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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA STUDENTÓW
TOM III – SPRAWNO  FIZYCZNA

WST P

Kultura fizyczna w szko ach wy szych mo e odgrywa  rol  stymulu-
j c  dalszy rozwój fizyczny i mo e stanowi  kontynuacj  wcze niej na-
bytych nawyków ruchowych, a nawet higienicznych. 

Badania naukowe w zakresie kultury fizycznej studentów w Polsce 
swymi tradycjami si gaj  XIX wieku. Pierwsze prace dotyczy y stanu 
zdrowia, rozwoju fizycznego oraz warunków i nawyków higienicznych. 
Wprowadzenie wychowania fizycznego do programów jako przedmiotu 
obowi zkowego oraz rozkwit sportu i turystyki, spowodowa y wzrost 
bada  nad kultur  fizyczn  m odzie y akademickiej. 

Sprawno  fizyczna jest w a ciwo ci  bardzo z o on . Zale y od 
wielu czynników, g ównie od: p ci, wieku, cech budowy cia a, stanu 
zdrowia, umiej tno ci i sprawno ci ruchowych, zdolno ci motorycznych, 
wydolno ci ró nych uk adów i narz dów, motywacji, rodzaju wykony-
wanej pracy zawodowej, aktywno ci fizycznej w czasie wolnym, trenin-
gu sportowego. Ró norodne aspekty bada  sprawno ci fizycznej studen-
tów s  przedmiotem wieloletnich prac wielu badaczy. W ró nych typach 
uczelni prowadzono obserwacje nad stanem zdrowia, aktywno ci  fi-
zyczn , rozwojem somatycznym, sprawno ci  motoryczn  i wydolno ci
fizyczn  studentów.

W niniejszym wydawnictwie: Akademicka kultura fizyczna studen-
tów, t. III: Sprawno  fizyczna zamieszczamy najnowsze wyniki bada
z zakresu sprawno ci fizycznej studentów z Krakowa, Lublina, Poznania, 
Zielonej Góry i Krosna prowadzonych mi dzy innymi przez badaczy 
maj cych ju  wieloletnie do wiadczenie w  badaniach rodowiska aka-
demickiego (E. Mleczko, J. Tatarczuk, S. Go b).

Wyra amy nadziej , e zebrany materia  b dzie inspirowa  w dal-
szych poszukiwaniach naukowych. S dzimy tak e, e prezentowana pu-
blikacja oka e si  cenn  pomoc  dla studentów poszukuj cych róde
literaturowych z zakresu nauk o kulturze fizycznej. 

Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz 



Akademicka kultura fizyczna na prze omie stuleci – Tom III6



E. Mleczko, W. Mirek, L. Komorowski – D ugookresowe trendy przemian budowy... 7

AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA STUDENTÓW
TOM III – SPRAWNO  FIZYCZNA 

ROZDZIA I

EDWARD MLECZKO1, WAC AW MIREK2,
LESZEK KOMOROWSKI3

D UGOOKRESOWE TENDENCJE PRZEMIAN BUDOWY SOMATYCZNEJ 

I SPRAWNO CI MOTORYCZNEJ STUDENTÓW AWF W KRAKOWIE

Wst p

Celem pracy jest ukazanie wielko ci i kierunku d ugookresowych tendencji 
przemian, jakie wyst pi y w latach 1972 i 2008 w poziomie rozwoju cech soma-
tycznych i sprawno ci motorycznej u studentów Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie. W badaniach podj to problem uwarunkowa rodowi-
skowych rozwoju morfofunkcjonalnego grupy studentów, jednej z pi ciu pol-
skich Akademii Wychowania Fizycznego, które mog y ujawni  si  w bardzo 
burzliwym okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju. Jak wiadomo, 
czynniki rodowiska spo ecznego powoduj  dwa rodzaje zmienno ci: gradienty 
spo eczne i trendy sekularne.  

Liczba prac po wi conych problematyce rozwoju morfofunkcjonalnego 
i motorycznego scharakteryzowanej grupy spo ecznej oraz jej uwarunkowaniom 
jest stosunkowo niewielka w relacji do opracowa  socjologicznych i pedago-
gicznych. Jest to sprawa do  niepokoj ca, bowiem niektóre wska niki rozwoju 
somatycznego i motorycznego brane s  pod uwag  jako punkty odniesienia 
w ocenie pozytywnych wska ników zdrowia [16, 10].  

Badania prowadzone w naszym kraju we wszystkich rodowiskach akade-
mickich potwierdzi y wyst pienie omawianego zjawiska u polskich studentów. 
Na podstawie pomiarów cechy silnie uwarunkowanej genetycznie – wysoko ci 
cia a – wykazano w starszych i nowszych pracach, e dynamika d ugookreso-

1 Prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF w Krakowie. 
2 Dr, Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF w Krakowie. 
3 Dr, Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki, AWF w Krakowie. 
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wych przemian by a w wymienionej grupie spo ecznej zmienna w czasie, zró -
nicowana rodowiskowo oraz mi dzyososobniczo [13, 14, 15, 21]. Niew tpli-
wie mog o to by  spowodowane ró n  ekosensytywno ci  p ci m skiej i e -
skiej oraz odmienn  podatno ci  osobników na okre lone warunki bytowe, 
w jakich znalaz o si  polskie spo ecze stwo [7][ aska-Mierzejewska 1999]. 
Wyst powanie trendu sekularnego potwierdzi y równie  badania rozwoju in-
nych cech somatycznych [15] [Pilicz 1998].  

Omawiane zjawisko zosta o dobrze udokumentowane w materia ach po-
chodz cych z bada  prowadzonych systematycznie na Politechnice Warszaw-
skiej, w AWF Gda sk, AWF Pozna  i AWF w Poznaniu [2, 11, 17, 21]. Wyda-
je si , e w przypadku interpretacji omawianego zjawiska w grupie m odzie y
akademickiej studiów wychowania fizycznego, nale a oby bra  pod uwag
tak e czynnik naturalnej selekcji m odzie y pod wzgl dem okre lonej budowy 
na wymieniony profil kszta cenia [20, 21]. 

S dz c po liczbie doniesie  dokumentuj cych przebieg i uwarunkowania 
rozwoju somatycznego studiuj cej m odzie y w naszym kraju, mo na by oby 
twierdzi , e istnia a równie  dobra baza do oceny d ugookresowych tendencji 
przemian sprawno ci motorycznej u polskiej m odzie y akademickiej. Dok ad-
niejsza ich analiza nie pozwala potwierdzi  powy szej hipotezy. Najcz ciej 
wymienia si  dwie przyczyny wymienionego zjawiska: regularno  prowadzo-
nych bada  oraz zastosowanie do pomiaru sprawno ci motorycznej ró nych 
technik i narz dzi badawczych.  

Podejmuj c prób  pewnego uporz dkowania rozproszonych materia ów
(tak w uj ciu diachronicznym, jak i synchronicznym), Mirek [9] stwierdzi  ist-
nienie w ich powstawaniu kilku etapów. W pierwszym z nich stosowano do 
oceny sprawno ci studentów przede wszystkim trójbój lekkoatletyczny, który 
by  bardziej lub mniej wzorowany na te cie R. Trze niowskiego. W drugim 
okresie, pocz wszy od lat siedemdziesi tych XX wieku, najcz ciej do oceny 
sprawno ci motorycznej brany by  pod uwag  zaproponowany test przez 
S. Pilicza [6, 14]. Za bardzo ciekaw  propozycj  pokonania przeszkody w oce-
nie tempa mi dzypokoleniowych zmian sprawno ci motorycznej mo na uwa a
wprowadzenie do porówna  mi dzypokoleniowych unormowanych warto ci
pomiarów, wyra onych w skali T. Taki sposób relatywizacji wyników pozwoli
prowadzi  bardzo obiektywn  analiz  porównawcz  wyników bada  ogólno-
polskich [15]. Wykazano w niej, e polscy studenci w 1987 roku byli lepsi od 
rówie ników z lat pi dziesi tych XX wieku w zdolno ciach szybko ciowych 
i skoczno ci (si a eksplozywna ko czyn dolnych), a gorsi w zdolno ciach si o-
wych.  

Poza tym zakres zmian by  zale ny od pochodzenia spo ecznego oraz od 
aktywno ci fizycznej m odzie y akademickiej. U studentów najwi ksze ró ni-
ce zanotowano w grupach pochodzenia ch opskiego. Nale y zaznaczy , e
w a nie u aktywnych fizycznie studentów zanotowano bardzo s aby trend 
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sekularny sprawno ci fizycznej tak e w innych obserwacjach [Pilicz 1984]. 
Powy sze spostrze enia potwierdzi y badania przeprowadzone w szeregu 
o rodkach akademickich. Jak si  wydaje, wskazywa y one, e w d u szych 
okresach obserwacji zauwa ono utrzymywanie si  okre lonego poziomu roz-
woju podstawowych zdolno ci motorycznych [Bukowiec 1973; Gordon 1973; 
Wojciechowski 1976].  

Z przegl du pi miennictwa wynika, e dynamika trendu sekularnego po-
ziomu rozwoju somatycznego polskiej m odzie y akademickiej by a wyra niej-
sza ni  w sprawno ci motorycznej. Daje to podstaw  stwierdzi , e zwi kszaniu 
si  wysoko ci i masy cia a (dotyczy to zjawisko szczególnie studentów) towa-
rzyszy a najcz ciej niewielka poprawa zdolno ci szybko ciowych i skoczno ci 
oraz brak korzystnych zmian w zdolno ciach si owych.  

Pytania badawcze 
Bior c pod uwag  wcze niej przedstawione cel bada  oraz dokonany prze-

gl d pi miennictwa, w niniejszej pracy postanowiono udzieli  odpowiedzi na 
nast puj ce pytania:  

1. W jakim zakresie i kierunku ujawni  si  d ugookresowe tendencje prze-
mian w rozwoju somatycznym i motorycznym studentów z Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie?  

2. Czy w zmienno ci mi dzypokoleniowej cech somatycznych i zdolno ci
motorycznych badanych studentów ujawni si  „zjawisko rozwartych no yc”? 

II. Materia  i metody 

Badania zosta y przeprowadzone w 2007 i 2008 roku w II i III semestrze 
studiów dziennych Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ogó em przebadano 
66 studentów nieuprawiaj cych zawodniczo biegów krótkich.  

Narz dzia i techniki bada
Badaniach m odzie y akademickiej z krakowskiego AWF przeprowadzono 

zgodnie z metodyk , zastosowan  w obserwacjach E. Kruczalaka [5]. W niniej-
szej pracy do opracowania tematu bada  w asnych wykorzystano tylko wyniki 
studentów.

Zgodnie z przyj tym za o eniem w zakres bada  wesz y pomiary, które prze-
prowadzi  na pocz tki lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku E. Kruczalak [5].  

Zakres oraz narz dzia i techniki bada
Pomiary antropometryczne zosta y wykonane metod  Martina-Salera. 

W ich zakres wesz y cechy somatyczne: wysoko  cia a, masa cia a, d ugo
tu owia, d ugo  nóg, szeroko  barkow , szeroko  biodrow , grubo  kostki, 
grubo  kolana i okcia, obwód klatki piersiowej (normalnej), amplituda odde-
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chowa, obwód najwi kszy ramienia, obwód najwi kszy przedramienia, obwód 
najwi kszy uda, obwód najwi kszy podudzia, obwód bioder, obwód szyi, gru-
bo  fa dów skórnych na ramieniu, opatce i brzuchu.  

Zdolno ci szybko ciowe mierzone testami: 
a) biegu na 100 m ze startu niskiego przeprowadzonego na bie ni tartano-

wej stadionu la AWF w Krakowie, 
b) biegu na 200 m ze startu niskiego jw. 
c) biegu na 50m. ze startu niskiego i lotnego jw. 

Zdolno ci si owe badane nast puj cymi testami motorycznymi: 
a) rzut kul  (7,25 kg) w tym nad g ow , rzut kul  (7,25 kg) w przód zza 

g owy, podrzut sztangi, przysiad ze sztang  na barkach, przysiad ze 
sztang  na barkach na czas (10 przysiadów z ci arem sztangi wyno-
sz cym 50% max.) 

1. Zdolno ci si owe grup mi niowych z wykorzystaniem dynamometru 
po czonego z komputerem, takich jak: zginacz podudzia, prostownik 
podudzia, zginacz uda, prostownik uda. 

2. Zdolno ci w zakresie „skoczno ci” („si y eksplozywnej”), badane te-
stami:  
b) wyskoku dosi nego, trójskoku z miejsca, pi cioskoku z miejsca. 

Metody opracowania materia u
1. Indywidualne pomiary antropometryczne pozwoli y na wyliczenie: 

wska nika (smuk o ci) wzrostowo-wagowego, procentowej zawarto  t usz-
czu w masie cia a, masy cia a szczup ego, wska nika Quteletta II (BMI).
 Na podstawie pomiaru czasu biegu na 200 m wyliczono wska nik wy-

trzyma o ci szybko ciowej, ze wzoru: 

WSz = 2(t 100 m – t 200 m) 
gdzie t = czas biegu 

2. Dla wszystkich badanych cech, zdolno ci oraz wska ników obliczono pod-

stawowe charakterystyki statystyczne ( redni  arytmetyczn  ( x ), odchylenie 
standardowe (s)). 

3. Wykorzystuj c materia y porównawcze obliczono zakres i kierunek zmian 

czasowych wybranych cech somatycznych i zdolno ci motorycznych z wyko-

rzystaniem:

a) bezwzgl dnych wielko ci ró nic (d) mi dzygrupowych (niezale nie od 
dystansu czasowego przeprowadzonych bada )

b) wzgl dnych wielko ci ró nic (d) mi dzygrupowych w przeliczeniu na 
okres jednej dekady (10 lat)  

c) wielko ci unormowanych ró nic ze wzoru:
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gdzie:

x 1- rednia arytmetyczna z bada  w asnych, 

x  2 – rednia arytmetyczna bada  porównawczych,  
s 2 – odchylenia standardowe nada  porównawczych.  

4. Na podstawie zebranych materia ów obliczono wspó czynniki korelacji pro-

stej Pearsona (rxy) mi dzy wynikiem biegu na 100 i na 200 m a pomiarami 
antropometrycznymi, wska nikami budowy somatycznej oraz sprawno ci
motoryczn  badanych studentów.

5. Istotno  statystyczn  ró nic oraz wspó czynników korelacji zbadano z wyko-
rzystaniem testu to –Studenta.  

III. Wyniki

1. D ugookresowe tendencje przemian poziom rozwoju somatycznego 
studentów AW F w Krakowie  

W tabeli I zaprezentowano ró nice pomi dzy rednimi arytmetycznymi po-
chodz cych z materia ów z lat 2008 i 1972. Z uzyskanych danych wynika, e
w ci gu 36 lat nast pi y w wi kszo ci badanych cech dodatnie ró nice. Tylko 
w obwodzie klatki piersiowej i w amplitudzie oddechowej stwierdzone zmiany 
wsteczne. Poza tym wyj tkiem zebrane materia y potwierdzaj  typowe tenden-
cje przemian.  

Wysoko  cia a
Z danych tabelarycznych (tabela I) wynika, e rednia wysoko  cia a ba-

danych studentów zwi kszy a si  w ci gu 36 lat o 4,55 cm, co w przeliczeniu na 
dekad  wynosi 1,26 cm. Pozytywne oddzia ywanie czynnika rodowiskowego
na pewno w jakim  stopniu przyczyni o si  do dodatniego trendu podstawowej 
cechy somatycznej w latach 1972–2008. 

Masa cia a
Masa cia a zwi kszy a si  na przestrzeni 36 lat o 4,49 kg, co w przelicze-

niu na dekad  wynios o1,26 kg. Jak z powy szego wynika, kierunek ró nic 
jest zgodny z danymi pochodz cymi z pi miennictwa. Zwraca uwag  ich za-
kres. Przewy sza on dane pochodz ce z ró nych rodowisk uczelnianych. 
W zwi zku z tym, e jest to cecha z o ona i podatna na czynniki rodowisko-
we [Szopa i wsp. 1996] mo na s dzi , i  zaistnia e zjawisko jest wynikiem 
poprawy warunków bytowych badanej m odzie y akademickiej. Bardziej 

2

21

S

XX
WU
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szczegó owe analizy komponentów masy cia a mog  ujawni  te  przyczyny 
zauwa onej zmienno ci.

Suma grubo ci trzech fa dów skórno-t uszczowych 
Ogólna grubo  pod ció ki t uszczowej wyra ona sum  fa dów t uszczo-

wych pod opatk , na ramieniu i na brzuchu zwi kszy a si  o 9,10 mm w ci gu 
36 lat, czyli 2,53 mm na dekad . Zatem zarysowa a si  faza wzrostu grubo ci
pod ció ki t uszczowej, co przy zmniejszeniu si  poziomu sprawno ci fizycznej 
mo e mie  negatywne skutki dla zdrowia. Warto doda , e s  to typowe kierun-
ki mi dzypokoleniowych zmian, ale ostrzej zaznaczone. 

Tabela I. rednie arytmetyczne badanych cech somatycznych  
na tle materia ów porównawczych oraz bezwzgl dne ró nice (2008–1972) oraz wska niki

ró nic mi dzygrupowych przypadaj ce na dekad

Badana cecha 
rednia

arytm. 
2008

rednia
arytm. 
1972

Ró nica
2008–1972

Trend
rednio

na dekad
Wysoko  cia a [cm] 179,58 175,03 4,55 1,26 
Masa cia a [kg] 73,98 69,49 4,49 1,25 
Wska nik wzrostowo-wagowy 42,85 42,61 0,24 0,07 
D ugo  NN 90,28 83,82 6,46 1,80 
Szeroko  barków 42,42 39,08 3,34 0,93 
Szeroko  bioder 28,21 28,03 0,18 0,05 
Grubo  kostki 7,46 7,41 0,05 0,01 
Grubo  kolana 10,08 9,26 0,82 0,23 
Grubo okcia 8,18 6,68 1,50 0,42 
Obwód klatki 87,37 91,28 -3,91 -1,09 
Amplituda oddechowa 6,73 9,56 -2,83 -0,79 
Obwód najwi kszy przedramienia 27,73 25,57 2,16 0,60 
Obwód najwi kszy ramienia 30,44 27,7 2,74 0,76 
Obwód najwi kszy podudzia 36,85 35,38 1,47 0,41 
Obwód najwi kszy uda 55,05 52,27 2,78 0,77 
Obwód bioder 96,17 92,06 4,11 1,14 
Obwód szyi 38,14 36,6 1,54 0,43 
BMI 22,90 22,7 0,20 0,06 
suma 3 fa dów t uszczowych [mm] 26,42 17,32 9,10 2,53 

2008 – badania w asne, 1972 – badania E. Kruczalaka [1979] 

D ugo  nóg 
D ugo  nóg studentów zwi kszy a si  w ci gu 36 lat o 6,46 cm, czyli 

o 1,80 cm na dekad

Szeroko  bioder i barków
W okresie 36 lat zwi kszy a si  u badanych studentów szeroko ci barków 

o 3,34 cm, co w przeliczeniu na dekad  wynosi 0,93 cm. W badanym okresie 
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nie zmieni a si  szeroko  bioder. W blisko czterech dekadach zasi g zmienno-
ci wyniós  zaledwie 0,18 cm. Zatem zmiany sekularne ujawni y si  tylko we 

wzrastaniu szeroko ci barkowej. By  mo e ma zwi zek z kszta towaniem si
okre lonej konstytucji budowy cia a studenta akademii wychowania fizycznego 
i kszta towaniem si  somatotypu V wed ug klasyfikacji Wankego.  

Obwód przedramienia i ramienia oraz grubo okcia
Obwód najwi kszy przedramienia zwi kszy  si  w badanym okresie o 2,16 

cm, czyli o 0,60 cm na dekad . Podobnie zwi kszy  si  obwód najwi kszy ra-
mienia z tym czasie o 2,74 cm, czyli o 0,76 cm na dekad . By  mo e ma to 
zwi zek z omówionym wcze niej przyrostem tkanki t uszczowej. Nale y za-
znaczy , e nast pi y tak e dodatnie zmiany w zakresie grubo ci okcia. Ró ni-
ca mi dzy rocznikami 2008–1972 kszta towa a si  na poziomie 1,50 cm, co 
w przeliczeniu na 10 lat wynios o 0,42cm. Zatem wymiary ko czyny górnej 
zarówno w szeroko ci jak i obwodzie uleg y zwi kszeniu.

Obwody podudzia, uda oraz grubo  kolana i kostki 
Obwód podudzia zwi kszy  si  o 1,47 cm, czyli o 0,49 cm na dekad , pod-

czas gdy ró nica w obwodzie uda jest wi ksza, gdy  wynios a 2,78 cm, czyli 
0,77 cm w ci gu 10 lat.

W wymiarach szeroko  kostki nie zauwa ono wi kszych zmian. Podobnie 
niewielkie zmiany wyst pi y w wymiarach szeroko ci kolana (d = 0,22 cm na 
dekad ).

Obwód klatki piersiowej i jej amplituda 
W ci gu 36 lat ze wszystkich badanych cech somatycznych jedynie w obwo-

dzie klatki piersiowej i jej amplitudzie wyst pi  regres. Przeci tny obwód klatki 
piersiowej zmniejszy  si  o 3,91 cm, co w przeliczeniu na dekad  wynosi 
1,08 cm. Jej amplituda lub inaczej rozmach klatki piersiowej zmniejszy  si
o 2,83 cm w ci gu 36 lat, co wynosi 0,79 cm na dekad . By  mo e zauwa ona 
tendencja wi e si  z kszta towaniem si  okre lonego somatotypu studenta AWF 
lub te  o preferencji wicze  wzmacniaj cych okre lone grupy mi niowe.

Obwód bioder 
Na przestrzeni 36 lat zwi kszy  si  o 4,11 cm, czyli o 1,14 cm na dekad .

By  mo e zauwa ona tendencja ma zwi zek z ot uszczeniem cia a przeci tnego 
studenta AWF lub te  wymienion  wcze niej preferencj  okre lonych wicze .

Obwód szyi 
Ró nica w obwodzie szyi wynios a 1,49 cm, co w przeliczeniu na dekad

wynosi 0,43 cm. By  mo e ma to zwi zek z wcze niej wymienionymi czynni-
kami warunkuj cymi wska niki t go ci cia a badanych.  
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Jak wynika z profilu unormowanych ró nic mi dzy wynikami bada  w a-
snych i przeprowadzonych przez Kruczalaka [5] na odchylenie standardowe 
bada  Kruczalaka (tab. 2, ryc. 1) najwi kszy zasi g d ugookresowych tendencji 
zmian zaznaczy  si  w poziomie ot uszczenia (2.89). Mo na s dzi , e w du ym
stopniu taki czynnik móg  rzutowa  na wyra n  przewag  badanych osobników 
w obwodach ko czyn górnych, dolnych biodra i szyi, co uwidoczni o si
w wielko ci wska nika unormowanych ró nic: obwód uda (1,43), podudzia 
(0,67), przedramienia (1,33), bioder (1,33) i szyi (1,15). Niew tpliwie taka nie-
po dana tendencja mog a mie  zwi zek z niekorzystnymi zmianami w zakresie 
od ywiania si  m odzie y akademickiej i jej aktywno ci  ruchow . Zgodnie 
z zaleceniami WHO oraz koncepcjami badania sprawno ci fizycznej 
w koncepcji zdrowia, nale a oby si  spodziewa , e na studiach wychowania 
fizycznego b d  studiowa  osobnicy, którzy wzmacniaj  poziom masy cia a
w wyniku wzrostu jej aktywnej komponenty, a nie t uszczu.

Tabela II. rednie arytmetyczne badanych cech somatycznych w 2008 i 1972 roku  
oraz wielko ci ich wspó czynników unormowanych ró nic 

Cecha badana Badania N X S 
Wspó . unor-
mow. ró nic

1 2 3 4 5 6 
BW 39 179,58 6,38

Wysoko  cia a
BK 50 175,03 5,13

 0,83 

BW 39 73,98 8,39
 Masa cia a

BK 50 69,49 5,5
 0,82 

BW 39 42,85   
 Wska nik wzrostowo-wagowy 

BK 50 42,61 1,14
0,21

BW 39 90,28 4,49
 D ugo  nóg 

BK 50 83,82 3,69
1,75

BW 39 42,42 2,02
 Szeroko  barków 

BK 50 39,08 1,78
1,88

BW 39 28,21 1,39
 Szeroko  bioder 

BK 50 28,03 1,73
0,1

BW 39 7,46 0,42
 Grubo  kostki 

BK 50 7,41 3,17
0,01

BW 39 10,08 0,47
 Grubo  kolana 

BK 50 9,26 3,17
0,17

BW 39 8,18 0,53
 Grubo okcia 

BK 50 6,69 4,5
0,33

BW 39 87,37 4,27
 Obwód kl. Piersiowej 

BK 50 91,28 4,84
-0,81

BW 39 6,73   
 Amplituda oddech. 

BK 50 9,56 2,88
-0,98

BW 39 27,73 2,19
 Obwód najwi kszy przedramienia 

BK 50 25,57 1,37
1,58

BW 39 30,44 2,97
 Obwód najwi kszy ramienia 

BK 50 27,7 2,05
 1,33 
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1 2 3 4 5 6 
BW 39 36,85 2,56

 Obwód najwi kszy podudzia 
BK 50 35,38 2,2

0,67

BW 39 55,05 3,13
Obwód najwi kszy uda 

BK 50 52,27 1,95
1,43

BW 39 96,17 4,52
 Obwod bioder 

BK 50 92,06 3,14
1,31

BW 39 38,14 1,1
 Obwód szyi 

BK 50 36,6 1,34
1,15

BW 39 26,42   
 Suma 3 fa dów skórnych 

BK 50 17,32 3,15
 2,89 

BW – badania w asne 2008, BK – badania z 1972 r. E. Kruczalaka [1979] 
X – rednia arytmetyczna, S – odchylenie standardowe  

Ryc. 1. Profil unormowanych ró nic d ugookresowych tendencji zmian  
badanych cech somatycznych 

Bardzo wyra ny progres stwierdzono równie  w d ugo ci nóg (1,75), szeroko-
ci barków (1,88). Przy niewielkiej zmianie szeroko ci miednicy (0,1), du y przy-
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rost szeroko ci barków mo e sugerowa  wyst pienie tendencji do kszta towania si
sylwetki typu V (wed ug klasyfikacji Wankego) u studentów podejmuj cych studia 
w AWF w Krakowie. Nale y podkre li , e w pomiarach szeroko ciowych tylko 
w szeroko ci barków ujawni a si  statystycznie istotna ró nica. W innych przypad-
kach stwierdzono bardzo ma y zasi g ró nic ww. pomiarach: bioder (0,1), kostki 
(0,01), kolan (0,17), okcia (0,33). Tylko w dwóch przypadkach ujawni a si  ten-
dencja wsteczna w d ugookresowych tendencjach przemian: w ró nicach obwody 
klatki piersiowej (–0,81) oraz w amplitudzie oddechowej (–0,98). By  mo e ma to 
zwi zek z efektywno ci  rozwoju okre lonych grup mi niowych.  

Nie stwierdzono istotno ci statystycznej w zró nicowaniu wska nika smu-
k o ci zbadanego w 2008 roku i w 1999 roku. wiadczy o tym zakres unormo-
wanych ró nic (WU = 0,21) Poza tym w rednim zakresie wyst pi a ró nicowa
mi dzy dwoma podstawowymi elementami struktury wska nika wagowo-
wzrostowego: wysoko ci (0,83) i masy cia a (0,82). 

2. D ugookresowe tendencje przemian w poziomie rozwoju  
motorycznego studentów AWF w Krakowie 

Poziom rednich arytmetycznych wybranych testów sprawno ci motorycznej 
badanych studentów oraz blisko cztery dekady wcze niej [5] zaprezentowano 
w tabeli 3. Analizuj c jego warto  w latach 1972 i 2008 nasuwa si  spostrze enie, 
e w porównaniu do cech somatycznych ich zakres jest mniejszy i cz ciej ujawnia-
y si  tendencje do pogarszania si  poziomu sprawno ci motorycznej.  

Tabela III. Ró nice pomi dzy rednimi arytmetycznymi studentów AWF  
z 2008 i 1972 roku w ci gu 36 i 10 lat. 

