoju motorycznego ich potomstwa.

Materiał i metody
Materiał do niniejszej pracy stanowią dane uzyskane
w wyniku badań uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju, przeprowadzonych w okresie od września do grudnia 2004 roku.
Ogółem przebadano 524 osoby w wieku 8–16 lat,
w tym 277 chłopców i 247 dziewcząt (tab. 1). Badania
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Tabela 1. Liczebność badanych według płci i wieku
Table 1. Number of subjects according to their sex and age
Płeć
(Sex)

Wiek [lata]
(Age [In years])
8

9

10

11

12

13

14

15

16

chłopcy
(boys)

29

32

41

20

32

31

37

29

26

dziewczęta
(girls)

35

36

28

22

29

25

23

27

22

razem
(total)

64

68

69

42

61

56

60

56

48

o charakterze przekrojowym objęły wszystkich uczniów
obecnych w szkole, czyli około 95% dzieci i młodzieży
z obu typów szkół. Wszystkie pomiary odbywały się
o tej samej porze dnia, w godzinach przedpołudniowych, w obiektach szkolnych. Badani ubrani byli w strój
sportowy i zostali wcześniej poinformowani o celu
i przebiegu eksperymentu.
U dzieci i młodzieży zmierzono wysokość i masę
ciała oraz trzy fałdy skórno-tłuszczowe (na brzuchu, plecach i tylnej powierzchni ramienia). Korzystając z dokonanych pomiarów obliczono wskaźnik względnej masy
ciała oraz masę ciała szczupłego. Przeprowadzono
również następujące testy sprawności fizycznej: stukanie w krążki ręką, bieg wahadłowy 10×5 metrów, skok
w dal z miejsca, siady z leżenia tyłem, rzut 1-kilogramową piłką lekarską oraz skłon dosiężny w przód w siadzie. Wyliczono także maksymalną pracę anaerobową. Badania rozwojowe dzieci uzupełniono badaniem
ankietowym rodziców, dotyczącym jakości życia ich
rodzin. Zastosowano zmodyfikowaną ankietę jakości
życia studentów [13], w której jedno z pytań dotyczyło
objętości tygodniowej aktywności ruchowej, realizowanej w czasie wolnym przez oboje rodziców. Ankieta
została poddana badaniom pilotażowym wśród osób
z populacji, na której zostały później przeprowadzone
badania zasadnicze. Współczynnik rzetelności ankiety
wyniósł 0,884.
Do przeprowadzenia analizy statystycznych wyników badań posłużono się programem Statistica w wersji 6.0 pakietu StatSoft w Pracowni Badań Biokinetyki
i Statystyki Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Indywidualne wartości parametrów somatycznych i wyniki prób motorycznych zostały znormalizowane na średnią i odchylenie standardowe w grupach wieku. Istotność różnic między średnimi określono za pomocą testu t-Studenta. Różnice uznano za

statystycznie istotne na poziomie p<0,05 i w tabelach
oznaczono je gwiazdką.

Wyniki badań
Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje
na niezbyt silne związki między cechami somatycznymi
oraz zdolnościami motorycznymi badanych dzieci a objętością tygodniowej aktywności ruchowej, realizowanej
w wolnym czasie przez ich rodziców. W przypadku cech
somatycznych chłopców różnice między grupami wydzielonymi ze względu na aktywność fizyczną ojców
i matek nie są istotne statystycznie. Wśród wszystkich
analizowanych w tej pracy komponentów motorycznych
istotne różnice między grupami wydzielonymi ze względu
na aktywność ruchową matek odnotowano tylko w przypadku siły eksplozywnej kończyn dolnych. Zależność ma
charakter jednokierunkowy, co oznacza, że synowie matek charakteryzujących się wyższą aktywnością ruchową cechują się lepszym poziomem rozwoju omawianej
zdolności motorycznej (tab. 2 i 3).
Badane przedstawicielki płci żeńskiej, których
ojcowie podejmują wysiłki fizyczne trwające dłużej
niż dwie godziny w tygodniu, cechują się znamiennie
statystycznie większą masą ciała, sumą trzech fałdów
skórno-tłuszczowych oraz wyższą wartością wskaźnika BMI od swoich koleżanek, których ojcowie są mniej
aktywni. Podobne różnice wskaźnika BMI zauważono
również w przypadku grup wydzielonych ze względu na
aktywność ruchową matek. Aktywność ruchowa matek
istotnie różnicuje także siłę eksplozywną kończyn górnych badanych dziewcząt. Przedstawicielki płci żeńskiej, pochodzące z rodzin, w których matki są bardziej
aktywne ruchowo, charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju tego przejawu ludzkiej motoryczności
(tab. 4 i 5).
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Tabela 2. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycznych chłopców między grupami wydzielonymi
ze względu na aktywność fizyczną ojca
Table 2. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of boys motor tests between groups distinguished with regard to father’s
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fizyczna ojca
(Physical activity of father)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours)

–0,063

–0,176

wysokość ciała (height)

0,177

–0,080

1,83

0,068

masa ciała (body mass)

0,105

0,024

0,56

0,578

wiek (age)

t

p

0,77

0,441

BMI

–0,001

0,115

–0,77

0,445

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds)

–0,011

0,012

–0,14

0,886

0,131

–0,022

0,99

0,325

LBM
stukanie w krążki (plate tapping)

0,000

–0,014

0,09

0,927

–0,009

–0,128

0,79

0,431

0,090

–0,024

0,73

0,467

–0,003

–0,023

0,13

0,894

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw)

0,081

0,060

0,14

0,892

MPA

0,126

0,003

0,83

0,409

–0,010

0,130

–0,91

0,366

bieg wahadłowy 10 × 5 m (shuttle run)
skok w dal z miejsca (standing broad jump)
siady z leżenia tyłem (sit-ups)

skłon dosiężny (sit and reach)
* p < 0,05

Tabela 3. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycznych chłopców między grupami wydzielonymi
ze względu na aktywność fizyczną matki
Table 3. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of boys motor tests between groups distinguished with regard to mother’s
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fizyczna matki
(Physical activity of mather)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours)

t

p

–0,104

–0,033

–0,51

0,614

wysokość ciała (height)

0,157

–0,010

1,30

0,197

masa ciała (body mass)

0,118

0,065

0,39

0,700

BMI

0,041

0,120

–0,56

0,578

–0,002

0,075

–0,52

0,602

0,103

0,044

0,42

0,678

stukanie w krążki (plate tapping)

–0,117

0,045

–1,18

0,240

bieg wahadłowy 10×5 m (shuttle run)

–0,062

–0,079

0,12

0,902

skok w dal z miejsca (standing broad jump)

–0,126

0,187

–2,23

0,027*

siady z leżenia tyłem (sit-ups)

0,087

–0,060

1,06

0,292

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw)

0,168

–0,020

1,31

0,190

MPA

0,197

–0,022

1,60

0,112

skłon dosiężny (sit and reach)

0,025

0,126

–0,72

0,470

wiek (age)

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds)
LBM
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Tabela 4. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycznych dziewcząt między grupami wydzielonymi
ze względu na aktywność fizyczną ojca
Table 4. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of girls motor tests between groups distinguished with regard to father’s
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fizyczna ojca
(Physical activity of father)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours)

t

p

wiek (age)

–0,194

0,114

–2,07

0,040*

wysokość ciała (height)

–0,071

0,030

–0,66

0,509

masa ciała (body mass)

–0,193

0,118

–2,07

0,040*

BMI

–0,217

0,141

–2,44

0,016*

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds)

–0,230

0,115

–2,33

0,021*

LBM

–0,101

0,025

–0,79

0,430

stukanie w krążki (plate tapping)

