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POŻĄDANE CECHY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W OCZACH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
dr Sławomir Świtała*, dr Jolanta Gnitecka**, dr Jan Supiński*
Wprowadzenie
Jak pisze Szmajke, wybitny znawca zachowań autoprezentacyjnych, parafrazując
Barrego R. Schlenkera, „…wartościowanie i ocenianie przypominają oddychanie. Ocenianie/
wartościowanie, podobnie jak oddychanie, jest powszechne, wręcz wszechobecne w życiu
człowieka, a także podobnie jak oddychanie, konieczne do życia każdej jednostki.
Koniecznym warunkiem podtrzymania życia biologicznego jest bowiem dostarczenie
organizmowi pewnej ilości tlenu, ale nie mniej ważne dla życia każdego organizmu jest
zebranie pewnej ilości informacji niezbędnej dla uzyskania przez jednostkę orientacji
w otaczającej rzeczywistości, w tym przede wszystkim – orientacji w wartościowości
(Walencji) obiektów i zdarzeń aktualnie i potencjalnie obecnych w bezpośrednim otoczeniu
jednostki”1. Ocenę i sąd wartościujący są nieodzownymi czynnościami dokonywanymi
w różnych etapach życia jednostki. Poprzez rodziców, po znajomych i nauczycieli, młody
człowiek uczy się i ocenia ludzi znajdujących się w jego bliskim otoczeniu. „Według
rodziców dobry nauczyciel-wychowawca lubi dzieci i swoją pracę, ma miłe usposobienie,
rozumie wychowanków i potrafi zrozumiale przekazywać wiadomości. Jest wymagający, ale
cierpliwy, wyrozumiały i opanowany” 2. Niewątpliwie nauczyciele są a przynajmniej powinni
być autorytetami nie tylko w dziedzinach nauczanych przedmiotów, ale i własnych cech
osobistych. W odróżnieniu od nauczycieli i wychowawców pracujących w szkole typowymi
metodami, odmienne zadanie, posiada nauczyciel wychowania fizycznego. Sposób jego
pracy, a mianowicie bezpośredni i bliski kontakt z młodzieżą oraz specjalne możliwości
działań wychowawczych wpływają na odmienność osobowości i roli tego nauczyciela. Rola
nauczyciela wychowania fizycznego jest bardzo ważna w prawidłowym funkcjonowaniu oraz
rozwoju każdego młodego człowieka. Nauczyciel musi się wykazać specjalnymi
predyspozycjami i umiejętnościami, które pozwolą mu zainteresować ucznia zdrowym
trybem życia i pokazać, że lekcje wychowania fizycznego mogą być urozmaicone.
Nauczyciel często pełni bardzo ważną rolę organizatora wychowania fizycznego
zarówno w szkole, jak i poza nią. „Dobre cechy osobowości podnoszą atrakcyjność danej
jednostki w relacjach interpersonalnych i wywierają wpływ na poziom sympatii do niej”3.
W dzisiejszych czasach nauczyciel wychowania fizycznego to nie tylko nauczyciel
prowadzący lekcje na sali gimnastycznej, ale organizator czasu wolnego, partner
merytoryczny innych nauczycieli i rodziców w sprawach rozwoju fizycznego i związanych
z nim potrzeb. Jako jeden z wielu nauczycieli pracujących w szkole musi uwzględniać on
*

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Psychologii, AWF Wrocław.
Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Pedagogiki, AWF Wrocław.
1
A. Szmajke, Spostrzeganie ludzi a profesjonalne ocenianie, [w:] I. Bartusiak, (red.) Ewaluacja w edukacji
szkolnej i akademickiej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2010, s. 9.
2
G. Kowalska, Nauczyciel – Wychowawca w oczach rodziców, [w:] M. Szymański, (red.) Nowa Szkoła,
Miesięcznik Społeczno-Pedagogiczny, Warszawa, nr 10/2004, s. 54.
3
S. Szczepański, Wizerunek nauczyciela wychowanie fizycznego w odbiorze innych nauczycieli, Studia
i Monografie Z. 283, Opole 2011, s. 49.
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wszelkie reformy wprowadzane w oświacie na rzecz podniesienia jakości swej pracy. Coraz
częściej odchodzi się od poglądu, że nauczyciel wychowania fizycznego odpowiedzialny jest
tylko za marginalną część wychowania. Przez swą specyfikę pracy niejednokrotnie ma lepszy
kontakt z młodzieżą i uczestniczy w ich przeżyciach zawiązanych z rywalizacją sportową na
różnych jej poziomach. „Dla dobrego przygotowania psychologicznego, szczególnie istotnego
w sporcie młodzieżowym, gdy sportowe „schematy reagowania” i poziom rozwoju
psychicznego znajduje się właściwie w początkowym stadium, potrzebna jest szeroka wiedza
o psychospołecznych uwarunkowaniach sportu”4. Dzięki temu nauczyciel może obserwować
ucznia podczas jego naturalnych, nieskrywanych emocji, których łatwo nie da się opanować,
tak jak bywa to w przypadku, gdy siedzi on w ławce szkolnej. Możliwość takich obserwacji
jest niebywałą zaletą pracy nauczyciela, tę wiedzę może on spożytkować na efektywną pracę
z młodzieżą. By jednak tak się stało, musi sobie zdawać sprawę z własnych wad i zalet, które
ułatwiają bądź ograniczają mu jego pracę. „Rola zawodowa nauczyciela wychowania
fizycznego, jak i trenera jest dość dobrze określona. Wymagania społeczne są sprecyzowane.
Wiadomo, że osoby takie powinny być sprawne fizycznie, godne zaufania, nieagresywne,
niekonfliktowe i wykazywać się umiejętnościami interpersonalnymi”5. Uczniowie
z niebywałą łatwością poddają go ocenie pod kątem tego, co dla nich jest najważniejsze,
a więc kompetencji, które według nich nauczyciel posiada lub nie. Jak wynika z naszych
doświadczeń i pracy z młodzieżą jako nauczyciele wychowania fizycznego począwszy od
klas szkoły podstawowej poprzez pracę z gimnazjalistami i uczniami szkoły
ponadgimnazjalnej zauważyliśmy, że wiek wychowanków determinuje pożądane
kompetencje i cechy nauczyciela. Poprzez kontakt z rodzicami uczniów, których mieliśmy
pod opieką zauważyliśmy również, że wyrażając opinie o naszej pracy, kompetencjach
i cechach, których się od nas oczekuje, rodzice zwracają uwagę na nieco odmienne kryteria,
pod względem których nas oceniają. Nie należy też zapominać o różnorodnych czynnikach
motywacyjnych, którymi posługują się uczniowie jak i ich rodzice dokonując oceny
nauczycieli.
W swojej pracy ograniczamy się jedynie do badań nad młodzieżą szkoły
ponadgimnazjalnej by móc dokładniej zgłębić ten problem. Nasze badania mogą stanowić
punkt wyjścia do zbierania szerszego materiału na temat różnic w pożądanych cechach
nauczyciela wychowania fizycznego ze względu na wiek uczestników jego lekcji. „Zmiany
dokonywane w ramach reformy oświaty, zarówno w zakresie programów nauczania, jak
i organizacji szkolnictwa wymagają odpowiednio przeorientowanych i wykształconych
nauczycieli, twórczych, refleksyjnych i otwartych na zmiany, innymi słowy-nauczycieli
kompetentnych”6. Naszym zdaniem nauczyciel w swoim wychowanku powinien wzbudzać
nie tylko chęć rywalizacji i pasji sportowych, ale przede wszystkim pokazać uczniom ich
możliwości i przeobrażać ich pomysły w konkretne działania. Nierzadko uczniowie próbują
4

J. Gracz, Wybrane elementy przygotowania psychologicznego w treningu młodego sportowca,
[w:] M. Krawczyński, (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży, wybrane zagadnienia, Pomorska Federacja
Sportu, Gdańsk 2010, s. 43.
5
B. Miedzińska, Styl autoprezentacji a wymagania związane z rolą społeczną. Na przykładzie studentów
wychowania fizycznego i politechniki, [w:] E. Wlazło, (red.) Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 79.
6
J. Bielski, Jaki powinien być współczesny nauczyciel wychowania fizycznego? Wyd. Lider, Piotrków
Trybunalski, nr 9/2008, s. 5.
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swych sił w amatorskim sporcie. Musi działać tak, by ich ukierunkować na realizowanie
postawionych sobie celów. „Aktualnie nieustannie i wyjątkowo szybko rośnie
zapotrzebowanie na ludzi „kompetentnych”. Dotyczy to każdej dziedziny życia, zwłaszcza
tej, w której jest wyjątkowa presja na osiągnięcie najwyższego wyniku, a więc i sportu” 7. Bez
odpowiedniej motywacji na rzecz ucznia i swego samorozwoju nauczyciel może zatrzymać
się na poziomie, który nie wystarczy jego podopiecznym do obdarzenia go szacunkiem.
„Miękkie kompetencje pomagają uzyskiwać „twarde rezultaty”8. Zatem kompetencje
osobowościowe nauczyciela mają nie tylko wpływ na kształtowanie młodych charakterów,
ale i osiąganie przez nich wyników sportowych.
Cel badań
Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, które z zaproponowanych
cech nauczyciela wychowania fizycznego uznają uczniowie i ich rodzice za szczególnie
ważne dla procesu wychowania w kulturze fizycznej.
Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Które z zaproponowanych cech nauczyciela wychowania fizycznego będą szczególnie
pożądane przez uczniów?
2. Które z zaproponowanych cech nauczyciela wychowania fizycznego będą szczególnie
pożądane przez rodziców?
3. Czy istnieje zależność wyboru cech ze względu na płeć ucznia?
4. Czy istnieje zależność wyboru cech ze względu na płeć rodzica?
Materiał i metody badań
W badaniach przeprowadzonych w 2015 r. wzięli udział uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu z 4 klas pierwszych. Stanowili oni grupę
84 uczniów wraz z równoliczną grupą ich rodziców. Z wszystkich badanych wyróżniono
43 chłopców i 41 dziewcząt oraz 32 ojców i 52 matki.
Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego a materiał
badawczy zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety przygotowanego przez zespół
pracowników Zakładu Psychologii. Założeniem podczas konstruowania kwestionariusza
ankiety było, by spośród wielu cech pojawiających się w naszych rozważaniach wybrać
15 tych, które pojawiają się najczęściej. Autorzy dokonując selekcji wybieranych cech brali
pod uwagę te, które mogą być najistotniejsze z punktu widzenia ucznia, rodzica oraz samego
nauczyciela wychowania fizycznego. Zarówno rodzic, jak i uczeń mieli wybrać po 5 cech
uważanych przez siebie za najważniejsze. W prezentowanej pracy wyróżniono
15 następujących cech: sprawność fizyczna, przygotowanie merytoryczne, odpowiedzialność,
uczciwość, rzetelność, punktualność, konsekwencja, poczucie humoru, kreatywność, estetyka
ubioru, umiejętność dyscyplinowania grupy, tolerancyjność, kultura osobista, sprawiedliwość,
chęć samodoskonalenia się.

7

K. Rutkowska, Wartość treningu umiejętności społecznych w szkoleniu dzieci i młodzieży,
[w:] M. Krawczyński, (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży, Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk 2010,
s. 241.
8
P. Smółka, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, Oficyna
Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 13.
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Wyniki
Spośród 15 możliwych cech uczniowie oraz ich rodzice mogli dokonać wyboru pięciu
najbardziej wartościowych cech nauczyciela wychowania fizycznego. Cechy te przedstawiały
się następująco: sprawność fizyczna, przygotowanie merytoryczne, odpowiedzialność,
uczciwość, rzetelność, punktualność, konsekwencja, poczucie humoru, kreatywność, estetyka
ubioru, umiejętność dyscyplinowania grupy, tolerancyjność, kultura osobista, sprawiedliwość,
chęć samodoskonalenia się. W tabelach 1-6 przedstawiamy 5 najważniejszych cech dla
różnych grup badanych.
Tabela 1.
Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego dla uczniów ogółem
Uczniowie N = 84
Cechy
W

%

Sprawiedliwość

66

78,6

Poczucie humoru

52

61,9

Tolerancyjność

48

57,1

Sprawność fizyczna

40

47,6

Kreatywność

36

42,9

Źródło: opracowanie własne
N – liczba uczniów, W – liczba wyborów cech

Jak można zauważyć, analizując tabelę 1 dla ponad połowy badanych uczniów wśród
najważniejszych cech znalazły się: sprawiedliwość, poczucie humoru oraz tolerancyjność.
Niewiele mniej głosów oddano na sprawność fizyczną, którą powinien odznaczać się
nauczyciel oraz kreatywność w konstruowaniu lekcji i wymyślaniu ćwiczeń. By móc pełniej
zobrazować wagę poszczególnych cech dla grup chłopców i dziewcząt, dokonano takiego
podziału.
Tabela 2.
Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez chłopców
Chłopcy N = 43
Cechy
W

%

Sprawiedliwość

35

81,4

Poczucie humoru

30

69,8

Sprawność fizyczna

27

62,8

Kreatywność

22

51,2

Dyscyplina

18

41,8

Źródło: opracowanie własne
N – liczba chłopców, W – liczba wyborów cech

Jak zauważamy przyglądając się tabeli 2 w odróżnieniu do tabeli zbiorczej uczniów,
spośród pięciu najważniejszych cech wybieranych przez chłopców jedynie tolerancyjność
ustąpiła miejsca dyscyplinie. Sprawiedliwość utrzymała się na najwyższym miejscu w tabeli,

POŻĄDANE CECHY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO …

9

a tuż za nią nadal na drugim miejscu pozostało poczucie humoru. Kolejne wyniki
przedstawiają wybory dokonywane przez dziewczęta.
Tabela 3.
Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez dziewczęta
Dziewczęta N = 41
Cechy
W

%

Tolerancyjność

36

87,8

Sprawiedliwość

31

75,6

Poczucie humoru

22

53,7

Uczciwość

21

51,2

Odpowiedzialność

16

39

Źródło: opracowanie własne
N – liczba dziewcząt, W – liczba wyborów cech

Tabela 3 przedstawi wybory dziewcząt w porównaniu z wyborami chłopców, gdzie
zauważamy istotne zmiany. Za najważniejszą cechę nauczyciela wychowania fizycznego
według dziewcząt została uznana tolerancja, która w ogóle nie pojawiła się
w 5 najważniejszych wyborach chłopców. Ponadto kreatywność, dyscyplina i sprawność
fizyczna tak ważne dla chłopców ustąpiły miejsca uczciwości i odpowiedzialności.
Nauczyciel wychowania fizycznego, by móc pełniej odpowiadać wymogom stawianym mu
przez zawód powinien też liczyć się ze zdaniem osób niebędących na co dzień z nim
w kontakcie. Do takich właśnie osób niewątpliwie należą rodzice uczniów, dlatego też
autorzy pracy postanowili dać możliwość wypowiedzenia się rodzicom uczniów na temat
pożądanych cech nauczyciela wychowania fizycznego.
Tabela 4.
Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez rodziców
Rodzice N = 84
Cechy
W