Badana cecha 
rednia

arytmetyczna
2008

rednia
arytmetyczna

1972

Ró nica
2008–1972

rednio
na

dekad
1 2 3 4 5 

Czas biegu na 100 m 12,61 13,04 0,43 0,12 
Czas biegu na 200 m 26,43 26,88 0,45 0,13 
Czas biegu na 50 m z ns 6,7 6,91 0,21 0,06 
Czas biegu na 50 m z ls 5,82 5,83 0,01 0,00 
Wska nik wytrzyma . szybko c. 1,22 -0,80 -2,02 -0,56 
Wyskok dosi ny 59,86 55,62 4,24 1,18 
Trójskok z miejsca 7,33 7,46 -0,13 -0,04 
Piecioskok z miejsca 12,67 12,66 -0,01 0,00 
Rzut kula oburacz w ty  7,79 8,26 0,47 0,13 
Rzut kula obur cz w przód 5,72 7,15 1,43 0,40 
Przysiad ze sztang  89,2 96,92 7,72 2,15 
Podrzut sztangi 62,8 64,87 2,07 0,58 
10 przysiadów ze sztang  na czas 14,54 15,82 1,28 0,36 
Si a wzgl dna NN II 1,29 1,31 0,02 0,01 

1972 – badania Kruczalaka [1979], 2008 – badania w asne
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Zdolno ci si owe
W branym pod uwag  okresie nast pi a poprawa wyniku w rzucie kul  obu-

r cz w przód o 1,43 m co w przeliczeniu na dekad  wynosi 0,40 kg. Podobnie, 
dodatni trend mo na zauwa y  bior c pod uwag  test rzutu kul  obur cz w ty
(tab. 3). W tym przypadku wynik jego zakres kszta towa  si  na poziomie si
0,47 m, czyli o 0,13 m na dekad .

Wi kszy post p daje si  zauwa y  w próbie przysiadu ze sztang . Jego 
wielko  mie ci si  w zakresie 7,72 N, co daje redni post p 2,15 N na dekad ,
Nieznaczny, dodatni trend wyst pi  natomiast w podrzucie sztangi. Wynosi on 
w badanym okresie 2,07 N, czyli 0,58 N na dekad .

Skoczno  („si a eksplozywna”) 
Na podstawie analizy danych zamieszczonych w tabeli 3 daje si  za-

uwa y  znaczniejszy post p w próbie motorycznej, jak  jest trójskok. Jego 
zakres kszta tuje si  na poziomie 13 cm, czyli oko o 4 cm na dekad .
W pi cioskoku badani studenci w roku 2008 i w roku 1972 uzyskali bardzo 
zbli one wyniki. By  mo e w tym przypadku na wynik mog a rzutowa
technika czynno ci ruchowych. Przyk adowo, w wi kszym stopniu zdolno ci
motoryczne b d  rzutowa  na wynik w skoku w dal z odbicia obunó  ni
w skoku w dal z rozbiegu, gdzie du ego znaczenia nabiera technika konku-
rencji lekkoatletycznej. Nie nale y te  w interpretacji zjawiska pomin
umiej tno ci wykonania czynno ci ruchowych w wykonaniu wieloskoku 
z rozbiegu. W zwi zku z tym mo na s dzi , e lepszym testem na pomiar 
predyspozycji si owo-szybko ciowych (niektórzy u ywaj  dyskusyjnego 
poj cia: „moc”) jest próba pi cioskoku z miejsca ni  trójskoku z rozbiegu. 
Jak si  okazuje, w takiej próbie badani studenci posiadaj  porównywalne 
(wcale nie najwy sze) predyspozycje do studiuj cych w latach siedemdzie-
si tych XX wieku w WSWF w Krakowie.  

Znacznie ostrzej powy ej zaprezentowany os d ujawni  si  w próbie wy-
skoku dosi nego. Badani studenci w 2008 roku uzyskiwali gorsze wyniki od 
studiuj cych w 1972 roku. Zasi g regresu kszta towa  si  na poziomie o 4,24 
cm, czyli tempo spadkowe wynosi o 1,18 cm na dekad .

Wytrzyma o  si owa
Mo na s dzi , e w badanym okresie nast pi  u studentów AWF znaczny 

post p w wytrzyma o ci si owej. Badani studenci uzyskiwali w te cie dziesi ciu 
przysiadów ze sztang  na czas lepsze wyniki ni  ich rówie nicy badani na po-
cz tku lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku.  

Zdolno ci szybko ciowe
W badaniach w asnych do pomiaru zdolno ci szybko ciowych zastoso-

wano cztery próby: biegi na: 100, 200 i 50 m ze startu niskiego i lotnego. We 
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wszystkich próbach badani studenci w 2008 roku uzyskiwali gorsze wyniki 
ni  ich rówie nicy w latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku. Mo e to 
w pewnym stopniu wiadczy  o regresie zdolno ci szybko ciowych u m o-
dzie y akademickiej.  

W warto ciach bezwzgl dnych poziom regresy wyników kszta towa  si  na 
poziomie: 0,43 s. – 100 m., 0,45 s – 200 m i 0,21 s. – 50 m ze startu niskiego. 
Nie uleg  zmianie czas biegu na 50 m ze startu lotnego. 

Wzgl dne wska niki zdolno ci si owych i szybko ciowych
Z analizy materia ów mo na s dzi , e nieznacznie, bo o 0,01, poprawi a

si  w ci gu 36 lat wzgl dna si a nóg. Podobny wniosek mo na wyci gn  po 
analizie danych dotycz cych si y wzgl dnej nóg, wytrzyma o ci szybko ciowej.

Ryc. 2. Profil unormowanych ró nic badanych zdolno ci motorycznych  
oraz wyników biegu na 100 m i 200 m w 2008 r. i 1972 r. 
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Tabela IV. Wielko ci wspó czynników unormowanych ró nic cech sprawno ci fizycznej  
na przestrzeni 36 lat 

Cecha badana 
Pomiar 
2008
1972

N X S 
WU

BW 39 13,04 0,54
 1. Czas biegu na 100 m 

BK 50 12,61 0,66
(-)0,65

BW 39 26,88 1,22
 2. Czas biegu na 200 m 

BK 50 26,43 0,6
 (-)0,76 

BW 39 6,91 0,34
 3. Czas biegu na 50 m z ns 

BK 50 6,7 0,16
 (-)1,29 

BW 39 6,91 0,34
 4. Czas biegu na 50 m z ls 

BK 50 5,82 0,26 (-)0,03
BW 39 0,80 0,92

 5. Wsk.wytrzyma . szybk. 
BK 50 1,22 0,8

 -0,53 

BW 39 55,62 6,27
 6. Wyskok dosi ny 

BK 50 59,86 5,01
-0,85

BW 39 7,46 0,47
 7. Trójskok z miejsca 

BK 50 7,33 0,45
0,29

BW 39 12,66 0,80
 8. Piecioskok z miejsca 

BK 50 12,67 0,66
-0,01

BW 39 8,26 1,52
 9. Rzut kula obur cz w ty

BK 50 7,79 0,94
0,5

BW 39 7,15 2,01
 10. Rzut kula obur cz w przód 

BK 50 5,72 0,83
1,73

BW 39 96,92 17,76
 11. Przysiad ze sztang

BK 50 89,2 12,75
0,61

BW 39 15,82 2,58
 12. Czas 10 przysiadów ze sztang

BK 50 14,54 1,76
0,73

BW 39 64,87 11,73
 13. Podrzut sztangi 

BK 50 62,8 13,44
 0,15 

BW 39 1,31 0,17
 14. Si a wzgl dna NN II 

BK 50 1,29 0,18
0,11

BW – badania w asne 2008, BK – badania E. Kruczalak 1972, X – rednia arytmetyczna,  
S – odchylenie standardowe, WU – Wsk. unormowanych ró nic.

Podsumowanie

Studenci poprawili wi kszo  wyników tylko w testach, za pomoc  których 
by y badane zdolno ci si owe. Bior c pod uwag  sposób ich pomiaru, nale a o-
by ustali  nast puj c  kolejno  zakresu ró nic o kierunku dodatnim: rzut kul
w przód (WU = 1,73), przysiad ze sztang  (0,61), rzut kul  w ty  (0,5), podrzut 
sztangi (0,15), si a wzgl dna nóg II (0,11). 

Ku zaskoczeniu, we wszystkich próbach stosowanych do pomiaru po-
ziomu zdolno ci szybko ciowych i ich predyspozycji, studenci uzyskali gor-
sze rezultaty. Z wyj tku trójskoku (WU 0,29) ujawni  si  ujemny wska nik 
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ró nic w analizach porównawczych, takich branych pod uwag  predyspozy-
cji zdolno ci szybko ciowych badanych poprzez takie próby, jak: 5-skok  
(–0,01) 10 przysiadów z obci eniem (0,73), wska nik wytrzyma o ci szyb-
ko ciowej (–2,53), wyskok dosi ny (–0,85), bieg na 50 m ze startu lotnego 
(–0,03) i z bloków startowych (–2,53). By  mo e efektem opisanych tenden-
cji by  wspomniany wcze nie, równie widoczny regres efektywno ci biegu 
na 100 m (–0,65) i 200 m (–0,73).  

Na podstawie porównania zaprezentowanych wyników bada  w asnych do 
scharakteryzowanego w poprzednim rozdziale trendu d ugookresowych tenden-
cji przemian somatycznych cech, uwa anych za predyspozycje zdolno ci moto-
rycznych, mo na stwierdzi , e badania w asne bardzo wyra nie odzwierciedla-
j  wyst pienie sygnalizowanego w szeregu pracach zjawiska „rozwartych no-
yc”. Otó  w okresie 36 lat wyst pi y w populacji badanych studentów wyra -

ne, korzystne zmiany mi dzypokoleniowe w rozwoju somatycznym, którym nie 
towarzyszy y równie wyra ne zmiany w rozwoju motorycznym. Nale y pod-
kre li , e w zdolno ciach szybko ciowych i w niektórych ich predyspozycjach 
da o si  zauwa y  nawet regres ich poziomu.  
Wnioski:
1. Badania w asne ujawni y d ugookresowe tendencje przemian w rozwoju so-

matycznym i motorycznym studentów z Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, z tym e ich zakres by  wi kszy w cechach somatycznych ni
zdolno ciach i predyspozycjach motorycznych.  

2. Kierunek zmienno ci mi dzypokoleniowej cech somatycznych i zdolno ci 
motorycznych badanych studentów ujawni  wyst powanie „zjawiska rozwar-
tych no yc” w grupie m odzie y akademickiej studiuj cej w Krakowie na 
okre lonym profilu kszta cenia studentów. Wi kszy wp yw na wyniki w bie-
gu na 100 i 200 m studentów nieuprawiaj cych wyczynowo lekkoatletyki 
maj  zdolno ci motoryczne ni  budowa somatyczna.  

3. D ugookresowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym i motorycznym 
zauwa one u studentów AWF w Krakowie, zw aszcza w zakresie obni ania 
si  poziomu zdolno ci i predyspozycji szybko ciowych mog  mie  negatyw-
ne znaczenie dla osi gania lepszych wyników w biegu sprinterskim m odzie-
y akademickiej nieuprawiaj cej wyczynowo lekkoatletyki. 

4. Du y przyrost szeroko ci barków mo e sugerowa  wyst pienie tendencji do 
kszta towania si  sylwetki typu V (wed ug klasyfikacji Wankego) u studen-
tów podejmuj cych studia w AWF w Krakowie. 
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STRESZCZENIE

Celem pracy by o ukazanie wielko ci i kierunku d ugookresowych tenden-
cji przemian, jakie wyst pi y w latach 1972 i 2008 w poziomie rozwoju cech 
somatycznych i sprawno ci motorycznej u studentów Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. 

Badania zosta y przeprowadzone w semestrze II roku akademickiego 
2007/2008 oraz III semestru 2008/2009 studiów dziennych Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie. Ogó em przebadano 66 studentów nieuprawiaj cych 
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zawodniczo biegów krótkich. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyk ,
zastosowan  w obserwacjach E. Kruczalaka obejmuj c  pomiary: antropome-
tryczne 20 cech somatycznych, zdolno ci motorycznych (si owe, szybko ciowe 
oraz tzw. skoczno ciowe). 

Stwierdzono d ugookresowe tendencje przemian w rozwoju somatycznym 
(wi kszy zakres) i motorycznym studentów z AWF w Krakowie, co spowodo-
wa o wyst pienie zjawiska „rozwartych no yc”. Najwi kszy zasi g d ugookre-
sowych tendencji zmian cech somatycznych zaznaczy  si  w poziomie ot usz-
czenia, natomiast w zdolno ciach motorycznych w rzucie kul  obur cz w przód 

S owa kluczowe: Trend sekularny, cechy somatyczne, zdolno ci motoryczne, 
studenci AWF 

SUMMARY

The purpose of this study was the exhibition of the value and trends of  
changes that have occurred in the period of 1972–2008 at the level of  
somatic features and motor activity development of students at the Academy  
of Physical Education in Krakow. 

Material and methods. The researches were carried out in semester II of the  
academic year 2007/2008 and in semester III of the academic year 2008/2009, 
studies of Physical Education in Krakow. Generally 66 students, not practicing 
professional short-distance running, were examined. The research was con-
ducted in accordance with the methodology used in observations of Kruczalak 
E. (1979) including the measurements of the following parameters: anthropom-
etric characteristics of 20 somatic features, motor abilities (force, speed and so-
called saltatory characteristic. Conclusions: A long-term trends of development 
of somatic (greater range) and motor changes of students from the Academy of 
Physical Education in Krakow were stated, which resulted in the occurrence of 
the phenomenon of “obtuse scissors”  

The biggest range of long-term trends of somatic changes was noted at the  
level of fat cover, while in the area of motor abilities – in both-hands  
shot put. 

Key words: secular trend, somatic characteristics, motor abilities, students  
of AWF.
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Katedra Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Instytut Kultury Fizycznej, Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie

DYMORFIZM P CIOWY W ZAKRESIE CECH SOMATYCZNYCH 

I W A CIWO CI MOTORYCZNYCH W RÓD M ODZIE Y STUDENCKIEJ 

NA TLE ZRÓ NICOWA „P CI MÓZGU”

Wst p

Odmienno ci strukturalne i funkcjonalne organizmu cz owieka zwi zane 
z p ci , w rozwa aniach antropologicznych maj  przewa nie kontekst biolo-
giczny. W rzeczywisto ci jednak dymorfizm p ciowy nie ogranicza si  tylko do 
cech fizycznych i funkcji rozrodczych ale obejmuje te  sfer  psychiczn  – 
funkcje poznawcze, zachowania i upodobania [8, 10, 9]. Wyniki szeregu bada
endokrynologicznych, neurologicznych, psychologicznych i etologicznych wy-
kazuj  wp yw hormonów p ciowych na organizacj  mózgu w kierunku e skim 
lub m skim, pocz wszy ju  od 6. tygodnia ycia wewn trz onowego [3, 2]. 
Profesor Doreen Kimura zajmuj ca si  badaniami neuronalnych i hormonalnych 
podstaw funkcji intelektualnych cz owieka (Univesity of Western Ontario 
w Londynie) podkre la, e od samego pocz tku rodowisko oddzia uje na od-

miennie ju  zaprogramowane mózgi dziewcz t i ch opców [8]. Antropolodzy 
kulturowi natomiast wskazuj , e wzorce ról kobiecych i m skich w wi kszo ci 
spo ecze stw s  kszta towane niemal od momentu urodzenia i one znacznie 
decyduj  o wczesnej identyfikacji z w asn  p ci  biologiczn . Ukszta towanie 
ostatecznej postaci jednostki kobiecej czy m skiej zale a oby wi c od interakcji 
czynników biologicznych i kulturowych. Wyst puj  te  osoby androgyniczne, 
których adaptabilno  polega na stosowaniu raz m skich a raz kobiecych wzo-
rów zachowa  [1, 6]. 
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Wed ug bada  i opracowa  g ównie z dziedziny endokrynologii i psycho-
logii ró ny wp yw hormonów p ciowych na kszta tuj ce si  mózgi, w pocz t-
kowym okresie ycia wewn trz onowego, przyczynia si  do ró nic w organiza-
cji mózgu kobiecego i m skiego, a tym samym zró nicowa  zdolno ci poznaw-
czych kobiet i m czyzn w dalszym yciu (obszerny zestaw pi miennictwa 
zawarty w [10, 6]). Odmienne wzorce zdolno ci poznawczych kobiet i m -
czyzn np. orientacji przestrzennej, szybko ci postrzegania, zdolno ci artykula-
cyjnych czy motorycznych obserwowane s  na podstawie specjalistycznych 
testów psychologicznych. Interpretacja wyników wymaga tu cz sto wspó pracy 
neurobiologa z psychologiem [7, 8, 6]. A. Moir, D. Jessel – autorzy ksi ki pt. 
P e  mózgu [10] proponuj  natomiast prosty test wyboru, który informowa
mo e w przybli eniu o ukierunkowaniu „p ci mózgu”. Test zawiera 10 pyta ,
dotycz cych zachowania w ró nych, na ogó  potocznych sytuacjach yciowych. 
Testowany wybiera odpowiedzi spo ród trzech wariantów. Suma punktów uzy-
skanych za wybrane odpowiedzi stanowi podstaw  do przypuszcze  na temat 
uformowania mózgu w kierunku bardziej e skim lub m skim.  

Poniewa  dymorfizm p ciowy w zakresie cech somatycznych i funkcjonal-
nych kszta tuje si  w zasadniczym stopniu równie  pod wp ywem hormonów 
p ciowych, w prezentowanym opracowaniu przyj to hipotez , e zró nicowania
cech budowy cia a i funkcji motorycznych u osobników doros ych, w obr bie 
danej p ci, powinny wykazywa  tendencj  do powi za  z okre leniami „p ci
mózgu”. Celem opracowania jest próba weryfikacji powy szej hipotezy. 

Materia  i metody 

Materia y pochodz  z bada  studentek i studentów I i II roku Akademii Pe-
dagogicznej oraz Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. W 1997 roku zba-
dano losow  prób  250 kobiet i 204 m czyzn reprezentuj cych ró ne kierunki 
studiów: humanistyczne, prawa i administracji, biologii i nauk o ziemi, matema-
tyczno-fizyczne, techniczne i artystyczne. W ród kobiet przewa a y studiuj ce 
pedagogik  (46%) a w ród m czyzn – studiuj cy na kierunkach humanistycz-
nych: filologii, historii, politologii (44%). Drugie miejsce u obu p ci zajmowa
kierunek matematyczno-fizyczny (oko o 25% badanych).  

Wiek badanych x  Sd R 

Studentki 20,2 0,9 18,8 – 24,9 

Studenci 20,9 1,2 18,8 – 24,8 

Zmierzono 30 cech somatycznych (d ugo ciowe, szeroko ciowe, obwody, ma-
sa cia a, fa dy skórno-t uszczowe), okre lono sk ad cia a (g sto  cia a i procent 
t uszczu) na podstawie równa  Durnina i Womersleya oraz wzoru Siri’ego [5]. 
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Przeprowadzono próby sprawno ci motorycznej: si y statycznej i eksplozywnej, 
czasu reakcji prostej (chwyt laski Dietricha), równowagi i prób  gibko ci. Oceniano 
równie  asymetri  dynamiczn  i funkcjonaln  ko czyn górnych i dolnych. O ko -
czynie wiod cej s dzono na podstawie dyskretnych form ruchu takich jak: zaplata-
nie r k (hand clasping), krzy owanie przedramion oraz zak adanie nóg. Zgodnie 
z przyj t  metodyk  bada  [11] za ko czyn  wiod c  uwa ano t , której kciuk, 
przedrami  lub udo zajmowa y po o enie na zewn trz drugiej ko czyny. W okre-
laniu ró nic p ciowych uwzgl dniono równie  typ ustawienia ramion i przedra-

mion (Y, V) w po o eniu supinacyjnym z czonych ko czyn [4]. Przeprowadzono 
test na „p e  mózgu” wed ug Moir i Jessel [10] oraz zebrano informacje ankietowe 
o pochodzeniu rodowiskowym i stylu ycia badanych. Przy wszystkich badaniach 
zachowano charakter anonimowy.  

Dla zobrazowania przejawów dymorfizmu p ciowego pos u ono si  profi-
lami warto ci unormowanych cech i wska ników ilorazowych. Normalizowano 
wyniki kobiet na redni  i odchylenie standardowe wyników m czyzn. Wzoru-
j c si  na klasycznych pracach nt. dymorfizmu p ciowego m odzie y [12, 13, 
14] za miar  diagnostyczno ci cech w ocenie dymorfizmu p ciowego przyj to 
wspó czynnik dyskryminacji Fischera r – zmodyfikowany przez Olekiewicza 
(warto ci wspó czynnika d  do jedno ci, kiedy rozk ady dwóch grup odsuwa-
j  si  od siebie w niesko czono ).

km

km

mki

kimi

NN

NN

S

xx
r

kimi xx  – ró nica pomi dzy rednimi arytmetycznymi cechy (i) w grupie 

m czyzn i kobiet,  

mkiS  – odchylenie standardowe (m czyzn i kobiet cznie),

N – liczebno  grup.
Za wysoce diagnostyczne – wyra nie ró nicuj ce p e  przyj to te cechy, 

dla których r  0,7. Analizowano te  wspó czynniki korelacji liniowej mi -
dzy cechami somatycznymi, wynikami prób motorycznych a wynikami punk-
towymi testu „p ci mózgu”. Istotno ci ró nic mi dzy rednimi arytmetycznymi 
wydzielonych grup oceniano testem t-Studenta oraz Cochrana-Coxa.

Wyniki

W ród pojedynczych cech somatycznych wszystkie parametry d ugo ciowe 
i szeroko ciowe cia a, obwody i masa cia a s  bezwzgl dnie wi ksze u m -
czyzn, a przewaga kobiet zaznacza si  tylko w wielko ciach fa dów skórno- 
-t uszczowych  
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Wysoce ró nicuj cymi p e  okaza y si : wysoko  cia a, wysoko  siedz c, 
szeroko  barkowa, klatki piersiowej, nasad ko ci d ugich oraz obwód szyi 
(najbardziej) i obwód klatki piersiowej (ryc. 1). Spo ród wska ników stosowa-
nych do oceny dymorfizmu p ciowego (tab. II), najwi ksz  warto  dyskrymi-
nacyjn  uzyska y w kolejno ci: wska nik obwodów tu owia, stosunek masy 
t uszczu (F) do masy cia a szczup ego (LBM) oraz wsk. obwód pasa: obwód 
bioder (WHR) – ryc. 2. G ówne sk adniki cia a, szczególnie w uj ciu procento-
wym, równie  wyra nie oddzielaj  obie p cie.

Tab. I. Ogólna charakterystyka liczbowa cech somatycznych 

 Studentki 
N=250

Studenci
N= 204 

Cechy x Sd x Sd

wysoko  cia a 163,8 5,7 178,6 6,2 
wys. siedz c 88,0 3,0 99,4 3,0 
szer. barkowa 35,3 1,5 39,6 1,8 
szer. miednicy 28,1 1,6 28,4 1,7 
c. strz. kl. piers. 14,2 1,4 16,8 1,7 
c. poprz. kl. piers. 24,3 1,6 28,2 1,7 
szer. nadgarstka 4,9 0,3 5,7 0,3 
szer. okcia 6,1 0,3 7,0 0,4 
szer. kolana 8,8 0,5 9,8 0,5 
szer. kostki 6,7 0,3 7,6 0,4 
ob. szyi 31,3 1,4 36,7 1,7 
ob. kl. piers. 76,3 5,3 88,6 5,2 
rozmach kl. piers. 5,2 2,2 6,2 2,0 
ob. ramienia 24,7 2,3 28,2 2,8 
ró . ob. spocz.-nap. 1,2 0,6 2,4 1,0 
ob. najw. przedram. 23,0 1,6 26,3 1,8 
ob. pasa 68,2 6,0 77,1 7,0 
ob. bioder 94,8 5,8 94,5 5,7 
ob. uda 55,1 4,4 56,5 4,5 
ob. najw. podudzia 35,0 2,6 37,1 2,6 
masa cia a 57,8 8,4 70,9 10,3 
t. t . ram. (log) 198,9 19,6 156,1 36,0 
t. t . opatki (log) 200,5 17,4 191,0 18,4 
t. t . brzucha (log) 192,2 18,4 175,2 27,2 
t. t . podudz. (log) 214,7 16,3 180,3 25,1 
suma 4 f.t . 53,3 16,9 35,8 16,7 
F% 25,1 3,2 17,4 3,5 
F kg 14,7 3,8 12,6 4,2 
LBM% 74,9 3,2 82,6 3,5 
LBM kg 43,1 5,2 58,3 6,8 
D 1,042 0,007 1,059 0,007 



S. Go b – Dymorfizm p ciowy w zakresie cech somatycznych... 27

Tab. II. Ogólna charakterystyka liczbowa wska ników dymorficznych 

Studentki N = 250 Studenci N = 204 
Wska niki

x Sd x Sd
ob. kl. p. + ob. pasa x 100 
 2 x ob.bioder  

76,3 3,4 87,7 3,1 

t. t . opatki x 100 
t. t . brzucha 

121,8 35,0 136,8 43,2 

szer. mied. x 100 
szer. barkowa 

79,8 4,8 71,9 4,2 

F (kg) x 100 
LBM (kg) 

33,8 5,8 21,2 5,3 

WHR 0,72 0,04 0,82 0,04 
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Odno nie do prób motorycznych (tab. III), tylko wyniki si y cisku r ki, si-
y wzgl dnej i eksplozywnej (ryc. 3) wykaza y istotnie wi ksze wyniki u m -

czyzn a zarazem znaczn  moc dyskryminacyjn  (r > 0,7).  

Tab. III. Ogólna charakterystyka liczbowa wyników prób motorycznych 

Studentki
N = 250 

Studenci
N = 204 Próby motoryczne 

x Sd x Sd
si a r ki prawej (kg) 28,0 4,8 48,6 9,5 
si a r ki lewej (kg) 25,5 4,4 44,4 8,9 
skok w dal z miejsca (cm) 164,9 16,5 217,3 20,4 
chwyt laski Dietricha (sek.) 0,17 0,02 0,17 0,03 
sk on dosi ny (cm) 13,2 7,3 8,8 9,0 
równowaga – noga prawa 
(sek.)

6,4 5,5 7,3 10,2 

równowaga noga lewa (sek.) 5,6 6,0 7,5 10,2 
si a r. wzgl dna (kg) 49,8 8,0 69,7 11,7 
równowaga – noga spraw. 
(sek.)

6,7 6,0 8,4 11,4 

si a r ki silniejszej (kg) 28,5 4,6 49,1 9,4 

Ró nice p ciowe w zakresie asymetrii w a ciwo ci motorycznych analizo-
wano na podstawowe cz sto ci wyst powania wydzielonych typów asymetrii. 
U obu p ci w asymetrii dynamicznej (tab. IV) przewa a typ jednostronny (pra-
wostronny), a nast pnie skrzy owany (prawa r ka, lewa noga) cz ciej w ród 
m czyzn. Statystycznie znamienne ró nice mi dzy p ciami polegaj  jedynie na 
istotnie wi kszej cz sto ci typu skrzy owanego (lewa r ka, prawa noga) w ród 
kobiet.
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 - wspó czynnik dyskryminacji > 0,7 

Ryc. 3. Wyniki prób sprawno ciowych kobiet unormowane na 0 i 1 wyników m czyzn 
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Tab. IV. Cz sto  procentowa wyst powania asymetrii dynamicznej 

Typ asymetrii* Kobiety M czy ni

PP 45,6 45,8 

PL 25,8 30,5 

PO 3,2 2,9 

LP + 14,3 7,4 

LL 8,3 8,4 

LO 0,8 0,5 

OP 0,8 2,0 

OL 1,2 2,5 

OO - - 

 100 100 

* na pierwszym miejscu r ka silniejsza, na drugim noga odbijaj ca
 P – ko czyna prawa, L – ko czyna lewa, O – ko czyna oboj tna (brak ró nic mi dzy ko czyna-
mi), + - ró nica statystycznie znamienna 

Uwzgl dniaj c po o enie kciuka przy zaplataniu r k oraz przedramion i ud 
przy ich krzy owaniu wydzielono 27 teoretycznie mo liwych kombinacji. Na 
ich podstawie s dzono o wrodzonych predyspozycjach do okre lonej ko czyn
jako wiod cej. Predyspozycje te nie zawsze si  ujawnia y w poprzednich pró-
bach motorycznych. Ró nice mi dzy kobietami a m czyznami zaznaczy y si
istotnie w wi kszej cz sto ci u kobiet typu o ko czynie wiod cej górnej lewej 
a dolnej prawej (tab. V).