–0,035

0,119

–1,02

0,311

bieg wahadłowy 10 × 5 m (shuttle run)

–0,092

0,073

–1,08

0,282

skok w dal z miejsca (standing broad jump)

–0,019

–0,020

0,00

0,999

siady z leżenia tyłem (sit-ups)

–0,035

0,071

–0,70

0,486

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw)

–0,132

0,112

–1,67

0,096

MPA

–0,159

0,081

–1,63

0,105

skłon dosiężny (sit and reach)

–0,056

0,093

–1,02

0,310

Tabela 5. Porównanie wartości znormalizowanych parametrów somatycznych oraz wyników prób motorycznych dziewcząt między grupami wydzielonymi
ze względu na aktywność fizyczną matki
Table 5. Comparison of standardized values of somatic parameters and results of girls motor tests between groups distinguished with regard to mother’s
physical activity

Cecha (Feauture)

Aktywność fizyczna matki
(Physical activity of mather)

Test t-Studenta
(t-Student test)

do 2 h
(up to 2 hours)

powyżej 2 h
(over 2 hours)

t

p

wiek (age)

–0,092

0,033

–0,87

0,386

wysokość ciała (height)

–0,074

0,059

–0,91

0,363

masa ciała (body mass)

–0,157

0,123

–1,96

0,051

BMI

–0,158

0,128

–2,03

0,043*

∑ fałdów skórno-tłuszczowych (∑of skin-fat folds)

–0,111

0,055

–1,15

0,251

LBM

–0,125

0,089

–1,43

0,155

stukanie w krążki (plate tapping)

–0,004

0,021

–0,18

0,860

0,013

–0,110

0,85

0,395

skok w dal z miejsca (standing broad jump)

–0,016

0,017

–0,24

0,813

siady z leżenia tyłem (sit-ups)

–0,008

0,001

–0,06

0,954

rzut 1-kg piłką lekarską (ball throw)

–0,143

0,166

–2,19

0,030*

MPA

–0,126

0,101

–1,60

0,111

0,091

–0,024

0,81

0,417

bieg wahadłowy 10 × 5 m (shuttle run)

skłon dosiężny (sit and reach)
*p < 0,05
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Dyskusja
Niezwykle istotna rola rodziny w procesach rozwoju
młodego pokolenia wynika z faktu, iż jej członkowie
mogą nieomal od pierwszych chwil życia potomka rozpocząć wywieranie na niego wpływów socjalizujących,
istotne znaczenie ma także długi czas ich oddziaływania oraz niezwykle silny charakter więzi rodzinnych.
Podejmowane przez rodzinę działania wychowawcze
powinny bez wątpienia dotyczyć również troski dziecka
o własne ciało i stan zdrowia [12].
W badanej populacji aktywność ruchowa rodziców
nie różnicuje zbyt mocno rozwoju somatycznego ich
dzieci. Istotne statystycznie związki odnotowano tylko
w przypadku masy ciała, otłuszczenia podskórnego
oraz wskaźnika BMI u badanych dziewcząt. Różnice
te mogą być jednak spowodowane faktem, iż do grupy
aktywnych ruchowo ojców i matek trafiły dziewczęta
starsze, a więc bardziej zaawansowane rozwojowo.
W niniejszej pracy nie odnotowano również zbyt
silnych pośrednich związków sprawności motorycznej
dzieci z aktywnością ruchową ich rodziców. Do analogicznych wniosków doszła w swojej pracy Sławińska-Ochla [13]. Z badań tej autorki wynika, że procesy rozwoju motorycznego młodego pokolenia są w większym
stopniu zdeterminowane statusem społeczno-ekonomicznym rodziny, niż częstotliwością podejmowania
przez dzieci oraz ich rodziców wysiłków fizycznych.
Przyczyną tego stanu może być bardzo niska aktywność ruchowa polskiego społeczeństwa, która maleje jeszcze wraz z wiekiem [14, 15]. Ważny wydaje
się również, odnotowany w piśmiennictwie, silniejszy
wpływ negatywnego modelowania ze strony rodziców.
Oznacza to, że na dzieci i młodzież mocniej oddziałuje
brak aktywności ruchowej rodziców, niż podejmowanie przez nich co najmniej umiarkowanych wysiłków
fizycznych [11]. Rola rodziny w stymulowaniu rozwoju
funkcjonalnego maleje również wraz z wiekiem dziecka, a w kolejnych etapach jego życia coraz większe
znaczenie odgrywa grupa rówieśnicza [9].
Na poziom rozwoju motorycznego badanych dzieci i młodzieży z Jedliny-Zdroju w większym stopniu

wpływała aktywność ruchowa matki niż ojca. Istotne
statystycznie różnice między grupami wydzielonymi
ze względu na poziom aktywności ruchowej matek
odnotowano w przypadku siły funkcjonalnej kończyn
dolnych u chłopców oraz siły funkcjonalnej kończyn
górnych u dziewcząt. Dzieci matek bardziej aktywnych ruchowo uzyskały lepsze rezultaty w testach
mierzących te przejawy ludzkiej motoryczności. Jak
wskazują wyniki badań, aktywność ruchowa wpływa
najkorzystniej na zdolności motoryczne o charakterze
kondycyjnym, szczególnie zaś na te, które są najsłabiej kontrolowane genetycznie. Do takich komponentów motorycznych zaliczyć można zdolności siłowe
[16–18].
Rodzina odgrywa bez wątpienia niezwykle istotną
rolę w życiu dzieci i młodzieży. Jednak ogromna ilość
czynników zewnętrznych oraz ich wzajemne interakcje
są powodem, że kwestią niezwykle trudną jest określenie znaczenia środowiska rodzinnego w procesach rozwoju biologicznego młodego pokolenia. Bardzo ważne
zatem wydaje się prowadzenie dalszych pogłębionych
badań w tym zakresie.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań pokusić się można o sformułowanie następujących
wniosków:
1. Poziom aktywności ruchowej rodziców nie różnicuje żadnej z analizowanych cech somatycznych
u badanych chłopców. Dziewczęta, których ojcowie
są bardziej aktywni ruchowo, cechują się większą
masą ciała oraz grubością otłuszczenia podskórnego od córek ojców mniej aktywnych. Podobne zależności odnotowano również w przypadku wskaźnika względnej masy ciała a aktywnością ruchową
obojga rodziców.
2. Podejmowanie aktywności ruchowej przez matki
wiąże się z wyższym poziomem rozwoju siły eksplozywnej kończyn dolnych u ich synów oraz siły
eksplozywnej kończyn górnych u ich córek.
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STRESZCZENIE • SUMMARY
Wolna wola jest bodaj najwspanialszym darem otrzymanym od Stwórcy. Ma jednak dwa oblicza: podobnie
jak inteligencja może równie dobrze służyć mądrości, jak i głupocie, umożliwiać dokonywanie lepszych lub
gorszych wyborów – także w świecie nauki.
Free will is perhaps the greatest gift from the Creator. However, it has two faces: like intelligence free will can
be a servant to wisdom or to stupidity, allowing for better or worse choices – even in the world of science.