%

Odpowiedzialność

68

81

Tolerancyjność

61

72,6

Sprawiedliwość

56

66,6

Dyscyplina

53

63,1

Konsekwencja

42

50

Źródło: opracowanie własne
N – liczba rodziców, W – liczba wyborów cech

Zdecydowana większość rodziców dokonując wyboru 5 najważniejszych cech była
zgodna w twierdzeniu, że najważniejsza jest odpowiedzialność nauczyciela za ich dzieci.
Niewiele mniej głosów otrzymały 4 pozostałe wymienione cechy, dzięki którym rodzice
uznali, że taki nauczyciel gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa i wspiera w wychowaniu
ich potomstwa.
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Model wychowania obecny w naszej kulturze stawia przed rodzicami poszczególne
zadania. Od ojców wymaga się, by kształtowali u swych dzieci poczucie samodzielności czy
siły charakteru, podczas gdy matki powinny kształtować empatię i poczucie estetyki. Stąd też
podczas planowania badań przewidzieliśmy podział badanych grup również na ojców i matki,
by dowiedzieć się, czy istnieją różnice w wymogach stawianych nauczycielowi przez obie te
grupy.
Tabela 5.
Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez ojców
Ojcowie N = 32
Cechy
W

%

Dyscyplina

29

90,6

Sprawiedliwość

27

84,4

Odpowiedzialność

22

68,8

Uczciwość

18

56,3

Konsekwencja

17

53,1

Źródło: opracowanie własne
N – liczba ojców, W – liczba wyborów cech

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami cechy takie, jak dyscyplina, odpowiedzialność
i konsekwencja uznawane przez ogół społeczeństwa za typowo męskie, znalazły się na liście
najważniejszych zdaniem grupy ojców. Warto też zauważyć, że dyscyplina i sprawiedliwość
nie tylko znalazły się w pierwszej piątce pożądanych cech nauczyciela, ale też zdobyły bardzo
wysoki procent głosów (dyscyplina 90,6%, sprawiedliwość 84,4%).
Kobiety natomiast za najważniejszą cechę nauczyciela wychowania fizycznego uznały
tolerancyjność (92,3% głosów). Niewiele mniej wyborów padło na odpowiedzialność (88,5%
głosów). Również dla ponad połowy z nich sprawiedliwość jako cecha nauczyciela jest jak
najbardziej pożądana (69,2% głosów). Niespełna połowa matek uważa, że konsekwencja
i kultura osobista to też bardzo ważne cechy, które powinien posiadać nauczyciel ich dzieci.
Tabela 6.
Najważniejsze kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez matki
Matki N = 52
Kompetencje
W

%

Tolerancyjność

48

92,3

Odpowiedzialność

46

88,5

Sprawiedliwość

36

69,2

Konsekwencja

25

48,1

Kultura osobista

25

48,1

Źródło: opracowanie własne
N – liczba matek, W – liczba wyborów kompetencji
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Zakończenie i dyskusja
Badania własne przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców wskazują, że zarówno
dla jednych, jak i drugich bez podziału na płeć wśród najbardziej pożądanych cech
nauczyciela wychowania fizycznego znalazły się tolerancyjność i sprawiedliwość. Nie należy
jednak przez to rozumieć, że pozostałe cechy nie są dla nich istotne. Badani stanęli przed
wyborem tylko pięciu możliwości spośród wielu innych znajdujących się na liście. Dla
uczniów takie cechy nauczyciela jak: sprawiedliwość, poczucie humoru, tolerancyjność,
sprawność fizyczna i kreatywność czynią jego osobę na tyle ciekawą i wartościową, że
wzajemna współpraca wydaje się być jak najbardziej pożądana i celowa. Kreatywność
nauczyciela jako ważna umiejętność ujawniła się również w badaniach A. Woźniak
przeprowadzonych w klasach III liceów ogólnokształcących. Również sprawiedliwość
i tolerancja koresponduje z wynikami wspomnianej autorki podczas badań, w trakcie których
uczniowie wskazywali na to, by kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego nie
powodował lęków i uwzględniał ich zdanie9. Dla rodziców natomiast oprócz tolerancji
i sprawiedliwości ważne są również cechy takie, jak: odpowiedzialność, dyscyplina
i konsekwencja. Dając nam pod opiekę i wychowanie swoje dzieci oczekują od nas przede
wszystkim odpowiedzialności za nie. Deklarując, że dyscyplina i konsekwencja jest dla nich
nie mniej istotna, chcą prawdopodobnie chcą odejść od jeszcze tak niedawno propagowanego
modelu „wychowania bezstresowego”. Ankietowe badanie rodziców młodzieży szkolnej
w województwie wielkopolskim potwierdzają wagę przedstawionych najczęściej
wybieranych cech nauczyciela, które otrzymaliśmy w badaniach. „…większość rodziców
preferuje w zachowaniu nauczycieli kulturę 21,2%, sprawiedliwość 15,2% i konsekwencję
wobec ucznia 16,7%. Są również respondenci, którzy dostrzegają, iż zachowanie nauczycieli
wobec uczniów powinno być uczciwe 13,6%. Ankietowani uważają także, iż nauczyciel
pragnąc wyzwolić u uczniów dodatnie zachowania, powinien sam okazywać im cierpliwość
13,6% i opiekuńczość 12,1%”10. O ile pozytywne emocje i poszanowanie praw młodzieży są
sprawą bardzo ważną, to jednak powrót do takich wartości, jak dyscyplina i konsekwencja
w wychowaniu młodego człowieka jest nadal sprawą mocno pożądaną.
Z prezentowanych badań wynika, że o ile dla chłopców ważna jest sprawność ich
nauczyciela wychowania fizycznego, jego kreatywność w doborze ćwiczeń oraz dbałość
o dyscyplinę na lekcji, to dla dziewcząt istotne są takie wartości, jak: odpowiedzialność,
uczciwość i tolerancyjność. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są zgodni co do tego, że cechy
takie, jak sprawiedliwość i poczucie humoru powinny być domeną ich nauczyciela
wychowania fizycznego. Nie tylko w życiu prywatnym każdy chce być sprawiedliwie
traktowany, istotne jest również w innych dziedzinach życia i społecznego funkcjonowania,
a szczególnie w szkole. Wystawiana ocena z zajęć i sposób traktowania poszczególnych
uczniów często bywa sprawą subiektywną, czego zapewne badani doświadczyli już w toku
swej szkolnej edukacji, dlatego też tak szczególną uwagę przykładają do tej cechy.

9

A. Woźniak, Opinie uczniów na temat szkolnej kultury fizycznej stawianych nauczycielowi wychowania
fizycznego w warunkach zmieniających się funkcji szkoły w Polsce, Rocznik Naukowy, Poznań, t. IV/2001/2002.
10
L. Barabasz, Jak rodzice oceniają relacje nauczyciel-uczeń, [w:] M. Szymański, (red.) Nowa Szkoła,
Miesięcznik Społeczno-Pedagogiczny, Warszawa, nr 1/2003, s. 26.
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Lubimy otaczać się ludźmi z poczuciem humoru. Wpływają oni kojąco na naszą
psychikę, tak często wystawianą na próbę wytrzymałości w dzisiejszych czasach. Cecha ta
była wybierana częściej niż punktualność, estetyka ubioru czy kultura osobista.
Rodzice, tak jak uczniowie podzieleni względem płci, również wykazują różnice
w swych poglądach na temat preferowanych wartości. Zarówno ojcowie, jak i matki są
zgodni co do tego, że takie cechy, jak odpowiedzialność, konsekwencja i sprawiedliwość są
sprawami najwyższej wagi. Dla ojców oprócz wyżej wymienionych istotne jest też, by
nauczyciel był uczciwy i dbał o dyscyplinę na lekcji. Zapewne ma to na celu wspomóc ich
w wychowaniu swego potomstwa w poczuciu obowiązkowości do powierzonych mu zadań
i szacunku do drugiego człowieka. Matki natomiast zwracają uwagę na tolerancję i wysoką
kulturę osobistą, jaką powinien charakteryzować się nauczyciel, by ich dzieci ich dzieci
korzystały z odpowiednich wzorców. „We współczesnej pedagogice zagadnienie
podmiotowości ucznia jest traktowane jako naczelna zasada procesu kształcenia
i wychowania, a zarazem cel, do którego należy dążyć. Dostrzeganie indywidualności ucznia
i uszanowanie jego godności osobistej są kluczowymi sposobami podmiotowego
traktowania”11.
Dokonując porównania wyboru pięciu najważniejszych cech nauczyciela
dokonywanych przez ojców i ich synów zauważamy zbieżność opinii dotyczących dyscypliny
na lekcji oraz kierowania się sprawiedliwością. Dla ojców ważne są: odpowiedzialność,
uczciwość oraz konsekwencja; Ponadto dla synów: sprawność fizyczna swojego nauczyciela,
poczucie humoru i kreatywność. O ile cechy pożądane przez ojców możemy zaliczyć do tych,
które wpływają na późniejszy rozwój młodego człowieka i kształtowanie jego osobowości, to
aspekty wybierane przez uczniów świadczą o potrzebie dobrego samopoczucia ich tu i teraz –
w ciągu jednostki lekcyjnej.
Matki natomiast są jednomyślne z córkami w wyborach dotyczących
odpowiedzialności, tolerancji oraz sprawiedliwości. I tu podobnie, jak w przypadku różnic na
tle wyborów ojców z synami zauważamy, że matki wymagając od nauczyciela konsekwencji
i wysokiej kultury osobistej, chcą wpłynąć na kształtowanie takich właśnie wartości w ich
późniejszym życiu. Dziewczęta natomiast myślą o dobrej atmosferze, która powinna
towarzyszyć zajęciom ruchowym i uczciwości swego nauczyciela.
Wnioski
Analiza uzyskanych danych pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków:
1. Pięcioma szczególnie pożądanymi przez ucznia cechami nauczyciela są:
sprawiedliwość, poczucie humoru, tolerancyjność, sprawność fizyczna oraz
kreatywność.
2. Rodzice za najważniejsze cechy nauczyciela uznali: odpowiedzialność,
tolerancyjność, sprawiedliwość, dyscyplinę i konsekwencję.
3. Płeć ucznia determinuje dokonywane wybory dotyczące pożądanych cech nauczyciela
wychowania fizycznego. Dla chłopców najważniejsze są: sprawiedliwość, poczucie
humoru, sprawność fizyczna, kreatywność oraz dyscyplina, dla dziewcząt natomiast:
11

S. Szczepański, Podmiotowość studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki
Opolskiej, Studia i Monografie Z. 185, Opole 2006, s. 15.
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tolerancyjność, sprawiedliwość, poczucie humoru, uczciwość oraz odpowiedzialność.
4. Rodzice są zgodni co do wagi następujących cech nauczyciela: odpowiedzialności,
konsekwencji oraz sprawiedliwości. Dla ojców ważna jest również dyscyplina
i uczciwość, a dla matek tolerancja i kultura osobista nauczyciela.
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Streszczenie
W przedstawionej pracy autorzy podejmują się próby wskazania na cechy nauczyciela wychowania fizycznego,
które są najbardziej pożądane z punktu widzenia uczniów i ich rodziców. W tym celu pracownicy Zakładu
Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu skonstruowali kwestionariusz ankiety
zawierającą 15 takich cech. W badaniach wzięli udział uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z 4 klas pierwszych
(84 uczniów wraz z równoliczną grupą swych rodziców). Dzięki jej analizie można wskazać na te z nich, które
pojawiają się najczęściej. Autorzy poszukują też odpowiedzi na pytanie, które z zaproponowanych cech uznane
zostaną za najważniejsze z punktu widzenia ucznia oraz rodzica. Poddano również analizie dokonywanie
wyboru ze względu na płeć badanych osób. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na różnice pomiędzy
wyborem uczniów, rodziców oraz ze względu na płeć dziecka oraz rodzica. Dla uczniów najważniejszą cechą
nauczyciela jest sprawiedliwość – szczególnie dla chłopców, natomiast dla dziewcząt – tolerancyjność. Rodzice
największą wagę przywiązują do odpowiedzialności, tolerancyjności oraz sprawiedliwości. W wyborach ojców
przeważa dyscyplina a matek tolerancyjność.
Słowa kluczowe: cechy, wychowanie fizyczne, uczniowie.
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THE QUALITIES OF A PHYSICAL EDUCATION TEACHER BOTH STUDENTS
AND PARENTS LOOK FOR
Summary
In the said research work the authors attempt to indicate the most desirable qualities of a physical education
teacher in terms of students’ and parents’ expectations. In order to do so, the lecturers of the Institute of
Psychology at the University of Physical Education in Wrocław designed a questionnaire containing 15 such
qualities. 84 students from the first grade of high school (along with one of their parents) participated in this
research. Due to its analysis it is possible to indicate the most commonly selected ones. The authors are also
trying to answer the question which of these qualities are considered to be the most important by students and
parents. The choices were also analysed in relation to the respondents’ sex. The results indicate that there are
differences between students’ and parents’ choices. For students, the most important trait of teacher’s character
is being fair- this applies specifically to the boys, and when it comes to girls-tolerance. The parents pay the most
attention to responsibility, tolerance and justice. Most times, fathers chose discipline, while mothers chose
tolerance. The choices also vary depending on the student’s and parent’s sex.
The key words: qualities, physical education, students.