Stosunkowo atw  w obserwacji cech  opisow , wykazuj c  znaczny sto-
pie  powi za  z p ci  jest kszta t linii ramion i przedramion w ustawieniu supi-
nacyjnym z czonych ko czyn. U kobiet powszechnie dominuje kszta t litery Y, 
a u m czyzn V. Odmienno ci te wynikaj  z wi kszej na ogó  gibko ci w sta-
wach okciowych u kobiet. W badanej próbie oprócz podstawowych ustawie
(Y i V) wydzielono jeszcze ustawienie po rednie (niepe ne kobiece), w którym 
przy zarysie zbli onym do Y brak jednak pe nego zetkni cia przedramion 
w stawach okciowych (tab. VI). 

Tab. V. Asymetria w zakresie dyskretnych form ruchu  
(% wyst powania typów liczniej reprezentowanych) 

Typy asymetrii (wybrane) K M 

121 15,7 16,1 

211 18,9 17,6 

221 * 30,1 18,6 

W zapisie typu:  

kolejno : kciuk, przedrami , udo 1 – na zewn trz prawy kciuk, przedrami , udo 2 – na zewn trz 
lewy kciuk, przedram., udo * – ró nica mi dzy frakcjami znamienna 
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Tab. VI. Cz sto  kszta tów linii ustawienia ramion i przedramion (%) 

Kszta t linii K M 

V – m ski 26,8 * 48,5 

Y – e ski 28,4 * 15,5 

X – po redni 44,8 36,0 

Ró nice mi dzy kobietami m czyznami w cz sto ci kszta tów V i Y s
istotne a w ustawieniu niepe nym kobiecym – prawie na granicy istotno ci.

W drugiej cz ci opracowania rozwa ano kwesti  zró nicowa  dymorficz-
nych w nawi zaniu do wyników uzyskanych w te cie na „p e  mózgu”. Punkta-
cja deklarowanych odpowiedzi na 10 pyta  zawartych w te cie wed u instrukcji 
jest osobna dla kobiet i m czyzn (odpowiedzi „a” punktowane 5 pkt. wy ej 
u kobiet) (tab. VII). 

Tab. VII. Charakterystyka liczbowa wyników testu na „p e  mózgu”  
wed ug osobnej punktacji dla kobiet i m czyzn (studentki AP i UJ dodatkowo  

te  wed ug punktacji jednolitej z m czyznami) 

Kobiety N x xS Sd V R 

Studentki AP i UJ – 18,8–24,9 lat 250 80,7 1,3 20,2 25,0 20–130 
Studentki AWF w Krakowie – 20–23 
lat (materia y z Kat. Antrop. AWF) 

237 79,7 1,4 21,2 26,6 10–145 

Przebywaj ce na wczasach w Rytrze 
20–29 lat (mat. z pracy mgr B. Dzie-
dziny) c.d. Tab. VII. 

100 75,3 1,8 18,4 24,4 30–120 

M czy ni
Studenci AP i UJ - 18,8 – 24,8 lat  204 49,0 1,3 18,8 38,4 –5–95 
Studenci AWF w Krakowie – 20 – 23 
lat (materia y z Kat. Antrop. AWF) 

225 45,6 1,2 17,8 39,0 –15–85 

Przebywaj cy na wczasach  
w Rytrze20–59 lat (mat. z pracy mgr 
B. Dziedziny AWF Kraków)  

100 44,2 1,2 12,0 27,2 5–75 

studentki AP i UJ (wed ug punktacji 
jednolitej z m czyznami) 

250 61,4 0,9 13,8 22,5 20–90 

Moir i Jessel [10] zaznaczaj , e wi kszo  kobiet osi ga 50 do 100 pkt, 
a m czyzn od 0 do 60 pkt. Wyniki kobiet poni ej 50 pkt mog  wskazywa  na 
m skie sk onno ci umys u, a wyniki m czyzn powy ej 60 pkt – na kobiece 
sk onno ci umys u. Zastrzegaj  zarazem, e wszystkie tego typu porównania 
wynikaj  z uj  statystycznych i odnosz  si  g ównie do warto ci przeci tnych 
a nie jednostkowych. W celu oceny istotno ci ró nic w wynikach testu pomi dzy 
kobietami i m czyznami wyniki kobiet przeliczono równie  wed ug punktacji 
jednolitej z m czyznami. Kobiety uzyska y teraz x  = 61,4 pkt, s = 13,8 pkt, 
a ró nica rednich arytmetycznych mi dzy p ciami jest istotna p < 0,05. Oprócz 
znamiennej ró nicy mi dzy rednimi zaobserwowano równie  istotne ró nice
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w cz sto ci deklarowanych wersji odpowiedzi na kolejne pytania testowe. Naj-
bardziej ró nicuj cymi p e  okaza y si  odpowiedzi na pytania dotycz ce np. 
orientacji geograficzno-przestrzennej, reaktywno ci na d wi ki, pami ci koja-
rz cej twarz z nazwiskiem i wymiaru niekr puj cej odleg o ci zachowywanej 
mi dzy nieznanymi osobami tej samej p ci.

Weryfikacj  hipotezy o tendencjach do powi za  mi dzy ukszta towaniami 
somatycznymi, funkcjami motorycznymi a „p ci  mózgu” rozpocz to od kore-
lacji liniowej cech somatycznych i wyników prób motorycznych (tab. VIII). 
Spo ród ukszta towa  somatycznych u kobiet jedynie wska nik dystrybucji 
tkanki t uszczowej wykaza  s ab , ale istotn  wspó zale no  z wynikami testu. 
Wraz z bardziej kobiecymi wynikami p ci mózgu zaznacza si  równie  bardziej 
kobiecy stosunek ot uszczenia pod opatk  do ot uszczenia na brzuchu. U m -
czyzn trzy cechy somatyczne: wysoko  cia a, wysoko  siedz c i ró nica ob-
wodów ramienia (napi cie-spoczynek) wykaza y wspó zale no  z wynikami 
testu. Wymiary tych cech zwi kszaj  si  wraz z bardziej m skim wynikami 
„p ci mózgu”. 

Tab. VIII. Istotne wspó czynniki korelacji liniowej mi dzy wynikami testu „p e  mózgu”  
a cechami somatycznymi i próbami motorycznymi (p  0,05) 

Kobiety rxy M czy ni rxy

wsk. tk. t . opatki x 100  

      tk. t . brzucha 

–0,160 wysoko  cia a –0,160 

czas chwytu spadaj cej laski –0,127 wysoko  siedz c –0,169 

(próba Dietricha)  ob. ram.(napi cie spoczynek) –0,177 

  równowaga noga lewa –0,249 

W zakresie w a ciwo ci motorycznych u kobiet wraz z punktacj  bardziej 
kobiec  polepsza si  czas reakcji prostej (chwyt laski Dietricha). Natomiast 
u m czyzn z punktacj  bardziej m sk  wyst puj  na ogó  lepsze wyniki rów-
nowagi na nodze lewej. W dalszym ci gu uwzgl dniaj c rozk ad wyników 
punktowych w obr bie danej p ci wydzielono arbitralnie dwie grupie o wyra -
nie niskiej i wysokiej punktacji „p ci mózgu”.  

Analizowano profile cech w skrajnych grupach p ci mózgu unormowane na 
0 i 1 wszystkich badanych danej p ci.

Pomi dzy skrajnymi grupami kobiet (ryc. 4, 5) na ogó  brak wi kszych 
i istotnych ró nic w poziomie rozwoju cech i wska ników somatycznych. Za-
uwa y  mo na, e kobiety o niskiej punktacji (mniej kobiecej odchylaj  si
w masie cia a, obwodach ko czyn i tu owia w kierunku wi kszych wymiarów – 
istotnie w obwodzie szyi). Przejawiaj  równie  bardziej m skie proporcje 
w ot uszczeniu tu owia.
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Ryc. 4. Cechy somatyczne kobiet w skrajnych grupach „p ci mózgu” unormowane  
na 0 i 1 cech wszystkich kobiet 
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Ryc. 6. Wyniki prób sprawno ciowych kobiet w skrajnych grupach „p ci mózgu”  
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-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

w
y
s
.c

ia
a

w
y
s
.s

ie
d

z
c

s
z
e
ro

k
o

 b
a
rk

o
w

a

s
z
e
ro

k
o

 m
ie

d
n

ic
y

c
i

c
iw

a
 s

tr
z
. 
k
lp

.

c
i

c
iw

a
 p

o
p

rz
e
c
z
n

a

k
lp

.

s
z
e
r.

m
i

d
z
y
ry

lc
o

w
a

s
z
e
r.

o
k
c
ia

s
z
e
r.

k
o

la
n

a

s
z
e
r.

k
o

s
tk

i

 35

 65

* *

 * ró nica statycznie istotna 

Ryc. 7. Cechy somatyczne m czyzn w skrajnych grupach „p ci mózgu” unormowane  
na 0 i 1 cech wszystkich m czyzn 



Akademicka kultura fizyczna studentów – Tom III. Sprawno  fizyczna 34

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

o
b

w
.s

z
y
i

o
b

w
.k

lp
. 
(n

o
rm

a
)

ro
z
m

a
c
h

 k
lp

.

o
b

w
.r

a
m

ie
n

ia

(s
p

o
c
z
y
n

e
k
)

ró
n

ic
a
 s

p
o

c
z
y
n

e
k
-

n
a
p

i
c
ie

o
b

w
.n

a
jw

.p
rz

e
d

ra
m

ie
n

ia

o
b

w
.w

 p
a
s
ie

o
b

w
.b

io
d

e
r

o
b

w
.u

d
a

o
b

w
.n

a
jw

.p
o

d
u

d
z
ia

m
a
s
a
 c

ia
a

lo
g

 t
k
.t

.r
a
m

ie
n

ia

lo
g

 t
k
.t

.
o

p
a
tk

i

lo
g

 t
k
.t

.b
rz

u
c
h

a

lo
g

 t
k
.t

.p
o

d
u

d
z
ia

s
u

m
a
 c

z
te

re
c
h

 f
a

d
ó

w

35

65

*

 * ró nica statystycznie istotna 

Ryc. 8. Cechy somatyczne m czyzn w skrajnych grupach „p ci mózgu” unormowane  
na 0 i 1 cech wszystkich m czyzn 
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Niewielkie, ale konsekwentne ró nice zarysowuj  si  te  w rezultatach mo-
torycznych w kierunku przeci tnie lepszych wyników u kobiet z ni sz  punkta-
cj  „p ci mózgu” (ryc. 6). Wyj tek stanowi tu szybko  reakcji oceniana prób
chwytu spadaj cej laski – krótszy czas u kobiet z punktacj  wyra nie kobiec .

W ród m czyzn ró nice mi dzy skrajnymi grupami „p ci mózgu” s  wy-
ra niejsze ni  u kobiet w zakresie cech d ugo ciowych i szeroko ciowych (ryc. 
7, 8). 

Studentów bardziej m skich charakteryzuj  wi ksze wymiary d ugo ciowe 
i szeroko ciowe ko ci.

Wi ksza masywno  budowy osobników z punktacj  bardziej m sk  za-
znacza si  konsekwentnie równie  w obwodach ko czyn i tu owia. Jednak e
ró nice statystycznie znamienne wyst puj  tylko w wielko ciach ró nicy mi -
dzy obwodem ramienia w napi ciu a spoczynku. Na uwag  zas uguje brak 
zró nicowania mi dzy grupami m czyzn w obwodzie szyi, mimo e jest to 
cecha mocno rozdzielaj c  p cie. Istotne zró nicowanie w tej cesze wyst puje 
natomiast w grupach punktacji „p ci mózgu” w ród kobiet. We wska nikach 
somatycznych i w sk adzie cia a brak konsekwentnego uk adu ró nic miedzy 
skrajnymi grupami m czyzn. W ród wyników motorycznych (ryc. 9) wi ksze 
ró nice mi dzy grupami zaznaczaj  si  w sile r k i równowadze na lewej nodze, 
ale istotne s  tylko dla równowagi. 

W zakresie asymetrii zarówno dynamicznej, jak i funkcjonalnej na ogó  nie 
zauwa ono aby cz sto ci poszczególnych typów znamiennie ró ni y skrajne 
grupy „p ci mózgu” w obr bie danej p ci. Tylko u studentek z nisk  punktacj
kobiec  zaznacza si  podwy szenie frakcji skrzy owanego typu asymetrii dy-
namicznej (prawa r ka, lewa noga).  W sumie niezale nie od wyników testu 
na p e  mózgu utrzymuj  si  nadal wspomniane wcze niej charakterystyczne 
ró nice mi dzy p ciami w kierunku przewagi frakcji o wiod cej ko czynie gór-
nej lewej, a dolnej prawej u kobiet. 

Na podstawie zestawie  kszta tu linii ramion i przedramion w ustawieniu 
supinacyjnym zauwa ono, e w grupie studentek o niskiej punktacji wyst puje
najwi ksza cz sto  kszta tu niepe nego kobiecego. 

Podsumowanie wyników i wnioski 

W wietle przeprowadzonych bada  i analiz uzyskano potwierdzenie hipo-
tezy o wspó wyst powaniu niektórych ukszta towa  somatycznych i w a ciwo-
ci motorycznych ze zró nicowaniem w zakresie „p ci mózgu” w obr bie danej 

p ci.
1. Mi dzy skrajnymi grupami „p ci mózgu” u kobiet wyst puj  niewielkie, ale 

konsekwentne ró nice w obwodach ko czyn, tu owia, a szczególnie szyi 
oraz w rozk adzie tkanki t uszczowej. 
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2. U m czyzn ró nice somatyczne mi dzy skrajnymi grupami manifestuj  si
wyra niej, a ich kierunek jest na ogó  zgodny z anatomicznymi przejawami 
dymorfizmu p ciowego (wysoko  cia a, wysoko  siedz c i ró nica obwodu 
ramienia – napi cie-spoczynek). 

3. Nie wszystkie ró nice somatyczne mi dzy skrajnymi grupami „p ci mózgu” 
u danej p ci s  zgodne z przejawami dymorfizmu na podstawie wspó czyn-
ników dyskryminacji np. wyra niejsze zró nicowanie wsk. tk. t . opatki: tk. 
t . brzucha mi dzy grupami „p ci mózgu” u kobiet, przy stosunkowo niskim 
wspó czynniku dyskryminacji dla tego wska nika.

4. W zakresie wyników motorycznych charakterystyczne ró nice mi dzy gru-
pami „p ci mózgu” dotycz  u kobiet w szybko ci reakcji, a u m czyzn – 
równowagi na nodze lewej. 

5. Dyskretne formy ruchu nie przejawiaj  konsekwentnego kierunku zmian 
wraz ze zró nicowaniem „p ci mózgu” u danej p ci. Jedynie cz sto  okre-
lonych kategorii ustawienia linii ramion i przedramion w ustawieniu supi-

nacyjnym wykazuje u kobiet s abe powi zania z punktacj  „p ci mózgu”. 
Powy sze wyniki, szczególnie te odnosz ce si  do porówna  wewn trz da-

nej p ci (mi dzy skrajnymi grupami punktacji „p ci mózgu”) maj  ogólny cha-
rakter statystyczny, a nie jednostkowy. Oczekiwa  mo na, e dopiero uwzgl d-
nienie testów psychologicznych wraz z wynikami bada  endokrynologicznych 
umo liwi bardziej trafn  ocen  relacji zmiennych somatycznych i motorycz-
nych z „p ci  mózgu”. Poszerzenie wiedzy z tego zakresu wydaje si  nieodzow-
ne dla zrozumienia z o onych interakcji biopsychicznych i biospo ecznych 
cz owieka, uzewn trzni j cych si  wyra nie w ró nych formach uczestnictwa 
w kulturze fizycznej. 
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STRESZCZENIE

Uwzgl dniaj c wyniki bada  endokrynologicznych, neurologicznych  
i psychologicznych, wykazuj ce wp yw hormonów p ciowych na organizacj
mózgu w kierunku e skim lub m skim, postawiono hipotez  o wyst powaniu 
tendencji do powi za  tzw. „p ci mózgu” równie  z niektórymi cechami budo-
wy cia a i w a ciwo ciami motorycznymi. Badaniami obj to próby losowe 250 
studentek i 204 studentów I i II roku Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu 
Jagiello skiego w Krakowie. Przeprowadzono test „p ci mózgu” wed ug Moir 
i Jessel, pomiary antropometryczne próby sprawno ci motorycznej oraz ocen
asymetrii dynamicznej i funkcjonalnej. W wyniku post powa  statystycznych 
z zastosowaniem wspó czynników dyskryminacji przy ocenie dymorfizmu 
p ciowego, wska ników unormowanych oraz zwi zków korelacyjnych wykaza-
no: potwierdzenie hipotezy o wspó wyst powaniu niektórych ukszta towa
somatycznych i w a ciwo ci motorycznych ze zró nicowaniem „p ci mózgu” 
w obr bie danej p ci. Ró nice somatyczne mi dzy skrajnym grupami „p ci mó-
zgu” manifestuj  si  wyra niej u m czyzn, a kierunek ró nic jest na ogó
zgodny z morfologicznymi przejawami dymorfizmu p ciowego. W zakresie 
rezultatów motorycznych zró nicowania s  mniej wyra ne, ale u kobiet bardziej 
konsekwentne. 

S owa kluczowe: dymorfizm p ciowy, p e  mózgu, cechy somatyczne, w a ci-
wo ci motoryczne, asymetria funkcjonalna 

SUMMARY

Taking into endocrine, neurological and psychological results of sexual 
hormones effects influencing the organization of the brain in a male or female 
the hypothesis of the occurrence of the so-called “brain sex” with certain char-
acteristics of body composition and motor properties were tested. The survey 
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sample included 250 female and 204 male students of I and II years and the 
Pedagogical Academy and the Jagiellonian University in Krakow. Moir and 
Jessel “brain sex” test, anthropometric measurements of the sample, motor fit-
ness results, functional and dynamic asymmetry were analysed. As a result of 
statistical analysis, using the coefficients in the discrimination to sexual dimor-
phism assess, normalised indices and the relationship of standardized correla-
tion confirms of the hypothesis of coexsitence of certain somatic and motor 
characteristics with diversification by gender in the brain of one sex. Somatic 
differences between extreme groups of “brain sex” manifests itself more clearly 
in males and the direction of differences is generally consistent with the mor-
phological forms of sexual dimorphism. In the terms of motor results differen-
tiation is less obvious but more consistent in women. 

Key words: sexual dimorphism, brain sex, somatic characteristics, motor char-
acteristics, functional asymmetry 
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH 

ORAZ ICH ZWI ZKI KORELACYJNE ZE ZDOLNO CIAMI MOTORYCZNYMI 

STUDENTEK

Wst p

Rozwój organizmu ludzkiego jest procesem z o onym, stymulowanym 
wp ywem ró nych czynników, równie rodowiskowych, a sprawno  fizyczna 
uwarunkowana jest ponadto przez rodzaj i intensywno  aktywno ci ruchowej 
oraz higien  i tryb ycia [14].  

Nauk  integruj c  badania nad rozwojem fizycznym i motorycznym jest 
antropomotoryka. Dla prawid owej charakterystyki stanu biologicznego cz o-
wieka najkorzystniej jest po czy  badania cech somatycznych, cho by tych 
podstawowych z badaniem sprawno ci fizycznej.  

Okre lenie poziomu sprawno ci ruchowej jak równie  wielko ci jej pod-
stawowych elementów nale y do trudnych zada . Fakt ten podniós  ju  Mydlar-
ski pisz c: Badanie wszelkiego rodzaju sprawno ci organizmu jest rzecz  nader 

trudn , gdy  organizm jest skomplikowan  „maszyn ” i z tego powodu trudno 

zorientowa  si  co w istocie ujmuj  pomiarowe metody badawcze. Mo na do 
tego tylko doda , e trudno ci te zwi kszaj  si  wraz ze zmian  standardów sal 
gimnastycznych i boisk, zmianami techniki wykonywania wicze , unowocze-
nianiem przyrz dów do wicze  i do pomiarów [9]. 

Mimo wielu ró nych definicji i koncepcji struktury sprawno ci fizycznej 
[15, 19, 20] wszyscy na ogó  zgodni s  co do tego, e za wysoce sprawnego 
fizycznie uznamy cz owieka, który charakteryzuje si  wzgl dnie du ym zaso-
bem wicze  ruchowych, wysok  wydolno ci  uk adu kr enia, oddychania, 
wydzielania i termoregulacji, pewnymi prawid owo ciami w budowie cia a oraz 
afirmuj cym fizyczn  aktywno , stylem ycia.  
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Uznano, e grup  kondycyjnych zdolno ci motorycznych tworz : si a, wy-
trzyma o  i szybko . Wymienione zdolno ci pozostaj  ze sob  w okre lonych 
zwi zkach i zale no ciach, co daje w efekcie szereg w a ciwo ci motorycznych 
o bardzo z o onym charakterze. Tak e w obr bie tych podstawowych zdolno ci
kondycyjnych wyró nia si  jeszcze szczegó owe odmiany wynikaj ce z ich 
wewn trznej struktury, np. si  statyczn  i dynamiczn , wytrzyma o  ogóln
i szybko ciow  itp. 

Sprawno  fizyczna jest w a ciwo ci  bardzo z o on . Zale y od wielu 
czynników, g ównie od p ci, wieku, cech budowy cia a, stanu zdrowia, umiej t-
no ci i sprawno ci ruchowych, zdolno ci motorycznych, wydolno ci ró nych 
uk adów i narz dów, motywacji, rodzaju wykonywanej pracy zawodowej, ak-
tywno ci fizycznej w czasie wolnym, treningu sportowego [14]. 

Tak e w rozwoju osobniczym cz owiek w ka dym wieku posiada inn
sprawno  (tak e motoryczn ), nie tylko wy sz  lub ni sz  od okresu poprzed-
niego, ale inn  jako ciowo.

Jak sygnalizowano wielokrotnie du o wcze niej, te same czynniki maj
cz sto wp yw na rozwój fizyczny i motoryczny cz owieka. Ju  pierwsze bada-
nia nad dziedziczeniem cech motorycznych [Verschner 1927] wykaza y, zna-
cz cy wp yw czynników genetycznych na rozwój lokomocji cz owieka [za: 16]. 
Liczne badania wykonane w kolejnych latach (zw aszcza siedemdziesi tych XX 
wieku) wykaza y, i  w a ciwo ci motoryczne podlegaj  dziedziczeniu albo jako 
ogólne zdolno ci ruchowe, albo jako w skie specjalistyczne uzdolnienia.  

Sprawno  fizyczna jest ci le identyfikowana z rozwojem biologicznym 
ustroju. St d te  od wielu lat prowadzone s  badania nad okre leniem si y
zwi zku pomi dzy poszczególnymi zale no ciami motorycznymi a mniej lub 
bardziej z o onymi wska nikami strukturalnymi. Do najcz ciej wykorzysty-
wanych zaliczy  mo na wysoko  i mas  cia a, które stanowi  podstawowe, 
a zarazem najbardziej dost pne kryterium okre laj ce poziom rozwoju fizycz-
nego dzieci i m odzie y. Równocze nie najcz ciej badano i opisywano wp yw 
wysoko ci i masy cia a na ró ne elementy sprawno ci. Nale y w tym miejscu 
wymieni  niektóre, pochodz ce z ostatniego  dwudziestolecia opracowania: [1, 
4, 7, 13, 14, 21, 23, 24]. 

W niniejszym artykule podj to prób  okre lenia prostoliniowych relacji za-
chodz cych pomi dzy cechami morfologicznymi: wysoko ci  i mas  cia a,
wska nikiem Rohrera, BMI, tkank  t uszczow  i LBM a wybranymi zdolno-
ciami motorycznymi. 

W kontek cie tych uwag za cel niniejszego opracowania przyj to wykorzy-
stanie bada  autorów do realizacji nast puj cych zamierze :
– okre lenie prostoliniowych zwi zków budowy somatycznej z wybranymi 

przejawami sprawno ci fizycznej;  
– okre lenie wzajemnych relacji zachodz cych pomi dzy wybranymi cechami 

morfologicznymi a okre lonymi zdolno ciami motorycznymi; 
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– okre lenie poziomu przyrostu lub spadku zdolno ci motorycznych na prze-
strzeni jednego roku.  

W uzasadnieniu podj cia tematu nale y podkre li , e mimo podobnych 
bada  w przesz o ci, to rozwój organizmu ludzkiego jest ci gle pod presj  – 
szczególnie w ród sportowców – osi gania coraz lepszych wyników sporto-
wych, stosowania doskonalszych metod treningowych, lepszego wyposa enia 
sal sportowych w najnowsze urz dzenia jak równie  unowocze nienia przyrz -
dów do wicze  i ich pomiarów. St d ci g e monitorowanie zwi zków budowy 
cia a ze sprawno ci fizyczn  jest bardzo zasadne.

Materia  i metoda

Badania autorzy niniejszego opracowania przeprowadzili w roku akade-
mickim 2006/2007 w ród 175 studentek rozpoczynaj cych kszta cenie w Uni-
wersytecie Zielonogórskim. Pomiary sprawno ci motorycznej i cech somatycz-
nych odbywa y si  w ramach obligatoryjnych zaj  wychowania fizycznego. 
Dobór grup by  losowy, a studenci wyrazili zgod  na przeprowadzenie pomia-
rów. Technik  Martina [11] wykonano pomiary wysoko ci i masy cia a, które 
pos u y y do wyliczenia wska ników proporcji cia a, a w oparciu o analizator 
sk adu cia a Akern BIA 101 uzyskano dane dotycz ce zawarto ci t uszczu 
w ciele, powierzchni cia a [10] i masy cia a szczup ego LBM (wykorzystano 
równania przewiduj ce Slauqhtera) [17].  

Sprawno  motoryczn  scharakteryzowano pomiarami nast puj cych zdol-
no ci:
– zdolno ci szybko ciowe – zwinno , okre lono czasem biegu „po kopercie”  

3 x 5 m szybko  – mierzona czasem wykonania 20 przysiadów; 
– zdolno ci si owe (si  ko czyn dolnych) – mierzono skokiem w dal z miejsca; 

si  ko czyn górnych – wyznaczono rzutem pi k  lekarsk ;
– zdolno ci wytrzyma o ciowe – okre lono prób  Burpe`ego (wyrzuty nóg do 

ty u w ci gu 30 sekund).  
– gibko  – okre lono g boko ci  sk onu tu owia w przód stoj c.

W wyborze tych zdolno ci motorycznych i sposobu ich pomiaru kierowano 
si  czasem potrzebnym na zmierzenie, atwo ci  i dost pno ci pomiarów. Za-
stosowane testy s  wykorzystywane powszechnie i wchodz  w sk ad pomiarów 
ogólnej sprawno ci fizycznej. Zweryfikowano ju  wcze niej ich trafno  i rze-
telno  [2, 3]. 

Materia  opracowano podstawowymi metodami statystycznymi wyliczaj c
redni  arytmetyczn , odchylenie standardowe, min. – maks. cechy i wspó -

czynnik zmienno ci. Ponadto wyliczono wska nik korelacji Pearsona i równa-
nie regresji pomi dzy cechami somatycznymi a zdolno ciami motorycznymi.  

W celu uchwycenia dynamiki rozwoju badanych zdolno ci motorycznych 
obliczono wska nik tempa rozwoju WTRIII Wola skiego [25] wed ug wzoru:
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                        2(xp -xp-1)
 WTR III =     100 
                     t(xp+ xp-1)
gdzie:
xp – wielko  badanej cechy w czasie badania p, 
xp-1 – wielko  badanej cechy w klasie wieku poprzedzaj cej badanie p, 
t – czas w latach dziel cy kolejne badania  p-1 i p. 
Badania sprawno ci fizycznej zosta y wykonane na pocz tku roku akade-

mickiego w pa dzierniku 2006 r. i powtórzone w maju 2007 r. w ród tych sa-
mych grup studentek.  