„Nauka to wiara w ignorancję ekspertów”.
Richard Feynman

Nie ulega wątpliwości, że wolna wola jest bodaj
najwspanialszym darem, jaki człowiek otrzymał od
Stwórcy. W skali rozwoju cywilizacyjnego właśnie
dzięki wolnej woli człowiek stworzył naukę i kulturę
(zwłaszcza klasy określane w polskim nazewnictwie
socjologicznym mianem „próżniaczych”, czyli kler
i arystokracja). W skali pojedynczej czynności wolna
wola, również w obszarze podświadomości, stanowi
podstawę „powtórzeń bez powtórzeń”. W teorii Nikołaja
Aleksandrowicza Bernsztejna jest to zjawisko polegające na wykonywaniu tej samej czynności za każdym
razem nieco inaczej, co można postrzegać jako podstawowy mechanizm i uczenia się, i ewolucji [1].
Wolna wola ma jednak dwa oblicza. Podobnie jak
inteligencja, która równie dobrze może służyć mądrości
i głupocie, również wolna wola umożliwia dokonywania
lepszych lub gorszych wyborów. Trafnie ujął to jeden
z najwybitniejszych współczesnych myślicieli, Karl
Popper, stwierdzając:

„Postęp nie ma (...) charakteru nieuchronnego,
jakiejś historycznej konieczności. Nic nie gwarantuje
nam lepszego jutra” [2].
Szczególna odpowiedzialność za owo „lepsze jutro”
całej ludzkości spoczywa na uczonych. Poznając otaczający nas świat i coraz dokładniej go opisując stale muszą
czynić użytek ze swej wolnej woli i dokonywać wyboru
drogi poznania, wytyczać nowe kursy własnej myśli
rozświetlającej mroki niewiedzy. Znakomicie opisał ów
proces uczeń i przyjaciel Bernsztejna, Josif Moisiejewicz
Fejgenberg [3]. Porównał mianowicie naukę do ogromnego ogniska płonącego na wielkiej, ciemnej, lodowej
pustyni. W bezpośrednim sąsiedztwie ogniska lód stajał,
panuje miłe ciepło i pokrzepiająca jasność. Jest to strefa
wiedzy, którą człowiek dobrze poznał i opisał.
Poza strefą wiedzy rozciąga się obszar, w którym
lód jeszcze nie stajał, ale już jest rozświetlony blaskiem
ognia. Jest to strefa poszukiwań, w której pojawiają
się już jakieś pytania, ale jeszcze nie ma odpowiedzi.
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Każde odkrycie rodzi nowe pytania. Innymi słowy,
gdy coraz silniej gorejące ognisko nauki roztapia jakiś
obszar lodu i rozszerza strefę wiedzy, to równocześnie
rozświetla znacznie większy obszar strefy poszukiwań.
Fejgenberg zilustrował to zjawisko następującym wierszykiem Samuiła Jakowlewicza Marszaka:
Był głęboką ciemnością nauki świat zasnuty,
Gdy wtem: Niech będzie światło! – zakrzyknął Izaak
Newton,
Ale rewanżu żądzą dyszało wprost diablisko,
Więc przyszedł Albert Einstein – i jest jak dawniej
wszystko!1
Poza strefą poszukiwań rozciąga się obszar chłodu
i ciemności, którą Fejgenberg określa mianem strefy
mitów bądź strefy wiary. Wydaje się, że właściwe byłyby także inne określenia tego obszaru: strefa marzeń
lub strefa fantazji. Niektórzy uczeni, ci najśmielsi, wyciągają z ogniska płonącą żagiew i wyruszają w głąb
ciemnej, chłodnej strefy marzeń. Żagiew światła daje
niewiele, więc łatwo potknąć się o jakiś serak czy wpaść
w lodową szczelinę. Większość woli więc grzać się
spokojnie w cieple ogniska. W strefie wiedzy życie jest
bowiem uporządkowane, reguły jasne, przyszłość bezpieczna. Jeśli „rozsądnie” wyznaczy się cele, to osiągnie się je bez większego wysiłku i wchodzi się do grona
tych, którzy zasiadają najbliżej ogniska nauki i ustalają
reguły jego podsycania. Niestety, świat wygląda inaczej
w strefie wiedzy, inaczej zaś w strefie marzeń. Zasady
postępowania w tej pierwszej są mało przydatne w strefie poszukiwań, a niemal zupełnie nieprzydatne – w strefie marzeń. Jak to działa w praktyce?
W samym jądrze strefy wiedzy, czyli tuż przy ognisku nauki, ustala się zasady oceny dokonań uczonych.
By z jednej strony zobiektywizować jakoś te oceny,
z drugiej zaś zabezpieczyć się przed ocenami niewłaściwymi, zbudowano system punktowy oceny pracy uczonego. Ma on zapewne jakieś zalety, ale rolą
Barbarzyńcy jest wyszukiwanie wad. A te są bardzo
poważne. Przede wszystkim uwalniają decydentów od
konieczności faktycznego oceniania wyników pracy innych uczonych, gdyż do tego wystarczy im jedynie mechanicznie podliczyć punkty. Po wtóre, system ten jest
dostosowany do potrzeb „punktorobów” i nie uwzględnia dokonań wybitnych. Dziś nie ulega wątpliwości, że
jedno równanie E = mc2, które da się zapisać na karteczce wielkości wizytówki, ma w nauce większą wagę
1

Przekład W. Petryńskiego.

niż wiele ton naukowej makulatury wyprodukowanej
przez „punktorobów”. Gdyby jednak dziś przed komisją
uprawnioną do oceny dorobku naukowego pojawił się
jakiś rozczochrany, pełen fantazji osobnik z karteczką
papieru zawierającą podobne równanie, z drugiej zaś
poważny, solidny okularnik z grubą teczką prac miałkich, to po podliczeniu punktów okazałoby się, że profesorem zostanie ten drugi. By zakończyć ten temat
przypomnijmy, że Albert Einstein otrzymał Nagrodę
Nobla nie za teorię względności, lecz za znacznie
mniej ważkie wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. To
drugie osiągnięcie było bowiem łatwiej widoczne w blasku ogniska nauki, pełgającego w strefie poszukiwań,
to pierwsze zaś znajdowało się znacznie głębiej w strefie marzeń. By je móc ocenić, trzeba by było wstać od
ogniska, wziąć w rękę żagiew, udać się poza zasięg
ciepła, podjąć jakiś wysiłek... Męczące by to było, ba,
może by się nawet w ogóle nie udało2!
Filozofia „punktorobienia” ma dzisiaj również drugie
dno. Punkty bowiem bywają różne – nasze, krajowe
i amerykańskie, filadelfijskie. Wprawdzie w życiu codziennym dawno już odczarowaliśmy dolara i dziś nie budzi on
większego pożądania niż złotówka, ale w nauce punkty
amerykańskie nadal pachną „Pewexem”: są jakieś jakby lepsze. I byłoby to jedynie malowniczym składnikiem
naukowej liturgii (która, jak wiadomo, nie jest kwestią
rozumu, lecz wiary), gdyby nie to, że chcąc zdobyć filadelfijskie punkty trzeba napisać pracę zgodną w filadelfijskimi normami. Czyli – myśleć po filadelfijsku. Kiedy zaś
przyjrzymy się dokonaniom nauki o ruchach człowieka
rozwijanej według norm filadelfijskich, to dostrzeżemy, że
od kilkudziesięciu lat nie wydarzyło się w niej nic znaczącego. Okazuje się, że impact factor nie jest ani uniwersalnym, ani niezawodnym narzędziem do tworzenia nauki.
Rodzi się więc podejrzenie, że być może Amerykanie
brną w ślepy zaułek? Aż myśleć strach! Ale spróbujmy,
po barbarzyńsku, uprawdopodobnić taką heretycką tezę.
Wybitny francuski matematyk René Thom stwierdził
niegdyś, że w nauce mniej więcej do połowy XVII wieku doświadczenie wyprzedzało teorię, potem jednak na
czoło wysunęła się teoria. Dziś postęp wynika nie tyle
z odkrywania nowych faktów, co z przeglądu i innego
objaśnienia już znanych. Niestety, nie we wszystkich
dziedzinach nauki: w obszarze kultury fizycznej nadal
jesteśmy skłaniani do produkcji danych doświadczalnych, nie zaś do ich porządkowania i tworzenia teorii.
By mieć znaczące publikacje, również „filadelfijskie”,
2
Spośród współczesnych uczonych teorię względności rozumieją podobno Stephen Hawking i Roger Penrose.
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wystarczy więc stosowanie odpowiedniej metodyki
badań i sprawne wykorzystanie kosztownej aparatury,
choć w nauce naprawdę potrzebne jest twórcze myślenie. Zauważmy też, że – jak słusznie stwierdził Robert
Stiller – bez wielojęzyczności nie ma porządnego
myślenia, zaś uczeni zza Atlantyku rzadko władają
mową inną niż własna3. Ujednolicenie mowy oznacza
zaś ujednolicenie myślenia, a bogactwo nauki bierze
się przecież nie z jednolitości, lecz z różnorodności.
Choćby tylko z tego powodu powinniśmy z większym
krytycyzmem przyjrzeć się filozofii „filadelfijskiej” i poważniej, bez kompleksów, potraktować nasze własne,
niekoniecznie „filadelfijskie” dokonania.
Od powstania teorii Bernsztejna (czyli od 60 lat)
nie mamy zaś żadnej nowej, która mogłaby się z nią
równać 4. Jak sarkastycznie stwierdził wspomniany już
René Thom:
Biologowie zadowalają się opisywaniem faktów będąc niezdolni do ich zrozumienia. Gromadzą informacje nic nie rozumiejąc
i nie udaje im się stworzyć spójnego obrazu mechanizmów, które
odkrywają. Ich wiedza stała się „cmentarzyskiem faktów” nie poddających się jakiejkolwiek syntezie. A to dlatego, że biologowie są
zafascynowani jak dzieci swymi przyrządami obserwacyjnymi [2].