WSPÓŁCZESNY PROFIL KOMPETENCYJNY TRENERA
PERSONALNEGO, A TAKŻE PROFILE OSOBOWE KOBIET
UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA TRENINGU PERSONALNEGO
dr Danuta Zwolińska , dr Robert Podstawski**
Wprowadzenie
W obecnych czasach obserwujemy coraz większą świadomość potrzeby korzystania
z aktywności fizycznej (AF), która w znacznym stopniu związana jest ze zdrowiem oraz
lepszym samopoczuciem. Pod wpływem wykonywanych regularnie ćwiczeń fizycznych
w organizmie ludzkim dochodzi do szeregu zmian morfologicznych oraz funkcjonalnych,
które w znacznym stopniu mogą zapobiegać, bądź też opóźniać pojawianie się wielu chorób,
a co więcej poprawić stan psychofizyczny człowieka1. Wiele programów jest realizowanych
w formie treningu personalnego (TP), przystosowanych specjalnie dla kobiet i mężczyzn 2.
Celem badań jest określenie profilu trenera personalnego oraz osoby uczęszczającej na
zajęcia z treningu personalnego w czasie wolnym, prowadzonym w Akademii Fitness
w Raciborzu oraz w Centrum Fitness w Katowicach.
Materiał i metody
Uczestnicy
Badania zostały przeprowadzone w grupie 40 kobiet uczestniczących w zajęciach
z trenerem personalnym, które prowadzone były w Akademii Fitness w Raciborzu oraz
w Centrum Fitness w Katowicach. Są to badania wstępne, a każda z ankietowanych grup
liczyła po 20 osób w wieku od 18 do 65 lat. Badane stanowiły 100% kobiet korzystających
z TP w obydwu klubach. Dokładną charakterystykę badanych przedstawiono na wykresie 1-2.
Kobiety zostały celowo wybrane do badań wstępnych, ponieważ w obydwu ośrodkach
zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn korzysta z trenera personalnego.
Wykres 1.
Charakterystyka wiekowa kobiet biorących udział w treningu personalnym
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Źródło: badania własne
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Trzydzieści procent (30%, N=6) badanych kobiet w Raciborzu brało udział w TP
w przedziale wiekowym 27-35 lat, a kolejne 30% (N=6) od 36 do 45 lat. W Katowicach 40%
(N=8) respondentek uczęszczało na TP w wieku od 27-35 lat, z kolei 25% (N=5) badanych to
kobiety w wieku 36-45 lat. Dwadzieścia pięć procent (25%, N=5) badanych z Raciborza
i 20% (N=4) z Katowic to kobiety w wieku 18-26 lat, natomiast kobiet w wieku 46-55 lat
było 10% (N=2) z Katowic i tylko 5% (N=1) z Raciborza. W przypadku najstarszej kategorii
wiekowej (56-65 lat) w TP uczestniczyło 10% (N=2) badanych z Raciborza a tylko 5% (N=1)
z Katowic.
Wykres 2.
Wykształcenie kobiet biorących udział w treningu personalnym
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Źródło: badania własne

Wyniki przedstawione na wykresie 2 wykazują, że 60% (N=12) ankietowanych
z Raciborza i 50% (N=10) z Katowic korzystających z TP to kobiety z wyższym
wykształceniem. Trzydzieści procent (30%, N=6) z badanych Raciborza oraz 40% (N=8)
z Katowic to kobiety z wykształceniem średnim. Wykształcenie zawodowe posiadało po 10%
(N=2) respondentek z Raciborza i Katowic.
Metoda badawcza
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem anonimowego
kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z 12 pytań zamkniętych, które
wykorzystano do opracowania statystycznego. Pytania dotyczyły danych społecznodemograficznych, stylu życia, motywów uczestniczenia w zajęciach z treningu personalnego,
przyczyn rezygnacji oraz cech, jakie powinien posiadać trener personalny. Kwestionariusz
został wypełniony metodą tradycyjną. Dane zostały zebrane przez pracownika PWSZ
w Raciborzu. Zastosowano moduł statystyk opisowych ograniczający się do prezentacji
wartości procentowych.
Wyniki badań
Wyniki badań przedstawiono w formie wykresów 3-9. Wykresy 3-4 dotyczą
charakterystyki badanych kobiet pod względem AF, wykresy 4-5 przedstawiają główne
motywy ich udziału w TP, rys. 6 uwzględnia samopoczucie kobiet po TP, natomiast wykresy
7-9 dotyczą potrzeb psychofizycznych, przyczyn rezygnacji i cech charakteru trenera
personalnego.

WSPÓŁCZESNY PROFIL KOMPETENCYJNY TRENERA PERSONALNEGO…

17

Wykres 3.
Charakterystyka badanych pod względem aktywnosci fizycznej
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Źródło: badania własne

Spośród wszystkich ankietowanych kobiet 80% (N=16) z Raciborza i 60% (N=12)
z Katowic zadeklarowało udział w innych formach AF poza TP. Pozostałe 20% (N=4)
respondentek z Raciborza i 40% (N=8) z Katowic nie uprawia innych ćwiczeń w czasie
wolnym (wyk. 3).
Wykres 4.
Źródła zainteresowania się kobiet treningiem personalnym
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Źródło: badania własne

Połowa kobiet z Raciborza (50%, N=10) i prawie tyle samo z Katowic (45%, N=7)
wskazało na chęć poznania TP. Dwie piąte (40%, N=8) kobiet z Katowic i jedna dziesiąta
(10%, N=2) z Raciborza znalazło informację o TP na ogłoszeniu. Za namową znajomych TP
podjęła zbliżona liczba respondentek (Racibórz-25%, N=3 i Katowice-20%, N=4). Najmniej
kobiet z Raciborza i Katowic (odpowiednio: 10%, N=2 i 5%, N=1) obejrzało TP
w programach telewizyjnych, a 5% (N=1) kobiet z Raciborza zdecydowało się ze względu na
bóle kręgosłupa (wyk. 4).
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Wykres 5.
Przyczyny wyboru treningu personalnego
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Źródło: badania własne

Wśród głównych przyczyn uczestniczenia w TP badane z Raciborza i Katowic
wymieniły poprawę sylwetki (odpowiednio: 16%, N=8 i 30% N=8). Na poprawę SF wskazało
29% (N=14) kobiet z Raciborza i 22% (N=6) z Katowic. Istotny procent kobiet (Racibórz 19%, N=9 i Katowice - 15%, N=4) motywował udział w TP ze względu na możliwość
wsparcia oraz motywacji ze strony trenera. Pozostała grupa respondentek z Raciborza
i z Katowic (odpowiednio: 12%, N=6 i 10%, N=3) wybrała TP z powodu odpowiedniej formy
ruchu oraz ze względów zdrowotnych (Racibórz - 12%, N=6 i Katowice - 15%, N=4). Dla 8%
(N=4) badanych kobiet z Raciborza i 4% (N=1) z Katowic trening personalny jest
wspaniałym sposobem na rozwój ciała, natomiast dla pozostałych (po 4%, N=1 dla Katowic
i N=2 dla Raciborza) modną i popularną formą AF (wyk. 5).
Wykres 6.
Samopoczucie kobiet po treningu personalnym
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Źródło: badania własne

Z całej grupy 65% (N=13) kobiet z Raciborza i 35% (N=7) z Katowic odczuwa po TP
poprawę nastroju. Odprężenie zostało wskazane przez 50% (N=10) kobiet z Raciborza i tylko
10% (N=2) z Katowic. Radość występuje u 40% (N=8) respondentek z Raciborza i u 25%
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(N=5) z Katowic, natomiast zmęczenie stwierdza odpowiednio 30% (N=6) i 20% (N=4)
kobiet. Stres po zajęciach odczuwa taki sam procent (5%, N=1) kobiet z obydwu miast.
Ponadto 5% (N=1) respondentek z Katowic nie stwierdziło żadnych zmian samopoczucia po
TP (wyk. 6).
Wykres 7.
Psychofizyczne potrzeby kobiet związane z treningiem personalnym
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Dwie piąte (40%, N=8) kobiet z Raciborza poprzez TP zaspokaja dodatkowo potrzebę
AF, a 25% (N=5) potrzebę rozwoju osobistego. Z kolei po 15% (N=3) ankietowanych kobiet
uczestniczy w TP dla aktywnego odpoczynku i relaksacji oraz uznania przez innych.
Najmniejsza część respondentek z Raciborza (5%, N=1) ćwiczy z trenerem personalnym, bo
ma potrzebę motywacji zewnętrznej. Największy procent (35%, N=7) respondentek
z Katowic uczęszczających na zajęcia TP ma potrzebę motywacji zewnętrznej, nieco mniej
(30%, N=6) wskazuje potrzebę AF, a 25% (N=5) odpoczynku i relaksacji. Natomiast 10%
(N=2) kobiet odczuwa potrzebę uznania przez innych (wyk. 7).
Wykres 8.
Przyczyny rezygnacji kobiet z treningu personalnego
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Najliczniejsza grupa respondentek z Raciborza za główne przyczyny rezygnacji uznała
brak widocznych efektów (17%, N=6) oraz brak funduszy (17%, N=6). W dalszej kolejności
badane wymieniły: niewłaściwe podejście trenera do klienta (11%, N =4), źle prowadzone
zajęcia przez trenera (11%, N=4), podniesienie cen usług (11%, N=4), zmiany terminów
i godzin zajęć (6%, N=2), monotonię i rutynę w trakcie zajęć i kolejne z powodu znalezienia
atrakcyjniejszej oferty (po 3%, N=1). Wśród 30% (N=8) respondentek z Katowic
najczęstszymi przyczynami rezygnacji z zajęć TP jest brak czasu, 15% (N=4) wskazało
zmiany terminów i godzin zajęć, a także brak widocznych efektów. Niewłaściwe podejście
trenera do klienta oraz brak pomiarów i testów sprawdzających poprawę określonych
parametrów (np. sprawnościowych, procentowej i ilościowej zawartości tłuszczu) wymieniło
11% (N=3) badanych. Najmniej badanych kobiet (po 7%, N=2) zrezygnowało z usług trenera
ze względu na źle prowadzone zajęcia i brak funduszy (wyk. 8).
Wykres 9.
Cechy dobrego trenera personalnego
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Zdaniem większości ankietowanych kobiet z Raciborza i z Katowic (odpowiednio:
26%, N=13 i 37%, N=11) trener personalny powinien posiadać wieloletnie doświadczenie.
Nieco mniej (odpowiednio: 17%, N=8 i 23%, N=7) ceni sobie także dobrą organizację pracy,
oraz cechy charakteru, takie jak: serdeczność i przyjacielskość (20%, N=10 i 23%, N=7). Za
ważną cechę trenera 19% (N=9) respondentek z Raciborza, i 10% (N=3) z Katowic uważa
punktualność. Z kolei cecha określająca charyzmę w czasie prowadzenia zajęć preferowana
jest przez 17% (N=8) ankietowanych kobiet z Raciborza i 7% (N=2) z Katowic (wyk. 9).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania dostarczają ciekawych informacji na temat TP w polskich
klubach fitness. Przede wszystkim badania były ukierunkowane tylko na kobiety, ponieważ
odwiedzają one kluby fitness częściej od mężczyzn. Taką tendencję wykazały między innymi
badania przeprowadzone w 14 łódzkich klubach fitness wskazując jednocześnie, że większość
osób uczęszczających do klubów stanowią ludzie młodzi pomiędzy 20-40 rokiem życia3.
Ponieważ przebadano po 20 kobiet korzystających z treningu personalnego w dwóch klubach
3

D. M. Opoka, Fitness clubs consumer characteristics in Łódź, Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku,
nr 12/2008, s. 149-163.
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fitness, można przyjąć, że uprawianie różnych form AF z indywidualnym trenerem nie jest
jeszcze tak popularne jak w krajach wysoko rozwiniętych. Przypuszczenie takie potwierdza
relatywnie mała liczba kobiet (po 20 w klubie) korzystających z trenera personalnego.
W przypadku klubu Akademii Fitness w Raciborzu stanowi to 7% ogółu kobiet, natomiast
w klubie Centrum Fitness z Katowic należy przypuszczać, iż procent uczestniczących w TP
jest zdecydowanie niższy. Niestety w przypadku tego klubu nie można przedstawić
konkretnych wartości procentowych, ponieważ jego dyrekcja nie wyraziła zgody na
upublicznienie danych. Ponadto 80% badanych z Raciborza i 60% z Katowic uprawiało
dodatkowo inne formy AF.
Wśród głównych przyczyn uczestniczenia w TP badane wymieniły poprawę sylwetki,
SF, możliwość wsparcia oraz motywacji ze strony trenera, oraz cele zdrowotne. Badania
przeprowadzone wśród 70 kobiet (18-55 lat) z gdańskich klubów fitness potwierdziły wyniki
przedstawione w niniejszej pracy wykazując, że fitness w formie rekreacyjnej uprawiany
przez kobiety ma na celu głównie poprawę ich sylwetki i zmniejszenie masy ciała, chociaż,
w przeciwieństwie do kobiet z Raciborza i Katowic, poprawa SF zajmowała dalekie miejsce.
Takie motywy uprawiania AF były wymienione przez największą podgrupę badanych, którą
stanowiły kobiety w wieku od 18 do 35 lat. Z kolei grupę ćwiczących w celu poprawy
zdrowia i samopoczucia stanowiły kobiety w wieku 40-45 lat4. Bardzo zbliżone wyniki
uzyskał także Lipowski5 spośród 1300 Polek w wieku 20-40 lat, uczęszczających do polskich
klubów fitness, wykazując, że głównymi motywami odwiedzania tych miejsc jest ładna
sylwetka (23,2%) natomiast najrzadziej podejmują one AF dla zdrowia (2,4%) i dobrego
samopoczucia (3,1%). Można, więc przyjąć, że podczas uprawiania AF osoby młodsze są
bardziej skupione na aspektach estetycznych związanych z wyglądem ich ciała, natomiast
osoby starsze na aspektach zdrowotnych.
Trening fizyczny w zależności od jego formy wpływa różnie na nastrój ćwiczącego 6.
Większość badanych po TP odczuwało poprawę nastroju i odprężenie, a nawet radość. Należy
jednak wspomnieć o kobietach, u których wystąpiło zmęczenie (25%), czasami stres (5%),
lub brak jakichkolwiek zmian nastroju. Wskazując na psychospołeczne potrzeby kobiet
należy stwierdzić, że istotny procent badanych (szczególnie z Katowic) uczęszczał na zajęcia
TP ze względu na potrzebę motywacji zewnętrznej. Nawet najlepiej skonstruowany program
nie przyniesie oczekiwanych zmian, jeżeli jego uczestnik nie będzie wystarczająco
zmotywowany do wdrożenia zasad zdrowego i aktywnego stylu życia. Badania dotyczące
motywacji do regularnego uprawiania wysiłku fizycznego wykazują, że jest ona
podstawowym czynnikiem warunkującym aktywne uczestniczenie w programach AF7,8,9.