Analiza bada

rednie arytmetyczne warto ci badanych parametrów morfologicznych, 
wska ników proporcji cia a, wybranych komponentów cia a oraz zdolno ci 
motorycznych kobiet  umieszczono w tabelach I–IV. W odniesieniu do WTRIII, 
w badanej grupie zaobserwowano na przestrzeni roku spadek tempa rozwoju we 
wszystkich badanych zdolno ciach motorycznych. 

Tab. I. Charakterystyka liczbowa cech i wska ników somatycznych badanych studentek 

N=175

Cecha, wska niki Jednostka 

miary X Sd
Zakres  

zmienno ci
V

B-v [cm] 165,45 6,21 146,00-182,20 3,76 
Masa cia a [kg] 59,90 9,99 44,00-98,00 16,68 
BMI  21,87 3,58 17,00-36,00 16,36 
Wska nik Rohrera  1,32 0,23 0,98-2,18 17,52 
Powierzchnia cia a [m2] 1,65 0,13 1,34-2,08 7,96 
Zawarto  t uszczu [%] 28,40 5,97 16,40-44,10 21,02 
Globalna masa t uszczu [kg] 17,07 6,42 7,80-42,70 37,60 
Masa cia a szczup ego
LBM

[%] 71,60 5,97 55,90-83,60 8,34 

Masa cia a szczup ego
LBM

[kg] 41,51 4,22 30,90-54,90 10,18 

Tab. II. Charakterystyka liczbowa zdolno ci motorycznych studentek 

N=175

Cecha, wska niki Jednostka 

miary X Sd
Zakres  

zmienno ci
V

Zwinno  [cm] 29,39 2,81 20,60-37,60 9,60 
Si a ramion [m] 6,25 1,09 4,00-11,30 17,40 
Si a ko czyn dolnych [cm] 160,71 18,80 120,00-210,00 11,70 
Wytrzyma o  [cykle] 12,27 2,02 7,00-19,00 16,50 
Szybko  [s] 22,03 2,52 16,30-32,80 11,40 
Gibko  [cm] 8,02 7,33 -17,00:+29,00 96,40 
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Tab. III. Wska nik tempa rozwoju (WTRIII) zdolno ci motorycznych kobiet 

Pa dziernik 2007 Pa dziernik 2008 Zdolno ci

 motoryczne 
X Sd X Sd

WTRIII

Zwinno  29,39 2,81 29,96 2,39 -3,82 
Si a ramion 6,25 1,09 6,12 1,16 -4,24 
Si a ko czyn dolnych 160,71 18,80 157,58 19,26 -3,94 
Wytrzyma o  12,27 2,02 12,21 2,03 -1,05 
Szybko  22,03 2,52 22,25 2,77 -1,98 
Gibko  8,02 7,73 7,87 7,38 -3,74 

Tab. IV. Wspó czynnik korelacji wybranych predyspozycji strukturalnych  

i zdolno ci motorycznych u badanych studentek 

Cecha, wska niki Zwinno
Si a ra-

mion
Si a nóg 

Wytrzyma-

o
Szybko Gibko

B-v 0,1071 
p=0,158

0,1833
p=0,015

0,1040
p=0,171

-1,473
p=0,052

0,4027
p=0,000

-0,0571
p=0,453

Masa cia a -0,0014 
p=0,986

0,3234
p=0,000

-0,1949
p=0,010

-0,2327
p=0,002

0,1138
p=0,134

0,0268
p=0,725

BMI -0,0394 
p=0,606

0,2367
p=0,002

-0,2601
p=0,001

-0,1844
p=0,015

-0,0682
p=0,370

0,0453
p=0,552

Wska nik Rohrera -0,0543 
p=0,473

0,1778
p=0,019

-0,2707
p=0,000

-0,1415
p=0,062

-0,1527
p=0,044

0,0521
p=0,494

Zawarto  t uszczu 
[%] 

0,2523
p=0,008

-0,0220
p=0,819

-0,5442
p=0,000

-0,4136
p=0,000

0,1708
p=0,073

-0,0296
p=0,758

Zawarto  t uszczu 
[kg] 

0,1644
p=0,085

0,1129
p=0,238

-0,4764
p=0,000

-0,4051
p=0,000

0,1607
p=0,092

0,0284
p=0,767

Masa cia a szczup ego
LBM [%] 

-0,2523
p=0,008

0,0220
p=0,819

0,5442
p=0,000

0,4136
p=0,000

-0,1708
p=0,073

0,0296
p=0,758

Masa cia a szczup ego
LBM [kg] 

-0,1497
p=0,117

0,4635
p=0,000

-0,0469
p=0,625

-0,1351
p=0,157

0,0360
p=0,708

0,1894
p=0,047

Powierzchnia cia a 0,0495 
p=0,515

0,3321
p=0,000

-0,0989
p=0,193

-2,462
p=0,001

0,2765
p=0,000

-0,0066
p=0,931

Dane dotycz ce warto ci wspó czynnika korelacji w zespole kobiet mi dzy 
analizowanymi parametrami somatycznymi, sk adem cia a a poziomem zdolno-
ci motorycznych przedstawiono w tab. IV i na rycinach 1–24. Uzyskane wyni-

ki bada  wskazuj  na prostoliniowe zwi zki pomi dzy wybranymi cechami 
somatycznymi, wska nikami proporcji cia a, komponentami cia a z poziomem 
zdolno ci motorycznych studentek. W szczegó ach wygl da to nast puj co:
– wysoko  cia a wykazuje prostoliniowy dodatni zwi zek z si  ramion (r = 

0,18) i z szybko ci  (r = 0,40) – wraz ze wzrostem wysoko ci cia a wyd u a
si  czas wykonania 20 przysiadów (ryc. 1 i 2)  
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y = 0,9447+0,0321*x
r = 0,18  (p<0,05)
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Ryc. 1. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci rzutu pi k  lekarsk  od wysoko ci cia a

y = -4,9624+0,1632*x
r = 0,40  (p<0,001)
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Ryc. 2. Graficzny obraz zale no ci czasu wykonania 20 przysiadów od wysoko ci cia a

– masa cia a koreluje dodatnio z si  ramion (r = 0,32), a ujemnie z odleg o-
ci  skoku w dal z miejsca (r  =  –0,19) i wytrzyma o ci  (r = –0,23) – zob. 

ryc. 3, 4, 5    
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y = 4,145+0,0352*x
r = 0,32  (p<0,001)
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Ryc. 3. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci rzutu pi k  lekarsk  od masy cia a

y = 182,6667-0,3666*x
r = -0,19  (p<0,01)
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Ryc. 4. Graficzny obraz zale no ci skoku w dal z miejsca od masy cia a
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y = 15,0943-0,0471*x
r = -0,23  (p<0,01)
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Ryc. 5. Graficzny obraz zale no ci wytrzyma o ci od masy cia a

– wska nik wagowo-wzrostowy (BMI) wp ywa istotnie na uzyskiwane wyniki 
si y ramion (r = 0,24), a ujemnie na wyniki skoku w dal (r = –0,26) i wytrzyma-
o  (r = –0,18) – zob. ryc. 6, 7, 8 

y = 4,6799+0,0719*x
r = 0,24  (p<0,01)
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Ryc. 6 Graficzny obraz zale no ci odleg o ci rzutu pi k  lekarsk  od wska nika BMI  
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y = 190,5875-1,3661*x
r = -0,26  (p<0,001)
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Ryc. 7 Graficzny obraz zale no ci odleg o ci skoku w dal od wska nika BMI  

y = 14,5527-0,1042*x
r = -0,18  (p<0,05)
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Ryc. 8 Graficzny obraz zale no ci wytrzyma o ci od wska nika BMI 

– wska nik Rohrera koreluje dodatnio na poziomie statystycznej istotno ci 
z odleg o ci  rzutu pi k  lekarsk  (r = 0,18), a ujemnie oddzia uje na wyniki 
w skoku w dal (r = –0,27) i szybko ci (r = –0,15) – zob. ryc. 9, 10, 11 
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y = 5,1488+0,833*x
r = 0,18  (p<0,05)
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Ryc. 9. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci rzutu pi k  lekarsk  od wska nika Rohrera  

y = 189,7584-21,9195*x
r = -0,27  (p<0,001)
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Ryc. 10. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci skoku w dal od wska nika Rohrera  
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y = 24,2274-1,6561*x
r = -0,15  (p<0,05)
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Ryc. 11. Graficzny obraz zale no ci szybko ci od wska nika Rohrera 

– warto  procentowa masy t uszczowej prowadzi do obni enia wyników 
w skoku w dal (r = –0,54) i wytrzyma o ci (r = –0,41) oraz do wyd u enia si
czasu biegu zwinno ciowego (r = 0,25) – zob. ryc. 12, 13, 14 

y = 205,9278-161,1938*x
r = -0,54  (p<0,001)
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Ryc. 12. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci skoku w dal od masy t uszczowej wyra onej

w procentach  
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y = 26,898+10,0256*x
r = 0,25  (p<0,01)
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Ryc. 13. Graficzny obraz zale no ci czasu biegu „po kopercie”  

od masy t uszczowej wyra onej w procentach  

y = 16,3262-15,0758*x
r = -0,41  (p<0,001)
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Ryc. 14. Graficzny obraz zale no ci wytrzyma o ci od masy t uszczowej wyra onej w % 

– tkanka t uszczowa (wyra ona w kg) powoduje obni enie si  wyników w sko-
ku w dal (r = –0,48) i w wytrzyma o ci (r = –0,41) – zob. ryc. 15, 16 
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y = 182,5603-1,3124*x
r = -0,48  (p<0,001)
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Ryc. 15. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci skoku w dal od masy t uszczowej wyra onej

w kilogramach  

y = 14,3898-0,1373*x
r = -0,41  (p<0,001)
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Ryc. 16. Graficzny obraz zale no ci wytrzyma o ci od masy t uszczowej wyra onej

w kilogramach 

– procentowa wielko  masy cia a szczup ego (LBM) wp ywa pozytywnie na 
uzyskiwane wyniki w skoku w dal (r = 0,54), wytrzyma o ci (r = 0,41) i zwin-
no ci (r = –0,25), gdzie przy wzro cie masy mi niowej skraca si  czas biegu 
po kopercie – zob. ryc. 17, 18, 19 
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y = 44,734+161,1938*x
r = 0,54  (p<0,001)
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Ryc. 17. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci skoku w dal od masy bezt uszczowej  

y = 36,9237-10,0256*x
r = -0,25  (p<0,01)
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Ryc. 18. Graficzny obraz zale no ci czasu biegu „po kopercie” od masy bezt uszczowej 
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y = 1,2503+15,0758*x
r = 0,41  (p<0,001)
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Ryc. 19. Graficzny obraz zale no ci wytrzyma o ci od masy bezt uszczowej 

– wielko  masy cia a szczup ego (wyra ona w kg) wp ywa pozytywnie na 
wyniki si y ramion (r = 0,46) i gibko ci (r = 0,19) – zob. ryc. 20, 21. Nale y
tutaj podkre li , e gibko  jest cech  anatomiczn  i zale y od spr ysto ci 
i elastyczno ci mi ni, ci gien i wi zade  oraz ruchomo ci kr gos upa

y = 1,3658+0,1158*x
r = 0,46  (p<0,001)
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Ryc. 20. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci rzutu pi k  lekarsk  od LBM 
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y = -6,9215+0,3528*x
r = 0,19  (p<0,05)
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Ryc. 21. Graficzny obraz zale no ci gibko ci od LBM 

– wielko  powierzchni cia a (PC) rzutuje dodatnio na rezultaty rzutu pi k
lekarsk  (r = 0,33), a ujemnie wp ywa na wyniki wytrzyma o ci (r = –0,25) 
i szybko ci (r = 0,28) – zob. ryc. 22, 23, 24 

y = 1,7164+2,7436*x
r = 0,33  (p<0,001)
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Ryc. 22. Graficzny obraz zale no ci odleg o ci rzutu pi k  lekarsk  od powierzchni cia a
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y = 18,5269-3,7815*x
r = -0,25 (p<0,01)
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Ryc. 23. Graficzny obraz zale no ci wytrzyma o ci od powierzchni cia a

y = 13,2855+5,2901*x
r = 0,28  (p<0,001)
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Ryc. 24. Graficzny obraz zale no ci szybko ci od powierzchni cia a

Dyskusja i uwagi ko cowe    

Sprawno  motoryczna jest ci le zwi zana z rozwojem biologicznym 
ustroju – szczególnie w okresie rozwoju progresywnego. St d te  od wielu lat 
prowadzone s  badania nad okre leniem si y zwi zku pomi dzy poszczególny-
mi zdolno ciami motorycznymi a mniej lub bardziej z o onymi parametrami 
somatycznymi, do których najcz ciej zaliczamy wysoko  i mas  cia a.

Problem ten poruszany w wielu opracowaniach naukowych doczeka  si
bogatej dokumentacji, szczególnie w odniesieniu do ró nych przejawów si y
oraz szybko ci ruchów cz owieka [13, 22]. Jednak interpretacja wspomnianych 
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zale no ci nie jest atwa, gdy  zdaniem niektórych badaczy jedynie rezultaty 
testów si y absolutnej wykazuj  zwi zek prostoliniowy z wielko ci  cia a, co 
oznacza, e wi kszej sile mi niowej odpowiadaj  wy sze warto ci cech soma-
tycznych [12, 13].     

Badania w asne autorów potwierdzaj  wcze niejsze spostrze enia dotycz -
ce mocy i kierunku zwi zków si y dynamicznej ramion z cechami struktural-
nymi. Wynika z nich, i  lepszymi rezultatami rzutu pi k  lekarsk  sprzyjaj
przede wszystkim cechy d ugo ciowe, masa cia a, LBM i powierzchnia cia a.
Wysoki wspó czynnik korelacji si y z wysoko ci  cia a odnotowali Janusz 
i Jarosi ska [5, 6].  

Du  si  zwi zku na poziomie statystycznej istotno ci zanotowano dla si y
eksplozywnej ko czyn dolnych z mas  cia a szczup ego (LBM). Nale y zazna-
czy , e zgodnie z badaniami nad struktur  motoryczno ci, si a eksplozywna 
jest wynikiem szybko ci, która – jak wiadomo – jest ujemnie skorelowana 
z mas  cia a [13]. 

Spo ród wielu zmian wielokierunkowych pomi dzy parametrami somatycz-
nymi a zdolno ciami motorycznymi warte podkre lenia jest fakt, i  wysoko
cia a wp ywa korzystnie na wyniki rzutu pi k  lekarsk  i na wyniki uzyskane 
w skoku w dal, a ujemnie na szybko  (czas wykonania 20 przysiadów). Wp yw 
wysoko ci cia a na wyniki skoku w dal mo e by  skutkiem zmian proporcji d u-
go ciowych, maj cych wp yw na okre lone rezultaty skoku w dal. Wy sza wyso-
ko  cia a wp ywa dodatnio na wyniki skoku w dal [5]. Istotn  korelacj  o kie-
runku ujemnym wysoko ci cia a wzgl dem szybko ci odnotowali tak e l y ski 
i Mynarski [18]. Natomiast Osi ski stwierdzi , e jedynym parametrem morfolo-
gicznym, który wykazuje wzgl dnie konsekwentny, prostoliniowy wp yw na 
skracanie czasu biegu na krótkim dystansie jest wysoko  cia a [13].  

Masa cia a (jako cecha bardzo labilna) wp ywa korzystnie na uzyskiwane 
rezultaty si y dynamicznej ramion, a ujemnie na wyniki skoku w dal z miejsca 
i wytrzyma o . Podobnie Sl y ski i Mynarski [18] zaobserwowali wysok
korelacj  si y funkcjonalnej ramion z wysoko ci  a szczególnie z mas  cia a.
Czas biegu w zale no ci od masy cia a obni a swe warto ci [13].  

Szczególne, istotne zwi zki ujemne wraz ze wzrostem poziomu tkanki 
t uszczowej w organizmie odnosz  si  do si y eksplozywnej ko czyn dolnych, 
wytrzyma o ci oraz zwinno ci, co jest rzecz  zupe nie zrozumia . Podobne 
rezultaty uzyska a Cie la [1]. Wielko  ot uszczenia oddzia uje niesprzyjaj co 
na rozwini cie szybkiego biegu [13]. Obserwujemy silne powi zanie LBM ze 
zwinno ci , si  funkcjonaln  ramion i nóg. Z bada  nad struktur  motoryczno-
ci odnotowujemy, e w a nie LBM mo e okre li  mas  mi ni, która nale y do 

jednych z podstawowych predyspozycji si owych. Oznacza to, e im wi kszy
procent udzia u w organizmie masy cia a szczup ego, tym lepszy czas uzyskuj
studentki w próbie zwinno ciowej. Wyniki te potwierdza Janusz i wsp. [5].  
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Cechy d ugo ciowe, a wi c wska niki proporcji cia a wp ywaj  przede 
wszystkim na wyniki si y dynamicznej ramion, a ujemnie na si  ko czyn dol-
nych, wytrzyma o  i szybko . Wed ug Osi skiego wska nik Rohrera wywiera 
s aby, aczkolwiek pozytywny wp yw na szybko  biegow  i znaczne obni enie 
umiej tno ci szybko ciowych wraz z przesuni ciem si  osobników w kierunku 
budowy bardziej kr pej [13].  

Interesuj cy wydaje si  równie  fakt znacz cych, ujemnych korelacji cech 
strukturalnych i gibko ci cia a kobiet. Jedynym wyj tkiem jest uzyskana dodat-
nia korelacji gibko ci do masy cia a szczup ego wyra onego w kg. Podobne 
wyniki uzyskali Jopkiewicz, Przychodni [7] oraz Kudelski [8].  

Reasumuj c relacje mi dzy predyspozycjami strukturalnymi a zdolno ciami 
motorycznymi stwierdzono:  

1. Wykorzystany materia  empiryczny potwierdzi  wyst powanie jednokie-
runkowych  zwi zków zachodz cych w zakresie: struktura – funkcja ustroju. 

2. Istotny wp yw na rezultaty rzutu pi k  lekarsk  mia y: wysoko  i masa 
cia a, wska niki proporcji cia a, LBM i powierzchnia cia a.

3. Znacz co dodatnie oddzia ywanie na wyniki skoku w dal mia a masa cia-
a szczup ego, a ujemne wielko  masy cia a, wska niki proporcji cia a i wiel-

ko  ot uszczenia.  
4. Wytrzyma o  dodatnio koreluje z LBM, a ujemnie z mas  cia a, wska -

nikami proporcji cia a oraz z ot uszczeniem. 
5. Szybko  koreluje ujemnie z wysoko ci  cia a, wska nikiem Rohrera 

i powierzchni  cia a.
6. Zwinno  koreluje dodatnio z LBM, a ujemnie z ot uszczeniem. 
7. Najs absze zwi zki korelacyjne odnotowano w przypadku gibko ci wo-

bec badanych cech somatycznych.  
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STRESZCZENIE

Celem opracowania jest okre lenie si y zwi zku pomi dzy wybranymi 
zdolno ciami motorycznymi a strukturami morfologicznymi – wysoko ci
i mas  cia a, poziomem ot uszczenia, wska nikami Rohrera, BMI, powierzchni
cia a i LBM. Badania autorzy niniejszego artyku u przeprowadzili w roku aka-
demickim 2006/2007 w ród 175 studentek rozpoczynaj cych kszta cenie 
w Uniwersytecie Zielonogórskim.  
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Technik  Martina wykonano pomiary wysoko ci i masy cia a, które pos u-
y y do wyliczenia wska ników proporcji cia a, a w oparciu o analizator cia a

Akern BIA 101, uzyskano dane dotycz ce tkanki t uszczowej, powierzchni 
cia a, masy cia a szczup ego (LBM). Sprawno  motoryczn  scharakteryzowa-
no pomiarami nast puj cych zdolno ci:
– zdolno ci szybko ciowe: zwinno ci  i szybko ci ;
– zdolno ci si owe: si  dynamiczn  ramion, si  eksplozywn  ko czyn dol-

nych; 
– zdolno ci wytrzyma o ciowe: prób  Burpe’ego; 
– gibko : okre lono g boko ci  sk onu tu owia w przód.  

Wyliczono wska niki korelacji Pearsona, równania regresji pomi dzy ce-
chami somatycznymi a zdolno ciami motorycznymi. Wyliczono tak e wska ni-
ki tempa rozwoju. 

W wyniki analizy jako ciowej odnotowano: 
1. Istotny wp yw na rezultaty rzutu pi k  lekarsk  mia y: wysoko  i masa 

cia a, wska niki proporcji cia a, LBM i powierzchnia cia a.
2. Znacz co dodatnie oddzia ywanie na wyniki skoku w dal mia a LBM, 

a ujemne masa cia a, wska niki proporcji cia a i wielko  ot uszczenia.  
3. Wytrzyma o  dodatnio koreluje z LBM, a ujemnie z mas  cia a, wska -

nikami proporcji cia a oraz z ot uszczeniem. 
4. Szybko  koreluje ujemnie z wysoko ci  cia a, wska nikiem Rohrera 

i powierzchni  cia a.
5. Zwinno  koreluje dodatnio z LBM, a ujemnie z ot uszczeniem. 
6. Najs absze zwi zki korelacyjne odnotowano w przypadku gibko ci wo-

bec badanych cech somatycznych – wyj tek stanowi dodatnia korelacja z LBM.  

S owa kluczowe: cechy somatyczne, zdolno ci motoryczne studentek  

SUMMARY

This paper’s purpose is to look at the degree of relationship between se-
lected mmotor abilities and morphological structures, such as body height and 
mass, body fat, Rohrer’s index, BMI, body surface, and LBM. The research was 
carried out during the academic year of 2006-2007 on a 175-strong population 
of first-year women students at the University of Zielona Góra. 

Using Martin’s method, body height and mass were measured. The results 
were used to calculate body proportion indices. Akern BIA 101 body impedance 
analyser was used to collect data on fat layer, body surface, and lean body mass 
(LBM). Motor fitness was assessed through testing the following motor abili-
ties:
– speed abilities: agility and speed, 
– power abilities: arms’ dynamic power, lower extremities’ explosive power, 
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– endurance: Burpee’s test, 
– flexibility: depth of forward bend. 

Pearson’s correlation coefficient was calculated and also regression equa-
tions between somatic traits and motor abilities. Besides, development rate indi-
ces were calculated.  

A qualitative analysis led to the following findings: 
1. The results of medicine-ball throw were significantly affected by: body 

height and mass, body proportions indices, LBM, and body surface. 
2. The long jump results were significantly positively affected by LBM, and 

negatively – by body mass, body proportions indices, and body fat. 
3. Endurance correlates positively with LBM, and negatively – with body 

mass, body proportions indices, and body fat. 
4. Speed correlates negatively with body height, Rohrer’s index, and body 

surface
5. Agility correlates positively with LBM, and negatively – with body fat. 
6. The weakest correlation was found between flexibility and the somatic 

traits in question, an exception being positive correlation with LBM.  

Key words: somatic traits, women students’ motor abilities 
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KRZYSZTOF KRAWCZYK, TOMASZ BIELECKI

Centrum Kultury Fizycznej, Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie

WYDOLNO  ANAEROBOWA STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SK ODOWSKIEJ W LUBLINIE

Wst p

Wydolno  anaerobowa stanowi wa n  sk adow  ca okszta tu potencja u
energetycznego cz owieka, a jej poziom decyduje o zdolno ci do wykonywania 
bardzo intensywnych, krótkich wysi ków fizycznych [2, 3, 6]. 

Wspomniane wysi ki wyst puj  g ównie w treningu sportowym, lecz nie-
kiedy dochodzi do nich równie  w sytuacjach ycia codziennego.  

 Wed ug Koz owskiego [8] przez wydolno  fizyczn  rozumie si  zdol-
no  do wykonywania ci kiego wysi ku fizycznego, anga uj cego du e grupy 
mi ni bez g bszych zmian w rodowisku wewn trznym ustroju. Poj cie wy-
dolno ci fizycznej obejmuje tak e tolerancj  zmian homeostazy podczas wysi -
ków o du ej mocy oraz zdolno  ustroju do szybkiej likwidacji tych zaburze .

Wydolno  fizyczna zale y od: 
1. cech budowy somatycznej, 
2. energetyki wysi ku: przemian tlenowych, przemian beztlenowych, re-

zerw energetycznych, 
3. koordynacji nerwowo-mi niowej: si y, szybko ci ruchów oraz techniki. 
 Na wydolno  wp ywaj  tak e inne czynniki anatomiczne, tj. po-

wierzchnia dyfuzyjna p cherzyków p ucnych, pojemno yciowa p uc, a tak e
wentylacja minutowa, pojemno  minutowa i wyrzutowa serca determinuj ce 
w efekcie mo liwo ci tlenowe organizmu. 

Fizjologicznym miernikiem wydolno ci aerobowej jest maksymalny pobór tle-
nu w ci gu minuty (VO2max) oraz wielko ci progu anaerobowego [5]. VO2max 
zale y od sprawno ci ka dego narz du bior cego udzia  w pobieraniu i trans-
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porcie tlenu oraz od sprawno ci dzia ania mechanizmów nerwowych i humoral-
nych koordynuj cych ich czynno  [15]. 

90

50

30

10 s 2 min60 s 10 min 120 min t

kcal/min

Ogólny
wydatek energetyczny

Utlenianie

Glikoliza

ATP
CP

Ryc. 1. Schemat przedstawiaj cy udzia  ATP, glikolizy i procesów utleniania  

w ogólnym wydatku energetycznym w zale no ci od czasu trwania wysi ku

Powstaj cy podczas pracy kwas mlekowy znacznie ogranicza mo liwo ci 
mi ni, wraz ze wzrostem intensywno ci pracy zwi ksza si  jego st enie. Na 
poziomie PPA (progu przemian anaerobowych) jego warto  osi ga 4 mmol/1 l 
krwi (w indywidualnych przypadkach 3-8 mmol) i utrzymuje si  przez d u szy 
czas [4]. Tak wi c podczas pracy w okolicy PPA wyst puje równowaga mi dzy 
procesami wytwarzania i utylizacji mleczanu na najwy szym mo liwym dla 
danego osobnika poziomie [16]. 

Organizm podczas pracy fizycznej jest zaopatrywany w energi  niezb dn
do skurczu mi nia zarówno w procesach biochemicznych przy udziale tlenu, 
jak i bez jego obecno ci. Jedynym bezpo rednim ród em dla pracy mi nia jest 
adenozynotrójfosforan ATP [5]. Jednak jego zapasy w mi niu s  bardzo nie-
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wielkie i musz  by  szybko odbudowane. Odbywa si  to czterema drogami 
[13], przez:  

a) transfosforylacj , czyli od czenie od fosfokreatyny reszty fosforanowej 
przez rozbicie wi zania wysokoenergetycznego przy udziale enzymu kinazy 
kreatynowej i obecno ci jonów Mg2+ wed ug reakcji Lohmanna;  

b) reakcj  miokinazow  przez od czenie reszty fosforanowej od adenozy-
nodwufosforanu przy udziale enzymu kinazy adenylanowej w obecno ci jonów 
Mg2+ wed ug reakcji Kalkara; 

c) glikoliz  i glikogenoliz  prowadz c  do powstania kwasu pirogronowe-
go, który w warunkach beztlenowych przekszta ca si  w kwas mlekowy; 

d) utlenianie w glowodanów lub wolnych kwasów t uszczowych bezpo-
rednio w mitochondriach komórek mi niowych (ryc. 1 na podstawie poz. 16). 

Przemiana kwasu pirogronowego na drodze tlenowej (oksydacyjna dekar-
boksylacja) dostarcza 38 cz steczek ATP na 1 mol glukozy. Mo na zatem przy-
j , e tlenowa przemiana w glowodanów jest 19-krotnie wydajniejsza ni  bez-
tlenowa, która dostarcza dwóch cz steczek ATP na 1 mol glukozy lub trzech 
cz steczek ATP na 1 mol glikogenu. 