Bardzo bym chciał, aby Thom nie miał racji. Bo
jeżeli ma, to znaczy, że dla całej światowej nauki rozmaite punkty, „filadelfijskich” nie wyłączając, są nie witaminą, lecz – jak mawia Młoda Lekarka – „pacaneum”.
Amerykańskie naukowe młyny, chędogie i wspaniale
wyposażone, ochoczo mielą owe śliczne punkty, napę-

dzając rozwój nauki, gdyż przyznaje się je głównie za
„nowe, oryginalne prace badawcze5”. Wstydliwie przemilcza się jednak to, że – niestety – nie widać postępu. Sytuacja przywodzi więc na myśl polski tytuł pewnego amerykańskiego filmu: „Czy leci z nami pilot?”
Kiedy niedawno na pewnej międzynarodowej konferencji, gdzieś daleko w Europie, zadałem w dyskusji
okrągłego stołu pytanie, dlaczego mamy naszej europejskiej myśli naukowej narzucać amerykańskie więzy,
zapadło niezręczne milczenie. Gdybym był kimś innym,
pewnie bym pomyślał, że zachowałem się niestosownie, wszelako Barbarzyńcom obce są takie skrupuły.
Kiedy więc prowadzącym tę dyskusję profesorom wróciła mowa, zaczęli mi tłumaczyć, jak dziecku, że od
tego są zależne przydziały funduszy (nawet owe przydziały określa się amerykańskim słowem grant), a żyć
z czegoś trzeba. Racja, ale – niestety – tego argumentu
żadną miarą za rzeczowy uznać nie można. Czy bowiem nadrzędnym celem uczonych ma być prawdziwy
postęp nauki, czy też jedynie możliwości uzyskiwania
pieniędzy na jej rozwój? Innymi słowy, czy mamy pracować po to, by solidnie porządkować coraz większe
obszary wiedzy, czy też po to, by jak najskuteczniej kokietować szafarzy funduszy na naukę? Przypomnijmy,
że przed dwoma tysiącami lat pewien młody Żyd wypędził przekupniów ze świątyni...
Poza tym uważam, że należy pilnie powołać stały komitet zajmujący się nazewnictwem w naukach
o kulturze fizycznej!
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w ręce. Dziwi mnie więc ogromnie, że wielu uczonych (i to na całym świecie)
powołuje się w swoich publikacjach na tę niedostępną od 40 lat pozycję. Musi
to cud jakiś, albo co...
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najniżej, choć w istocie będące wszak najszlachetniejszym wytworem
pracy naukowej!
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Prof. dr hab. Sławomir Drozdowski
Taniec dostarczał i dostarcza życiu człowieka
wielu emocji oraz wrażeń estetycznych, towarzyszy niezliczonym obrzędom, ceremoniom, uroczystościom, a także zwyczajom ludowym. Pojęcie
tańca zawsze kojarzy się z tańcem klasycznym, ale
uwarunkowanym specyficznymi koordynacjami ruchowymi. Taniec taki uznawany jest za podstawę kształcenia profesjonalnych tancerzy – już od najmłodszych
lat rozwoju dziecka, a potem młodzieży i osób dorosłych. Taniec może być nie tylko przejawem ruchowej
działalności człowieka, ale także niezwykle istotnym
elementem wspierającym wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtującym rozwój ich osobowości, sprawności psychofizycznej, umiejętności ruchowych. Taniec
i różnorodność jego form pozwala pracować z różnymi zespołami, dziećmi i młodzieżą, a także osobami
starszymi na każdym etapie kształcenia, stosownie do
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ich możliwości sprawnościowych. Wykazano już, że
w tańcu dziecko w swoisty sposób reaguje na muzykę,
wykazując takt ruchem, krokami, zwrotami, obrotami,
włączając się całym sobą w rytm słuchanych nut. Osób
dorosłych taniec uczy natomiast uprzejmości, zasad towarzyskiego obcowania, skłania ich także do nawiązywania przyjaznych kontaktów międzyludzkich.
Czym więc jest taniec, postrzegany z perspektywy
jego specyfiki oraz możliwości osób biorących w nim
udział? Jak może się on rozwijać w procesie ontogenezy, a więc od wczesnego dzieciństwa do późnej
starości? Czym jest on w życiu zafascynowanych nim
ludzi?
Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra
Karpińska w monografii o uwarunkowaniach rozwoju koordynacji ruchowej w tańcu podjęli się wyjaśnić,
opisać i przekazać wiele niezwykle interesujących informacji związanych z tańcem, baletem, u osób uprawiających tę formę aktywności, znajdujących się na
różnych etapach rozwoju fizycznego i poziomu sportowego. Sport bowiem, rozumiany jako umiejętność ruchowa doprowadzona do poziomu sztuki, mistrzostwa
sportowego, rozwijany jest we wszystkich dyscyplinach
sportowych – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Uczestnictwo w nim jest konsekwencją wolnego
wyboru, chęci i predyspozycji somatyczno-motorycznych, ale często także i psychofizycznych. Sport dla
zawodnika to indywidualne uczestnictwo, elitarność,
wybiórczość i selektywność, najwyższa technika
i specjalizacja, perfekcjonizm i finezja ruchu, a przede
wszystkim współzawodnictwo i rywalizacja, dla innych
natomiast – to sposób na wyżycie się czy samozrealizowanie. Proces dojścia do mistrzostwa sportowego
jest długofalowy i wymaga dużego nakładu pracy.
Taniec, który jest zjawiskiem powszechnym, towarzyszącym człowiekowi niemal od pierwszych chwil
jego istnienia, wyewoluował jednak, stając się jedną
z form sportu. Współczesny taniec – sportowy czy towarzyski – różni się bowiem zasadniczo od tego tańca
jeszcze plemiennego. Początek wchodzenia w sferę
tańca – to wytężona nauka w szkołach baletowych,
dająca podstawę i ukierunkowanie dla późniejszego
sportu tanecznego. Tutaj ruch jest biologiczną potrzebą
organizmu ludzkiego, jest uniwersalnym przejawem egzystencji każdego żywego organizmu. On bowiem nie
tylko stymuluje rozwój fizyczny i motoryczny, ale także
ma istotny wpływ na żywotne funkcje organizmu i stan
psychiczny człowieka.
Profesor W. Starosta pisze, że „…w nauce o ruchu
w ogóle (kinezjologia), czy też szczegółowiej – ruchu