4

D. Fostiak, Fitness w formie rekreacyjnej jako aktywność ruchowa w opinii kobiet, [w:] Aktywność rekreacyjna
sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno zawodowych. Diagnoza propozycja rozwiązań.
PTNARiT, Poznań 2000, s. 281-287.
5
M. Lipowski, Fitness a holistyczny model zdrowia. O motywach uczestniczenia kobiet w rekreacji ruchowe.
Prozdrowotny Styl życia. Uwarunkowania Społeczne, AWFiS, Gdańsk 2005, s. 73-80.
6
J. Klimczak, R. Podstawski, D. Dobosz D, The association of sport and violence, aggression and
aggressiveness – prospects for education about non-aggression and reduction of aggressiveness, Archives of
Budo, No. 10/2014, p. 273-286.
7
R. K. Dishman, J. F. Salis, Determinants and interventions for physical activity and exercise, Physical Activity,
Fitness, and Health. Human Kinetics, Vol. Chapaign, IL/1994, p. 214-238.
8
P. Hunt, M. Hillsdon, Changing Eating and Exercise Behaviour, Blackwell science: Cambridge MA 1996.
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Istotną rolę odgrywają także czynniki socjoekonomiczne oraz poziom AF danej osoby10.
Nasze badania potwierdziły taką tezę, gdyż istotny procent badanych musiał zrezygnować
z trenera personalnego z powodów ekonomicznych (brak funduszy oraz podniesienie cen
usług). W efekcie zespół wymienionych powyżej czynników charakteryzujących daną osobę
sprzyja lub ogranicza możliwości realizacji przez ćwiczącego programu AF, determinuje
motywy jej podejmowania, jak również czas i powody rezygnacji z postawionego sobie
celu11. Decydując się na rezygnację z treningu personalnego badane zwróciły także uwagę na
brak widocznych efektów, niewłaściwe podejście trenera do klienta i źle prowadzone zajęcia
przez trenera. Powyższe wyniki potwierdzają postawioną już wcześniej tezę, że są to osoby
bardziej doświadczone i wymagające profesjonalnie przygotowanego programu ćwiczeń. Dla
większości kobiet interesujących się TP, powodem wyboru określonego trenera są, więc
efekty treningu związane bezpośrednio z kwalifikacjami i doświadczeniem prowadzącego.
Większość kobiet nie zwraca także uwagi na płeć, ceniąc dobrą organizację pracy,
serdeczność i przyjacielskość oraz punktualność trenera.
Wnioski
Trening personalny jest formą AF wybieraną raczej przez kobiety bardziej
doświadczone i uprawiające różnego typu ćwiczenia fizyczne od dłuższego czasu. Trener
personalny powinien posiadać wieloletnie doświadczenie, dobrze organizować swoją pracę,
monitorować proces treningu odpowiednimi testami, oraz posiadać takie cechy charakteru
jak: serdeczność i przyjacielskość. Czynnikiem determinującym udział kobiet w treningu
personalnym jest również jego cena. Z tego względu liczba kobiet decydujących się na taki
trening jest relatywnie niska. Profil osobowy kobiet uczęszczających na zajęcia z treningu
personalnego w Raciborzu i Katowicach różni się w niektórych kwestiach. Wśród
psychofizycznych potrzeb związanych z TP respondentki z Raciborza wymieniały głównie
aktywność fizyczną, a w Katowicach motywację zewnętrzną. Do najczęściej występujących
przyczyn wyboru TP kobiety z Raciborza zaliczały poprawę sprawności, a z Katowic
poprawę sylwetki. Przyczyn rezygnacji z TP respondentki z Raciborza upatrują w braku
widocznych efektów i funduszów, a w Katowicach dominuje brak czasu.
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Streszczenie
Cel pracy: określenie profilu trenera personalnego oraz kobiet uczęszczających na zajęcia z treningu
personalnego (TP) w czasie wolnym. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród 40 kobiet
uczestniczących w zajęciach z trenerem personalnym w dwóch prywatnych klubach fitness, w wieku 18 - 65 lat.
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem anonimowego kwestionariusza ankiety.
Wyniki badań: W Raciborzu TP praktykowało najwięcej kobiet w grupach wiekowych 27-35 i 36-45 lat
(po 30%), natomiast w Katowicach w wieku 27-35 lat (40%). Wśród psychofizycznych potrzeb związanych z TP
respondentki z Raciborza wymieniały głównie aktywność fizyczną (40%), a w Katowicach motywację
zewnętrzną (35%). Wybór trenera personalnego najczęściej spowodowany jest jego kwalifikacjami (średnio
30%). Według 29% badanych istotną cechą dobrego trenera jest wieloletnie doświadczenie. Wnioski: TP jest
wybierany głównie przez kobiety doświadczone treningiem fizycznym, uprawiające różnego typu ćwiczenia
fizyczne od dłuższego czasu oraz dobrze sytuowane ekonomicznie. Wymagają one od trenera doświadczenia
i profesjonalnie prowadzonego oraz monitorowanego programu ćwiczeń dającego wymierne efekty treningowe.
Słowa kluczowe: trening personalny, kobiety, oczekiwania, przyczyny wyboru i rezygnacji.
TODAY'S COMPETENCE PROFILE OF A PERSONAL TRAINER AS WELL AS PERSONAL
PROFILES OF WOMEN WHO ATTEND A PERSONAL TRAINING PROGRAM
Summary
Objective: to determine a profile of a personal trainer and a women attending classes in personal training in her
spare time. Materials and methods: The research involved 40 women, aged 18-65 years, attending classes with
a personal trainer in two private fitness clubs. A diagnostic survey with an anonymous questionnaire was used.
Results: In Racibórz, the highest number of women participating in personal training was for women in the age
groups 27-35 and 36-45 (30%), while in Katowice for those in the age group 27-35 (40%). Among the
psychophysical needs for participating in personal training, the respondents from Racibórz indicated the need for
physical activity (40%), while the respondents from Katowice pointed to extrinsic motivation (35%). The most
common reasons for resigning from participation in personal training included: lack of funds (17%) and visible
effects (17%) in Racibórz and lack of time in Katowice (30%). The choice of a personal trainer is most often due
to his or her qualifications (average of 30%). According to 29% of the respondents, the long-standing experience
is an important asset of a good trainer. Conclusions: Personal training is chosen mostly by women who have an
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experience in physical training, practice various physical exercises for a long time and have a good financial
situation. They expect the trainer to be experienced and the workout program to be monitored and conducted
professionally, producing measurable training effects.
Key words: personal training, women, expectations, reasons for choice and resignation.

POSTAWA ZDROWOTNA STUDENTÓW BIALSKICH UCZELNI
WYŻSZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB TRENUJĄCYCH
I NIETRENUJĄCYCH
dr Ewa Stępień*, mgr Jacek Stępień**, mgr Maciej Olesiejuk***, dr Joanna Baj-Korpak*
Wprowadzenie
W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera zdrowy styl
życia. Jest to problem ważny z punktu widzenia społecznego i wciąż aktualny, podejmowany
w badaniach naukowych w Polsce i za granicą1,2. W licznych publikacjach autorzy wskazują,
że największym niebezpieczeństwem zagrażającym obecnie zdrowiu człowieka jest siedzący
tryb życia. Zmniejszający się dobowy wydatek energetyczny, brak aktywności fizycznej
(hipokinezja), stres, zła dieta sprzyjają powstawaniu i rozwojowi chorób cywilizacyjnych.
Aktywność fizyczna jest uznanym powszechnie miernikiem zdrowia we wszystkich
okresach życia człowieka, jak mówią fizjolodzy i lekarze, nie jest to luksus, lecz życiowa
konieczność. Bez aktywności fizycznej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego
zachowania i pomnażania3.
Badania dotyczące prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań młodzieży
akademickiej prowadzone są coraz częściej w Polsce i za granicą, szczególnie w USA
i krajach Europy Zachodniej.
Z badań prowadzonych przez przedstawicieli nauk społecznych (psychologii,
socjologii) wynika, że zdrowie jest bardzo wysoko sytuowane w systemie wartości ludzi,
zwłaszcza starszych. Uznaje się je za warunek udanego życia. Brak jednak związku między
deklarowaną wysoką wartością zdrowia a zachowaniami zdrowotnymi.
Zdrowie i jakość życia zależą w dużym stopniu od jednostki, od jej wyborów i decyzji
oraz od tego, czy i jak dba ona o swoje zdrowie.
Wyniki badań dotyczące zachowań prozdrowotnych są niezadowalające. Wskazują one,
że niewielki odsetek społeczeństwa polskiego prowadzi prozdrowotny styl życia, niepokój
budzi zjawisko niskiej aktywności fizycznej Polaków. Szacuje się, że jedynie 30% dzieci
i młodzieży oraz 10% dorosłych podejmuje regularnie różne formy ruchu4.
Kształtowanie postaw jest procesem trudnym i długotrwałym. Można go realizować
trzema torami. Pierwszy tor poznawczy polegający na przekazywaniu informacji
o przedmiocie postawy. Drugi, tor emocjonalny, którego działanie polega na wzbudzeniu
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uczuć związanych z przedmiotem postawy. Trzeci i ostatni, tor behawioralny polegający na
wywoływaniu ściśle określonych zachowań5.
Do celów niniejszej publikacji przyjęto definicję Mądrzyckiego, który określa
postawę, „jako względną stałą i zgodną organizację poznawczą, uczuciowo-motywacyjną
i behawioralną podmiotu, związaną z określonym przedmiotem czy klasą przedmiotów”6.
Komponent poznawczy (intelektualny) przejawia się w wiedzy, systemie wartości,
przekonaniach i osądach, emocjonalny w uczuciach, motywacjach, emocjach, behawioralny
w zachowaniach i działaniu człowieka.
Zwiększone zainteresowanie zagadnieniami zdrowia, coraz to głośniejsze apele
naukowców (Komitet Ekspertów ds. Edukacji Narodowej 1989; Rada Kultury Fizycznej przy
Prezydencie RP 1994) o zdrowy styl życia, spowodowały ożywienie badań dotyczących
kształtowania postaw prozdrowotnych, wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach. Duży nacisk na
promocję aktywności fizycznej kładzie Światowa Organizacja Zdrowia7. W Polsce również
proponuje się strategię i programy mające na celu upowszechnianie zachowań zdrowotnych
przede wszystkim takich jak aktywność fizyczna i żywienie. W Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2007-2015, cel operacyjny nr 4 postuluje zwiększenie aktywności fizycznej
ludzi, a cel operacyjny nr 3 dotyczy sposobu i jakości żywienia. Problematyka dotycząca
zależności stanu zdrowia człowieka od stylu życia stała się przedmiotem wielu badań
prowadzonych nie tylko w ramach nauk medycznych, ale także niektórych dziedzin nauk
społecznych, między innymi psychologii, socjologii i kultury fizycznej.
Celem badań była analiza porównawcza postawy prozdrowotnej studentów
trenujących wyczynowo i nietrenujących.
Aby zrealizować tak sformułowany cel, należało odpowiedzieć na pytania:
1. Jak badani studenci oceniają stan własnego zdrowia, jakie podejmują działania
sprzyjające jego pomnażaniu?
2. Jak respondenci wykorzystują czas wolny i jakie formy ruchu podejmują?
3. Jaki stosunek emocjonalny wykazują respondenci wobec zasad i reguł zdrowotnych?
Na podstawie analizy literatury przedmiotu i wyników dotychczasowych badań poddano
weryfikacji następującą hipotezę:
 Sportowcy posiadają szerszą wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia, niż
niesportowcy. Wykazują również większą dbałość o zdrowie podejmując
w codziennym życiu zachowania sprzyjające zdrowiu (zdrowe odżywianie,
profilaktykę) i unikają zachowań zagrażających zdrowiu (alkoholu, nikotyny, używek
itp.).
Materiał i metody
W prezentowanych badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, która
umożliwiła zdobycie wiedzy i opinii respondentów dotyczących zdrowia, ich stosunku
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emocjonalnego do konkretnych zachowań prozdrowotnych przejawiających się
w codziennym życiu.
Dane sondażowe do badań pozyskano wykorzystując technikę ankiety. Autorski
kwestionariusz ankiety zweryfikowano w badaniach pilotażowych na grupie 20 studentów
(10 sportowców i 10 nieuprawiających sportu).
Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące poszczególnych komponentów
postawy: intelektualnego, emocjonalnego oraz behawioralnego.
Do pomiaru postaw i opinii respondentów dotyczących zdrowia zastosowano skalę
8
Likerta . Wytypowano najbardziej reprezentatywne opinie dla trzech komponentów postawy
(przekonania, emocje i zachowania), wyrażające jednoznacznie pozytywny albo negatywny
stosunek wobec zdrowia. Skala składa się z kafeterii liczącej pięć odpowiedzi dotyczących
przedmiotu badań, ułożonych w porządku od stopnia absolutnej akceptacji do całkowitej
negacji (odrzucenia). Każdemu twierdzeniu towarzyszy osobna skala indywidualna, na której
respondenci mogą wyrazić, w jakim stopniu zgadzają się lub się nie zgadzają z treścią
przedstawionego twierdzenia bądź, jakie emocje łączą się z danym zagadnieniem. Wszystkie
twierdzenia mają identyczną pięciostopniową skalę odpowiedzi od +2 do 2. Przy czym +2=
zdecydowanie tak (albo zawsze, bardzo często) oraz 2= zdecydowanie nie (albo nigdy).
Respondent ocenia czy konkretne zdanie jest zgodne z emocjami, przekonaniami czy
odczuciami w odniesieniu do niego samego.
Wyniki zestawu pytań badających komponenty postawy sumuje się i dzieli przez
liczbę twierdzeń zakwalifikowanych do oceny. Liczba punktów uzyskana przez danego
respondenta wskazuje na nasilenie postawy o określonym znaku. Na podstawie tego
wyliczamy średnią postawę prozdrowotną badanych, oraz ich grup. Wartość diagnostyczną
wykazują te średnie postaw badanych grup, których wynik ujawnia się jako istotność
statystyczna (p<0,05). Im wyższa istotność statystyczna, tym lepszy wskaźnik postawy.
Analizę danych statystycznych przeprowadzono przy pomocy wybranych technik.
Wyniki badań empirycznych poddano analizie statystycznej przy użyciu programów
Excel i Statistica, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami. Opinie
respondentów w aspekcie badanych obszarów związanych z zachowaniami prozdrowotnymi
zbadano wykorzystując pięciostopniową skalę Likerta.
Przeprowadzając analizę otrzymanych wyników obliczono podstawowe parametry
rozkładu: średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Poszukiwanie zależności między
cechami uwarunkowane jest poziomem dokonanego pomiaru. W celu wykrycia wpływu
wyczynowego uprawiania sportu na wyodrębnione zmienne wykorzystano test t-Studenta dla
prób niezależnych. W przypadku cech mierzonych na skali nominalnej wnioskowanie
statystyczne przeprowadzono za pomocą testu niezależności Chi-kwadrat Pearsona.
W obliczeniach przyjęto poziom istotności wynoszący 0,05.
Badaniami objęto studentów dwóch uczelni bialskich PSW i Filii Akademii
Wychowania Fizycznego, ogółem 130 osób - 65 sportowców i 65 nietrenujących wyczynowo.
Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014 roku.
Po selekcji materiału, do analizy statystycznej zakwalifikowano 112 kwestionariuszy
ankiet, w tym 59 kwestionariuszy sportowców reprezentujących głównie AWF
8
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i 53 niesportowców z kierunków o profilu technicznym i humanistyczno-przyrodniczym.
Badaniem objęto 45 kobiet i 67 mężczyzn. Wiek respondentów zawierał się w przedziale od
19 do 29 lat. Niespełna 61% ogółu badanych było w wieku poniżej 21 lat, stąd średnia wieku
wyniosła 21,6 lat z odchyleniem standardowym wynoszącym 2,5 roku. Współczynnik
zmienności na poziomie 11,6% świadczy o małym zróżnicowaniu wieku badanej grupy.
Środkowe 50% badanych studentów było w wieku od 20 do 23 lat.
Ponad połowę respondentów (53%) stanowili studenci Państwowej Szkoły Wyższej
(PSW), natomiast 47% reprezentowało Akademię Wychowania Fizycznego (AWF) w Białej
Podlaskiej. W grupie trenujących respondentów największy odsetek stanowiły osoby
uprawiające pływanie (38%), natomiast w grupie „nietrenującej” przeważały osoby studiujące
w PSW na kierunkach związanych ze zdrowiem tj. fizjoterapia i pielęgniarstwo (39%).
Wyniki badań
Badaniami ankietowymi objęto 112 osób, wśród których 59 studentów uprawiało sport
wyczynowo a pozostałych 53 studentów podejmowało rekreacyjnie różne formy aktywności
fizycznej. Analizie poddano wypowiedzi dotyczące składników formalnych postawy
prozdrowotnej takich jak: komponent intelektualny, emocjonalny, behawioralny.
Komponent intelektualny odzwierciedla poziom wiedzy na temat zdrowia, rekreacji
ruchowej, sportu, zdrowego stylu życia. Komponent behawioralny jest zespołem określonych
zachowań dotyczących postawy prozdrowotnej. Komponent emocjonalny odzwierciedla
stosunek i zaangażowanie emocjonalne oraz motywacje do zachowań sprzyjających
pielęgnacji i pomnażaniu zdrowia.
Uzyskane wyniki umożliwiły dokonanie charakterystyki formalnych komponentów
i określenie wartości wskaźnika globalnego postawy prozdrowotnej badanej grupy
sportowców i niesportowców. Wskaźnik globalny postawy jest sumą jej komponentów:
intelektualnego, emocjonalnego i behawioralnego. Z uzyskanych odpowiedzi respondentów
wynika, że zakres zmienności tego wskaźnika wynosi od 0,62 do 1,66. Średnia postawa
prozdrowotna wszystkich badanych wyniosła 0,79 (tab. 1) jest, więc umiarkowanie
pozytywna, nie osiągnięto średniej odpowiadającej maksymalnie silnej postawie (2,0), ani
maksymalnie negatywnej ( 2,0).
Tabela 1.
Statystyka opisowa wykazująca średnią postawę prozdrowotną badanych
Obliczenia statystyki opisowej
Zmienna
Średnia
Postawa
0,7902
prozdrowotna
Źródło: opracowanie własne