Pomimo e resynteza ATP bez udzia u tlenu ma ujemny wp yw na procesy 
metaboliczne poprzez gwa towne zakwaszenie ustroju, zapewnia wi ksz  szyb-
ko  produkcji ATP, wi ksz  szybko  nasilenia procesu z poziomu spoczynku 
do maksymalnego, mo liwo  produkcji energii bez udzia u tlenu, którego ilo
w pracuj cych tkankach nie zawsze jest wystarczaj ca [13]. 

Cukry, stanowi ce substraty dla przemian metabolicznych ustroju, wyst -
puj  w postaci glukozy i glikogenu mi niowego i w trobowego. Zawarto
glukozy w kr cej krwi utrzymywana jest na okre lonym poziomie dzi ki me-
chanizmom neurohormonalnym, co gwarantuje sta y jej dop yw do tkanek. 
Podczas d ugotrwa ych wysi ków obserwujemy spadek st enia glukozy we 
krwi spowodowany przewag  procesów rozpadu tego zwi zku nad tempem jego 
dostarczania do mi ni i tak np. 25-minutowy wysi ek na cykloergometrze 
o du ej intensywno ci spowodowa  mo e wyczerpanie zasobów wewn trzu-
strojowych glukozy stanowi cy 80% jej ilo ci w stanie spoczynku. Natomiast 
w czasie krótkich wysi ków poziom glukozy we krwi waha si  nieznacznie, 
poniewa  mi sie  wykorzystuje do pracy w asne zasoby glikogenowe [12]. 
W czasie restytucji powysi kowej kr ca we krwi glukoza jest materia em do 
odbudowania, a nawet przewy szenia spoczynkowego poziomu glikogenu 
w mi niach i w trobie. Zjawisko to nosi nazw  superkompensacji i jest szero-
ko wykorzystywane w procesie treningu 

Reasumuj c, wysokie wska niki wydolno ci beztlenowej wiadcz  o dobrej 
kondycji i stanie zdrowia danej osoby. Mówi  o tym wyniki bada  sportowców 
w takich dyscyplinach jak: hokej na lodzie, pi ka r czna, judo. Na podstawie 
bada  w asnych przeprowadzonych w 2009 roku w zespole pi ki r cznej m -
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czyzn „Azoty” Pu awy stwierdzono, e zawodnicy o najwy szym poziomie 
wska ników wydolno ci beztlenowej s  najskuteczniejszymi w grze.  

Wi kszo  wyników bada  przedstawionych w literaturze dotyczy m o-
dzie y czynnie uprawiaj cej sport kwalifikowany w ró nych dyscyplinach. 
Dlatego interesuj ce mo e by  przedstawienie wyników bada  populacji m o-
dzie y akademickiej – osób, które uczestnicz  w procesie wychowania fizycz-
nego w formie zaj  w wymiarze 90 minut, raz w tygodniu. 

1. Materia  i metoda 

Materia  badawczy stanowili studenci I roku Uniwersytetu Marii Curie-
Sk odowskiej w Lublinie (n = 241).W sk ad grupy wchodzi y osoby nieuprawia-
j ce wyczynowo sportu w okresie dwóch lat poprzedzaj cych badania. Wszyscy 
badani uczestniczyli w te cie dobrowolnie, podpisuj c stosowne o wiadczenie. 

rednia wieku studentów UMCS wynosi a 20,75 ±0,91 lat, rednia wyso-
ko ci cia a – 179,69 ±5,85 cm, rednia masy cia a 71,38 ±9,58 kg. 

Wszystkie próby przeprowadzono w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2007/2008 – w terminie: pa dziernik-listopad 2007 r. 

Dla okre lenia potencja u beztlenowego badanych grup zastosowano test 
Wingate, polegaj cy na wykonaniu 30-sekundowego maksymalnego wysi ku na 
cykloergometrze rowerowym.  

Bada  dokonano w laboratorium Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lu-
blinie. W celu oceny potencja u anaerobowego badanej grupy zastosowano 30-
sekundowy maksymalny wysi ek na cykloergometrze tzw. Wingate test [6]. 

Wybrano test Wingate, poniewa  jest on ogólnie stosowanym testem labo-
ratoryjnym przydatnym do oceny si y mi ni, wytrzyma o ci mi ni, oraz ich 
zm czenia. Wingate znalaz  równie  zastosowanie jako test, który pomaga ana-
lizowa  fizjologiczn  odpowied  organizmu na supermaksymalny wysi ek [6]. 

Zaletami testu jest to e spe nia on nast puj ce warunki: 
– podaje informacje na temat osi gni cia szczytu mocy, wytrzyma o ci mi -

niowej i zm czenia mi ni,
– jest obiektywny, tzn. wynik testu nie zale y od interpretacji, 
– jest wiarygodny, tzn. osi gni ty wynik odzwierciedla faktyczn  supermaksy-

maln  moc anaerobow ,
– jest czu y, tzn. wskazuje ka d  zmian  mocy w czasie trwania testu, 
– jest powtarzalny, wynik testu jest odzwierciedleniem aktualnie wykonanego 

testu, którego wynik mo e ulec zmianie przy nast pnej próbie.
Test Wingate jest bardzo rzetelnym testem: 
1. przy wykonywaniu testu tego samego dnia wspó czynnik korelacji wy-

nosi 0,95–0,98, 
2. w ci gu 1–2 tygodni wynosi 0,90-0,93 [17] 
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Równie  wysokie wspó czynniki korelacji mo na zaobserwowa  pomi dzy 
wynikami WanT a wynikami innych testów: 

a) wydolno  anaereobowa – sprint 40 m  0,86, 
b) wydolno  anaerobowa – p ywanie 25 m  0,87–0,90, 
c) moc anaerobowa – test Margarii   0,79 [17] 
Test wykonano przy u yciu cykloergometru Monark 824  oraz systemu in-

formatycznego MCE wersja 4.2 s u cego do pomiaru i rejestracji obci e
realizowanych na cykloergometrach [14]. 

W a ciwy wysi ek testowy poprzedzano 5-minutow  rozgrzewk  w formie 
pracy na cykloergometrze przy obci eniu doprowadzaj cym cz sto  skur-
czów mi nia sercowego do oko o 140–150 skurczów/min. 

Po kilku minutach przerwy badany wykonywa  wysi ek na cykloergometrze 
przez 30 s z maksymaln  szybko ci  obrotów peda ami, przy indywidualnie 
dobranym obci eniu uwzgl dniaj cym mas  cia a badanego. Z do wiadcze
wynika, e optymalne obci enie wysi kowe, umo liwiaj ce uzyskanie naj-
wi kszego wydatku pracy mechanicznej w czasie 30-sekundowego maksymal-
nego wysi ku wynosi 75g/kg masy cia a.

Badany rozpoczyna prac  na sygna  i jego zadaniem jest uzyskanie w jak 
najkrótszym czasie maksymalnej szybko ci obrotów peda ami i utrzymanie jej 
przez 30 sekund. 

Liczba obrotów peda ami zarejestrowana przy pomocy elektronicznego 
licznika umo liwia obliczenie warto ci pracy mechanicznej wykonanej w czasie 
trwania próby, co z kolei jest podstaw  do okre lenia takich parametrów jak: 
– wielko  rozwijanej mocy maksymalnej zdefiniowanej jako rednia warto

mocy z liczby obrotów spe niaj cych warunek o przedziale  najwy sza war-
to  mocy – 2,3% (w/kg), 

– rednia moc próby obliczona jako iloraz wykonanej pracy i czasu trwania 
wysi ku (w/kg), 

– czas uzyskania mocy maksymalnej (s), 
– czas utrzymania mocy maksymalnej (s).  

Wybrany test umo liwia pomiar i rejestracj  szeregu parametrów, w ród 
których do analizy wybrano:  

1. Wielko  rozwijanej mocy maksymalnej zdefiniowanej jako rednia war-
to  mocy z liczby obrotów w przedziale: najwy sza warto  (pik) mocy minus 
2,3% (W,W/kg); 

2. Moc ko cowa próby (warto  mocy zarejestrowan  w ostatnim obrocie 
tarczy), (W, W/kg) ; 

3. rednia moc próby obliczonej jako iloraz wykonanej pracy i czasu trwa-
nia wysi ku (W, W/kg); 

4. Czas uzyskania i utrzymania mocy maksymalnej (s); 
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5. Wielko  wykonanej pracy zdefiniowanej jako warto  pracy poje-
dynczego obrotu tarczy pomno onej przez liczb  obrotów (kJ,J/kg). 

Obci enie na cykloergometrze dobierano indywidualnie – 0,075 kp/kg 
masy cia a (0,736 N/kg m.c.) 
Bior c pod uwag  czas trwania i intensywno  wysi ku, w te cie Wingate mo -

na wyró ni  dwie strefy energetyczne: 
– stref  fosfagenow  – pierwsze 8–10 sekund próby, kiedy koszt energetyczny 

wysi ku pokrywany jest w ok. 60% z rozpadu i resyntezy fosfokreatyny znaj-
duj cej si  w mi niach, w ok. 35% z glikogenu mi niowego i w ok. 5% 
z tlenu; 

– stref  glikolityczn  – kolejne sekundy wysi ku, których koszt energetyczny 
cechuje coraz mniejszy (ok.10%) udzia  fosfokreatyny, a podstawowym ró-
d em energii staje si  glikogen znajduj cy si  w mi niach i we krwi (ok. 
70%) oraz procesy tlenowe (ok. 15–20%) [11]. 

Wszystkie próby wysi kowe przeprowadzane by y zgodnie z metodyk  te-
stu Wingate [7]. 

Otrzymane dane opracowano statystycznie obliczaj c rednie arytmetyczne 
(x) i standardowe odchylenie (SD) oraz warto ci max. i min. [10]

3. Wyniki 

Moc maksymalna:
Studenci UMCS uzyskali nast puj ce warto ci bezwzgl dne mocy maksy-

malnej (774,3 98,57), co mo e by  podyktowane ich mas  cia a (71,38 9,58 kg). 
Warto  wspó czynnika korelacji prostej Pearsona dla populacji badanych 

(r = 0,75, p < 0,01) wykaza a e istnieje silna zale no  pomi dzy mas  cia a
a moc  maksymaln  wyra on  w watach. 

Warto ci uzyskanej mocy maksymalnej w przeliczeniu na kilogram masy 
cia a wynosi y (10,84 0,87W/kg). 

Nale y podkre li  du  rozpi to  rezultatów (8,09–12,42W/kg), co mo e
wiadczy  o du ym zró nicowaniu wewn trz grupy pod wzgl dem tego wska nika. 

Poziom maksymalnej mocy beztlenowej informuje o zdolno ci do wyko-
nywania krótkich bardzo intensywnych wysi ków.

Moc rednia:
rednie warto ci mocy redniej w badanej grupie przedstawia y si  nast -

puj co: warto ci bezwzgl dne (557,0 85,28W) i warto ci wzgl dne 
(7,99 0,70W/kg). 

Dane z tabeli I wskazuj  na du e zró nicowanie grupy, gdzie rozpi to
wyników zawiera a si  w przedziale 395,0–767 W dla warto ci bezwzgl dnych
i w przedziale 6,57–10,11 W/kg dla warto ci wzgl dnych.  



K. Krawczyk, T. Bielecki – Wydolno  anaerobowa studentów... 67

Poziom redniej mocy beztlenowej, wiadczy o sprawno ci procesów gliko-
lizy, a jej poziom jest miernikiem wytrzyma o ci szybko ciowej [11]. 

Moc ko cowa:
Warto ci rednie tego parametru kszta towa y si  nast puj co: w warto-

ciach bezwzgl dnych (452,3 73,67W) i warto ciach wzgl dnych 
(6,34 0,85W/kg). 

Rozpi to  warto ci tego parametru wynosi a odpowiednio (303,0–667,1) 
i (4,04–9,24). 

Tab. I. Masa cia a i wybrane parametry potencja u anaerbowego studentów UMCS  
na podstawie wyników testu Wingate 

Moc max. Moc redn. Moc ko c. Praca Bad.
grupa 

Okre l. Masa
c. [kg] [W] [W/kg] [W] [W/kg] [W] [W/kg]

T.uz 
Mocy 
max. 
[s] 

T.ut. 
Mocy 
max. 
[s] 

[J/kg] [kJ] 
Spadek
mocy 
max. 
[%] 

redn. 71,38 774,30 10,84 557,0 7,99 452,3 6,34 5,83 2,47 17,42 239,89 37,36 
S.D. 9,58 98,57 0,87 85,28 0,70 73,67 0,85 1,25 1,08 2,56 20,89 6,69 
CV
[%] 

14,61 15,47 8,76 14,78 8,72 16,74 13,64 21,75 44,08 14,78 8,71 17,75 

Min. 50,00 452,00 8,09 395,0 6,57 303,0 4,04 3,56 1,2 11,84 197,1 18,33 

Stud. 
UMCS
Lublin
n=241

Max. 115,00 961,00 12,42 767,0 10,11 667,1 9,24 6,42 6,59 23,00 303,2 58,94 

Czas uzyskania i czas utrzymania mocy maksymalnej:
redni czas uzyskania mocy maksymalnej wynosi  (5,83 1,25 s) i tu rów-

nie  zauwa alny jest du y rozrzut skrajnych warto ci (3,56–6,42 s). 
Czas utrzymania mocy przedstawia  si  nast puj co: (2,47 s) warto red-

nia oraz: (1,2–6,59 s) warto  min. i max. 
Czas uzyskania mocy maksymalnej informuje o dynamice rozwijanej mo-

cy, analiz  tego parametru nale y dokonywa  w powi zaniu z warto ci  mocy 
maksymalnej (cechy po dane to wysoka moc i krótki czas jej rozwijania). Na-
tomiast czas utrzymania mocy maksymalnej wiadczy o sprawno ci procesów 
rozpadu i resyntezy fosfokreatyny. Podobnie jak poprzedni parametr, nale y
rozpatrywa  jego warto  w powi zaniu z poziomem mocy maksymalnej (mó-
wi c w pewnym uproszczeniu – im wy szy poziom mocy i d u szy czas jej 
utrzymania – tym lepiej) [11]. 

Praca:
Ogólna wielko  pracy wykonanej przy próbie przedstawia si  nast puj co: 

(17,42 2,56 J/kg i 239,89 kJ). Warto ci min. i max. przedstawia y si  nast pu-
j co: (11,84–23.00 J/kg) i (197,1–303,2 kJ). 
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Wnioski

Wyniki przedstawione powy ej wskazuj  na wyra ne zró nicowanie bada-
nych tak pod wzgl dem mo liwo ci rozwijania mocy maksymalnej, jak i ogól-
nej wielko ci wykonanej w te cie pracy, warto  której przyj to za jeden 
z mierników wytrzyma o ci anaerobowej [4]. 

Du e rozrzuty pomi dzy warto ciami minimalnymi a maksymalnymi pa-
rametrów mocy wiadczy  mog  o ró nym poziomie cech fizycznych studen-
tów UMCS. 

Odnosz c wyniki przedstawione w powy szym opracowaniu do bada  in-
nych autorów nale y podkre li , e parametry okre laj ce moc i wydolno
anaerobow  studentów UMCS s  zbli one do poziomu rednich warto ci dla 
osób w przedziale wieku 20–25 lat nieuprawiaj cych wyczynowo sportu [6, 9]. 

Bior c pod uwag  czas trwania i intensywno  wysi ku, w te cie Wingate 
mo na wyró ni  dwie strefy energetyczne. 

Analizuj c potencja  anaerobowy badanej populacji studentów w kontek-
cie ewentualnych zwi zków mi dzy poszczególnymi cechami stwierdzono 

nieprzypadkowe (p < 0,01) zale no ci i tak: 
1. Warto ci okre laj ce mas  cia a badanych by y wyra nie skorelowane 

z bezwzgl dnymi warto ciami mocy maksymalnej (r = 0,75),mocy redniej (r = 
0,74), oraz pracy (r = 0,74). 

2. Bezwzgl dne [W] warto ci mocy maksymalnej okaza y si  by  silnie 
powi zane z moc redni  (r = 0,96), ko cow  (r = 0,80) wyra on  w tych sa-
mych jednostkach, oraz prac  (r = 0,96) w kJ. 

3. Wzgl dne [W/kg] warto ci mocy maksymalnej cechowa a wyra na kore-
lacja ze wzgl dn  [W/kg] moc redni  (r = 0,86) i prac  (r = 0,86) wyra on
w J/kg masy cia a.

4. Moc rednia [W] by a silnie skorelowana z bezwzgl dn  (r = 0,96) 
i wzgl dn  (r = 0,86) moc  maksymaln , oraz moc  ko cow  wyra on  zarów-
no w warto ciach bezwzgl dnych (r = 0,89), jak po przeliczeniu na kilogram 
masy cia a (r = 0,83).W tym miejscu nale y podkre li  fakt pe nej korelacji (r = 
1,0) jak  zaobserwowano mi dzy bezwzgl dnymi i wzgl dnymi warto ciami 
okre laj cymi poziom mocy redniej i pracy. 

Dokonuj c analizy indywidualnych wyników studentów uczestnicz cych 
w te cie, zauwa alny jest wp yw rodzaju zaj  wychowania fizycznego w któ-
rych uczestnicz  w ramach programu na poziom wska ników testu. Najlepsze 
wyniki osi gali studenci uczestnicz cy w zaj ciach: spinningu, sportów walki 
i pi ki no nej oraz osoby rekreacyjnie je d ce na rowerze. 

Konkluduj c mo na uzna , e wyniki bada  przedstawione w niniejszym 
opracowaniu uzupe niaj  w jakim  stopniu stan wiedzy o wydolno ci anaero-
bowej m odzie y akademickiej, wskazuj c jednocze nie na wysoce prawdopo-
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dobn  mo liwo  istnienia zwi zku mi dzy poziomem tej cechy, a stopniem 
aktywno ci fizycznej. 
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STRESZCZENIE

W niniejszym opracowaniu podj to prób  okre lenia wydolno ci anaero-
bowej studentów Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie. Bada
dokonano w roku akademickim 2007/2008 w pa dzierniku i listopadzie. Celem 
bada  by o okre lenie poziomu wybranych cech mocy anaerobowej du ej li-
czebnie grupy studentów. Wyniki bada  przedstawione w opracowaniu uzupe -
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niaj  w jakim  stopniu stan wiedzy na temat wydolno ci anaerobowej m odzie-
y akademickiej. 

S owa kluczowe: wydolno  anaerobowa, test Wingate

SUMMARY

The authors of the hereby research study attempted to asses the anaerobic 
capacity of students of the University Maria Curie-Sk odowska in Lublin. The 
research was carried out twice- in October and November in 2007/2008. The 
aim of the study was to define the level of the students’ anaerobic power se-
lected features. The results indicated in the analysis complete the state of know-
ledge about the anaerobic capacity of the youth of academic. 

Key words: anaerobic efficiency, test Wingate 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA STUDENTÓW
TOM III – SPRAWNO  FIZYCZNA

ROZDZIA V

EDWARD MLECZKO1, WAC AW MIREK2,
LESZEK KOMOROWSKI3

DETERMINANTY MORFOLOGICZNE 

I MOTORYCZNE BIEGÓW SPRINTERSKICH U STUDENTÓW

Wst p

Istotnym problemem rozwi zywanym w badaniach w asnych by o zagad-
nienie uwarunkowa  somatycznych i motorycznych wyników w biegu na 100 
i na 200 m studentów z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  

Jak wiadomo, biegi na 100 m i 200 m s  zaliczane w lekkoatletyce do krót-
kich dystansów, nazywanych równie  sprinterskimi. Bieg na 100 m odbywa si
po prostej, a jego sposób wykonania podzielony jest na 5 faz: pozycja startowa, 
rozbieg, bieg na dystansie, zaatakowanie linii mety oraz zatrzymanie. W biegu 
na 200 m wyró niamy te same fazy, z tym e dystans pokonuje si  po uku i po 
prostej. Wynika z tego, e technika biegu na dystansie 100-metrowym jest a-
twiejsza ni  200-metrowym, ze wzgl du na wi ksze wymagania fizjologiczne. 
Nie bez znaczenia jest tak e jako  opanowania z o onych umiej tno ci tech-
nicznych, szczególnie biegu po krzywi nie [5]. 

Jak stwierdzi  Kruczalak [3], w przypadku pokonania dystansów sprinter-
skich przez osoby nie uprawiaj ce wyczynowo lekkiej atletyki, czynnik tech-
niczny nie b dzie rzutowa  w sposób istotny na uzyskiwany wynik. Znaczenie 
techniki biegu na dystansach krótkich ujawnia si  dopiero u zawodników. Poza 
tym ww. badacz stwierdzi  wi ksz  si  zwi zku zdolno ci motorycznych i cech 
somatycznych z wynikiem na 200 m u osób nieuprawiaj cych wyczynowo lek-
kiej atletyki ni  u sprinterów wysokiej klasy. Wynika o z tego, e poziom roz-

1 Prof. dr hab., Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki AWF w Krakowie. 
2 Dr, Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki AWF w Krakowie. 
3 Dr, Katedra Teorii i Metodyki Lekkiej Atletyki AWF w Krakowie. 
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woju sprawno ci motorycznej mo e wp ywa  korzystnie na popraw  wyników 
w biegach sprinterskich tylko „do pewnych granic”. Po ich przekroczeniu, dal-
szy post p wyników jest mo liwy dzi ki poprawie ekonomii i skuteczno ci 
wykonania czynno ci motorycznej, a wi c dzi ki podstawowym elementom 
strukturalnym techniki sportowej [3]. Na takim etapie specjalizacji sportowej 
wskazuje si  na znaczenie koordynacji ruchowej. Powy sze spostrze enie 
E. Kruczalaka [3] mo e mie  daleko id ce konsekwencje praktyczne. Otó  po-
zwala s dzi , e inne czynniki b d  warunkowa  wyniki w biegu krótkim osi -
ganie przez zawodnika uprawiaj cego lekkoatletyk  na wysokim poziomie 
sportowym, a inne w przypadku osób nieuprawiaj cych wyczynowo sportu. 
Prowadzi to do wniosku praktycznego, e w treningu sportowym nale a oby 
stopniowo rozwija  umiej tno ci techniczne bazuj c na dziedziczonych predys-
pozycjach motorycznych kandydatów na mistrzów sportu. W zwi zku z tym 
nale a oby te  s dzi , e wynik w biegu na krótkim dystansie uzyskany przez 
sportowca uprawiaj cego sport wyczynowy nie mo e by  trafnym testem zdol-
no ci szybko ciowych. B dzie on w znacznym stopniu warunkowany wysokim 
stopniem opanowania umiej tno ci technicznych. Na podstawie wcze niej przy-
toczonych bada  [3] mo na wnioskowa , e istnieje du e prawdopodobie stwo,
i  rezultaty biegów sprinterskich uzyskane przez dzieci i m odzie  (w tym tak e
akademick ) b d  determinowane przede wszystkim poprzez czynniki soma-
tyczne i motoryczne. W zwi zku powy szym w badaniach w asnych starano si
zbada  wp yw cech somatycznych i zdolno ci motorycznych na wyniki uzyski-
wane przez m odzie  akademick  w biegach na 100 i 200 m. 

 Bior c pod uwag  wcze niej przedstawiony cel bada  w niniejszej pra-
cy postanowiono udzieli  odpowiedzi na nast puj ce pytanie, które cechy so-
matyczne i zdolno ci motoryczne maj  wp yw na wyniki biegu na 100 i 200 m 
studentów nieuprawiaj cych wyczynowo lekkoatletyki? 

I. Materia  i metody 

Badania zosta y przeprowadzone w II i III semestrze studiów dziennych 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W miesi cach: kwiecie -maj 
oraz listopad-grudzie  2008 roku przebadano ogó em 66 studentów nieuprawia-
j cych zawodniczo biegów krótkich. Kryterium wyboru osobników do obser-
wacji stanowi y ich rekordy yciowe biegu na 100 m (min. 14 s) oraz na 200 m 
(min. 30 s).  

Narz dzia i techniki bada
Badaniach m odzie y akademickiej z krakowskiego AWF przeprowadzono 

zgodnie z metodyk , zastosowan  w obserwacjach E. Kruczalaka [3]. W niniej-
szej pracy do opracowania tematu bada  w asnych wykorzystano tylko wyniki 
studentów.
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Zgodnie z przyj tym za o eniem w zakres bada  wesz y pomiary, które prze-
prowadzi  na pocz tki lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku E. Kruczalak [3].  

Zakres oraz narz dzia i techniki bada
Pomiary antropometryczne zosta y wykonane metod  Martina-Salera. 

W ich zakres wesz y cechy somatyczne: wysoko  cia a, masa cia a, d ugo
tu owia, d ugo  nóg, szeroko  barkow , szeroko  biodrow , grubo  kostki, 
grubo  kolana i okcia, obwód klatki piersiowej (normalnej), amplituda odde-
chowa, obwód najwi kszy ramienia, obwód najwi kszy przedramienia, obwód 
najwi kszy uda, obwód najwi kszy podudzia, obwód bioder, obwód szyi, gru-
bo  fa dów skórnych na ramieniu, opatce i brzuchu.  

Zdolno ci szybko ciowe mierzone testami:
a) biegu na 100 m ze startu niskiego przeprowadzonego na bie ni tartano-

wej stadionu la AWF w Krakowie, 
b) biegu na 200 m ze startu niskiego jw. 
c) biegu na 50 m ze startu niskiego i lotnego jw. 
Zdolno ci si owe badane nast puj cymi testami motorycznymi: 
a) rzut kul  (7,25 kg) w tym nad g ow , rzut kul  (7,25 kg) w przód zza 

g owy, podrzut sztangi, przysiad ze sztang  na barkach, przysiad ze sztang  na 
barkach na czas (10 przysiadów z ci arem sztangi wynosz cym 50% ci aru
podniesionego z przysiadu do stania) 

2. Zdolno ci si owe grup mi niowych z wykorzystaniem dynamometru 
po czonego z komputerem, takich jak: zginacz podudzia, prostownik podudzia, 
zginacz uda, prostownik uda. 

3. Zdolno ci w zakresie „skoczno ci” („si y eksplozywnej”), badane te-
stami:  

a) wyskoku dosi nego, trójskoku z miejsca, pi cioskoku z miejsca. 
4. Pomiary zdolno ci koordynacyjnych w zakresie: koordynacji wzroko-

wo-ruchowej, orientacji przestrzennej, cz stotliwo ci ruchu (tapping)
W pomiarach wykorzystano:  
a) aparat Piórkowskiego (koordynacja wzrokowo-ruchowa, „szybko  re-

akcji na poruszaj cy si  obiekt”). Do oblicze  brano pod uwag  liczb  prawi-
d owo odebranych impulsów wietlnych, emitowanych w sta ym tempie w ró -
nych miejscach 10 klawiszy.  

b) aparat krzy owy (orientacja przestrzenna). Zastosowano program wymu-
szony emisji bod ców. Mierzono czas wykonania 49 zada  w uk adzie zapala-
j cych si wiate ek w osi wspó rz dnych: x-y.  

c) test r k  „plate tapping” (zmodyfikowany test Eurofitu [2].  
Badany mia  za zadanie w jak najkrótszym czasie dotkn  25 razy rodka

kr ków r k  sprawniejsz , oddalonych o 30 cm od siebie na prawo i na lewo 
od linii symetrycznej.  

d) test nog  „plate tappingu”.
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Zadaniem badanego by o jak najszybsze przestawianie 25 razy nogi z ob-
wodów kr ków oddalonych o 40 cm od linii symetrycznej  

Wynik pomiaru mierzono do 0,01sekundy. Do bada  przyst powano po 
rozgrzewce. Biegi na czas i przysiady ze sztang  na barkach na czas, badani 
powtarzali 2 razy. Przy dynamometrycznych pomiarach si y, testach rzutnych 
i skoczno ciowych badani powtarzali próby trzykrotnie.  

Si  mi ni ko czyn dolnych mierzono dynamometrem przy ugi ciu w sta-
wach pod k tem 900, przymocowuj c badanych odpowiednio do awki. 

.

Metody opracowania materia u
1. Indywidualne pomiary antropometryczne pozwoli y na wyliczenie:

wska nika (smuk o ci) wzrostowo-wagowego, procentowej zawarto
t uszczu w masie cia a, masy cia a szczup ego, wska nika Quteletta II (BMI).