człowieka (antropokinezjologia, antropomotoryka),
podobnie jak w każdej dyscyplinie naukowej, są problemy niezwykle ważne i marginalne, złożone i proste.
Najczęściej podejmowane są te prostsze, należące do
mniej ważnych. Trzeba odwagi i dużego bagażu wiedzy, by podejmować te najważniejsze i najbardziej złożone (najtrudniejsze). Do takich należy m.in. problem
ruchów, o charakterze lokalnym i globalnym”.
Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra
Karpińska podjęli w swojej pracy problem niezwykle trudny, a zarazem ciekawy, dotyczący określenia wielkości, zmienności oraz uwarunkowań wybranych zdolności motorycznych uczennic szkół
baletowych, przysposabiających się do przyszłego
zawodu – do tańca. Szczególnie ukierunkowane są
one na określenie zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, a także pokrewnych, które wywierają istotny
wpływ na ostateczny wynik pracy treningowej dla tego
sportu.
W monografii dokonano określenia poziomu
wybranych motorycznych zdolności koordynacyjnych i skoczności oraz ich zmienności w rocznym cyklu nauki u uczennic szkół baletowych, jak
również ustalenia ich poziomu, jako niezwykle
istotnego elementu w tym zawodzie. Określono
również typy budowy ciała uczennic szkół baletowych
i poszukiwano współzależności między wybranymi
zdolnościami motorycznymi, gibkością i cechami morfologicznymi. Autorzy podjęli też próbę ustalenia uwarunkowań rozwoju wybranych motorycznych zdolności
koordynacyjnych i skoczności u baletnic oraz porównali
je z poziomem motorycznych zdolności koordynacyjnych i skoczności uczennic szkół baletowych, a także
dziewcząt niezajmujących się tańcem. Wskazano też
na kryteria przyjęć kandydatów do szkół baletowych
i podjęto temat skuteczności stosowanego w nich systemu rozwijania wybranych zdolności motorycznych.
W tej części monografii Autorzy wskazali, jak nauka
w szkołach baletowych kształtuje umiejętności zawodowe tancerzy od najwcześniejszego okresu nauczania, jakie można uzyskać wyniki, a jednocześnie podali
zalecenia metodyczne. Niezwykle cenna jest tutaj indywidualizacja analizy uzyskanych wyników, możliwości
każdej uczennicy w zakresie niezbędnych zdolności
motorycznych, przy równoczesnym uwzględnieniu programu nauczania danej techniki tanecznej.
Trzeba podkreślić, że Autorzy po raz pierwszy
wskazali, jakie są uwarunkowania rozwoju koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży, szczególnie
uczennic szkół baletowych, dla tańca.
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W drugiej części monografii Autorzy dotykają
zagadnienia niezwykle istotnego dla tańca, a mianowicie stronnego zróżnicowania ruchów. Jest to obecnie zagadnienie niezwykle istotne w sporcie, jak również
w życiu człowieka. Dla sportu, tańca, baletu, stronność
ruchów może mieć i ma znaczenie niezwykle istotne.
Autorzy w metodyce nauczania techniki tańca klasycznego za pomocą współczesnej teorii nauczania
ruchu problem ten próbują rozwiązać w sposób
nowatorski. Pokazują, czym jest stronność ruchów,
czucie ciała i ruchu, jakie formy i treści technik ćwiczeń można stosować w procesie nauczania.
Autorzy pokusili się, aby zgromadzić niezwykle cenny materiał związany z wpływem tańca klasycznego na
różne dyscypliny sportu. Profesor W. Starosta, znany
ze swego ogromnego doświadczenia sportowego,
dotarł do wybitnych sportowców, dla których muzyka, taniec, w różnej konfiguracji (gimnastyka,
gimnastyka artystyczna, łyżwiarstwo i inne dyscypliny) był często drogą życia. Te informacje, tę wiedzę, przelano na papier w omawianym opracowaniu.
Profesor Włodzimierz Starosta i dr Aleksandra
Karpińska stworzyli piękną monografię, wskazując na
uwarunkowania rozwoju podstawowej cechy, jaką jest
koordynacja ruchowa w tańcu, począwszy od początkujących adeptów, na mistrzach tej sztuki kończąc.
Powtarzam raz jeszcze, że Profesor W. Starosta
stworzył „własną polską szkołę motoryczności”,
która wspiera się na jego ogromnej wiedzy, pogłębionej żmudnymi badaniami, ogromną pracowitością. Jest na pewno światowym znawcą tego problemu i potrafił skupić wokół siebie duży zespół
współpracujących badaczy, dla których dociekania
nad motorycznością ludzką są pierwszoplanowe.
Efektem tego jest m.in. świetna monografia, tutaj
przedstawiona, która powstała we współpracy z p.
dr Aleksandrą Karpińską.
Z książką tą zapoznałem się z ogromnym zainteresowaniem. Winna się ona stać lekturą dla osób zajmujących się motorycznością, a w szczególności
koordynacją ruchową tej w przepięknej dyscypliny,
jaką jest taniec, który wyzwala w człowieku wiele uczuć, zachowań i przyjemności. GRATULUJĘ
AUTOROM.
Prof. dr hab. Zbigniew Szot
Monografia „Uwarunkowania rozwoju koordynacji ruchowej w tańcu (na podstawie wyników badań
uczennic szkół baletowych)” jest kolejną znaczącą

publikacją szczególnie prof. dra hab. Włodzimierza
Starosty. Współautorką tej rozprawy jest dr Aleksandra
Karpińska, która wniosła do niej wybrane determinanty zdolności motorycznych uczennic szkół baletowych,
jako spoiwo łączące muzykę, ruch i taniec.
Nie jest to opracowanie banalne, lecz próba przybliżenia związku przyczynowo-skutkowego muzyki, ruchu
i wpływu, jaki wywierają one na koordynację ruchową
w tańcu. Cechą znamienną tej książki jest spojrzenie
na zagadnienie koordynacji ruchowej z perspektywy
wielu pokrewnych dyscyplin sportowych i przeniesienie uogólnień teoretycznych na grunt praktyki, jak to
bowiem stwierdził Albert Einstein: „Jeden przykład
znaczy więcej niż sto uogólnień”. I to jest główną
zaletą książki. Podkreślę także, iż w omawianej tu monografii:
1. Autorzy po raz pierwszy ustosunkowali się krytycznie do programów nauczania realizowanych
w szkołach baletowych, dokumentując swoje stanowisko pięcioma wyznacznikami konieczności
zmiany stosowanej w nich metodyki w procesie nauczania ruchu (s. 189–190).
2. Mamy do czynienia z doskonałym przeniesieniem
wiedzy teoretycznej na grunt praktyki sportowej
w postaci wielu porównań na poziomie światowym,
np. kunsztu jazdy na łyżwach znakomitej pary
L. Biełousowa – O. Protopopow, jako uzasadnienie wcześniej poczynionych spostrzeżeń teoretycznych.
3. Znakomity jest rozdział ósmy, stanowiący syntezę
procesu treningowego, wskazujący na edukacyjną
funkcję nowych ćwiczeń w kształtowaniu koordynacji ruchowej. Edukacyjny – bowiem Autor
(prof. W. Starosta) podsumowuje w nim swoją bogatą wiedzę teoretyczną, przenosząc ją do praktyki.
Jest to bardzo cenne. To samo można powiedzieć
o rozdziale dziewiątym, w którym Autorzy uzasadniają wpływ tańca klasycznego na różne dyscypliny
sportowe.
4. Dedykując opracowanie szerokiemu ogółowi czytelników, Autorzy zwracają uwagę na to, iż taniec
może być antidotum na liczne zagrożenia cywilizacyjne związane m.in. z coraz większym
ograniczeniem aktywności ruchowej współczesnego człowieka, niezależnym od jego wieku.
5. Opracowanie to wychodzi naprzeciw stosunkowo
nowej, pozytywnej modzie, którą lansują szczególnie stacje telewizyjne, realizujące programy pn.
„Taniec z gwiazdami”, „Jak oni tańczą”, „Jak
oni śpiewają” itp. Być może, jeśli nie spadną