Minimum

Maksimum

Dolny
kwartyl.

Górny
kwartyl.

Odchyl.
stand.

Współ.
zmien.

-0,6250

1,667

0,54166

1,04653

0,38962

49,30416

Średnią liczbę uzyskanych wartości postawy prozdrowotnej (w skali 2 do
poszczególnych grup badanych przedstawia wyk. 1.

2) dla
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Wykres 1.
Średnia wartość wskaźnika globalnego postawy prozdrowotnej trenujących
i nietrenujących
1,05
1,00
0,95

postawa prozdrowotna

0,90

0,88

0,85
0,80
0,75
0,69

0,70
0,65
0,60
0,55
Tak

Nie

Uprawianie sportu wyczynowo

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±1,96*Błąd std

Źródło: opracowanie własne

Poziom uzyskanych wskaźników punktowych sportowców (średnia 0,88) jest
zdecydowanie wyższy niż niesportowców (średnia 0,69). Około 25% sportowców
reprezentuje silnie pozytywne postawy prozdrowotne, przy czym około 25% osób
nieuprawiających sportu wykazuje postawę negatywną wobec zdrowia. Około 50% ogółu
badanych ma postawę neutralną wobec zdrowia.
Analiza statystyczna komponentów postawy prozdrowotnej, przy wykorzystaniu testu
T-Studenta, wykazała istotną statystycznie zależność między postawą prozdrowotną
a wyczynowym uprawianiem sportu (t=2,58; df=110; p=0,011). Bardziej pozytywną postawę
wykazują studenci sportowcy.
W ocenie postawy zdrowotnej respondentów ważne było zbadanie ich opinii na temat
czynników warunkujących zdrowie. W opinii wszystkich respondentów największe
zagrożenie niesie stosowanie wszelkiego rodzaju używek takich jak: narkotyki, palenie
tytoniu (średnie powyżej 1,5), lekomania oraz nadużywanie alkoholu (średnie powyżej 1,3).
Najmniejsze ryzyko, według studentów, stanowi brak odpowiedniej ilości snu i zbyt duże
tempo życia (średnie poniżej 0,85) (wyk. 2). Przy czym ostatni czynnik różnicuje opinie
badanych grup w sposób istotny statystycznie.
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Wykres. 2.
Ocena czynników zagrażających zdrowiu
Zbyt duże tempo życia, pośpiech
Stres
Brak odpowiedniej ilości snu
Zażywanie środków dopingujących itp.
Zażywanie narkotyków
Nadużywanie leków (lekomania)
Nadużywanie alkoholu
Siedzący tryb życia - niedobór akt. fiz.
Nieprawidłowe odżywianie
Palenie tytoniu

0,68
0,97
0,80
0,96
1,57
1,36
1,32
1,07
1,13
1,57
średnia*

Źródło: opracowanie własne
* skala: +2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie

Wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych w odniesieniu do jednego
czynnika zagrażającego zdrowiu, jest nim zbyt duże tempo życia, pośpiech (t=2,12; df=110;
p= 0,0361) (wyk. 3). Prawie dwa razy więcej studentów trenujących wybraną dyscyplinę
sportu uznało, że czynnik ten w większym stopniu zagraża zdrowiu (średnia 0,85), niż ocenili
go studenci, którzy sportu nie uprawiają (średnia 0,49).
Wykres 3.
Ocena czynników zagrażających zdrowiu a wyczynowe uprawianie sportu
Zbyt duże tempo życia, pośpiech

0,49

0,85
0,85

Stres
Brak odpowiedniej ilości snu
Zażywanie środków dopingujących itp.

0,68

1,08

0,92
0,98
0,95
1,47

Zażywanie narkotyków
Nadużywanie leków (lekomania)
Nadużywanie alkoholu
Siedzący tryb życia - niedobór akt. fiz.
Nieprawidłowe odżywianie

0,91

1,22
1,09
1,17
1,58
1,56

Palenie tytoniu
Nie uprawia sportu wyczynowo

1,66

1,28
1,42
1,23
1,41

średnia*
Uprawia sport wyczynowo

Źródło: opracowanie własne
* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie

W przypadku oceny czynników sprzyjających zdrowiu najważniejsze, w opinii
badanych, są: zdrowe żywienie oraz regularna aktywność fizyczna stanowiące średnią obu
grup powyżej 1,6 (wyk. 4). Natomiast przyjmowanie leków i preparatów witaminowych,
zabiegi wellness, SPA, odnowa biologiczna oraz wzbogacanie wiedzy dotyczącej
funkcjonowania własnego organizmu nie wpływają w sposób istotny na zdrowie (średnia
poniżej 0,9).
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Wykres 4.
Ocena zachowań sprzyjających zdrowiu
Zabiegi wellness, SPA, odnowa biologiczna
Optymizm, pozytywne nastawienie
Przyjmowanie leków i preparatów…
Wzbogacanie wiedzy o własnym …
Unikanie stresu i umiejętność jego…
Zachowania profilaktyczne powiązane z…
Brak nałogów i uzależnień
Odpowiednia ilość snu
Higiena osobista i otoczenia
Regularna aktywność ruchowa
Zdrowe żywienie

0,69
1,01
0,63
0,88
1,05
0,97

średnia

1,39
1,24
1,46
1,62
1,68

Źródło: opracowanie własne
* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie

Największe różnice w opinii obu grup odnośnie zachowań sprzyjających zdrowiu
dotyczą przyjmowania suplementów – leków i preparatów witaminowych (t=2,99; df=110;
p=0,035) (wyk. 5). Dwukrotnie więcej sportowców uznało, iż czynnik ten w większym
stopniu sprzyja zdrowiu (średnia 0,83), niż ocenili go studenci, którzy sportu nie uprawiają
(średnia 0,40). W ocenie pozostałych czynników nie odnotowano istotnych statystycznie
różnic między sportowcami i respondentami nieuprawiającymi sportu.
Wykres 5.
Ocena zachowań sprzyjających zdrowiu a wyczynowe uprawianie sportu
1,61
1,75
1,58
1,66
1,44
1,49

Zdrowe żywienie
Regularna aktywność ruchowa
Higiena osobista i otoczenia

1,27
1,21
1,42
1,36

Odpowiednia ilość snu
Brak nałogów i uzależnień

1,02
0,92
1,05
1,06
1,00

Zachowania profilaktyczne powiązane z…
Unikanie stresu i umiejętność jego rozładowania
Wzbogacanie wiedzy o własnym organizmie
Przyjmowanie leków i preparatów…

0,40

Optymizm, pozytywne nastawienie
Zabiegi wellness, SPA, odnowa biologiczna
Uprawia sport wyczynowo

0,55

0,75
0,83

0,89
0,81

1,12

średnia*
Nie uprawia sportu wyczynowo

Źródło: opracowanie własne
* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie

Sportowcy posiadają szerszą wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia, niż studenci
nietrenujący. Wykazują oni również większą dbałość o zdrowie podejmując w codziennym
życiu zachowania sprzyjające zdrowiu (zdrowe odżywianie, profilaktykę) i unikając
zachowań zagrażających zdrowiu (alkoholu, nikotyny, używek itp.).
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Interesujące do realizacji badań było uzyskanie informacji na temat zachowań
prozdrowotnych respondentów (co pozwoliło określić czynnik behawioralny postawy).
Z badań wynika, że wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych
dotyczące wykorzystania czasu wolnego i zajęć sportowo-rekreacyjnych (t=3,24; df=110;
p=0,0016). Studenci uprawiający sport wyczynowo większą uwagę przywiązują do rekreacji
ruchowej i są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym od studentów, którzy
sportu nie uprawiają (wyk. 6 i 7).
Wykres 6.
Ulubione sposoby spędzania czasu wolnego przez respondentów uprawiających
i nieuprawiających sportu wyczynowo
0,6

Odwiedziny najbliższych, rodziny
-0,26
Jedzenie niezdrowej żywności
-0,17
0,11
Dyskoteki, zabawy klubowe
-0,81
Chodzenie do lekarza -0,92
Zajęcia sportowo-rekreacyjne

0,8

0,42
0,58

Spacery, bieganie rekreacyjne

1,15
0,98

0,68

1,3

Słuchanie muzyki, odpoczynek, relax

1,44

0,85
0,92

Oglądanie TV, surfowanie po Internecie
0,34

Spożywanie zdrowej żywności

0,86

0,42
0,41

Czytanie książek, czasopism

średnia*
Nie uprawia sportu wyczynowo
Uprawia sport wyczynowo
Źródło: opracowanie własne
* skala: 2 – bardzo lubię, -2 – nienawidzę

Wykres 7.
Formy ruchu podejmowane w czasie wolnym przez respondentów a wyczynowe
uprawianie sportu
Gry zespołowe

0,89

Jazda na rowerze
-1,64

-1,23
-0,96
-0,98

0,20

1,23

0,47

Jazda konna
-0,40 Aerobik
-0,54
Tenis
0,87
0,75

Pływanie
Ćwiczenia na siłowni
Marsze, biegi

0,02

1,02
0,77

0,27
średnia*
Nie uprawia sportu wyczynowo
Uprawia sport wyczynowo
Źródło: opracowanie własne
* skala: 2 - bardzo często, -2 - nie podejmuję

Do realizacji celu badań ważna była informacja dotycząca odżywiania się
ankietowanych. Opinie na ten temat nie różnicują w sposób istotny badanych (χ2=0,82; df=3;
p=0,8455). Wyniki badań wskazywały, że blisko połowa respondentów odżywia się zdrowo,
pozostałe 50% nie zawsze, bądź bardzo rzadko (wyk. 8).
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Wykres 8.
Zdrowe odżywianie się według opinii respondentów (% odpowiedzi)
44,1% 47,2%

44,1%
37,7%

10,2% 11,3%
1,7%

3,8%

Bardzo rzadko

Nie zawsze

Uprawia sport wyczynowo

Tak

Zdecydowanie tak

Nie uprawia sportu wyczynowo

Źródło: opracowanie własne

Analizie poddano również subiektywną ocenę studentów dotyczącą własnego zdrowia.
Zdecydowana większość badanych ocenia swoje zdrowie pozytywnie (wyk. 9). Warto jednak
zwrócić uwagę, iż trzykrotnie więcej respondentów nietrenujących ocenia swoje zdrowie
raczej negatywnie i prawie dwukrotnie więcej trenujących ocenia swoje zdrowie
zdecydowanie pozytywnie. Można więc przypuszczać, że wyczynowe uprawianie sportu
wpływa na pozytywną samoocenę własnego stanu zdrowia (t=-1,95; df=110; p=0,0532).
Wykres 9.
Subiektywna ocena stanu własnego zdrowia respondentów uprawiających
i nieuprawiających sportu wyczynowo (% odpowiedzi)
zdecydowanie negatywnie
raczej negatywnie

1,9%
0,0%
3,4%

9,4%

ani pozytywnie, ani negatywnie

15,1%
15,3%
56,6%
50,9%

pozytywnie
zdecydowanie pozytywnie
Nie uprawia sportu wyczynowo

17,0%

30,5%

Uprawia sport wyczynowo

Źródło: opracowanie własne

Pomimo wysokiego wskaźnika oceny stanu zdrowia, znaczna część ankietowanych
wskazała na zachowania, które chcieliby podjąć w celu uzyskania lepszego zdrowia
(wyk. 10). Wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych w odniesieniu do
takiego zachowania prozdrowotnego jak: „więcej czasu poświęcić na aktywność fizyczną„
(t=-2,66; df=110; p=0,090), co świadczy o braku wystarczającej ilości ruchu studentów PSW.
Studenci nieuprawiający sportu wyczynowo uznali, że zachowanie to w większym stopniu
sprzyja pomnażaniu zdrowia (średnia 1,25), niż ocenili je to studenci, którzy sport już
uprawiają (średnia 0,74).
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Wykres 10.
Zachowania, jakie skłonni byliby wprowadzić w swoim życiu studenci sportowcy
i nieuprawiający sportu wyczynowo
Więcej czytać