Na podstawie pomiaru czasu biegu na 200 m wyliczono wska nik wytrzy-
ma o ci szybko ciowej, ze wzoru [4, 8]: 

WSz = 2(t 100 m – t 200 m) 
gdzie t = czas biegu 
2. Dla wszystkich badanych cech, zdolno ci oraz wska ników obliczono 

podstawowe charakterystyki statystyczne ( redni  arytmetyczn  ( x ), odchyle-
nie standardowe (s)). 

3. Na podstawie zebranych materia ów obliczono wspó czynniki korela-

cji prostej Pearsona (rxy) mi dzy wynikiem biegu na 100 i na 200 m a pomia-
rami antropometrycznymi, wska nikami budowy somatycznej oraz sprawno ci
motoryczn  badanych studentów.

5. Istotno  statystyczn  ró nic oraz wspó czynników korelacji zbadano 
z wykorzystaniem testu to –Studenta.

II. Wyniki

Wielko ci wspó czynników korelacji zobrazowano na rycinach 1–2, nato-
miast w tabelach I i II przedstawiono dane o sile zwi zku mi dzy rezultatami 
biegu na 100 i 200 m a cechami somatycznymi oraz podstawowymi elementami 
struktury zdolno ci szybko ciowych i si owych. 

Bior c jednak pod uwag  fakt, e z punktu widzenia sportowego, im ni szy 
czas biegu tym lepszy wynik i odwrotnie, to znak minus ujemnych korelacji 
nale y interpretowa  jako dodatni. Zatem interpretacja zwi zków korelacyjnych 
mi dzy czasami biegów a warto ciami innych cech b dzie przeciwna do zna-
ków wspó czynników korelacji, z wyj tkiem pomiaru czasu, np. w biegu na 
50 m ze startu lotnego.  
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Tab. I. Si a zwi zku mi dzy czasami biegów na 100 i 200 m a elementami sprawno ci
fizycznej studentów AWF (wska niki t oczone grub  czcionk  s  istotne statystycznie) 

Pomiar Bieg 100 m Bieg 200 m 
Bieg 50 m NS 0,61 0,49 
Bieg 50 m LS 0,55 0,47 
Wyskok dosi ny –0,41 –0,54 
Trójskok z miejsca –0,36 –0,43 
Pi cioskok z miejsca –0,37 –0,55 
Kula w ty –0,45 –0,31
Kula w przód –0,11 –0,27 
Przysiad ze sztang –0,44 –0,29
Si a wzgl dna nóg –0,37 –0,29
10 przysiadów ze sztang  na czas 0,27 0,32
Podrzut sztangi –0,25 –0,23 
Bieg 200 m/ 100 m 0,68 0,68 
Wsk. wytrzyma . szybko ciowej 0,27 –0,52
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wsk.wytrzyma o ci
szybkosciowej

100m a czas biegu na 200m

100m a podrzut sztangi

100m a czas 10 przysiadów

100m a si a wzg. II

100m a przysiad ze
sztang

100m a rzut kula-w przód
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100m a 3-skok z msca
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100m a czas biegu na 50 ls

100m a czas biegu na 50 ns

Ryc. 1. Wielko  wspó czynników korelacji prostej Pearsona (rxy) mi dzy wynikiem  
na 100 m badanych studentów a podstawowymi sk adowymi ich sprawno ci motorycznej 
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Jak wynika z danych przestawionych na ryc. 1 oraz w tab. II, przeprowa-
dzona analiza statystyczna ujawni a bardzo sensowne kierunki wspó czynników 
korelacji. Otó  ujawni a si  oczekiwana (istotna statystycznie) si a zwi zku 
mi dzy wynikami biegu sprinterskiego a zastosowanymi próbami motoryczny-
mi. Ze wzgl du na si  zwi zków korelacyjnych wyników biegu na 100 m mo -
na ustali  nast puj c  kolejno  wspó czynników korelacji prostej xxy:
b) wysoka korelacja (znaczna zale no ): bieg na 200m (r = 0,68), 50 m ze 

startu niskiego (rxy = 0,61), 
c) umiarkowana korelacja: bieg na 50m ze startu lotnego (rxy = 0,55), rzut kul

w ty  (rxy = 0,45) oraz przysiad ze sztang  (rxy = 0,44), wyskokiem dosi -
nym (rxy = 0,41)

d) niska dodatnia korelacja: trójskok (r = 0,36) i pi cioskok z miejsca (r = 0,37) 
si a wzgl dna nóg (rxy = 0,37), czas 10 przysiadów (rxy = 0,27), podrzut 
sztangi (rxy = 0,25), wytrzyma o  si owa (rxy =0,27),

e) s aba korelacja: rzut kul  w przód (rxy = 0,11).  

Tab. II. Zale no  pomi dzy czasami biegów na 100 i 200 m  
a cechami somatycznymi studentów AWF  

(wska niki t oczone grub  czcionk  s  istotne statystycznie) 

Cecha Bieg – 100m Bieg – 200m 
Wysoko  cia a –0,17 –0,08 
Ci ar cia a –0,27 –0,13 
Wsk. Wzrostowo-wagowy 0,12 0,06 
BMI –0,20 –0,10 
D ugo  nóg –0,30 –0,24 
Szeroko  barków –0,02 –0,10 
Szeroko  bioder –0,34 –0,26
Grubo  kostki –0,22 0,01 
Grubo  kolana –0,19 0,01 
Grubo okcia –0,50 –0,30
Obw. kl. piersiowej –0,08 0,06 
Obw. najw. przedramienia –0,19 0,01 
Obw. najw. ramienia –0,19 –0,17 
Obw. najw. podudzia –0,20 –0,20 
Obw. najw. uda –0,19 –0,13 
Obwód bioder –0,20 –0,06 
Obwód szyi –0,20 0,01 

Zale no  wyniku w biegu na 100 m od cech budowy cia a jest stosunkowo 
niewielka i mniejsza ni  w przypadku pomiarów motorycznych. Warto
wspó czynników korelacji daje podstaw  do nast puj cego ustalenia si y zwi z-
ku z wynikiem biegu na 100 m:  
a) umiarkowana korelacja: grubo okcia (rxy = 0,55) 
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b) s aba korelacja: szeroko  bioder (0,34), wytrzyma o  si owa, masa cia a
(0,27), szeroko  barków (0,34), obwód szyi, podudzia, BMI (0,20), d ugo
nóg (0,30), grubo  klatki piersiowej, kolana (0,22),  

c) niska korelacja: grubo  kolana, obwody: ramienia, przedramienia (0,19), 
wska nik smuk o ci (0,12), obwód klatki piersiowej (0,08), szeroko  bar-
ków (0,02).  
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Ryc. 2. Wspó czynniki korelacji prostej wyniku biegu  
na 100 m z cechami somatycznymi 

200 m, a cechy sprawno ci fizycznej  

Rozpatruj c zale no  czasu biegu na 200 m z próbami sprawno ci fizycz-
nej mo na stwierdzi , e ujawniona si a zwi zku by a zró nicowana i stosun-
kowo niska. W relacji do biegu na 100 m mo na powiedzie , e w wi kszym 
stopniu na wynik mog a rzutowa  sk adowa sprawno ci motorycznej. Poza tym, 
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podobnie jak w relacjach 100 m a budow  somatyczn , si a zwi zku by a wi k-
sza mi dzy wynikiem na 200 m a pomiarami sprawno ci motorycznej ni  bie-
giem na 200 m a poziomem rozwoju cech somatycznych. Wielko  wspó czyn-
ników korelacji prostej mi dzy wynikiem w biegu na 200 m a pomiarami 
sprawno ci motorycznej pozwala ustali  nast puj c  ich si  zwi zków korela-
cyjnych:  
– wysoka korelacja: bieg na 100 m (rxy = 0,68), 
– umiarkowana korelacja: wyskok dosi ny (rxy = 0,54), trójskok z miejsca 

(rxy = 0,43) oraz pi cioskok z miejsca (rxy = 0,55) wytrzyma o  szybko-
ciowa (0,52), bieg na 50 m ze startu niskiego (rxy = 0,49) i lotnego rxy = 

(0,49), trojskok (0,43),  
– niska korelacja: 10 przysiadów (0,32) rzut kul  w ty  (0,31), rzut kul  w przód 

(0,27), przysiad ze sztang  (0,29) podrzut sztangi (0,24), si a wzgl dna (0,29).  
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Ryc. 3. Wielko ci wspó czynników korelacji mi dzy czasem biegu na 200 m  
a wybranymi pomiarami sprawno ci motorycznej 

(wspó czynniki t oczone grub  czcionk  s  istotne statystycznie) 
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Jak ju  stwierdzono wcze niej, ujawniono bardzo s ab  si  zwi zku mi -
dzy cechami somatycznymi a wynikiem biegu na 200 m. Interpretuj c wielko
wspó czynników korelacji mo na wyci gn  wniosek, e nie maj adnego 
zwi zku z wynikiem biegu na 200 m takie cechy jak: grubo  klatki piersiowej, 
kolana, kostki, obwody przedramienia, czy szyi. Zaznaczy a si  tylko z wyni-
kiem na d u szym dystansie sprinterskim:  
– s aba korelacja: najmniejszy p.ram. najw. uda, szer. bark, BMI, masa cia a,
– niska korelacja: najm. uda, najw. uda, d . nóg, szer. bioder oraz grubo okcia.

Daje to podstaw  do stwierdzenia, e budowa cia a studentów nie mia a
wp ywu na osi ganie wyniku w biegu na 200 m.  

WSPÓ CZYNNIK KORELACJI
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Ryc. 4. Wielko ci wspó czynników korelacji mi dzy czasem biegu na 100 m  
a wybranymi cechami somatycznymi (wspó czynniki t oczone grub  czcionk

s  istotne statystycznie - w przypadku 200 m wszystkie wspó czynniki s  nieistotne 
statystycznie). 
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WSPÓ CZYNNIKI KORELACJI
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wzrokowo-
ruchowa
Tapping LN

Tapping PN

Tapping LR

Tapping PR

Ryc. 5. Wielko ci wspó czynników korelacji mi dzy czasem biegu na 100 i 200 m  
a wybranymi zdolno ciami koordynacyjnymi 

Tab. III. Zale no  pomi dzy czasami biegów na 100 i 200 m  
a zdolno ciami koordynacyjnymi studentów AWF 

Pomiar 
Bieg

50 m SN 
Bieg

50 m SL 
WTSz Bieg

100 m 
Bieg

200 m 
Tapping PR 0,20 0,28 0,03 0,13 0,09
Tapping LR 0,14 0,19 0,04 0,11 0,07
Tapping PN –0,06 –0,02 –0,05 –0,06 –0,02
Tapping LN 0,04 –0,06 –0,02 0,10 0,11
Koordynacja wzrokowo-ruchowa 0,12 0,11 0,09 0,20 0,10
Orientacja przestrzenna –0,09 –0,22 –0,16 –0,08 0,05
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Na ryc. 5 oraz w tabeli III zaprezentowano zwi zki korelacyjne pomi dzy 
zdolno ciami koordynacyjnymi a wynikami biegów na 100 m i 200 m. Jak 
wcze niej zaznaczono, w badaniach z lat siedemdziesi tych nie uwzgl dniono 
zdolno ci koordynacyjnych w pomiarach, dlatego nie mo na porówna  ich 
wp ywu na przestrzeni 36 lat. 

Jak wynika z prezentowanych danych wielko  wspó czynników korelacji 
prostej mi dzy wynikiem w biegu na 100 i 200 m a pomiarami tych zdolno ci
pozwala na stwierdzenie o bardzo niskiej sile zwi zków korelacyjnych.  

Podsumowanie i wnioski 

Z wielko ci wspó czynników korelacji wynika, e zarówno rezultaty biegu 
na 100 m, jak i 200 m s  skorelowane z podobn  si  z szybko ci  lokomocyjn ,
si  eksplozywn  ko czyn dolnych, si  dynamiczn  ró nych partii mi ni.
W przypadku cech somatycznych wszystkie wspó czynniki, poza szeroko ci
bioder i grubo ci  kostki w biegu na 100 m, okaza y si  nieistotne statystycznie 
i w wi kszo ci bliskie s  zeru. 

Uzasadnione wydaje si  stwierdzenie, e badane cechy somatyczne nie od-
grywaj  znacz cej roli w osi ganiu lepszych wyników w biegach sprinterskich 
w grupach nie uprawiaj cych wyczynowo lekkoatletyki. Wi ksz  rol  mog y
odgrywa  natomiast zdolno ci motoryczne, ocenione za pomoc  ró nych prób 
sprawno ciowych. wiadcz  o tym wspó czynniki korelacji znacznie wy sze 
ni  w przypadku cech somatycznych. Si a zwi zku w wi kszo ci przypadków 
by a jednak umiarkowana lub niska. Do wyj tku nale a a korelacja wyniku 
z badanymi próbami. Przyk adowo, w przypadku biegu na 100 m najsilniejsze 
wspó czynniki korelacji prostej ujawni y si  z wynikami biegu na 50 m ze startu 
niskiego i lotnego oraz w biegu na 200 m. Bieg na 200 m okaza  si  najsilniej 
skorelowany z wyskokiem dosi nym, wytrzyma o ci  szybko ciow  oraz 
z biegiem na 100 m. 

Warto zwróci  uwag , e wymienione próby s  testami motorycznych 
zdolno ci szybko ciowych lub ich predyspozycji.  

W badaniach w asnych E. Kruczalak [3] wykaza , e rola zdolno ci moto-
rycznych jest wi ksza u studentów ni  u sportowców. W zwi zku z tym wnio-
skowa , podobnie jak to zosta o zaprezentowane wcze niej na podstawie bada
w asnych, e prawdopodobnie u osobników nie trenuj cych wyniki biegu na 
200 m uzale nione s  w wi kszym stopniu od sprawno ci motorycznej ni  bu-
dowy somatycznej. Sugerowa oby to wniosek poznawczy, e rozwój sprawno-
ci motorycznej wp ywa korzystnie na popraw  wyników w biegach sprinter-

skich do pewnych granic, których przekroczenie b dzie mo liwe tylko poprzez 
popraw  umiej tno ci (techniki ruchu). Niskie zwi zki korelacyjne pomi dzy
wynikami biegów na 100 i 200 m a próbami zdolno ci koordynacyjnymi daj
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podstaw  do stwierdzenia o nietrafno ci diagnostycznej tych prób z wynikami 
w biegach sprinterskich u nietrenuj cych studentów. 

Nasuwa si  równie  sugestia, e badania nad uwarunkowaniami wyników, 
w tym przypadku biegów krótkich, nie odnosz  si  jednakowo do ca ej popula-
cji. Mog  by  uwarunkowane rodowiskowo i mie  inn  struktur  w grupach 
sportowców i osób nie uprawiaj cych wyczynowo sportu. Wi e si  to z fak-
tem, e u osób trenuj cych trening mo e by  tym czynnikiem, który zmienia 
poziom uwarunkowa . W zwi zku z tym badania, które przeprowadza si  na 
zawodnikach odnosz  si  tylko do sportowców i nie mog  przedk ada  si  na 
ca  populacje oraz odwrotnie wyniki obserwacji na grupach populacyjnych nie 
mog  by  prognostycznymi dla szacowania efektów w biegach sprinterskich 
lekkoatletów.

Wnioski:

1. Analizuj c wielko ci zale no ci wyników biegu na 100 i 200 m z cechami 
somatycznymi i zdolno ciami sprawno ciowymi stwierdzono, e sprawno
ruchowa odgrywa znacznie istotniejsz  rol  w osi ganiu wyników w ród 
studentów ni  cechy budowy cia a.

2. Stwierdzono nisk  si  zwi zku korelacyjnego pomi dzy wynikami biegów 
na 100 i 200 m a próbami zdolno ci koordynacyjnym. 

3. W wietle zebranych materia ów z bada  w asnych oraz przegl du dost p-
nego pi miennictwa nale y s dzi , e nie mo na przenosi  spostrze e  na 
temat determinantów wyników w biegach na 100 i 200 m z bada  grup nie-
uprawiaj cych sportu na grupy sportowe i odwrotnie, wyniki bada  spor-
towców nie mog  by  punktem odniesienia do oceny determinantów i pro-
gnozy uzyskiwania wyników sportowych przez niesportowców.  
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STRESZCZENIE

Celem  pracy by o znalezienie uwarunkowa  somatycznych i motorycznych 
wyników biegu na 100 i 200m u nietrenuj cych biegi sprinterskie studentów 
AWF w Krakowie.  

Materia  i metody: Badania zosta y przeprowadzone w semestrze II roku 
akademickiego 2007/2008 oraz III semestru 2008/2009 studiów dziennych 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ogó em przebadano 66 stu-
dentów nieuprawiaj cych zawodniczo biegów krótkich. Badania przeprowa-
dzono zgodnie z metodyk , zastosowan   w obserwacjach E. Kruczalaka [3] 
obejmuj c  pomiary: antropometryczne 20 cech somatycznych, zdolno ci moto-
rycznych (si owe, szybko ciowe, koordynacyjne oraz tzw. skoczno ciowe).

Wnioski: 1. Analizuj c wielko ci zale no ci wyników biegu na 100 i 200 m 
z cechami somatycznymi i zdolno ciami sprawno ciowymi stwierdzono, e
sprawno  ruchowa odgrywa znacznie istotniejsz  rol  w osi ganiu wyników 
w ród studentów ni  cechy budowy cia a. 2. Stwierdzono nisk  si  zwi zku 
korelacyjnego pomi dzy wynikami biegów na 100 i 200m a próbami zdolno ci
koordynacyjnym. 3. W wietle zebranych materia ów z bada  w asnych oraz 
przegl du dost pnego pi miennictwa nale y s dzi , e nie mo na przenosi
spostrze e  na temat determinantów wyników w biegach na 100 i 200 m z ba-
da  grup nie uprawiaj cych  sportu na grupy sportowe i odwrotnie, wyniki ba-
da  sportowców nie mog  by  punktem odniesienia do oceny determinantów 
i prognozy  uzyskiwania wyników sportowych przez niesportowców. 

S owa kluczowe: cechy somatyczne, zdolno ci motoryczne, studenci AWF, 
bieg na 100 m, bieg na 200 m  

SUMMARY

The aim of the paper was to find out the somatic and motor considerations 
of the results of 100 and 200 m run among non-training sprint run students of 
University School of Physical Education in Cracow. The study was carried out 
in the second semester of academic year 2007/2208 and third semester of 
2008/2009 among day students of University School of Physical Education in 
Cracow.

Based on the analysis of dependency’s values of the results of 100 and 200 
m run together with somatic and physical fitness abilities, it was discovered that 
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motor ability, and not body build features, plays more essential role in achieving 
the results. A low strength correlation between the results of 100 and 200 m run 
and the coordination abilities tests, was ascertained. According to the gathered 
material from the study and the available references review, it should be pre-
sume that the observation about the determinants of the results of 100 and 200 
m run made on non-training groups, can not be transferred and used in sport 
groups and inversely. The sportsmen results can not be a point of reference to 
the determinates evaluation and the prognosis to achieve the sport results by 
non-sportmen.  

Key words: somatic attribute, motor abilities, PE students, 100 and 200 m run 



K. Fr czek – Wp yw specjalnych wicze  koordynacyjnych... 85 

AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA STUDENTÓW
TOM III – SPRAWNO  FIZYCZNA

ROZDZIA VI

KRZYSZTOF FR CZEK 

Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Kro nie

WP YW SPECJALNYCH WICZE  KOORDYNACYJNYCH NA POST PY 

W OPANOWANIU PODSTAWOWYCH UMIEJ TNO CI SIATKARSKICH

Wst p

Trenerzy i nauczyciele ci gle poszukuj  metod, które pozwoli yby naucza
techniki w sposób szybki, skuteczny i trwa y. We wspó czesnej literaturze pod-
kre la si , e jedn  z najwa niejszych rezerw dla podnoszenia poziomu mistrzo-
stwa techniczno-taktycznego i skuteczno ci gry na wszystkich etapach szkole-
nia jest kszta towanie koordynacyjnych zdolno ci motorycznych (w skrócie: 
KZM) [3, 10, 5, 6 i inni]. Liczne badania wykaza y, e wysoki poziom koordy-
nacji ruchowej umo liwia szybsze i efektywniejsze uczenie si  i nauczanie no-
wych czynno ci ruchowych oraz doskonalenie techniki sportowej [1, 6]. 

Analiza dzia alno ci w grach sportowych pokazuje, e wielu sportowców 
ma niedostatki w indywidualnym technicznym przygotowaniu. Szczególnie 
w warunkach gry, zawodnik cz sto nie jest zdolny, by kontrolowa  technik
ruchu w optymalny sposób i wykorzysta  do wiadczenie nabyte podczas tre-
ningu. Jednym z powodów mo e by  niewystarczaj co rozwini ta podstawa 
koordynacyjna sportowca [9].  

Specjali ci podkre laj  konieczno  okre lenia roli i tre ci treningu koordy-
nacyjnego w systemie wielofunkcyjnego przygotowania sportowców ró nych 
dyscyplin [2, 3].  

W praktyce trenerzy i nauczyciele cz sto po wi caj  zbyt ma o czasu na 
rozwój zdolno ci zwi zanych ze sterowaniem i regulacj  ruchu, co rzutuje nie-
korzystnie na efektywno  treningu [6]. W rezultacie zaniedba  w kszta towa-
niu koordynacyjnych mo liwo ci uczniów i zawodników zdarza si , e osobnik 
osi ga wystarczaj co wysoki poziom rozwoju zdolno ci energetycznych (kon-
dycyjnych), ale nie potrafi ich racjonalnie i ekonomicznie wykorzysta  b d  te
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opanowanej w standardowych warunkach techniki ruchów nie potrafi zastoso-
wa  w zmiennych sytuacjach. 

Wp yw ukierunkowanego treningu na rozwój predyspozycji koordynacyj-
nych i szybko  uczenia si  pocz tkuj cych siatkarzy badali mi dzy innymi 
Szczepanik i Szopa [7]. Stwierdzili oni, e m odzi zawodnicy pod wp ywem 
ukierunkowanego treningu uzyskali lepsze wyniki w pomiarach czasu reakcji, 
orientacji przestrzennej, równowagi statycznej i cz stotliwo ci ruchów oraz 
szybciej przyswajali technik . Badaj c zwi zki pomi dzy poziomem specyficz-
nych KZM a poziomem umiej tno ci specjalnych, doszli do wniosku, i  techni-
ka odbi  pi ki wykaza a najwi ksz  wspó zmienno  z poziomem równowagi 
i orientacji przestrzennej, a technika zagrywki i skuteczno  w mini grach z po-
ziomem orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. W oma-
wianym eksperymencie silniejsze zwi zki pomi dzy poziom KZM a wynikami 
prób techniki wyst pi y w próbach o wy szym stopniu z o ono ci. Podobne 
wyniki w swoim do wiadczeniu uzyska  Šimonek [8], który po 6-miesi cznym 
okresie usprawniania ukierunkowanego na popraw  koordynacji ruchowej, 
stwierdzi  u m odych siatkarzy podwy szenie zarówno poziomu KZM, jak 
i umiej tno ci specjalnych (podanie, przyj cie, zbicie).

wiczenia koordynacyjne mo na podzieli  na oddzia uj ce ogólnie 
i specjalnie [4, 5]. Kr g specjalnych wicze  koordynacyjnych jest ograniczony 
przede wszystkim specyfik  wybranej dyscypliny sportowej. 

Wed ug Lyakha [5] specjalne wiczenia koordynacyjne to wiczenia, 
w których wyst puj  elementy specjalnej techniki charakterystycznej dla danej 
dyscypliny sportu. Istot  stosowanych wicze  jest nauczanie umiej tno ci
sportowych w powi zaniu z kszta towaniem ró nych KZM. S  one elementem 
specjalnego przygotowania koordynacyjnego i stawiaj  podwy szone wymaga-
nia pod wzgl dem zdolno ci dostosowania i przestawienia, kinestetycznego 
ró nicowania, sprz enia ruchów, orientacji przestrzennej, czucia rytmu, szyb-
kiej reakcji, równowagi. Zdaniem autorów w procesie specjalnego przygotowa-
nia koordynacyjnego nast puje bardziej wielostronne i intensywne kszta towa-
nie ró nych KZM ni  przy opanowywaniu samych elementów techniki, które 
rozwijaj  poszczególne KZM w ograniczonym zakresie.  

Celem pracy jest okre lenie wp ywu stosowania specjalnych wicze  koor-
dynacyjnych na post py w opanowaniu podstawowych umiej tno ci siatkar-
skich w grupie studentów I roku Wychowania Fizycznego.  

Materia  i organizacja bada

Materia  pracy to wyniki eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego 
w grupie studentów I roku wychowania fizycznego w Pa stwowej Wy szej 
Szkole Zawodowej w Kro nie.
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Badani ( rednia wieku 18,8 lat) realizowali zaj cia programowe z zakresu 
pi ki siatkowej w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo, przez okres 25 tygodni.  
Zastosowano technik  grup równoleg ych. Losowo wybrana grupa studentów 
(Gr. E – 18 osób) poddana zosta a specjalnemu usprawnianiu koordynacyjnemu 
raz w tygodniu, w pocz tkowej fazie zaj  (ok. 30 minut) zamiast standardowej 
rozgrzewki, polegaj cej na wykonywaniu powszechnie stosowanych tzw. wi-
cze  kszta tuj cych. Specjalne wiczenia ukierunkowane by y na rozwój KZM: 
orientacji przestrzennej, szybkiej reakcji, równowagi, dostosowania i przesta-
wienia, sprz enia ruchów, ró nicowania i rytmizacji. Stosowano zawsze po 
dwa lub trzy (w zale no ci od czasu trwania) wiczenia stymuluj ce ka d
z wymienionych zdolno ci koordynacyjnych. Charakter wicze  by  zbli ony 
struktur  do podstawowych elementów techniki wyst puj cych w pi ce siatko-
wej (poruszanie si  po boisku, odbicia górne i dolne obur cz i jednor cz, za-
grywka, plasowanie i zbijanie pi ki oraz blokowanie. rednia intensywno
wicze  wynosi a 150–165 HR. Pozosta a grupa studentów (Gr. K – 41 osób) 

nie by a obj ta programem specjalnego usprawniania koordynacyjnego, a roz-
grzewk  realizowa a g ównie w formie wicze  rozwijaj cych zdolno ci kon-
dycyjne i gibko . Pozosta e tre ci treningowe – w cz ci g ównej jednostek 
zaj  – zwi zane z nauczaniem umiej tno ci specjalnych by y jednakowe w obu 
grupach.

cznie ka da grupa odby a 25 zaj , a czas przeznaczony na wprowadza-
nie specjalnych wicze  koordynacyjnych wyniós  12,5 godz. Pierwsze badanie 
z grup  studentów przeprowadzono w pa dzierniku 2006 r., przed rozpocz ciem 
eksperymentu, badanie drugie – w maju 2007 r., po zako czeniu eksperymentu 
(ryc. 1).  