– 101 –

Sławomir Drozdowski, Zbigniew Szot

wskaźniki oglądalności tych programów, można
będzie mówić o modzie na taniec – a to byłoby
wielkim sukcesem teorii i praktyki.
Podkreślając ważność wymienionych dokonań należy stwierdzić, że powstanie omawianej monografii
nie byłoby możliwe bez olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia głównego Autora
podręcznika prof. dra hab. Włodzimierza Starosty.
Przeszedł on drogę od zawodnika, instruktora, trenera
aż do nauczyciela akademickiego, pełniąc również wie-

le funkcji organizacyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Działalność Profesora jest kreatywna
i stanowi o sile Jego wiedzy i umiejętności.
Słynny filozof niemiecki Artur Schopenhauer
powiedział, że „wszystko co doskonałe, dojrzewa
powoli” i właśnie z takim opracowaniem mamy tu do
czynienia. Dlatego zatem monografia jest godna polecenia nie tylko specjalistom z wszystkich rodzajów tańca, ale także dyscyplin sportowych, w których czołowe
znaczenie mają: jakość ruchów, ich estetyka i wyrazistość.
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Minął już rok od mojego ostatniego spotkania
z Profesorem Stefanem M. Piliczem w Warszawie,
w murach Akademii Wychowania Fizycznego. Było
to w grudniu 2008 roku z okazji rozdania odznaczeń
państwowych. Nie rozmawialiśmy jednak z Profesorem
o zasługach tych wszystkich, którzy na swój sposób
polską kulturę fizyczną tworzyli i w jakiejś cząstce
wspierali dorobek historii warszawskiej AWF (spadkobierczyni przedwojennego CIWF-u), ale o sprawach
redakcyjnych „Antropomotoryki”. Profesor był przecież
członkiem jej Rady Redakcyjnej. Zaproponowałem Mu
wówczas zrecenzowanie kilku prac nadesłanych do
druku, tematycznie związanych z problematyką, na
której się znał najlepiej w Polsce i która była główną
specjalnością jego kariery naukowej – a więc dotyczących przebiegu oraz uwarunkowań rozwoju sprawności
fizycznej polskich studentów.
Kto znał profesora (i stosuje jego test sprawności fizycznej), ten wie, że był ekspertem w dziedzinie
uwarunkowań środowiskowych szeroko pojętego rozwoju biologicznego grupy społecznej, którą lokuje się
strukturze społecznej między warstwą społeczną po-

chodzenia a warstwą, do której aspiruje. Odnosi się to
zwłaszcza do studentów, którzy w przyszłości zasilą
polską inteligencję z tytułu uzyskanego poziomu wykształcenia, a nie pochodzenia. W powszechnej opinii będą więc reprezentować najbardziej wartościowe
i pożądane społecznie cechy oraz systemy wartości.
Młodzież akademicka stanowi zatem ważną kategorię
społeczną, która godna jest, aby być przedmiotem badań naukowych. Profesor w swoich pracach dowodził,
że wyróżniające ją cechy można znaleźć także w szeroko pojętej kondycji biologicznej. Taka penetracja badawcza była nie tylko Jego pasją, ale również wizytówką, znamieniem, po którym rozpoznaje się naukowca.
Na pożegnanie Profesor podając mi rękę powiedział: „Dobrze, ale proszę się śpieszyć, proszę się
śpieszyć!”. Jakże mało wiedziałem, co kryje się w tych
proroczych słowach mojego rozmówcy. Nie zdążyłem.
Przepraszam, Panie Profesorze. Jakże bliskie są mi
teraz słowa księdza J. Twardowskiego: „śpieszmy się
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
W naszej skromnej krakowskiej redakcji szanowaliśmy Profesora. Na pewno nie byliśmy w tym osamotnie-
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ni. Wiem, że nikt nie zamknął drzwi przed tym emerytowanym nauczycielem akademickim w Warszawie. Miał
swój pokój, odwiedzał często wychowanków, następców i wiernych do końca przyjaciół, których miał wielu
w warszawskiej AWF. Postrzegany jako nieprzeciętna
osobowość, jak magnes przyciągał do siebie ludzi, którym ofiarowywał to wszystko, co miał najcenniejszego:
swój czas, życzliwe zainteresowanie i pomoc. Służył
bowiem pomocą wszystkim, którzy tego potrzebowali.
Wracam teraz myślą do początków mojej pracy naukowej i pobytu na konferencji w Warszawie. Zgodnie
z programem, mieliśmy z profesorem zaplanowane
wystąpienia w tej samej sesji. Kiedy wraz z kolegą
przygotowywaliśmy materiały do prezentacji, skierował się ku nam jeden z naukowców, nieco starszy od
nas, i z uwagą zaczął przysłuchiwać się dyskusji. Nie
znaliśmy wtedy osobiście Pana Profesora Stefana M.
Pilicza. On jednak dostrzegł nasz brak doświadczenia
i pragnął służyć radą. „Panowie, według mnie nie powinniście włączać tabeli, postarajcie się o rycinę” – polecił. Zastosowaliśmy się do rady, jak się później okazało ówczesnego doc. dra Stefana M. Pilicza. Udało
się. Prezentacja spodobała się wszystkim. Profesor był
bardzo życzliwym człowiekiem, chociaż bardzo wymagającym.
Nigdy też nie zapomniał o regionie, z którego pochodził. Starał się też na miarę swoich możliwości mu
służyć. Z bardzo obszernej notki biograficznej zamieszczonej w Encyklopedii Mielca można się dowiedzieć
czegoś więcej o tym warszawskim naukowcu, o jego
jakże trudnej drodze do sławy profesorskiej per aspera
ad astra.
Pilicz Stefan Michał, urodził się 26 sierpnia
1920 r. w Sobowie, powiat tarnobrzeski. Był synem
Stefana i Michaliny z domu Dul. Tuż przed wybuchem
wojny, w 1938 r., zdał maturę w słynnym Liceum im.
S. Konarskiego w Mielcu. W rok później, w 1939 r.,
ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy
6. Dywizji Piechoty w Krakowie i w stopniu plutonowego podchorążego zdobył praktykę w kilku jednostkach,
między innymi w 16. pułku piechoty w Tarnowie.
W wojnie obronnej w 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej jako zastępca dowódcy plutonu.
Uczestniczył w pierwszych tygodniach walk z Niemcami
pod Pszczyną i Ćwiklicami. Cofając się w kierunku
Lwowa, Jego jednostka – po okrążeniu przez Niemców
– rozproszyła się na rozkaz dowódcy.
Jako żołnierz, a nie dezerter, powrócił w rodzinne
strony i w czasie okupacji hitlerowskiej, pracując w nie-