0,55
0,50
0,52
0,61

Zmniejszyć tempo życia
Ograniczyć siedzenie przy komputerze

0,74

0,88
0,83

Więcej czasu poświęcić na sen

1,18
1,15
1,25

Zdrowiej i bardziej regularnie odżywiać
0,53

Ograniczyć picie alkoholu

0,81
0,86

Wyeliminować palenie tytoniu
Więcej czasu poświęcić na akt. Ruchową
Nie uprawia sportu wyczynowo
Źródło: opracowanie własne
*skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie

1,02
1,27

0,74
średnia*
Uprawia sport wyczynowo

Do realizacji celu badań ważna była również informacja dotycząca opinii
respondentów na temat wpływu wybranych czynników na zachowania prozdrowotne
(wyk. 11). Z badań wynika, że na kształtowanie się zachowań zdrowotnych duży wpływ
mają: wzory i nawyki wyniesione z domu (średnia powyżej 1,15), klub sportowy, a także
wiedza dotycząca własnego stanu zdrowia (średnie powyżej 1,0). Jedynym czynnikiem
różnicującym jest literatura specjalistyczna (t=3,03; df=110; p=0,0031). Sportowcy
zadeklarowali zdecydowanie większy wpływ tego czynnika (średnia 0,51), niż niesportowcy
(średnia – 0,08). Pozostałe czynniki kształtują się na podobnym poziomie, nie różnicując
istotnie badanych.
Wykres 11.
Opinia respondentów na temat wpływu wybranych czynników na kształtowanie się
zachowań prozdrowotnych
Kampanie promujące prozdrowotny styl życia
Literatura specjalistyczna
Wiedza dotycząca własnego stanu zdrowia
Służba zdrowia
Środowisko społeczne
TV, radio, Internet
Klub sportowy
Uczelnia
Szkolna edukacja zdrowotna
Wzory i nawyki wyniesione z domu
Nie uprawia sportu wyczynowo

-0,08

0,38
0,47
0,51
1,06
0,97

0,08
0,03
0,83
0,81
0,49 0,66
0,981,10
0,47

0,71
0,85
0,58

średnia*
Uprawia sport wyczynowo

1,21
1,17

Źródło: opracowanie własne
* skala: 2 – zdecydowanie tak, -2 – zdecydowanie nie

Kolejnym problemem szczegółowym były zachowania prozdrowotne respondentów.
Badani obu grup wymieniają wiele zachowań prozdrowotnych, które ze względu na
różnorodność i ilość, przyporządkowano do poszczególnych kategorii tj. rekreacyjna
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aktywność fizyczna, sport, dbanie o higienę i zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, relaks,
spotkania towarzyskie oraz inne (wyk. 12).
Wykres 12.
Subiektywna opinia zachowań prozdrowotnych podejmowanych przez respondentów
uprawiających i nieuprawiających sportu wyczynowo (% odpowiedzi)
48,98%

Rekreacyjna aktywność fizyczna

44,90%
52,50%
42,86%
42,50%

Sport
Dbanie o higienę i zdrowy tryb życia
Zdrowe odżywianie
Relaks
Spotkania towarzyskie
Inne
Uprawia sport wyczynowo

67,50%

60,00%
15,00%
8,16%
5,00%
4,08%
0,00%

83,67%

30,61%

Nie uprawia sportu wyczynowo

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani zapytani o zachowania prozdrowotne, które podejmują w swoim życiu,
w zdecydowanej większości (ponad 60%) wymieniali: zdrowe odżywianie (czyli m.in.
gotowanie na parze, odpowiednia dieta, regularne spożywanie posiłków, uzupełnianie
posiłków o witaminy i suplementy) oraz rekreacyjną aktywność fizyczną (m.in. spacery,
gimnastyka, ćwiczenia rozciągające, jazda na rowerze, taniec, aerobik, crossfit, fitness).
W indywidualnej opinii respondentów dwa inne zachowania tj. sport (ćwiczenia na siłowni,
maratony, pływanie, biegi, piłka nożna) oraz dbanie o higienę osobistą i zdrowy tryb życia nie
nadużywanie alkoholu i papierosów, regularne wizyty lekarskie i kontrola stanu zdrowia,
odpowiednia ilość snu, poszerzanie wiedzy o zdrowiu, unikanie stresu, odpowiednia ilość
snu) podejmuje ponad 40% studentów. Istotną różnicę w opinii badanych na ten temat widać
w kategorii – relaks. Dwukrotnie więcej studentów sportowców niż niesportowców stosuje
i rozumie tę formę, jako zachowanie prozdrowotne. Wśród odpowiedzi pojawiły się
zachowania takie jak: sex, masaż, odnowa biologiczna, odpoczynek, oglądanie filmów
i programów o zdrowiu.
Podsumowanie
Celem naszych badań było porównanie zachowań prozdrowotnych studentów
uprawiających wyczynowo sport i niesportowców, a także poznanie ich subiektywnej oceny
dotyczącej stanu własnego zdrowia i opinii na temat czynników pozwalających utrzymać
zdrowie na dobrym poziomie. Do realizacji celu badań, ważne było uzyskanie informacji
dotyczących ryzykownych dla zdrowia zachowań respondentów, takich jak: niedostatek
aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych
używek.
Wyniki badań dotyczące prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań studentów
realizowanych w Polsce, nie są zadowalające. Zachowania zdrowotne studentów są na
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średnim poziomie9, co potwierdzają również nasze badania, z których wynika, że średnia
postawa prozdrowotna ogółu badanych wynosi 0,79, przy czym bardziej pozytywną postawę
prozdrowotną wykazują studenci trenujący.
Analiza statystyczna komponentów postawy prozdrowotnej wykazała istotną
statystycznie zależność między postawą prozdrowotną a wyczynowym uprawianiem sportu.
Ciekawe wyniki uzyskała Palacz10, która badała zachowania zdrowotne studentów II
i III roku kierunków: pedagogiki, fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz wychowania
fizycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Wskazują one, że najwyższy średni
poziom wskaźnika zachowań zdrowotnych uzyskali studenci fizjoterapii – co potwierdziły
również badania Cieśli11, a najniższy studenci turystyki i rekreacji. Z badań autorki wynika
również, że respondenci aktywni fizycznie osiągnęli wyższy poziom we wszystkich
kategoriach zachowań zdrowotnych od respondentów nieaktywnych.
Z licznych badań również z naszych, wynika, że w opinii ankietowanych
najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi zdrowiu są: regularna aktywność fizyczna oraz
zdrowe żywienie. Studenci doceniają zdrowotną rolę aktywności fizycznej, ale nie ma to
odbicia w ich codziennym życiu, w formach wykorzystania czasu wolnego. Zbliżone wyniki
do naszych uzyskali również inni autorzy.
Znacząco różniące się wyniki na ten temat uzyskali między innymi Zaleski
i Niewęgłowski12 wskazują oni, że ankietowani studenci w większości deklarowali aktywny
fizycznie sposób wykorzystania czasu wolnego. Z naszych badań wynika, że wyczynowe
uprawianie sportu różnicuje opinie respondentów dotyczące wykorzystania czasu wolnego.
Studenci sportowcy są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym niż
niesportowcy.
Na podstawie analizy wyników badań naszych i innych autorów13, można stwierdzić,
że aktywność fizyczna sprawia respondentom przyjemność, daje zdrowie, odprężenie
psychiczne, pozwala utrzymać smukłą sylwetkę. Najczęściej podejmowanymi przez
ankietowanych w czasie wolnym formami ruchu są spacery, jazda na rowerze oraz pływanie.
Potwierdzają to również badania innych autorów.
Niepokój budzi sposób odżywiania się młodzieży akademickiej. Z licznych badań
wynika, że znaczny odsetek studentów popełnia błędy dietetyczne, odżywia się
nieracjonalnie, dotyczy to około 50% badanych. Potwierdzają to także wyniki naszych badań.
Opinie na ten temat nie różnicują w sposób istotny respondentów uprawiających sport
i niesportowców. Wielu autorów odnotowuje częste spożywanie przez studentów alkoholu.

9

A. Walentukiewicz, A. Łysak, B. Wilk, Health behavior of nursing students, Problemy Pielęgniarstwa, vol. 21,
nr 4/2013, s. 484-488.
10
J. Palacz, Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań, Med. Og. Nauk Zdr., vol. 20,
nr 3/2014, s. 301–306.
11
E. Cieśla, Kształtowanie się poziomu rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej a aktywność fizyczna
studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach oraz ich wybrane zachowania prozdrowotne,
Stud. Med., nr 16/2009, s. 21–28.
12
R. Zaleski, T. Niewęgłowski, Aktywność ruchowa studentów Trójmiasta zdeterminowana płcią, Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sect. D, Medicina, vol. 61, nr 8, supl. 17/2006, s. 424-427.
13
M. Łaszek, E. Nowacka, F. Szatko, Negatywne wzorce zachowań studentów, Część I Konsumpcja alkoholu
i stosowanie substancji psychoaktywnych, Probl. Hig. Epidemiol., vol. 92, nr 1/2011, s. 114-119.
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Zalewska-Puchała podaje, że zaledwie 27% respondentów zadeklarowało abstynencję 14.
Niepokoi również fakt, że duży odsetek studentów (25%) pali tytoń15.
Wyniki badań wskazują, że znaczna część respondentów ocenia swoje zdrowie
i zachowania prozdrowotne, jako dobre16. Potwierdzają to również wyniki naszych badań.
Warto jednak zwrócić uwagę, że prawie dwukrotnie więcej studentów trenujących ocenia
swoje zdrowie pozytywnie. Można, więc przypuszczać, że wyczynowe uprawianie sportu
wpływa na pozytywną samoocenę własnego stanu zdrowia.
Wnioski
1. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne prezentują studenci sportowcy. Wykazują większą dbałość o zdrowie w życiu codziennym.
2. Należy zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych zmierzające do wdrażania
programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów
a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania
używek.
3. Niezadowalający poziom zachowań zdrowotnych studentów sugeruje konieczność
zwrócenia uwagi na tę grupę populacji w dalszych badaniach naukowych.
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Streszczenie
W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera zdrowy styl życia. Jest to problem
ważny z punktu widzenia społecznego i wciąż aktualny, podejmowany w badaniach naukowych w Polsce i za
granicą. Stąd celem badań była analiza porównawcza postawy prozdrowotnej studentów wyczynowo
uprawiających sport i studentów nietrenujących.
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wykorzystując technikę ankiety. Ogółem
przebadano 112 studentów dwóch bialskich uczelni. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne
prezentują studenci systematycznie trenujący. Należałoby zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych
zmierzające do wdrażania programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów
a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania używek.
Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci, aktywność fizyczna, bialskie uczelnie.
THE HEALTH ATTITUDE OF BIALA PODLASKA HIGHER EDUCATION STUDENTS'
INCLUDING PERSONS TRAINING AND NOT TRAINING
Summary
In the conditions of modern civilization a healthy lifestyle is particularly important. This is a serious, still valid
problem from the social point of view, undertaken in scientific research in Poland and abroad. Hence, the
purpose of the study was a comparative analysis of pro-health attitudes of students regarding competitive athletes
and untrained students. In the study a diagnostic survey method was used with a technique of questionnaire.
A total number of 112 students of two Biala Podlaska higher education institutions were researched. The more
positive and stronger pro-health attitudes are represented by students who train regularly. The impact of higher
education institutions to implement programs aimed at education and development of health-related behaviours
of students as well as the research in the field of nutrition, physical activity and avoidance of stimulants should
be intensified.
Keywords: health behaviour, students, physical activity, Biala Podlaska higher education.