Eksperyment pedagogiczny – technika grup równoleg ych 

 Gr E (N=18)      Gr K (N=41) 

 Badanie I          Badanie I 

Zaj cia programowe z pi ki siatkowej,  
w tym programowe specjalne wiczenia 

koordynacyjne 

Zaj cia
z pi ki siatkowej 

 Badanie II           Badanie II

Ryc. 1. Przebieg eksperymentu pedagogicznego w grupie studentów 
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Metody bada

Diagnoza umiej tno ci technicznych za pomoc  testów sportowo-motory-
cznych 

1. Odbicia pi ki sposobem górnym i dolnym 
a) wicz cy ustawiony w odleg o ci 2,5 m od ciany, w polu o wymiarach 

2x2 m wykonuje odbicia obur cz sposobem górnym o cian , na której zazna-
czone jest pole o wymiarach 2,5x2,5 m (dolna kraw d  oddalona od pod o a
o 2,5 m. wiczenie przerywamy, gdy pi ka po odbiciu nie trafi w wyznaczone 
pole lub wicz cy opu ci pole odbicia; liczymy liczb  poprawnie wykonanych 
odbi ; prób  powtarzamy dwukrotnie, zaliczaj c lepszy rezultat. W dalszej cz -
ci opracowania prób  okre lono nazw  „Test odbi  I”; 

b) wicz cy ustawiony jw. wykonuje odbicia sposobem obur cz dolnym; 
liczymy liczb  poprawnie wykonanych odbi ; prób  powtarzamy dwukrotnie, 
zaliczaj c lepszy rezultat. W dalszej cz ci opracowania prób  okre lono nazw
„Test odbi  II”; 

c) wicz cy ustawiony w prostok cie o bokach 3x6 m, podzielonym na 
dwa równe kwadraty, wykonuje odbicie sposobem dolnym nad g ow , po czym 
odbicie górne w kierunku drugiego kwadratu, wicz cy przebiega za ni
i znowu wykonuje odbicie sposobem dolnym nad g ow  i odbicie górne 
z powrotem do pierwszego kwadratu; prób  przerywamy w momencie upadku 
pi ki poza wyznaczone pole (kwadrat), nieprawid owego odbicia oraz przekro-
czenia linii ograniczaj cej pole wiczenia; prób  powtarzamy dwukrotnie zali-
czaj c wynik lepszy (zmodyfikowany test Krzy anowskiego 1968, Szczepanik 
i Szopa 1993). W dalszej cz ci opracowania prób  okre lono nazw  „Test od-
bi  III”; 

d) pole odbicia jak wy ej; studenci wykonuj  odbicie po rednie nad g ow
sposobem górnym, po czym kieruj  pi k  sposobem dolnym do drugiego kwadra-
tu (nie dopuszczaj c do upadku pi ki); prób  powtarzamy dwukrotnie zaliczaj c
wynik lepszy (zmodyfikowany test Krzy anowskiego 1968, Szczepanik i Szopa 
1993). W dalszej cz ci opracowania prób  okre lono nazw  „Test odbi  IV”; 

2. Zagrywka tenisowa 
Oceniano celno  zagrywki tenisowej z odleg o ci 8 m od siatki, w materac, 

którego kraw d  bli sza oddalona jest od linii rodkowej boiska – biegn cej pod 
siatk  o 5,5 m; wysoko  siatki 2,43 m; liczba zagrywek – 20; punktacja: trafienie 
w materac – 2 pkt, trafienie w boisko – 1 pkt, zagrywka b dna – 0 pkt; liczymy 
liczb  punktów (zmodyfikowany test Krzy anowskiego 1968, Szczepanik i Szopa 
1993). W dalszej cz ci opracowania próba okre lono nazw  „Test zagrywki”. 

3. Globalna ocena umiej tno ci technicznych  
Sumaryczna ocena na podstawie wyników wszystkich testów umiej tno ci

siatkarskich. redni wynik z pi ciu testów odzwierciedla poziom zaawansowa-
nia technicznego. 
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Metody opracowania statystycznego  

W opracowaniu materia u zastosowano nast puj ce metody statystyki ma-
tematycznej: 
– obliczono podstawowe miary opisowe: redni , odchylenie standardowe;  
– wyliczono wska niki unormowania standaryzuj c rednie arytmetyczne wy-

ników uzyskanych w kolejnych badaniach na redni  i odchylenie standar-
dowe wyników uzyskanych w badaniu wcze niejszym; 

– dla porównania poziomu badanych parametrów i wska ników w grupie stu-
dentów przed rozpocz ciem eksperymentu obliczono wska niki unormowa-
nia standaryzuj c rednie arytmetyczne wyników uzyskanych przez grup
eksperymentaln  (Gr. E) na redni  i odchylenie standardowe wyników uzy-
skanych przez grup  kontroln  (Gr. K); 

– poziom zró nicowania mi dzygrupowego studentów na pocz tku ekspery-
mentu oszacowano wykorzystuj c test t-Studenta dla prób niezale nych; oce-
niono ró nice pomi dzy badanymi grupami w zakresie umiej tno ci specjal-
nych;  

– istotno  ró nic pomi dzy rednimi arytmetycznymi wyników kolejnych ba-
da  testowano wykorzystuj c metod  analizy wariancji w porównaniach za-
planowanych dla uk adów z powtarzanymi pomiarami – zastosowano analiz
kontrastów; zbadano w ten sposób zarówno istotno  post pów po zako cze-
niu poszczególnych etapów eksperymentu, jak i zró nicowanie tych post -
pów mi dzy grup  eksperymentaln  i kontroln ; w zastosowanej analizie 
czynnikiem – predyktorem jako ciowym by a „Grupa” (przyjmowa  dwa po-
ziomy: Gr. E i Gr. K), czynnikiem pomiarów powtarzanych by  „Rodzaj tre-

ningu” (dwa poziomy).  
Obliczenia statystyczne wykonano w aplikacji komputerowej Statistica 

ver.6 firmy StatSoft . Do opracowania graficznego wyników pos u y y aplika-
cje komputerowe Excel pakietu Office ver ’97 firmy Microsoft .

Wyniki zilustrowano na rycinach w formie wykresów. Dane liczbowe ze-
stawiono w tabelach. 

Wyniki bada  i dyskusja 

Celem stosowanych w eksperymencie specjalnych wicze  koordynacyj-
nych by o u atwienie opanowania i doskonalenia takich elementów techniki jak 
poruszanie si  po boisku, odbicie pi ki sposobem górnym i dolnym, zagrywka. 
Jednocze nie wiczenia te ukierunkowane by y na kszta towanie KZM, które 
odgrywaj  najistotniejsz  rol  w pi ce siatkowej, a wi c zdolno  orientacji 
przestrzennej, kinestetycznego ró nicowania, dostosowania i przestawienia 
dzia a  ruchowych, szybkiej reakcji, sprz enia ruchów. Dodatkowo, zastoso-
wany w eksperymencie specjalny trening koordynacyjny mia  za zadanie rozwi-
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ja  u wicz cych zdolno  „czucia pi ki”, czasu, przestrzeni, pami  ruchow ,

pomys owo  i samodzielno , zdolno  przewidywania zmian sytuacji. 

Tab. I. Statystyki podstawowe opisuj ce poziom wska ników umiej tno ci technicznych 

studentów w grupach eksperymentalnej i kontrolnej oraz unormowane wska niki

zró nicowania mi dzygrupowego 

Grupa

Gr. Eksperym. Gr. Kontrolna 
Testy umiej tno ci

technicznych 
x r SD x r SD 

Istotno

ró nic (p) Wu* 

Test odbi  I 8,60 9,56 10,73 8,34 0,729 -0,10 

Test odbi  II 5,60 6,87 4,82 6,27 0,549 0,17 

Test odbi  III 3,47 2,63 3,54 2,58 0,732 -0,09 

Test odbi  IV 3,47 3,07 3,06 2,66 0,724 0,10 

Test zagrywki 22,00 3,23 23,05 3,44 0,129 -0,40 

Wu* – normowanie na redni  i odchylenie standardowe Gr. K w badaniu 1 

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

Test odbi  I Test odbi  II Test odbi  III Test odbi  IV Test zagrywki

Ryc. 2. Unormowane wielko ci rednich badanych wska ników umiej tno ci technicznych 

studentów z Gr. E na tle studentów z Gr. K podczas badania I (unormowane na redni

i odchylenie standardowe Gr. K) 

Statystyki podstawowe opisuj ce poziom wska ników umiej tno ci 

technicznych studentów na pocz tku eksperymentu pokaza y, e badani z grupy 

E uzyskali lepsze wyniki w testach odbicia pi ki sposobem dolnym (Test odbi

II)) oraz w te cie czonych odbi  pi ki sposobem górnym i dolnym po 

przemieszczeniu (Test odbi  IV). W pozosta ych próbach lepsze rezultaty 

uzyskali studenci z Gr. K, przy czym najbardziej ró nicowa a obie grupy próba 

celno ci zagrywki (ryc. 2). 
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 Nale y podkre li , e w adnym z zastosowanych testów umiej tno ci 

specjalnych nie stwierdzono statystycznie istotnych ró nic pomi dzy grupami 

(poziom istotno ci od 0,129 do 0,732), (tab. I). Mo na wi c wnioskowa , e

poziom techniki siatkarskiej na pocz tku eksperymentu w obydwu grupach by

zbli ony.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Test odbi  I Test odbi  II Test odbi  III Test odbi  IV Test zagry w ki

Gr.E

Gr.K

Ryc. 3. Unormowane warto ci rednich badanych wska ników umiej tno ci technicznych 

w badaniu II dla grup E i K (unormowane na redni  i odchylenie standardowe badania I) 

Wyniki przeprowadzonych bada  dowiod y, e w trakcie eksperymentu pe-

dagogicznego, zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej zasz y po-

zytywne zmiany dotycz ce poprawy poziomu umiej tno ci specjalnych. Za 

wyj tkiem Testu zagrywki, rezultaty uzyskane przez studentów z Gr. E na za-

ko czenie eksperymentu by y istotnie lepsze ni  na pocz tku (Tab. II). Naj-

wi kszy progres zaobserwowano w próbach czonych odbi  pi ki sposobem 

górnym i dolnym po przemieszczeniu (Test odbi  III i Test odbi  IV). Wymie-

nione próby cechuj  si  znaczn  z o ono ci  koordynacyjn  i ich poprawne 

wykonanie na pocz tku eksperymentu sprawia o badanym trudno ci. Najmniej-

sz  popraw  zanotowano w te cie celno ci zagrywki (Test zagrywki). Równie

badani z grupy kontrolnej w toku eksperymentu podnie li poziom swoich umie-

j tno ci technicznych. W trzech spo ród pi ciu zastosowanych testów uzyskali 

oni na zako czenie eksperymentu istotn  statystycznie popraw  wyników (Tab. 

III). W grupie tej najwi kszy progres zaobserwowano w te cie, w którym bada-

ni musieli po odbiciu pi ki sposobem dolnym nad g ow  skierowa  pi k  odbi-

ciem górnym do drugiego kwadratu i po przemieszczeniu ponownie wykona

odbicie dolne (Test odbi  III) oraz w te cie odbicia pi ki sposobem górnym 

(Test odbi  I). Podobnie jak w grupie E najmniejsz  popraw  wyników studenci 

z grupy K uzyskali w te cie celno ci zagrywki (warto  wska nika Wu = 0,24). 
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Porównuj c dynamik  przyrostu poziomu umiej tno ci specjalnych studen-
tów nale y stwierdzi , e w grupie eksperymentalnej jest ona wi ksza. Wielko-
ci wska ników unormowanych pokazuj , e we wszystkich zastosowanych 

testach umiej tno ci technicznych przyrosty by y wi ksze w grupie E ni
w grupie K (ryc. 3). 

Metoda kontrastów dla porówna  zaplanowanych wskazuje, e statystycz-
nie istotne zró nicowanie wyników na pocz tku i na ko cu eksperymentu doty-
czy w grupie E wszystkich testów umiej tno ci specjalnych z wyj tkiem testu 
celno ci zagrywki. W grupie K, oprócz testu zagrywki, równie  w próbie „Test 
odbi  IV” nie stwierdzono istotnych statystycznie ró nic.

Analiza wariancji potwierdza, e czynnik „Rodzaj treningu” mia  istotny 
wp yw na efekty treningowe w zakresie zmian wyników czterech z pi ciu
testów charakteryzuj cych poziom zaawansowania technicznego studentów 
(Tab. III). Tylko w próbie „Test zagrywki” omawiany czynnik nie ró nicowa
istotnie wyników na pocz tku i na ko cu eksperymentu. Wydaje si  to do
oczywiste, bior c pod uwag  fakt, e studenci z obydwu grup systematycznie 
uczestniczyli w zaj ciach programowych z pi ki siatkowej, nale a o spodzie-
wa  si  poprawy poziomu ich umiej tno ci technicznych. Istotnych informacji 
o wp ywie specjalnych wicze  koordynacyjnych na efekty treningowe do-
starcza czynnik „Rodzaj treningu* Grupa”. Czynnik ten informuje o istotno-
ci ró nic mi dzygrupowych w zakresie osi gni tych post pów. Analiza wy-

ników pokazuje, e tylko w próbie „Test odbi  IV” ( czone odbicia pi ki spo-
sobem górnym i dolnym po przemieszczeniu) wyst pi a istotna ró nica post -
pów na korzy  grupy E. W pozosta ych testach umiej tno ci specjalnych 
porównanie efektów potreningowych w obu grupach nie wykaza o cech istot-
no ci statystycznej. 

Podsumowuj c, na podstawie przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi ,
e studenci uczestnicz cy w zaj ciach programowych z pi ki siatkowej poczyni-

li znacz ce post py w opanowaniu podstawowych elementów techniki. 
W grupie, w której na pocz tku ka dych zaj  w miejsce tradycyjnej rozgrzew-
ki wprowadzano specjalne wiczenia koordynacyjne zanotowano wi ksz  po-
praw  wyników ni  w grupie, która w rozgrzewce stosowa a wiczenia kszta tu-
j ce, ogólnorozwojowe i gibko ciowe. Jednak e osi gni te post py nie ró ni y
si  istotnie (poza jednym testem) od post pów osi gni tych w grupie K. Mo e
to wskazywa  na fakt, e specjalne wiczenia koordynacyjne, wprowadzane do 
zaj  w grupie eksperymentalnej wp yn y w sposób umiarkowany na zró ni-
cowanie efektów treningowych w obu grupach. Wynika to prawdopodobnie 
z faktu, e czas po wi cony na usprawnianie koordynacyjne w grupie ekspery-
mentalnej ograniczony by  ilo ci  zaj  programowych. By  mo e zastosowany 
wariant treningu koordynacyjnego polegaj cy na równomiernym kszta towaniu
wszystkich KZM by  ma o skuteczny. Wydaje si , e w tej grupie wiekowej 
akcentowane kszta towanie wiod cych dla pi ki siatkowej KZM b d  zastoso-
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wanie specjalnych „trena erów koordynacyjnych” przynios oby lepsze rezulta-
ty. Mo na zak ada , e przy zwi kszeniu czasu i intensywno ci stymulacji ko-
ordynacyjnej, szczególnie takich zdolno ci jak orientacja przestrzenna, ró ni-
cowanie kinestetyczne, zdolno  dostosowania czy sprz enia efekty potrenin-
gowe w obu grupach by yby bardziej zró nicowane. Ponadto zastosowane testy 
umiej tno ci specjalnych nie charakteryzowa y si  zbytni  trudno ci . Prawdo-
podobnie przy wi kszej z o ono ci prób skutek oddzia ywania specjalnych wi-
cze  koordynacyjnych by by bardziej widoczny. Potwierdzeniem tego jest fakt, 
i  najwi kszy progres wyników w Gr. E zaobserwowano w testach charaktery-
zuj cych si  najwi ksz  z o ono ci  ruchów ( czone odbicia pi ki po prze-
mieszczeniu). 

Test odbi  I
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   Gr.K

ilo
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 Ryc. 4. Wyniki testu odbicia pi ki sposobem górnym na pocz tku i na ko cu eksperymentu 
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Ryc. 5. Wyniki testu odbicia pi ki sposobem dolnym na pocz tku i na ko cu eksperymentu 
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Test odbi  III
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Ryc. 6. Wyniki testu czonych odbi  pi ki sposobem dolnym i górnym na pocz tku

i na ko cu eksperymentu 
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Ryc. 7. Wyniki testu czonych odbi  pi ki sposobem górnym i dolnym na pocz tku

i na ko cu eksperymentu. 
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Ryc. 8. Wyniki testu celno ci zagrywki na pocz tku i na ko cu eksperymentu 
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Tabela II. Statystyki podstawowe opisuj ce poziom wska ników umiej tno ci technicznych 

studentów w grupach eksperymentalnej i kontrolnej oraz unormowane wska niki

zró nicowania podczas kolejnych bada

Grupa
Grupa Eksperymentalna Grupa Kontrolna 

x r SD x r SD 
Testy 

umiej tno ci 
technicznych 

Bad.1 Bad.2
Bad.2

1
Bad.2

Wu* 
Bad.1 Bad.2 Bad.1 Bad.2 

Wu* 

Test odb. I 8,60 16,70 9,56 11,88 0,85 10,73 14,41 8,34 10,65 0,60 
Test odb. II 5,60 10,50 6,87 9,02 0,70 4,82 7,18 6,27 8,88 0,41 
Test odb. III 
IIIII

3,47 7,12 2,63 4,51 1,46 3,54 5,14 2,58 4,61 0,62 

Test odb. IV 
IV

3,47 7,35 3,07 5,61 1,33 3,06 4,00 2,66 3,93 0,39 

Test zagryw. 22,00 23,24 3,23 3,29 0,56 23,05 23,46 3,44 2,79 0,24 
Wu* – unormowanie na redni  i odchylenie standardowe w badaniu 1 

Tabela III. Testy umiej tno ci specjalnych w grupie studentów: wyniki analizy wariancji 

ANOVA dla pomiarów powtarzanych oraz kontrasty dla porówna  zaplanowanych- 

porównanie wyników na pocz tku do wyników na ko cu eksperymentu 

Testy umiej tno ci
technicznych 

Czynnik 
Suma 

kwadratów
F p 

Grupa 0,18 0,00 0,974 
Rodzaj treningu 900,12 21,21 0,000 

Rodzaj tren.* Grupa 127,06 2,99 0,089 
Gr. E 656,1 15,46 0,000 

Test odbi  I 

Gr.K 249,94 5,89 0,019 
Grupa 105,84 0,96 0,333 

Rodzaj treningu 331,22 17,56 0,000 
Rodzaj tren.* Grupa 40,85 2,17 0,147 

Gr. E 240,10 12,73 0,001 
Test odbi  II 

Gr.K 94,12 4,99 0,030 
Grupa 20,71 0,94 0,337 

Rodzaj treningu 157,51 20,19 0,000 
Rodzaj tren.* Grupa 23,97 3,07 0,086 

Gr. E 113,06 14,49 0,000 
Test odbi  III 

Gr.K 44,80 5,74 0,020 
Grupa 81,16 3,26 0,077 

Rodzaj treningu 133,20 25,05 0,000 
Rodzaj tren.* Grupa 49,43 9,30 0,004 

Gr. E 128,12 24,10 0,000 
Test odbi  IV 

Gr.K 15,56 2,93 0,093 
Grupa 9,66 0,69 0,411 

Rodzaj treningu 16,03 3,68 0,060 
Rodzaj tren.* Grupa 4,03 0,93 0,340 

Gr. E 12,97 2,98 0,090 
Test zagrywki 

Gr.K 3,28 0,75 0,389 
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Wnioski

1. Wprowadzenie do zaj  specjalnych wicze  koordynacyjnych zwi kszy o
w sposób umiarkowany tempo przyswajania podstawowych umiej tno ci siat-
karskich w grupie studentów. Badani z grupy eksperymentalnej osi gn li wi k-
sze post py w uczeniu si  techniki siatkarskiej ni  studenci z grupy kontrolnej, 
jednak zaobserwowane zró nicowanie nie by y statystycznie istotne. 

2. Najwi kszy progres wyników w testach trudniejszych (naprzemienne odbi-
cia pi ki po przemieszczeniu) potwierdza istotne znaczenie koordynacyjnej 
sfery motoryczno ci dla skuteczno ci przyswajania wicze  o du ej z o o-
no ci ruchów. Wskazuje ponadto na potrzeb  wprowadzania do zaj wi-
cze  ukierunkowanych na rozwój KZM.  

3. Czas po wi cony na specjalny trening koordynacyjny powinien wynosi  ok. 
20–30 minut, 2–3 razy w tygodniu. Zastosowany w eksperymencie wymiar 
czasowy przeznaczony na rozwój w sposób sprz ony umiej tno ci tech-
nicznych i KZM (specjalne wiczenia koordynacyjne) by  zbyt krótki, aby 
uzyska  zamierzone efekty treningowe.  

4. Na wy szym poziomie zaawansowania celowym wydaje si  akcentowane 
stymulowanie wiod cych dla pi ki siatkowej koordynacyjnych zdolno ci
motorycznych a nie ich równomierne kszta towanie.  
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STRESZCZENIE

Celem podj tych bada  by o okre lenie wp ywu specjalnych wicze  koordy-
nacyjnych na post py w opanowaniu podstawowych umiej tno ci siatkarskich 
w grupie studentów wychowania fizycznego PWSZ w Kro nie. Zastosowano eks-
peryment pedagogiczny (technika grup równoleg ych). W losowo wybranej grupie 
(N = 18), raz w tygodniu (30 min) we wst pnej cz ci zaj  w formie rozgrzewki 
wprowadzano specjalne wiczenia koordynacyjne. Grupa kontrolna (41 studentów) 
nie by a obj ta programem specjalnego usprawniania koordynacyjnego. Tre ci 
nauczania umiej tno ci specjalnych by y jednakowe w obu grupach. Wyniki bada
wskazuj , e na zako czenie eksperymentu wi kszy progres w opanowaniu umie-
j tno ci technicznych stwierdzono w grupie, w której wprowadzano elementy 
usprawniania koordynacyjnego. Jednak porównanie post pów w obu grupach nie 
wykaza o cech istotno ci statystycznej, co wiadczy o umiarkowanym wp ywie 
czynnika eksperymentalnego na efekty treningowe. Najwi kszy progres stwierdzo-
no w testach najtrudniejszych ( czone odbicia pi ki po przemieszczeniu), co po-
twierdza szczególnie pozytywny wp yw zastosowanego usprawniania na tempo 
przyswajania wicze  o du ej z o ono ci ruchu.

S owa kluczowe: koordynacyjne zdolno ci motoryczne, eksperyment pedago-
giczny, specjalne wiczenia koordynacyjne, umiej tno ci siatkarskie 

ABSTRACT

The aim of undertaken research was to estimate of influence of special co-
ordination exercises on progress in acquiring the basic volleyball skills in the 
group of the students of the first year of Physical Faculty at State Higher Voca-
tional School in Krosno. Pedagogical experiment was applied (the parallel 
group technique). At random chosen group (18 people) performed special coor-
dination activities once a week (30 min), the exercises were done at the first part 
of training as a warm up. The Control group (41 students) were not involved in 
coordination activities. The content of teaching special volleyball skills was the 
same for both groups. The results of examination demonstrate that more pro-
gress in acquiring the basic volleyball skills was affirmed in Experimental 
group. However the comparison of progresses in both groups was not statisti-
cally significant. It proves that moderated influence of experimental factor on 
training effects was observed. The largest progress was affirmed in the most 
difficult tests (hitting above the head after bouncing, together with the player’s 
relocation), which confirms the positive influence of applied improvement on 
the rate of acquiring the most complex exercises.  

Key words: coordination motor abilities, pedagogical experiment, special coor-
dination exercises, volleyball skills 
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AKADEMICKA KULTURA FIZYCZNA STUDENTÓW

TOM III – SPRAWNO  FIZYCZNA

ROZDZIA VII 

WOJCIECH GO B, GRZEGORZ SOBOLEWSKI1,
KATARZYNA GMYREK-GO B2

BUDOWA CIA A I WYNIK SPORTOWY POLSKICH STUDENTÓW 

– ZAWODNIKÓW SNOWBOARDU

Wst p

Charakterystyczne ukszta towania cech budowy cia a w ród zawodników 
ró nych dyscyplin sportowych s  efektem dwóch zasadniczych procesów: se-
lekcji i zmian adaptacyjnych powstaj cych pod wp ywem treningu sportowego. 
Procesy te poza aspektami psychologicznymi i kulturowymi w g ównej mierze 
decyduj  o utrzymywaniu si  w sporcie kwalifikowanym osobników, których 
budowa cia a sprzyja uzyskiwaniu lepszych wyników, b d  te  stwarza ko-
rzystne przes anki dalszego ich rozwoju [3]. 

Bior c pod uwag  wzrost popularno ci niektórych dyscyplin sportowych, 
powstawanie nowych konkurencji, sta e doskonalenie metod treningu sporto-
wego i procesów naboru jak te  zmienno  sekularn  cech fizycznych, proble-
matyka ukszta towa  somatycznych w ró nych dyscyplinach pozostaje wci
aktualna [9, 7, 6]. 

W ród dyscyplin zimowych snowboard nale y do jednej z najm od-
szych, a zarazem wykazuj cych znaczn  dynamik  rozwoju pod wzgl dem
liczebno ci uprawiaj cych go rekreacyjnie i wyczynowo. Popularno
snowboardu jako atrakcyjnej formy sp dzania wolnego czasu w bezpo red-
nim kontakcie z przyrod  oraz znacz ce sukcesy polskich zawodników na 
arenie mi dzynarodowej sk aniaj  do podejmowania bada  nad biologicz-
nymi, psychospo ecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami tej formy 
aktywno ci ruchowej [5].  

1 Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa  w Kro nie. 
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
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Cel pracy 

Celem pracy jest opisanie zmienno ci ukszta towa  somatycznych w ród
studentek i studentów uprawiaj cych wyczynowo snowboard oraz wskazanie na 
w a ciwo ci budowy cia a charakterystyczne dla tej dyscypliny. Prezentowana 
praca jest kontynuacj  opracowa  o podobnej tematyce, w których analizowano 
zawodników obojga p ci: m odzików, juniorów i seniorów o ponad przeci tnych 
rezultatach sportowych.  

Materia y i metody 

Materia y poddane analizie sk adaj  si  z wyników bada  antropometrycz-
nych oraz ankietowych dotycz cych rodowiska spo eczno-ekonomicznego 
studentów – zawodników snowboardu: 11 studentek i 30 studentów. Do bada
zakwalifikowano tylko osoby je d ce na tzw. twardych deskach, czyli zawod-
ników snowboardowych konkurencji alpejskich – slalomów oraz niektórych 
zawodników snowboardcrossu  korzystaj cych z twardego sprz tu.

Tab. I. Charakterystyka wiekowa badanych 

P e  N x R

Studentki snowboardzistki 11 22,25 19,64 - 23,65 
Studenci snowboardzi ci 30 23,40 19,50 - 24,90 

Wszyscy badani uzyskiwali ponadprzeci tne rezultaty sportowe, a w ród
nich znajdowali si  cz onkowie kadry narodowej oraz  osoby obj te przygoto-
waniami olimpijskimi.  

Pomiary przeprowadzone w latach 2002–2006 dotyczy y: cech d ugo cio-
wych, cech szeroko ciowych, obwodów cia a, ot uszczenia, masy cia a.

Za materia y porównawcze pos u y y dane antropometryczne, reprezenta-
tywne dla m odzie y krakowskiej niepoddanej procesom selekcji sportowej, 
a stanowi ce aktualne normy rozwojowe populacji wielkomiejskiej z roku 2000 
„Dziecko Krakowskie 2000” [Chrzanowska, Go b red. 2002], wyniki bada
przedstawicieli innych dyscyplin zimowych przeprowadzanych w czasie Zimo-
wej Uniwersjady w Zakopanem w 1993 roku oraz wyniki badan studentów 
Politechniki Warszawskiej z 1995 roku – stanowi ce normy wiod ce dla m o-
dzie y akademickiej. W opracowaniu stosowano podstawowe metody opisu 
i wnioskowania statystycznego. 

Cechy zawodniczek i zawodników unormowane na redni  ( x ) i odchyle-
nie standardowe (Sd) rówie ników krakowskich wykorzystano do przedstawie-
nia profili morfologicznych oraz oceny ró nic w poziomie rozwoju fizycznego. 
Typ somatyczny ka dego badanego okre lono metod  Heath i Carter (1967) [1]. 
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Analiz  pomiarów przeprowadzono przy pomocy programu „LifeSize” 
Uniwersytetu Po udniowej Australii dystrybuowanego przez Human Kinetics’ 
a wykorzystuj cego ponad 40 pomiarów cia a. Do uj  graficznych korzystano 
z programu komputerowego „Somatotype” firmy Sweat Technologies. Równo-
cze nie przeprowadzono te  testy poziomu zdolno ci motorycznych, ankiety 
rodowiskowe, badano zagadnienia asymetrii oraz urazowo  w snowboardzie. 

Analiza wyników 

Stan rozwoju fizycznego studentek i studentów uprawiaj cych snowboard 
w klubach oceniano na podstawie cech i wska ników proporcji cia a diagno-
stycznych dla g ównych sk adowych budowy cia a. Zawodników przedstawiono 
na tle rówie ników krakowskich swojej p ci przy pomocy tzw. profili morfolo-
gicznych (ryc. 1, 2, 3).  