mieckich firmach w Mielcu i Rudniku, działał w konspiracji. Jesienią 1944 r. został powołany do tworzącej się
w Rzeszowie Armii Wojska Polskiego i szkolił żołnierzy
w 2. zapasowym pułku piechoty. Szybko, bo 15 stycznia 1945 r. został przydzielony do 25. pułku piechoty
w Rzeszowie i skierowany na front. Uczestniczył w całym szlaku bojowym 2. Armii, między innymi w walkach
nad Nysą Łużycką i Sprewą oraz Budziszynem. Szlak
bojowy zakończył pod Pragą. Można zatem uważać
Profesora za żołnierza-kombatanta dwóch frontów
wojennych. „Przeżycia wojenne ukształtowały w Nim
postawę patriotyczną na resztę życia” – jak stwierdził
w przemówieniu pogrzebowym Jego przyjaciel i wychowanek, prof. Maszczak. Wojsku nie został wierny.
W cywilu był w radze kapitana rezerwy.
Po wojnie studiował w Wyższej Szkole Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu i w 1951 r. uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego za pracę magisterską
napisaną pod kierunkiem znanego antropologa Adama
Wankego. Wcześniej, bo od 1948 r., pracował jako
nauczyciel wychowania fizycznego w II Gimnazjum
i Liceum we Wrocławiu. W 1950 r. podjął dodatkowo
pracę we wrocławskim Pafawagu, a od 1951 r. pracował w szkole średniej w Otwocku. W 1952 r. został
zatrudniony w Politechnice Warszawskiej. Wkrótce
zorganizował pierwsze w Polsce Studium Wychowania
Fizycznego, które szybko stało się wzorem naśladowanym przez inne polskie wyższe uczelnie. Od 1954
r. pełnił w nim funkcję kierownika. W tym czasie rozpoczął współpracę naukowo-badawczą z Instytutem
Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie. W 1960
r. został jego pracownikiem. Przez pewien czas pełnił funkcję kierownika pracowni, a następnie zakładu.
W 1963 r. uzyskał doktorat w warszawskiej AWF na
podstawie rozprawy Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna studentów Politechniki Wrocławskiej.
Od 1972 roku, czyli od daty włączenia INKF do
struktury AWF w Warszawie, aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. był jej pracownikiem naukowo-badawczym, w Zakładzie Teorii Wychowania Fizycznego
i kierownikiem stworzonego przez siebie Laboratorium
Motoryczności. W latach 1973–1981 piastował stanowisko wicedyrektora ds. naukowych i dyrektora Instytutu
Wychowania Fizycznego i Rekreacji Ruchowej AWF
Warszawa, pełnił także funkcję prorektora ds. nauki AWF (1987–1990). Z chwilą utworzenia Punktu
Konsultacyjnego AWF w Mielcu (1981–1987), w powstaniu którego miał znaczny udział, został jego kierownikiem. Po uzyskaniu w 1978 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego za całokształt dorobku
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naukowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy
habilitacyjnej Wychowanie fizyczne młodzieży akademickiej, został mianowany w 1980 roku profesorem
nadzwyczajnym, a po zdobyciu w 1981 roku tytułu naukowego profesora objął stanowisko profesora w AWF
Warszawa.
Prof. dr hab. Stefan Michał Pilicz był kierownikiem
wielu badań naukowych związanych z problemami
kultury fizycznej, a zwłaszcza z problematyką rozwoju sprawności fizycznej studentów. Drukiem ukazało
się 160 jego prac naukowych, w tym siedem książek.
Część ich tytułów zawiera dołączony do wspomnienia opis bibliograficzny najbardziej znanych publikacji
zmarłego członka Rady Redakcyjnej krakowskiego
kwartalnika naukowego. Spośród Jego wychowanków
– 11 uzyskało doktoraty.
W środowisku warszawskim prof. Stefan M. Pilicz
był znany jako niestrudzony działacz. Spośród szeregu
pełnionych funkcji społecznych można wymienić następujące: przewodniczący Rady Środowiskowej AZS
Warszawa, wiceprzewodniczący Komisji Wychowania
Fizycznego Sekcji Szkół Wyższych Zarządu Głównego
ZNP, prezes Ogniska TKKF „Politechnika”, członek
Plenum i przewodniczący Komisji TKKF, prezes Ogniska
ZNP w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej, prezes
Klubu Oficerów Rezerwy AWF, skarbnik i wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej (1973–1983),
członek Zarządu i skarbnik International Association
of Sports Kinetics, a także członek Rady Redakcyjnej
„Antropomotoryki”.
Wyróżniony został między innymi: Krzyżem
Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz licznymi odznaczeniami bojowymi, wojskowymi
i resortowymi.

Do końca nauczyciel akademicki, żołnierz dwóch
frontów, pełnił Profesor Pilicz wartę na straży wysokiego
poziomu dydaktyki akademickiej i ciągle mówił wszystkim – na przekór kolejnym wiosnom swojego życia: non
omnis moriar. Dowodził też, dzięki swojej aktywności
fizycznej, a także nienagannej zawsze postawie praktyka i naukowca, że można dodawać życia do lat, a nie
lat do życia. Po przejściu na emeryturę do 2000 r. pracował w niepełnym wymiarze godzin w swojej ukochanej AWF, a od 2002 r. w Wyższej Szkole Gastronomii,
Hotelarstwa i Turystyki oraz w Uniwersytecie Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo aktywnie współpracował z naszą redakcją.
Przykra była dla mnie i całej Redakcji wiadomość
otrzymana od małżonki Profesora o jego śmierci w dniu
29 marca 2009 r. Nie pośpieszyłem się i nie zdążyłem
przesłać na czas materiałów do recenzji. Musieli to zrobić inni. W naszej pamięci nie umarł prof. dr hab. Stefan
M. Pilicz – jak mówi wiersz ks. Jana Twardowskiego
Ludziom odlatującym:
Nie przeminie wszystko – nie przeminie
kwiaty nie pogasną
choćby przyszło oczy wam złożyć
choćby przyszło na zawsze zasnąć
odblask murów na rękach zostanie
smutna cisza świętojańskich ulic
po odlocie będziecie Warszawę
w snach dalekich do ust tulić…
Bez wątpienia nie przeminie wszystko, a na pewno
nie przeminie i pozostanie na zawsze w naszej pamięci
Profesor Pilicz: żołnierz dwóch frontów, patriota, bardzo
uczciwy oraz dobry człowiek, nauczyciel i naukowiec.
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UCHWAŁA
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:
„WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
W BADANIACH NAUKOWYCH”
„STARZENIE SIĘ A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA”
Rydzyna, Polska, 10–12 września 2009 r.
W zorganizowanej w dniach 10–12 września
w Rydzynie koło Leszna konferencji naukowej wzięło
udział ponad 140 uczestników z 18 krajów. Uczestnicy
konferencji przyjęli niniejszą Uchwałę z głębokim przekonaniem, że wychowanie fizyczne i sport stanowią
ważną część tradycji i dziedzictwa kulturowego każdego kraju. Medycznym, ekonomicznym i społecznym
wyzwaniem lat ostatnich oraz nadchodzącej przyszłości są również potrzeby związane z promocją i tworzeniem warunków do podejmowania aktywności fizycznej
przez osoby w wieku starszym i podeszłym. Ludzie nie
tylko chcą żyć dłużej, ale również chcą utrzymać niezależność i wysoką jakość życia.
Mimo uznania przez UNESCO, już wiele lat temu
(1978 rok), wychowania fizycznego za podstawowe
prawo człowieka, w niektórych krajach systematycznie
zmniejsza się jego rola w szkolnych programach. Z niepokojem odnotowujemy fakt, że proponuje się niekiedy
nawet usunięcie lub znaczne zredukowanie liczby godzin z wychowania fizycznego. Niska jest też ranga zawodu nauczyciela wychowania fizycznego oraz brakuje
obiektów i sprzętu sportowego. Powszechnie – w tym
i w Polsce – słaba jest świadomość roli wychowania
fizycznego dla rozwoju fizycznego, emocjonalnego,
społecznego oraz poznawczego dzieci i młodzieży. Jak
dowodzą badania naukowe, uczestnictwo w aktywności fizycznej jest też silnie skorelowane z innymi elementami zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
Zjawiska niepokojące dostrzega się w funkcjonowaniu sportu wyczynowego. Sport w swojej humanistycznej doktrynie opiera się na szlachetnych wartościach
– równej, uczciwej i sprawiedliwej rywalizacji, poszanowaniu dla praw człowieka, pokojowej współpracy
między ludźmi różnych krajów, ras i religii. Obecnie
zbyt często w sporcie dostrzega się zjawiska łamania
tradycyjnych wartości moralnych, reżyserii zwycięstw