DIAGNOZA AKTYWNOŚCI REKREACYJNEJ RODZIN
ZASTĘPCZYCH. RAPORT Z BADAŃ W POWIECIE SZAMOTULSKIM
mgr Urszula Żołądkowska
Wprowadzenie
Od kilkudziesięciu lat w większości krajów Europy, a od pewnego czasu także
w Polsce w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem osieroconym obserwuje się odejście od
zinstytucjonalizowanych form opieki. Instytucje opiekuńcze starają się ograniczać liczbę
wychowanków, odpowiednie zaś władze upowszechniać rozwój alternatywnych form opieki
nad dzieckiem1. Jedną z takich form wychowania jest rodzina zastępcza, powoływana w celu
zapewnienia dziecku osieroconemu środowiska wychowawczego2. Otoczone opieką są w niej
dzieci, których rodzice nie żyją, bądź nie są w stanie ich wychowywać3.
Na mocy polskiego ustawodawstwa funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych:
spokrewniona - gdy wychowaniem dziecka zajmują się osoby będące jego wstępnymi lub
rodzeństwem4. Kolejny typ to rodzina niezawodowa, którą prowadzą osoby niespokrewnione
z dzieckiem w stopniu bliższym. Rodziny zastępcze zawodowe tworzone są przez osoby obce
dla dziecka. Za sprawowanie opieki otrzymują one wynagrodzenie na mocy umowy
zawieranej ze starostą powiatu, zobowiązani są przejść specjalistyczne szkolenia, ponadto
obliguje się ich do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji5. Formą rodzinnej pieczy
zastępczej są także rodzinne domy dziecka. Przebywać w nich może nie więcej niż 8 dzieci,
chyba, że sytuacja dotyczy rodzeństwa6.
Pod koniec roku 2014 w Polsce funkcjonowało 39 tysięcy rodzin zastępczych oraz
395 rodzinnych domów dziecka. Zapewniły one opiekę 49 tysiącom dzieci do 18. roku życia
oraz 8,4 tysiącom młodzieży, która osiągnęła już wiek pełnoletni. Większość rodzin
funkcjonowała w miastach, na wsi – zaledwie 32%. Największą grupę stanowiły rodziny
spokrewnione, następnie niezawodowe, zawodowe różnego typu, najmniej było rodzinnych
domów dziecka. W województwie wielkopolskim funkcjonowało 3110 rodzin zastępczych
(wychowujących 4157 dzieci)7. W objętym badaniem powiecie szamotulskim - 78 rodzin
(115 dzieci)8.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
B. Gudbrandson, Dzieci w instytucjach opiekuńczych: zapobieganie instytucjonalizacji i alternatywne formy
opieki w krajach europejskich, Kwartalnik Dzieci Niczyje, Warszawa, vol. 5, nr 4/2006, s. 51-63.
2
T. Polkowski, Standardy usług profilaktyczno-opiekuńczych, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 5/1999,
s. 10.
3
W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 337.
4
M. Andrzejewski, Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, Teologia
i Moralność, t. 11/2012, s. 122.
5
M. Ruszkowska, Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich, Warszawa 2013, s. 68- 69.
6
A. Kaim, A. Gugniewicz, Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, Fundacja Przestrzenie Dialogu Gdańsk 2007, s. 24.
7
GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną
w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 31-45.
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Dane statystyczne udostępnione przez PCPR Szamotuły, 07.2015.
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Rekreacja w środowisku rodzinnym
Pojęcie rekreacji używane jest współcześnie w kilku supozycjach znaczeniowych.
Pierwsze z nich dotyczy zespołu zachowań, które człowiek realizuje w swoim czasie wolnym.
Definiując pojęcie rekreacji podkreśla się proces wypoczynku człowieka, regenerację jego sił
psychofizycznych i twórczych. Rekreacja może być rozumiana też jako dynamicznie
ewoluujące zjawisko społeczno-ekonomiczne. Immanentne cechy rekreacji to aktywność,
dobrowolność, bezinteresowność i przyjemność9. W propozycji klasyfikacji rekreacji
autorstwa R. Winiarskiego znajdują się takie jej formy: sportowe, turystyczne, hobbystyczne,
towarzyskie, kulturalno-rozrywkowe oraz wirtualne, obejmujące coraz popularniejsze
współcześnie użytkowanie gier komputerowych i telewizyjnych. Rekreację fizyczną określa
Winiarski jako aktywność o charakterze sportowym, turystycznym lub hobbystycznym10.
Rekreacja w środowisku rodzinnym daje możliwość wychowawczego oddziaływania
oraz kształtowania postaw dziecka, przyczynia się do rozwoju jego osobowości, poszerzania
wiedzy, obcowania z różnorodnymi formami kultury. Przypisuje się jej również rolę
integrującą członków rodziny11. Wspólna rekreacja ułatwia rodzicom zdobycie autorytetu
oraz kształtowanie relacji partnerskich z dzieckiem i nawiązanie międzypokoleniowego
dialogu, a także kształtowanie tzw. kultury czasu wolnego12.
Właściwa organizacja czasu wolnego i wypoczynku dziecka jest jednym
z obowiązków nałożonym przez ustawodawcę na rodziców zastępczych. Obok zaspokojenia
podstawowych potrzeb dziecka wśród powinności opiekunów zastępczych znajduje się także
stwarzanie możliwości rozwoju uzdolnień i zainteresowań, co ściśle związane jest
z omawianym zagadnieniem rekreacji w rodzinach zastępczych13.
Aktywność rekreacyjna rodzin zastępczych w świetle literatury
Zagadnienie organizacji czasu wolnego rodzin zastępczych i podejmowanych w nim
form rekreacji w badaniach polskich pojawia się regularnie, jednakże zazwyczaj stanowi ono
kwestię drugorzędną, towarzyszącą analizie kwestii pedagogicznych czy ekonomicznych
związanych z wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej.
W latach 80. XX wieku w Polsce omawiana tematyka pojawiła się w badaniach
Różańskiej i Tynelskiego. Badania dowodziły, iż efektywnie organizowany czas wolny ze
względu na dostępność wszelkich instytucji kultury i sportu był przywilejem dzieci
wychowywanych w środowisku miejskim14.
Środowisko rodzin zastępczych zostało objęte badaniami prowadzonymi przez
Urszulę Kusio w roku szkolnym 1992-1993, na terenie Lublina. Wzięło w nich udział
9

S. Toczek-Werner, Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. AWF, Wrocław 2005, s. 10-11.
R. Winiarski, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 16-24.
11
I. Izdebska, Wypoczynek współczesnej polskiej rodziny – istota, cechy charakterystyczne, próba typologii,
[w:] Czas wolny w różnych jego aspektach, (red.) J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 28.
12
J. Kędzior, Wzory wypoczynku rodzinnego na przykładzie mieszkańców Wrocławia, [w:] Czas wolny
w różnych jego aspektach, (red.) J. Kędzior, M. Wawrzak- Chodaczek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2000, s. 51.
13
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011, Dz. U. 2011, nr 149, poz.
887.
14
E. Różańska, A. Tynelski, Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, Wyd. Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego, Kielce 1981, s. 59-60.
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160 rodzin, w których przebywało 174 dzieci w wieku 7-15 lat. Zapytane o podejmowane
najchętniej formy rekreacji, dzieci udzielały następujących odpowiedzi: zabawy na podwórku
z rówieśnikami (64,2%), czytanie książek (10,4%), oglądanie telewizji. Zabawy na podwórku
obejmowały najczęściej grę w piłkę nożną i jazdę na rowerze15.
Analizą zagadnienia zajęła się współcześnie M. Ruszkowska. Jej badania objęły
95 rodzin zastępczych z terenu województwa lubelskiego. Ulubionym sposobem spędzania
czasu wolnego badanych przez Ruszkowską dzieci w środowisku miejskim są zajęcia
sportowe o różnej treści, gra w gry komputerowe, oglądanie telewizji oraz jazda na rowerze.
W środowisku wiejskim natomiast gra na komputerze zajmuje pierwsze miejsce, następnie
zajęcia sportowe oraz spotkania z kolegami16.
Analizując badania zagraniczne w tym temacie zwracają uwagę wyniki uzyskane
przez naukowców R. Gilligan’a i F. Daly’a z Irlandii. Korzystając z metody sondażowej
objęli badaniem 205 dzieci, głównie w przedziale wiekowym 13-14 lat. Wśród aktywności
wolnoczasowej badanych wyodrębniona została głównie ta realizowana w warunkach
domowych, w formie zajęć pozalekcyjnych oraz w środowisku lokalnym.
W środowisku domowym ulubione formy aktywności stanowiły gry komputerowe i na
konsoli, czytanie książek, oglądanie telewizji oraz troska o zwierzęta. Formy aktywne, tj. gra
w piłkę nożną oraz uprawianie innych form rekreacji zostały wskazane przez zaledwie 1,1%
badanych. Zauważyć należy jednak, iż aktywne formy spędzania czasu wolnego
z powodzeniem realizowane są w szkole, w formie zajęć dodatkowych. Niemal 78%
badanych dzieci wskazuje właśnie zajęcia sportowe jako najchętniej podejmowaną aktywność
w środowisku szkolnym17.
Materiał i metody
Celem pracy jest zdobycie wiedzy na temat poziomu uczestnictwa rodzin zastępczych
z terenu powiatu szamotulskiego w formach rekreacji fizycznej oraz kulturalno –
rozrywkowej i twórczej. Równie ważnym stało się określenie, jakie są motywacje badanych
dzieci do podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz jakie bariery
utrudniające organizację czasu wolnego w rodzinie zastępczej wskazują badani opiekunowie
zastępczy.
Badania przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego
z wykorzystaniem techniki ankietowania. Narzędzie badawcze stanowiły dwa
kwestionariusze ankietowe. Pierwszy skierowano do rodziców zastępczych. Jest to ankieta
autorska składająca się z 30 pytań dotyczących sposobów organizacji czasu wolnego
w rodzinie zastępczej. Drugi z kwestionariuszy przeznaczony został dla dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych objętych badaniem. Narzędzie przygotowano na
bazie międzynarodowego kwestionariusza HBSC. Kwestionariusz dla dzieci zawiera 46 pytań
dotyczących podejmowanych form rekreacji, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz

15

U. Kusio, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: Studium socjologiczne na przykładzie Lublina,
Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 124-143.
16
M. Ruszkowska, Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 70-81.
17
F. Daly, R. Gilligan R, Lives in Foster Care, The educational and social support experiences of young people
aged 13 to 14 years in long term foster care, Children’s Research Centre, Dublin 2005, p. 86-110.
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korzystania z mediów. Narzędzie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży powyżej 10. roku
życia.
Badanie przeprowadzono wśród rodzin zastępczych z terenu powiatu szamotulskiego
w województwie wielkopolskim na przełomie roku 2015/2016. W realizacji procesu
badawczego pomagało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.
Rozdysponowaniem ankiet wśród rodzin i pomocą dzieciom przy ich wypełnieniu zajęli się
przeszkoleni w tym zakresie koordynatorzy pieczy zastępczej. Realizacja badań miała na celu
sprawdzenie skuteczności narzędzi badawczych, które posłużą do gromadzenia materiału
empirycznego dla potrzeb pracy doktorskiej związanej z tematyką aktywności wolnoczasowej
rodzin zastępczych. Prezentowane wyniki stanowią pewien wycinek badań pilotażowych.
Badaniem objętych zostało sześć rodzin, w których wychowuje się dziewięcioro
dzieci. Ponadto w badaniu wziął udział jeden rodzic zastępczy. Łącznie zbadanych zostało
dziewięcioro dzieci oraz siedmioro rodziców zastępczych. Dane dzieci wychowujących się
w rodzinach zastępczych, których dotyczyło badanie ilustruje tabela 1, dane rodziców
zastępczych tabela 2.
Tabela 1.
Dane demograficzne dzieci wychowujących się w badanych rodzinach zastępczych
Cecha

Warianty, n

Płeć

Miejsce zamieszkania

męska

żeńska

5
mniejsze miasto - do 100 tys.
mieszkańców
5

4
wieś
4

13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
5
1
1
1
VI klasa szkoły
I klasa
II klasa
podstawowej
gimnazjum
gimnazjum
Poziom edukacji
5
2
1
spokrewniona
niezawodowa
Typ rodziny zastępczej
4
2
Źródło: wyniki badań własnych

17 lat
1
III klasa
gimnazjum
1
zawodowa
3

Wiek

Tabela 2.
Dane demograficzne rodziców zastępczych
Cecha
Płeć
Miejsce zamieszkania
Poziom wykształcenia
Typ rodziny zastępczej

Warianty, N
męska
1
mniejsze miasto - do 100 tys.
mieszkańców
4
podstawowe
zawodowe
2
3
spokrewniona
niezawodowa
4
1

żeńska
6
wieś
3
średnie
2
zawodowa
2

Źródło: wyniki badań własnych

Wśród badanych rodziców dwoje ma po 28 lat, pozostali - 45, 50, 59, 60 i 64 lata.
Dwoje pozostaje bezrobotnych, jeden rodzic pracuje jako sprzedawca, jeden podejmuje się
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prac dorywczych, a kolejny przebywa na rencie. W przypadku dwójki rodziców tworzących
zawodowe rodziny zastępcze, formą ich pracy zawodowej jest prowadzenie tejże rodziny.

1 raz w
tygodniu

1 raz w
miesiącu

mniej niż
1 raz w
miesiącu

nigdy

spacery
zabawy na podwórku, placu
zabaw
jazda na rowerze
jazda na rolkach
pływanie
gra w koszykówkę
gra w siatkówkę
gra w piłkę nożną
gra w badmintona
jazda na sankach
jazda na łyżwach
udział w kuligu
wycieczki na nartach biegowych
taniec
bieganie, jogging
Źródło: wyniki badań własnych

2-3 razy w
tygodniu

forma
rekreacji

4- 6 razy
w
tygodniu

częstotliwość

codziennie

Wyniki badań
Podejmowane formy rekreacji fizycznej
W celu ustalenia w jakich formach rekreacji ruchowej uczestniczą badani,
respondentom przedstawiono listę form aktywności fizycznej wraz z kafeterią odpowiedzi
dotyczącą częstotliwości ich podejmowania. Pytanie kierowane do rodziców zastępczych
dotyczyło form rekreacji uprawianych wspólnie z dziećmi zastępczymi. Wyniki ilustruje
tabela 3.
Tabela 3.
Formy rekreacji fizycznej podejmowane wspólnie z dziećmi zastępczymi

1

2

2

2

-

-

1

-

4

1

1

-

-

1

1
-

2
1
1
1
1

3
1
1
2
-

1
1
1

1
-

2
1
2
1
1
-

1
1
4
1
5
5
1
4
7
7
6
3
5

Z największą częstotliwością podejmowane są zabawy na podwórku i placu zabaw,
jazda na rowerze i spacery. Formy rekreacji ruchowej niepodejmowane nigdy w badanych
rodzinach to udział w kuligu oraz jazda na łyżwach. Przez osoby zamieszkujące tereny
wiejskie jazda na rowerze wskazana została jako uprawiana codziennie oraz z częstotliwością
4-6 razy w tygodniu. Wpływ na to może mieć dostępność terenów pozwalających na
podejmowanie tej formy rekreacji.
Wyniki badań wskazują na wysoką częstotliwość wykonywania przez badane dzieci
ćwiczeń fizycznych, podczas których ich wysiłek fizyczny jest duży, określany w pytaniu
jako taki, w którym „brakuje Ci tchu, pocisz się”. Wysiłek ten podejmowany jest w czasie
wolnym dzieci, poza zajęciami szkolnymi. Warte podkreślenia jest, iż spośród kafeterii
odpowiedzi żadne z dzieci nie wybrało możliwości określającej częstotliwość ćwiczenia
mniejszą niż jeden raz w tygodniu. Jedno z badanych dzieci wykonuje ćwiczenia fizyczne
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codziennie, troje z częstotliwością 4-6 razy w tygodniu, również troje podejmuje aktywność
fizyczną 2- 3 razy w tygodniu, a dwoje respondentów jeden raz w tygodniu.
Wśród form rekreacji fizycznej uprawianych przez wychowanków badanych rodzin,
podobnie jak w grupie rodziców, największym powodzeniem cieszą się spacery, zabawa na
podwórku oraz jazda na rowerze. W badanej grupie wysoką popularność zyskuje również gra
w piłkę nożną, którą z częstotliwością na poziomie 4-6 razy w tygodniu praktykuje troje
chłopców. Należy zwrócić uwagę, iż uprawianie pozostałych gier zespołowych tj. piłki
siatkowej i koszykowej w większości przypadków ma miejsce tylko podczas lekcji
wychowania fizycznego. Żaden spośród respondentów nie wskazuje, by kiedykolwiek jeździł
na nartach. Niską popularnością charakteryzuje się również gra w badmintona, jednakże jest
ona regularnie uprawiana przez dwoje badanych, którzy wychowują się w tej samej rodzinie
zastępczej. Dane empiryczne zebrano w tabeli 4.
Tabela 4.
Formy rekreacji fizycznej podejmowane przez dzieci
codziennie

4- 6 razy w
tygodniu

2- 3 razy w
tygodniu

1 raz w
tygodniu

1 raz w
miesiącu

mniej niż 1
raz w
miesiącu

tylko na
lekcji WF

nigdy

częstotliwość

spacery

3

-

3

2

-

-

-

1

zabawa na podwórku, placu zabaw

1

2

2

1

-

1

-

2

jazda na rowerze

-

2

1

1

2

3

-

-

jazda na rolkach, deskorolce

-

3

-

-

2

4

-

-

pływanie
gra w koszykówkę
gra w siatkówkę
gra w piłkę nożną
gra w badmintona
bieganie
taniec
jazda na sankach
jazda na łyżwach
jazda na nartach
Źródło: wyniki badań własnych

-

3
3
-

2
1
1
2
1
-

1
1
2
-

3
1
1
1
1
-

5
1
1
2
2
3
-

7
6
3
1
2
1
-

1
5
3
4
5
5
9

forma
rekreacji

Motywacje dzieci do podejmowania aktywności fizycznej
Najwięcej badanych dzieci jako bardzo ważny powód uprawiania aktywności
fizycznej w czasie wolnym wskazuje poprawę zdrowia, następnie, bycie w dobrej formie,
dobry wynik sportowy oraz przyjemność ćwiczenia. Nieważnym dla badanych motywatorem
jest natomiast zwycięstwo, panujące trendy oraz kontrola masy ciała. Z perspektywy
środowiska wychowawczego badanych warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie podejmują oni
aktywności fizycznej, po to, by zadowolić swoich opiekunów zastępczych (tab. 5).
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Tabela 5.