Ryc. 1. Cechy morfologiczne snowboardzistów unormowane na redni  i odchylenie  
standardowe cech rówie ników krakowskich 

Ryc. 2. Cechy morfologiczne studentek snowboardzistek i studentów snowboardzistów  
unormowane na redni  i odchylenie standardowe cech rówie niczek krakowskich 
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W obu p ciach wyst puje szereg ró nic mi dzy snowboardzistami a rówie-
nikami z populacji krakowskiej. Za ró nice znamienne przyj to odleg o ci  
 0,5 odchylenia standardowego. 

Ze wszystkich cech najmocniej zaznaczaj  si  u snowboardzistek du e
wymiary podsiedzeniowej d ugo ci ko czyn dolnych oraz obwodu klatki pier-
siowej i uda.

Ryc. 3. Cechy morfologiczne studentek snowboardzistek i studentów snowboardzistów  
unormowane na redni  i odchylenie standardowe cech rówie niczek krakowskich  

Profile obwodów tkanki t uszczowej przebiegaj  równie  podobnie u stu-
dentów uprawiaj cych snowboard, wykazuj c wi ksze wymiary obwodów tu-
owia i ko czyn, przy niewielkiej ró nicy obwodu podudzia, co mo e by  zwi -

zane z usztywnieniem stawu skokowego w „twardym” bucie snowboardowym i 
mniejsz  prac  „ ydki”. 

Co ciekawe – z mniejszym obwodem podudzia zwi zana jest (stosunkowo 
do innych) du a tkanka skórno-t uszczowa na podudziu. 

W wi kszo ci rozwa anych cech budowy cia a i wska ników proporcji za-
obserwowano wy szy poziom rozwoju u studentów uprawiaj cych snowboard. 

Spo ród wska ników proporcji cia a istotne ró nice mi dzy snowboardzi-
stami a rówie nikami niepodlegaj cymi selekcji sportowej zaznaczaj  si  tylko 
we wska niku BMI u m czyzn wskazuj c na wi ksz  mas  cia a, która wynika 
z wi kszej masy mi niowej oraz we wska niku Manouvriera – w kierunku 
znacznej d ugo ci ko czyny dolnej w stosunku do wysoko ci siedz c – u za-
wodników obu p ci.

W przebiegu profili morfologicznych zaznacza si  tendencja do konse-
kwentnych przesuni  w po o eniu grup zawodników na tle materia ów porów-
nawczych. Dotycz  one wi kszej d ugoko czynowo ci, wiekszych obwodów 
klatki piersiowej i talii, a mniejszego ot uszczenia na ramieniu, brzuchu i sumy 
trzech fa dów skórno-t uszczowych.  

Na masywno  w budowie cia a snowboardzistów wskazuj  szersze barki 
i miednica, du e obwody tu owia i ko czyn, przeci tne ot uszczenie i wysokie 
BMI przy mniejszej od przeci tnej wysoko ci cia a.
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Tab. II. Charakterystyka liczbowa g ównych sk adowych somatotypu studentów  
uprawiaj cych snowboard, narciarzy alpejczyków i studentów PW 

Grupy Endomorfia Mezomorfia Ektomorfia 

x Sd R x Sd R x Sd R 

Studentki
snowboardzistki

3,60 0,83 1,9-5,0 3,29 0,91 2,0-4,8 2,78 0.70 1,5-4,0 

Narciarki  
alpejki 

4,11 0,65 3,0-5,0 3,67 0.87 2,5-5,0 2,50 1,00 1,0-4,0 

Studentki PW 4,26 1,30 b.d. 3,40 1,10 b.d. 2,64 1,35 b.d. 
Studenci
snowboardzi ci

3,30 1,52 1,4-7,2 4,80 1,12 2,9-7,7 2,56 1,46 0.1-5,2 

Narciarze
alpejczycy 

2,87 1,08 1,5-5,0 5,00 0,82 3,5-6,5 2,42 0,96 1,5-4,0 

Studenci PW 3,47 1,49 b.d. 4,37 1,05 b.d. 2,94 1,6 b.d. 

Ca o ciowego okre lenia budowy dokonano na podstawie wielko ci trzech 
komponentów budowy cia a w oparciu o somatotypologi  Heath i Carter 
z uwzgl dnieniem modyfikacji wynikaj cych z wieku badanych. 

U studentek uprawiaj cych snowboard w uj ciu rednim dominuje sk adowa 
endomorficzna, nast pnie mezomorficzna, a najmniej wykszta cona jest ektomorfia. 
U zawodników w uj ciu rednim dominuje sk adowa mezomorficzna, na drugim 
miejscu plasuje si  endomorfia, a najs abiej wysycona jest ektomorfia. 

Studentki snowboardzistki pod wzgl dem somatotypu bardziej zbli one s
do redniej studentek PW ni  do narciarek alpejek posiadaj c przy tym wyra -
nie mniejszy poziom endomorfii. Studenci snowboardzi ci rednim somatoty-
pem zbli eni s  bardziej do narciarzy alpejczyków, cho  wielko  endomorfii 
jest bardziej zbli ona do redniej studentów PW. 

Ryc. 4. Kategorie somatotypów 
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Ryc. 5. Rozk ad somatotypów studentek snowboardzistek 

Ryc. 6. Lokalizacja rednich damskich somatotypów w sportach zimowych 



Akademicka kultura fizyczna studentów – Tom III. Sprawno  fizyczna 104

Ryc. 7. Rozk ad m skich somatotypów 

Po o enie indywidualnych sylwetek na somatogramach umo liwia szybk
orientacj  w charakterystyce budowy cia a danej zawodniczki w porównaniu do 
wszystkich pozosta ych. 

Na somatogramach przyk adowo zaznaczono po o enie zawodniczek i za-
wodników o najlepszych wynikach sportowych.   

W celu lepszej orientacji  w po o eniu na somatogramach podano legend
z po o eniem kategorii somatotypów. 

Po o enie somatotypologiczne studentek snowboardzistek jest ma o
rozproszone. Zaznacza si  tu wi ksze skupienie bli ej rodka sommatogramu 
przy mezomorfii redniej lub powy ej redniej. W jednej po owie badanych 
przewa a sk adowa mezomorficzna, a w drugiej endomorficzna. 

Dla porównania po o enia redniego somatotypu studentek snowboardzi-
stek przedstawiono po o enie rednich somatotypów studentek narciarek biega-
czek i alpejek. 

Po o enie somatotypów studentów uprawiaj cych snowboard jest bardziej 
rozproszone ale mo e to mie  zwi zek z trzy krotnie wi ksz  liczebno ci  ba-
danych m czyzn ni  kobiet. Jednak u zawodników wida  wyra nie przesuni -
cie w stron  mezomorfii; nie znajdziemy tu praktycznie adnego wyra nego
endomorfa czy ektomorfa. Najlepsi zawodnicy przesuwaj  si  jeszcze mocniej 
w stron  mezomorfii przy spadku endo i ektomorfii. 
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Ryc. 8. Procentowy rozk ad somatotypów m skich 

Porównuj c liczebno ci w poszczególnych typach budowy cia a prawie 
jedna czwarta badanych studentów snowboardzistów nale y do endomorficz-
nych mezomorfów, prawie jedna pi ta to zrównowa one mezomorfy; znajdzie-
my tu jeszcze kilku mezomorficznych ektomorfów,  endomezomorfów i endo-
mezomorfów. 

Ryc. 8. Rozk ad somatotypów seniorów 2005 
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Po o enie somatotypów studentów snowboardzistów jest bardziej rozrzu-
cone na somotogramach ni  czo owych polskich snowboardzistów seniorów 
przedstawianych w 2005 roku. Wskazuje to na wi ksz  ró norodno  typów 
budowy cia a studentów snowboardzistów w porównaniu do czo owych pol-
skich zawodników i wyra nie mniejsze wysycenie mezomorfii u studentów. 

Ryc. 10. Lokalizacja somatotypów rednich w sportach zimowych u m czyzn 

Charakterystyczne ukszta towania budowy cia a snowboardzistów mo na
te  dobrze zaobserwowa  w porównaniu do przedstawicieli innych dyscyplin 
zimowych. Po o enie studentów snowboardzistów wskazuje na mniejsze wysy-
cenie mezomorfii w stosunku do bada  snowboardzistów seniorów opubliko-
wanych w 2005 roku oraz do przedstawicieli innych dyscyplin zimowych. 

Podsumowanie wyników i wnioski

Snowboardzistki na tle przeci tnych rówie niczek charakteryzuje g ównie
wyra na d ugoko czynowo  przy znacznych obwodach klatki piersiowej, 
przedramienia i uda oraz du a tkanka t uszczowa tylko na podudziu. W wi k-
szo ci przypadków jest to wynikiem zachodz cych procesów selekcji adaptabil-
no ci morfofunkcjonalnej.  
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Oprócz powy szych odr bno ci studentki snowboardzistki charakteryzuj
si  dodatkowo: du  wysoko ci  i mas  cia a, szerokimi barkami i szerok
miednic , du ym obwodem talii ale przy ma ej tkance t uszczowej na brzuchu. 

Studentów snowboardzistów na tle przeci tnych rówie ników charakteryzu-
je: wi ksza wzgl dna masa cia a (BMI), a zarazem ni sza wysoko  cia a, ma-
sywno  tu owia i ko czyn z wyra nie wi kszym ot uszczeniem tylko na pod-
udziu, znaczna  d ugoko czynowo  w stosunku do wysoko ci siedz c, przy 
ma ej smuk o ci ogólnej budowy cia a.

Odmienno ci somatotypologiczne snowboardzistów w porównaniu do 
przedstawicieli innych dyscyplin sportów zimowych wyra aj  si  w przeci t-
nym rozwoju mezomorfii przy stosunkowo niskiej endo-, a szczególnie ekto-
morfii. Powy sze ukszta towania  mo na interpretowa  jako wyraz powi za
morfofunkcjonalnych sprzyjaj cych uprawianiu tej dyscypliny sportowej. Od-
mienno ci te mog  si  tworzy  w rezultacie zachodz cych procesów selekcji 
i adaptabilno ci morfofunkcjonalnej.  

Stosunkowo ma a zmienno  somatotypów okre lanych metod  Heath 
i Carter w ród studentów snowboardzistów wskazywa  mo e te  na wyra ny
proces selekcji w kszta towaniu si  somatotypów charakterystycznych dla tej 
dyscypliny: u kobiet endomorfów mezomorficznych i mezomorfów endomor-
ficznych, a u m czyzn mezomorfów endomorficznych i zrównowa onych.  
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STRESZCZENIE

Popularno  snowboardu jako atrakcyjnej formy sp dzania wolnego czasu 
w bezpo rednim kontakcie z przyrod  oraz znacz ce sukcesy polskich zawodników 
na arenie mi dzynarodowej sk aniaj  do podejmowania bada  nad biologicznymi, 
psychospo ecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami tej formy aktywno ci
fizycznej. Celem pracy jest opisanie zmienno ci ukszta towa  somatycznych w ród
studentek i studentów uprawiaj cych zawodniczo snowboard w porównaniu do 
przeci tnych rówie ników i przedstawicieli innych dyscyplin zimowych.  

Badaniami antropometrycznymi oraz ankietowymi obj to 11 zawodniczek 
i 30 zawodników, a w ród nich cz onków kadry narodowej. Do okre lenia so-
matotypu zastosowano metod  Heath i Carter. W wyniku analiz porównaw-
czych wykazano charakterystyczne ukszta towania somatyczne wskazuj ce
u zawodniczek na endomorficzny i mezomorficzny typ budowy przy stosunko-
wo du ej d ugoko czynowo ci, a u zawodników na mezomorfów endomorficz-
nych i zrównowa onych. Powy sze ukszta towania przyj to za wyraz oddzia-
ywania procesów selekcji i adaptabilno ci morfofunkcjonalnej w tej dyscypli-

nie sportu. 

S owa kluczowe: snowboard, studenci, budowa cia a, somototypologia 

SUMMARY

Popularity of snowboard as a way of spending free time with direct contact 
with environment and because of significant achievements of polish snow-
boarders in international competitions encouraged to start studying biological 
psychosocial and economical aspects of conditions of this physical activity. 

The main aim of this work is describing changes in somatic aspects  among 
students training snowboard on professional level in comparison to averages 
“ordinary” students and others representatives of wither sport disciplines.  

Anthropometric analyses and tests were organized for 11 sportswomen and 
30 sportsmen and what important among them were members of national team. 
For diagnose somatotyp it was used meted Heath and Care.  

As the result of analyzes it was diagnosed characteristic somatic changes 
among sportswomen in endomorphic and mesomorphic type of body building. But 
what important at he same time it was proved  (d ugokonczynowo ). In case of 
sportsmen it was proved endomorphic mesomorph and balances mesomorph 

Above results were taken under consideration as significant process of se-
lection and  adaptation of morfofunctional in this sport discipline. 

Key words: students snowboard competitors, the building of body, somatotypology 
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AKTYWNO  FIZYCZNA STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wst p

Aktywno  fizyczna, to ka dy ruch cia a wyzwalany przez mi nie szkiele-
towe, który powoduje wydatek energetyczny [1]. Liczne badania dowiod y, e
aktywno  fizyczna jest nie tylko elementem szeroko poj tego zdrowego stylu 
ycia, ale tak e zapobiega chorobom, g ównie zwi zanych z uk adem kr enia, 

pomaga w sytuacjach radzenia sobie ze stresem oraz jest nieod czna w terapii 
zaburze  i chorób [8].  

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie poziomu aktywno ci fizycz-
nej studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Materia

Materia  badawczy stanowi  badania przeprowadzone na studentkach 
i studentach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wówczas Akademii 
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) uczestnicz cych w zaj -
ciach z wychowania fizycznego w roku akademickim 2004/2005. Ogó em
badaniom poddano 546 kobiet z siedmiu wydzia ów: Ogrodniczego, Hodowli 
i Biologii Zwierz t, Le nego, Melioracji i In ynierii  rodowiska, Technologii 
Drewna (TD), Technologii ywienia (TZ) oraz Rolniczego. Zbadano równie
382 m czyzn z sze ciu wydzia ów: Ogrodniczego, Le nego, Melioracji 
i In ynierii rodowiska, Technologii Drewna, Technologii ywienia oraz 
Rolniczego. 
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Metoda

Oceny aktywno ci fizycznej studentek i studentów ucz szczaj cych na za-
j cia z wychowania fizycznego w czasie pierwszego roku trwania studiów, do-
konano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w kwietniu 2005 roku. 

Wyniki

W dzisiejszych czasach po dane jest, aby cz owiek cz  czasu wolnego 
po wi ca  na aktywno  ruchow . Ma to swoje uzasadnienie w pozytywnym 
wp ywie na zdrowie somatyczne, spo eczne i psychiczne. Systematyczny 
udzia  cz owieka w aktywno ci fizycznej prowadzi do korzystnych zmian 
czynno ciowych wielu uk adów. Wzmacnia uk ad kostno-stawowy, uk ad
kr enia i uk ad oddechowy a regularno wicze   jest jednym z podstawo-
wych warunków uzyskiwania korzystnych zmian fizjologicznych. Osi gni cie
poprawy i utrzymanie na wysokim poziomie zdolno ci motorycznych, powin-
no by  d eniem ka dego cz owieka bez wzgl du na wiek. Jest to jednak 
mo liwe mi dzy innymi przez systematyczn  aktywno  fizyczn , któr  nale-
y uprawia  stosownie do wydolno ci i osobniczych predyspozycji [3]. Upra-

wianie aktywno ci fizycznej powinno by  wa nym elementem zachowa
zdrowotnych m odych ludzi. 

M odzie  studiuj ca na Uniwersytecie Przyrodniczym, jak wynika z bada
ankietowych, nie jest aktywna fizycznie. W zdecydowanej wi kszo ci nie 
uczestniczy w dodatkowych zaj ciach sportowych poza obowi zkowymi zaj -
ciami z wychowania fizycznego. W tej kwestii zaledwie 10% studentek i 20% 
studentów udzieli o odpowiedzi pozytywnej. 

Najwi kszy odsetek respondentek (ryc. 1.) deklaruj cy udzia  w zaj ciach 
sportowych znajduje si  na Wydziale Ogrodniczym oraz Rolniczym.  

Ryc. 1. Udzia  studentek z poszczególnych wydzia ów  
w dodatkowych zaj ciach sportowych 
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W przypadku m czyzn (ryc. 2.) uczestnictwo w dodatkowych zaj ciach 
sportowych na wydzia ach rozk ada si  do  równomiernie (w granicach 20%). 
Wyj tek stanowi  studiuj cy na Wydziale Technologii Drewna (TD), na którym 
zaledwie 1% m czyzn zdeklarowa o udzia  w omawianych zaj ciach.

Ryc. 2. Udzia  studentów z poszczególnych wydzia ów w dodatkowych zaj ciach
sportowych 

Program kszta cenia na pierwszym roku studiów, którym obj ci s  studenci 
wszystkich wydzia ów jest bardzo obszerny i zajmuje cz  czasu badanych. 
By  mo e w a nie dlatego na pytanie ankietowe dotycz ce powodu nieuprawia-
nia sportu zdecydowana wi kszo  respondentek z  wydzia ów: Rolniczego, 
Technologii Drewna (TD) oraz Hodowli i Biologii Zwierz t (Hodowla) uzna a
brak czasu (ryc. 3).  

Ryc. 3. Dlaczego studentki z poszczególnych wydzia ów nie uprawiaj  sportu? 

Wi kszo  m czyzn studiuj cych na omawianych wydzia ach, równie
wskaza a, e to w a nie brak czasu jest przyczyn  nieuprawiania sportu (ryc. 4). 
A  46% respondentów studiuj cych na Wydziale Ogrodniczym stwierdzi o, e
nie lubi sportu.  
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Ryc. 4. Dlaczego studenci z poszczególnych wydzia ów nie uprawiaj  sportu? 

Niew tpliwe pewne nawyki czy zachowania wynosi si  z domu. Oboj tny 
stosunek rodziców do aktywno ci fizycznej w asnych dzieci wynika z podobnej 
postawy rodziców do w asnej aktywno ci. By  mo e dlatego odsetek m odzie y
uczestnicz cej w dodatkowych zaj ciach sportowych jest taki niski, poniewa
adekwatnie do tego wyniku rodzice badanych studentów anga uj  si  w t  sfer
ycia. Zaledwie po 31% rodziców studentek i studentów w przesz o ci uprawia-
o b d  aktualnie uprawia sport. Najwi kszy odsetek rodziców niemaj cych do 

czynienia ze sportem wcale uplasowa  si  na Wydziale Melioracji i dotyczy to 
zarówno matek, jak  i ojców badanych studentek (ryc. 5) i studentów (ryc. 6).  

Ryc. 5. Odsetek rodziców studentek deklaruj cych aktywno  sportow

Motywacja jest bardzo wa nym elementem w aktywno ci fizycznej. To 
stan gotowo ci cz owieka do podj cia okre lonego dzia ania. Studentki najcz -
ciej odpowiada y, e nauczyciel ze Studium Wychowania Fizycznego w naj-

wi kszym stopniu motywuje je do podejmowania aktywno ci fizycznej. Wyj -
tek stanowi  studentki z Wydzia u Ogrodniczego i Le nego (ryc. 7). Badane 
wskaza y na rodziców, których, jak to wynika z ryciny 5, odsetek podejmuj -
cych aktywny udzia  w sporcie by  równie wysoki.  
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Ryc. 6. Odsetek rodziców studentów deklaruj cych aktywno  sportow

Ryc. 7. Osoby motywuj ce studentki z poszczególnych wydzia ów  
do podejmowania aktywno ci fizycznej 

Studentów natomiast motywuj  najbardziej koledzy i kole anki, a szcze-
gólnie jest to widoczne na Wydzia ach Le nym oraz Melioracji (ryc. 8). 

Ryc. 8. Osoby motywuj ce studentów z poszczególnych wydzia ów do podejmowania  
aktywno ci fizycznej 
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Na postawione w ankiecie pytanie o powód podejmowanej aktywno ci fi-
zycznej respondenci mieli do wyboru siedem odpowiedzi z mo liwo ci  wskaza-
nia kilku równocze nie. Jak wynika z ryciny 9, najwi cej kobiet (37%) odpowie-
dzia o, e zasadnicz  przyczyn  jest zachowanie zdrowia, nieco mniejsza frakcja 
(26%) wiczy w celu utrzymania zgrabnej sylwetki, a zaraz za ni  uplasowa a si
odpowied  – dla sprawno ci  (22%). Okazuje si , e moda nie jest decyduj cym 
czynnikiem wp ywu na podejmowan  aktywno  w ród studentek.  

Ryc. 9. Powód podejmowania aktywno ci fizycznej przez studentki  
z poszczególnych wydzia ów 

Równie  m czy ni podaj , e to w a nie zdrowie (33%) i sprawno
(27%) jest g ównym powodem podejmowania aktywno ci. Zaledwie 5% m -
czyzn uwa a, e nadwaga jest przyczyn , dla której decyduj  si  podejmowa
wiczenia fizyczne (ryc. 10). 

Ryc. 10.  Powód podejmowania aktywno ci fizycznej przez studentki  
z poszczególnych wydzia ów
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rodniczego w Poznaniu w zdecydowanej wi kszo ci nie jest zwolennikiem tego 
na ogu. A  77% kobiet i 72% m czyzn odpowiedzia o, e nie pali papierosów 
wcale. Najmniejszy odsetek pal cych kobiet odnotowano na Wydziale Ogrod-
niczym, a najwi kszy w ród studiuj cych na Wydziale Le nym (ryc. 11). 

Ryc. 11. Odsetek pal cych studentek z poszczególnych wydzia ów 

Najcz ciej spotykani palacze wyst puj  w ród m czyzn kszta c cych si
na Wydziale Technologii ywienia oraz Rolniczym. Studenci studiuj cy na 
Wydziale Ogrodniczym w najmniejszym odsetku deklaruj  uzale nienie od 
omawianego na ogu (ryc. 12). 

Ryc. 12. Odsetek pal cych studentów z poszczególnych wydzia ów 
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Ryc. 13. Odsetek studentek postuluj cych okres ucz szczania  
na zaj cia z wychowania  fizycznego 

Uwag  zwraca fakt, e potrzeb  odbywania zaj  z wychowania fizycznego 
na wszystkich latach studiów cz ciej zg aszali m czy ni ani eli kobiety, przy 
czym odsetek zainteresowanych tak  form  kontaktu z aktywno ci  fizyczn
kszta towa  si  na poziomie 42% w przypadku studentów deklaruj cych ch
udzia u w omawianych zaj ciach przez ca y okres studiów (ryc. 14). 

Ryc. 14. Odsetek studentów postuluj cych okres ucz szczania na zaj cia
z wychowania fizycznego 
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wp ywa na nasze zdrowie. Wszystkich czynników wp ywaj cych na styl ycia, 
ze wzgl du na proces globalizacji nie mo na jednak precyzyjnie okre li  [5]. 

Jednym z wa niejszych czynników stylu ycia jest zwi zek aktywno ci fi-
zycznej ze zdrowiem. Styl ycia ma nie tylko wp yw na stan zdrowia, ale tak e
na jako  ca ego ycia. Charzewski [2] podkre la , e niedostateczna aktywno
fizyczna, nieodpowiednie ywienie i inne elementy stylu ycia w dzieci stwie 
i m odo ci, prawdopodobnie t umacz  wyst powanie ró nic mi dzygrupowych 
w stanie zdrowia i ryzyku rozwoju chorób w pó niejszych latach ycia.

Dla porównania preferowanego stylu ycia przez studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zestawiono ich odpowiedzi z odpowiedziami ró-
wie ników z Akademii wi tokrzyskiej, które zosta y uzyskane w ramach ba-
da  przeprowadzonych w 2000 roku przez Jopkiewicza [4]. 

Z ryciny 15 wynika, e studentki z Uniwersytetu Przyrodniczego w naj-
wi kszym odsetku preferuj  aktywno  fizyczn  uprawian  jeden do dwóch 
razy w tygodniu, a ich kole anki z Akademii wi tokrzyskiej trzy do czterech 
razy na tydzie .

Ryc. 15. Cz stotliwo  uprawiania aktywno ci fizycznej  
przez studentki obu uczelni 

Ryc. 16. Cz stotliwo  uprawiania aktywno ci fizycznej przez studentów obu uczelni 
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Analogiczn  sytuacj  odnotowano w przypadku m czyzn z obu uczelni 
(ryc. 16). Najmniejsz  grup  w ród ankietowanych z obu uczelni stanowi  oso-
by, które deklaruj  codzienn  aktywno  fizyczn . Jednak to studenci z Akade-
mii wi tokrzyskiej cz ciej uczestnicz  w aktywno ci fizycznej ni  czyni  to 
studenci  pozna scy. 

Zapytane studentki o to, czy wolny czas po wi caj  na uprawianie sportu 
odpowiedzia y nast puj co: 50% przedstawicielek UP – TAK, natomiast ich 
kole anki z drugiej uczelni odpowied  TAK poda y zaledwie w 10% (ryc. 17). 

Ryc. 17. Czas wolny po wi cany na uprawianie sportu przez studentki obu uczelni 

Blisko po owa m czyzn z Uniwersytetu Przyrodniczego okaza a si  by
bardziej zainteresowana aktywnym sp dzaniem wolnego czasu ni  ich rówie-
nicy z Akademii wi tokrzyskiej, których frakcja wynios a nieco ponad 10% 

(ryc. 18). 

Ryc. 18. Czas wolny po wi cany na uprawianie sportu przez studentów obu uczelni 
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e  wielu autorów ale tak e wskazuj  na wiele nowych problemów i niedostat-
ków. Obserwuje si  nisk  aktywno  fizyczn  w czasie wolnym. Ponadto 
znaczny odsetek m odzie y uczestniczy tylko jeden  raz w tygodniu w aktywno-
ci fizycznej, podczas gdy optymalna cz sto  takich zaj  powinna wynosi  3–

5 razy w tygodniu [6]. Nale y jednak wzi  pod uwag  ilo  czasu wolnego, 
jakim dysponuje obecnie m odzie  przez ca y okres studiów. Znaczne obci e-
nie godzinowe w ramach programu studiów i cz sto sytuacja materialna, która 
zmusza m odych ludzi do podj cia pracy, zapewne decyduje o frakcji osób po-
dejmuj cych aktywno  fizyczn . Badani wskazali na zdrowie, jako powód, 
który w najwi kszym stopniu decyduje o podejmowaniu przez nich aktywno ci
fizycznej.  

Pocieszaj cy jest natomiast fakt, e badana m odzie  nie jest zwolennikiem 
na ogu, jakim jest palenie tytoniu, podczas gdy od 30 lat Polska znajduje si
wci  w czo ówce krajów o najwy szej konsumpcji tytoniu na wiecie.
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STRESZCZENIE

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki bada  ankietowych do-
tycz cych aktywno ci fizycznej studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Badania przeprowadzono na studentach uczestnicz cych w obliga-
toryjnych zaj ciach z wychowania fizycznego na pierwszym roku studiów 
w roku akademickim 2004/2005.  

Badaniom poddano 546 kobiet z siedmiu wydzia ów oraz 382 m czyzn 
z sze ciu wydzia ów. Z przeprowadzonych bada  ankietowych wynika, e m o-
dzie  studiuj ca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu nie jest aktywna 
fizycznie. By  mo e ma to zwi zek z brakiem czasu, który wynika z du ego
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obci enia programowego na ka dym z wydzia ów. Wi kszo  badanych dekla-
ruje jednak ch  ucz szczania na zaj cia z wychowania fizycznego przez ca y
okres studiów. Badani najcz ciej wskazali na zdrowie, jako powód, który 
w najwi kszym stopniu decyduje o podejmowaniu przez nich aktywno ci fi-
zycznej.  

S owa kluczowe: studenci, aktywno  fizyczna, badania ankietowe 

SUMMARY

The following study presents the results of the questionnaire research 
among the students of the Pozna  University of Life Science. The studies con-
cerned the physical activities and they were carried out on the students who 
attended sport classes during the first year of study in the school year  
2004/2005.  

The answers of 546 women from seven faculties and 382 men from six fac-
ulties were the subject of the analyses.  

The conclusion is that students from Pozna  University of Life Science are 
not active physically. It may be caused by the shortage of their time and lots of 
work on each faculty. Most of the examined students would attend sport classes 
if they were organized during the whole time of study /i.e. five years/. Students 
pointed on health as the most important reason  which make them take up  phys-
ical activities.   

Key words: students, physical activity, questionnaire research 