i porażek, korzystania ze środków niedozwolonych,
szowinizmu tłumów, braku troski o zdrowie, przyzwolenia dla brutalności itd. Wierzymy, że sport może i powinien pielęgnować najwyższe wartości moralne oraz być
szkołą dobrego obyczaju i poszanowania dla drugiego
człowieka.
Dramatycznie narastają w świecie choroby, których
bezpośrednią przyczyną jest sedenteria trybu życia.
Wiele badań naukowych wskazuje na znaczenie, jakie
odgrywa aktywność fizyczna w prewencji chorób i zachowaniu funkcjonalnej niezależności. Istnieją dowody,
że regularna aktywność fizyczna może przyczyniać się
do wydłużenia długości życia. Tymczasem fizyczna
nieaktywność i sedenteryjny tryb życia znajdują swoje
konsekwencje w dramatycznym wzroście liczby osób
z nadwagą oraz otyłych. Aktywność fizyczna jest związana z redukcją chorób serca, otyłości, nadciśnienia,
cukrzycy, osteoporozy, depresji, upadków i różnych
kontuzji. Aktywność fizyczna poprawia siłę mięśniową
i wytrzymałość, co ma wyjątkowe znaczenie dla osób
starszych, u których ograniczenia w wykonywaniu
codziennych czynności wynikają ze spadku poziomu
sprawności fizycznej. Dodatkowo, aktywność fizyczna
wpływa na liczne czynniki determinujące jakość życia,
takie jak funkcje poznawcze i emocjonalne, zadowolenie z życia i uczucie dobrostanu, funkcje seksualne,
funkcje społeczne, rekreację i status ekonomiczny.
Zwiększona aktywność fizyczna osób starszych
wiąże się ze znacznymi korzyściami społecznymi.
Osoby starsze wnoszą w efekcie o wiele więcej do
społeczeństwa. Aktywny fizycznie styl życia pomaga
im w utrzymaniu niezależności i zwiększa możliwość
uczestnictwa w pracy i życiu społecznym. Promowanie
zdrowego i aktywnego stylu życia umożliwia społeczeństwu w większym zakresie korzystanie z bogactwa doświadczenia i wiedzy posiadanej przez seniorów.
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WNIOSKI I ZALECENIA
1. Wychowanie fizyczne stanowi podstawowe prawo
człowieka. Winno być prowadzone z uwzględnieniem potrzeb, i możliwie zainteresowań, wszystkich
dzieci. Przyjmować się winno za cel główny przygotowanie wszystkich dzieci do aktywności fizycznej,
zdrowego stylu życia, jak i do rozwoju umiejętności
ruchowych również w wieku dojrzałym i starszym.
2. Jakość wychowania fizycznego zależy w pierwszej
kolejności od poziomu kwalifikacji oraz wiedzy,
umiejętności i zdolności nauczycieli wychowania
fizycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na
przygotowanie nauczycieli prowadzących zajęcia
ruchowe z dziećmi w pierwszych klasach szkół
podstawowych.
3. Konieczne jest zagwarantowanie stosownego miejsca dla wychowania fizycznego w programach
szkolnych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży
szerszego dostępu do sprzętu i obiektów sportowych poza szkołą. W ten sposób rządy i społeczności lokalne winny ukazać swoje zrozumienie
dla potrzeby troski o sferę sprawności, kondycji
fizycznej i zdrowia oraz podkreślić wychowawczą
rolą uczestnictwa w aktywności fizycznej w samej
szkole, jak i poza szkołą.
4. Rozwój współczesnego wyczynu sportowego,
intensywny trening i presja związana z oczekiwaniem podnoszenia na coraz wyższy poziom wyników sportowych wymagają stałego korzystania ze
współczesnych zdobyczy nauk społecznych oraz
biologiczno-medycznych, w celu przede wszystkim

podniesienia poziomu opieki sportowo-lekarskiej
oraz zabezpieczenia fizycznego, psychicznego,
społecznego i duchowego zdrowia sportowca.
5. Popularność sportu winna być wykorzystywana
dla kształtowania wzorców pożądanych zachowań społecznych oraz ukazywania rzeczywistych
autorytetów i wartości moralnych. Należy podjąć
największe wysiłki celem eliminowania ze sportu
wyczynowego takich zjawisk, jak: korzystanie ze
środków zabronionych, nieprzestrzeganie zasad
fair play, obniżanie wartości integracyjnej, estetycznej i duchowej widowiska sportowego. Sport zdehumanizowany osłabia jego moralną i społeczną siłę
oddziaływania.
6. Rządy i władze lokalne winny wspierać edukację
zdrowotną, akcentując w niej istotną rolę aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia, kondycji fizycznej i w poprawie jakości życia w każdym wieku. Mają
one też odpowiedzialność za tworzenie warunków
ułatwiających uczestnictwo oraz bezpośrednio za
poziom aktywności, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród osób dorosłych oraz w wieku
starszym.
7. Uniwersytety i inne uczelnie wyższe powinny w edukacji studentów zwrócić większą uwagę na znaczenie
aktywności fizycznej dla osób starszych. Należy też
położyć nacisk na przygotowanie przyszłych badaczy
i pracowników opieki zdrowotnej na podejmowanie
problemów zaspokajania potrzeb aktywności fizycznej ludzi w starszym wieku.

– 110 –

NR 48

AN TRO PO MO TO RY KA

2009

KONKURS
PUBLIKACJI NAUKOWYCH
z zakresu

DYDAKTYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O NAGRODĘ IM. PROF. DR HAB. BOGDANA CZABAŃSKIEGO
Warunki uczestnictwa:
• Do konkursu mogą być zgłoszone prace opublikowane w roku poprzedzającym
datę Konkursu.
• W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci jego wcześniejszych edycji.
• Prace (w formie nadbitek) należy nadsyłać do końca marca 2010 roku na adres organizatora Konkursu:
Akademia Wychowania Fizycznego
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego
ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław
tel. 0 (prefiks) 71 347-31-69, fax 348-25-27
www.awf.wroc.pl/czabanski
e-mail: olepio@awf.wroc.pl
• W Konkursie nie mogą brać udziału samodzielni pracownicy nauki.
• Praca może być zespołowa, ale w skład zespołu nie może wchodzić samodzielny
pracownik nauki.
Kryteria oceny prac konkursowych:
• Praca musi mieć charakter badawczy.
• Temat pracy musi jednoznacznie dotyczyć dydaktyki wychowania fizycznego.
Jury Konkursu:
tworzy trzech samodzielnych pracowników AWF we Wrocławiu, tj.
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
• Kierownik Katedry Dydaktyki WF,
• Kierownik Zakładu Pływania.
Posiedzenie jury odbędzie się 24 kwietnia 2010 roku, a wyniki konkursu zostaną
podane do wiadomości wszystkich uczestników Konkursu.
Nagrodzona będzie jedna praca (dyplom oraz nagroda finansowa – 1 000 zł netto).
Nagroda zostanie wręczona na inauguracji roku akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
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