
STUDIA  I  MONOGRAFIE  NR  22

I. Wprowadzenie

Oddajemy do r¹k czytelników drug¹ czêœæ monografii poœwiêconej rozwojowi

fizycznemu populacji dzieci i m³odzie¿y Krakowa pt. „Dziecko Krakowskie 2000”.

W dotychczasowych opracowaniach badawczych, spe³niaj¹cych funkcje norm

rozwojowych dla dzieci i m³odzie¿y Krakowa w ostatnim 30-leciu, w g³ównej mierze

prezentowano poziom rozwoju somatycznego i przebieg dojrzewania p³ciowego,

bior¹c pod uwagê równie¿ zmienne spo³eczne s³u¿¹ce do okreœlania statusu spo-

³eczno-ekonomicznego (np. Go³¹b 1979, Chrzanowska i wsp. 1988). W badaniach

z roku 2000 (Dziecko Krakowskie 2000) uwzglêdniono równie¿ próby motoryczne

(efekty motoryczne) oraz ocenê postawy cia³a. Tym samym uzyskano pe³niejszy

obraz stanu rozwoju fizycznego populacji krakowskiej z koñca minionego stulecia.

Badania sprawnoœci motorycznej i postawy cia³a przeprowadzono na terenie

szkó³ i przedszkoli w tym samym czasie co pomiary cech somatycznych. Zebrane

materia³y pochodz¹ z prób losowych dziewcz¹t i ch³opców w wieku 4 – 20 lat

z czterech tradycyjnych dzielnic Krakowa, tj. Œródmieœcia, Krowodrzy, Podgórza

i Nowej Huty.

Przy wyborze prób sprawnoœciowych kierowano siê nie tylko kryterium po-

równywalnoœci z innymi materia³ami, np. w ramach baterii testów EUROFIT, ale

tak¿e koniecznoœci¹ zastosowania siê do ograniczeñ czasowych i organizacyj-

nych, spowodowanych równoczeœnie przebiegaj¹cymi trzema rodzajami badañ:

antropometrycznych, sprawnoœciowych i postawy cia³a, w warunkach pracy przed-

szkoli i szkó³.

W rezultacie przeprowadzono próby oceniaj¹ce efekty motoryczne w zakresie:

– si³y koñczyn górnych i tu³owia – rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ ponad g³ow¹,

– si³y eksplozywnej koñczyn dolnych – skok w dal z miejsca,

– wytrzyma³oœci si³owej miêœni brzucha – siady z le¿enia,

– szybkoœci biegowej – bieg wahad³owy 10x5 m,

– gibkoœci – sk³on tu³owia w przód.

Zgodnie z koncepcj¹ trójcz³onowej struktury sprawnoœci fizycznej, wskazuj¹c¹

na g³ówne równowa¿ne a zarazem powi¹zane ze sob¹ sk³adniki: organiczny, moto-

ryczny i kulturowy (Renson i wsp. 1979, cyt. wg EUROFIT), w prezentowanym

opracowaniu, oprócz charakterystyk statystycznych wyników sprawnoœci motorycz-

nej zamieszczono równie¿ podstawowe charakterystyki dotycz¹ce rozwoju wyso-

koœci cia³a, masy cia³a oraz wskaŸnika wzglêdnej masy cia³a (BMI). Dane soma-

tyczne wzbogacono wynikami badañ postawy cia³a. O sk³adniku kulturowym mo¿-

na s¹dziæ natomiast poœrednio na podstawie czêstoœci kategorii wykszta³cenia ro-

dziców badanych dzieci (informacje zebrane za pomoc¹ ankiet).
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Zawarte w niniejszej ksi¹¿ce zestawienia statystyczne w formie tabelarycznej

i siatek centylowych zmiennych somatycznych, motorycznych oraz postawy cia³a,

oparte na reprezentatywnej próbie losowej dzieci i m³odzie¿y krakowskiej w wieku

od 4 do 19–20 lat, spe³niaj¹ funkcje norm rozwojowych dla œrodowiska Krakowa.

S³u¿yæ mog¹ one równie¿ jako biologiczne uk³ady odniesienia w procesie kontroli

i oceny rozwoju fizycznego dzieci i m³odzie¿y z podobnych œrodowisk du¿ych miast

w Polsce na pocz¹tku XXI wieku.

WyraŸne powi¹zania procesów wzrastania organizmu z rozwojem zdolnoœci

motorycznych wymagaj¹ uwzglêdniania w postêpowaniu oceniaj¹cym stan spraw-

noœci fizycznej, stopnia zaawansowania w rozwoju somatycznym badanego. W okre-

sie rozwoju progresywnego zaawansowanie w rozwoju morfologicznym, oceniane

wysokoœci¹ cia³a czy mas¹ cia³a szczup³ego, w sposób istotny ró¿nicuje poziom

sprawnoœci motorycznej (Szopa i Sakowicz 1987, ¯ak 1991, Go³¹b i wsp. 1993,

Stupnicki i wsp. 2002), dlatego te¿ w procesie kontroli i oceny rozwoju fizycznego

czêsto dokonuje siê odniesieñ do wieku rozwojowego, szacowanego na podstawie

wysokoœci cia³a.

W niniejszym opracowaniu, wzorem innych autorów (np. Stupnicki i wsp. 2002)

skonstruowano dwie wersje siatek centylowych do oceny sprawnoœci motorycznej:

– siatki centylowe z wynikami prób motorycznych w odniesieniu do wieku kalen-

darzowego,

– siatki centylowe z wynikami prób motorycznych w odniesieniu do wieku rozwo-

jowego – odpowiadaj¹cego osi¹gniêtej przez badanego wysokoœci cia³a.

Porównanie po³o¿enia wyników prób motorycznych badanego na obu siatkach

umo¿liwiaj¹ bardziej trafn¹ i sprawiedliw¹ ocenê sprawnoœci fizycznej.

Ocena na podstawie siatek centylowych wyników odniesionych do wieku wy-

sokoœci cia³a powinna byæ przede wszystkim stosowana w przypadku osobników

o wysokoœci cia³a odbiegaj¹cej wyraŸnie od wielkoœci przeciêtnych w danej grupie

wieku kalendarzowego.

Cz³onkowie ekipy badawczej i autorzy opracowania pragn¹ podziêkowaæ wszyst-

kim tym, którzy – podzielaj¹c troskê o rozwój fizyczny m³odego pokolenia – udzie-

lali szerokiego poparcia dla akcji badawczej „Dziecko Krakowskie 2000”.

Dziêkujemy W³adzom Oœwiatowym Krakowa, Dyrektorom i Nauczycielom przed-

szkoli i szkó³, w których przeprowadzane by³y badania. Szczególne podziêkowania

kierujemy do dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cych w badaniach oraz ich Rodziców

i Nauczycieli Wychowania Fizycznego za zrozumienie i pomoc przyczyniaj¹c¹ siê

do zrealizowania naszych zamierzeñ naukowo-badawczych.

W imieniu zespo³u badawczego i autorów

Prof. dr hab. Stanis³aw Go³¹b