Motywacje dzieci do podejmowania aktywności fizycznej
Bardzo
ważne
5
6
1
5
7
5
6
3
5
1
2
2

Motywacje
dla zabawy
żeby być dobrym w sporcie
żeby wygrywać
żeby poznać nowych przyjaciół
dla poprawy zdrowia
żeby spotkać się ze znajomymi
żeby być w dobrej formie
żeby dobrze wyglądać
dla przyjemności ćwiczenia
żeby zadowolić rodziców
żeby być cool/modnym
żeby kontrolować masę ciała
ponieważ mnie to pobudza, jest ekscytujące
Źródło: wyniki badań własnych

Średnio
ważne
3
3
5
3
2
3
3
3
3
6
3
2
4

Nieważne
1
4
2
1
3
1
3
5
5
3

18

1 raz w
tygodniu

1 raz w
miesiącu

mniej niż
1 raz w
miesiącu

nigdy

gry planszowe
majsterkowanie
prace plastyczne
oglądanie telewizji
gra na komputerze

2-3 razy w
tygodniu

forma
rekreacji

4- 6 razy
w
tygodniu

częstotliwość

codziennie

Podejmowane formy rekreacji kulturalno-rozrywkowej i twórczej
Poddając analizie uprawianie rodzinnej rekreacji kulturalno-rozrywkowej i twórczej
w kafeterii odpowiedzi wymieniono również aktywności związane z użytkowaniem mediów,
tj. oglądanie telewizji, grę na komputerze i konsoli, określane przez Winiarskiego jako tzw.
rekreacja wirtualna18. Nie uczyniono tego w przypadku pytań kierowanych do dzieci,
ponieważ użytkowanie przez nie mediów stanowi obszerną część procesu badawczego
realizowaną za pomocą kolejnych pytań pochodzących z kwestionariusza HBSC.
Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż właśnie oglądanie telewizji zyskuje
dużą popularność wśród rodzinnych form rekreacji. Zauważyć należy, iż niemal połowa
badanych rodziców wskazuje na codzienne praktykowanie czytelnictwa i tyle samo deklaruje,
iż nigdy nie uprawia aktywności, jaką jest gra na konsoli. Wyjście do kina oraz teatru jest
formą rekreacji podejmowaną przez większość badanych rodzin z częstotliwością mniejszą
niż jeden raz w miesiącu. Wskazania rodziców zastępczych dotyczące podejmowania
wspólnie z wychowankami omawianych form rekreacji ilustruje tabela 6.
Tabela 6.
Formy rekreacji kulturalno-rozrywkowej i twórczej podejmowane wspólnie
z dziećmi zastępczymi

1
4
-

2
2
1
-

2
1
3

2
3
1
1

1
-

1
-

1
3
2
1
3

R. Winiarski, Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 16.
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3
1

gra na konsoli
wyjście do kina
wyjście do teatru
czytanie książek, gazet
zakupy
Źródło: wyniki badań własnych

1
-

1
1
3

1
1

1
1

1
5
4
-

4
1
3
2
1

1 raz w
miesiącu

mniej niż
1 raz w
miesiącu

tylko na
zajęciach
w szkole

nigdy

gry planszowe
i towarzyskie
majsterkowanie
prace plastyczne
wyjście do kina
wyjście do teatru
zakupy
wyjście do galerii,
muzeum
Źródło: wyniki badań własnych

1 raz w
tygodniu

czytanie książek, gazet

2-3 razy w
tygodniu

forma
rekreacji

4-6 razy w
tygodniu

częstotliwość

codziennie

Dane empiryczne zebrane wśród grupy dzieci potwierdzają sporadyczność
uczestnictwa w spektaklach teatralnych i seansach kinowych. Ponadto zauważalny jest trend
do zaznajamiania dzieci przez szkołę ze sztuką i kulturą poprzez wyjścia do galerii i muzeów.
1/3 badanych codziennie zajmuje się czytelnictwem, natomiast raz w tygodniu tę formę
rekreacji podejmuje niemal połowa badanych dzieci. Szczegółową analizę zagadnienia
zaprezentowano w tabeli 7.
Tabela 7.
Formy rekreacji kulturalno- rozrywkowej i twórczej podejmowane przez dzieci

3

1

-

4

1

-

-

-

-

-

2

1

2

4

-

-

1
1
1

-

1
2

1
1
4

2
2
4
1
2

4
3
-

1
1
1
3
-

4
3
2
-

-

-

-

-

-

2

4

3

Bariery w organizacji czasu wolnego rodzin zastępczych
Dla rodziców zastępczych największą barierę w atrakcyjnym spędzaniu czasu
wolnego rodziny stanowi brak dostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, następnie
niedobór środków finansowych oraz brak czasu wolnego. Dodać należy, iż niedobór obiektów
rekreacyjnych za znaczącą przyczynę niepowodzeń w planowaniu wypoczynku rodziny
uznany został przez mieszkańców wsi. Warte podkreślenia jest, iż niechęć ze strony dziecka
zastępczego nie jest odbierana za mającą znaczenia dla aktywności wolnoczasowej rodziny.
Pomoc instytucji wspierających rodziny zastępcze prezentuje się równie zadowalająco.
Wyniki przedstawiono w tabeli 8.
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nie mam
zdania

jest
znaczną
przeszkod
ą

jest
główną
przyczyną

brak środków finansowych
brak czasu wolnego
niechęć ze strony dziecka
brak pomysłów na organizację czasu wolnego
brak dostępnej infrastruktury sportoworekreacyjnej
brak pomocy instytucji wspierających rodzinę
Źródło: wyniki badań własnych

ma małe
znaczenie

Bariery

nie ma
znaczenia

Tabela 8.
Bariery w atrakcyjnej organizacji czasu wolnego badanych rodzin zastępczych

2
3
6
5

2
1
1
-

1
2

2
-

2
1
-

2

1

1

3

-

3

1

3

-

-

Podsumowanie i wnioski
Podejmowanie przez członków badanych rodzin najbardziej dostępnych form rekreacji
odzwierciedla tendencję obserwowaną w badaniach prowadzonych przez U. Kusio
i M. Ruszkowską. Dotyczy to również wysokiej popularności oglądania telewizji jako
sposobu na zagospodarowanie czasu wolnego. Występuje podobieństwo względem badań
irlandzkich, dotyczące podejmowania zespołowych form aktywności fizycznej głównie za
pośrednictwem szkoły. Rozkład odpowiedzi badanych, dotyczący barier w atrakcyjnym
spędzaniu czasu wolnego wskazywać może na podobne jak w badaniach z 1980 roku
zjawisko związane z większą dostępnością urządzeń i obiektów rekreacyjnych w środowisku
miejskim. Dla potwierdzenia tejże tezy, autorka planuje objąć badaniem również rodziny
zastępcze z terenów wielkomiejskich miasta Poznania. Przyczyni się to do uzyskania pełnego
obrazu wpływu miejsca zamieszkania rodzin zastępczych, na sposób organizacji przez nie
czasu wolnego.
Jednym z celów Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Szamotulskiego na
lata 2015- 2017 jest integracja środowiska rodzin zastępczych. Oczekiwanym rezultatem jest
umożliwienie członkom rodzin zastępczych dostępu do kultury, sportu i rekreacji 19.
Zamierzeniem autorki jest stworzenie na podstawie wyników badań realizowanych na szerszą
skalę programu interwencyjnego, którego zadaniem będzie zintegrowanie członków badanej
grupy poprzez propozycję uczestnictwa w różnorodnych formach rekreacji rodzinnej.
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Wśród form rekreacji fizycznej uprawianych przez rodziny zastępcze z największą
częstotliwością podejmowane są zabawy na podwórku, spacery oraz jazda na rowerze.
2. Zespołowe gry sportowe uprawiane są częściej w środowisku szkolnym, niż
rodzinnym.
3. Badane dzieci podejmują aktywność fizyczną w swoim czasie wolnym z wysoką
częstotliwością.
4. Motywacją do podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym jest dla
badanych dzieci poprawa zdrowia, bycie w dobrej formie oraz dobry wynik sportowy.
19

Zespół pracowników PCPR w Szamotułach, Program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu szamotulskiego
na lata 2015- 2017, s. 12.
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5. Wśród form spędzania czasu wolnego wysoką popularność zyskuje oglądanie
telewizji.
6. Formy rekreacji kulturalno-rozrywkowej i twórczej takie jak wyjście do kina, teatru,
galerii i muzeum częściej realizowane są za pośrednictwem szkoły.
7. Główne bariery utrudniające organizację aktywności rekreacyjnej badanych rodzin to
brak środków finansowych oraz dostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.
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Streszczenie
Zajęcia rekreacyjne podejmowane w środowisku rodzinnym przyczyniają się do wychowawczego
oddziaływania, kształtowania postaw dziecka oraz kultury czasu wolnego. Z uwagi na rozwój alternatywnych
form opieki nad dzieckiem osieroconym analizę zachowań rekreacyjnych warto przeprowadzić w środowisku
rodzin zastępczych. Celem pracy jest przedstawienie, w jakich formach rekreacji fizycznej oraz kulturalnorozrywkowej i twórczej uczestniczą członkowie rodzin zastępczych. Równie ważnym stało się poznanie
motywacji dzieci do podejmowania aktywności fizycznej oraz barier, jakie utrudniają efektywną organizację
czasu wolnego wśród badanych. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując
technikę ankietowania. Narzędzia badawcze stanowiły ankiety: autorska przeznaczona dla rodziców zastępczych
oraz skonstruowana na bazie kwestionariusza HBSC skierowana do ich wychowanków. Wyniki badań
pokazują, iż wśród form rekreacji fizycznej uprawianych przez rodziny zastępcze z największą częstotliwością
podejmowane są najbardziej dostępne, tj. zabawy na podwórku, spacery oraz jazda na rowerze. Zespołowe gry
sportowe częściej praktykowane są w szkole, niż w środowisku rodzinnym. Taka sama sytuacja dotyczy form
rekreacji kulturalno- rozrywkowej, jakimi są wyjścia do galerii i muzeów. Prowadzone badania mają charakter
pilotażowy. W celu potwierdzenie słuszności zaobserwowanych tendencji, a także tworzenia programów
naprawczych służących integracji środowisk rodzin zastępczych poprzez uczestnictwo w rekreacji i sporcie
istnieje potrzeba prowadzenia tego typu badań w skali regionalnej i krajowej.
Słowa kluczowe: czas wolny, rekreacja, rodziny zastępcze.
A DIAGNOSIS OF RECREATIONAL ACTIVITY AMONG FOSTER FAMILIES. STUDY REPORT
IN THE SZAMOTUŁY DISTRICT
Summary
Recreational activities taken by families educate children, shape their attitudes, as well as influence their spare
time. Due to a development of alternative forms of foster care, it is advisable to carry out an analysis of
recreational behaviors in the group of foster families. The purpose of the dissertation is to present forms of
physical recreation, cultural-entertainment recreation and creative recreational activities taken by foster family
members. It is equally important to see children’s motivation to be physically active and obstacles which hinder
the efficient organization of their spare time. In the studies a diagnostic survey was carried out using
questionnaires. The research tools were the surveys: own intended for foster parents, and developed on the basis
of HBSC questionnaire for their foster children. The study results demonstrate that it is the most widely
available forms of physical recreational activities that are most frequently undertaken by foster families, notably
outdoor games, walks and cycling. Sport team games are more frequently organized in schools than in the
family’s home. The same applies to forms of cultural-entertainment recreation, that is visits to galleries and
museums. The studies in question are pilot studies. In order to confirm that the tendencies are proper, and that
creating a corrective action aiming to integrate foster families by participating in recreations and sport is suitable,
it is necessary to carry out such studies locally and domestically.
Key words: leisure time, recreation, foster families.

HEART RATE AS A MEASURE OF EXERCISE INTENSITY
IN SOCCER
dr Dariusz Śledziewski*, prof. Emerson Silami Garcia**,
prof. Leszek Antoni Szmuchrowski**
Introduction
The number of men and women of all ages who play Soccer is approximately two
hundred million. However, the popularity of Soccer is not matched by the amount of scientific
information concerning it’s physiological demands. The growing interest among researchers
in understanding the complexity of this sport allows coaches to improve training programs,
leading to better performances in the games1.
The intensity of exercise in Soccer has been estimated during simulated games and also
during friendly games, using heart rates2. The physiological demand of Soccer has also been
estimated using different parameters such as the distance covered by the players during the
game, the average speed of the running efforts3, the body temperature, measurement
of oxygen consumption during simulated Soccer, blood lactate concentration4.
Throughout the approximately 90 minutes of a game, the players stand still for about
17.1%, walk during 40% and run at low speeds during 35% of the total time. They run only
8% of the distance at high speeds and they carry the ball for about 2% of the overall distance
covered during the game5.
Heart rate measurements have been extensively used to estimate energy expenditure
during exercise including a Soccer game, due to the existing relationship between HR
and VO2, even during intermittent exercises such a Soccer game. Since HR is influenced by
a number of factors such as age, for example, Karvonen and Vuorimaa6 suggest that we use
HR as percentage of the maximum heart rate (%HRmax). The relative HR is considered a god
estimate of the exercise intensity (Eint) for athletes, as well as for non-athletes.
Maximum heart rate (HRmax) is defined as the highest heart rate (HR) attained during
a maximum oxygen uptake (VO2max) test. Boudet et. al.7 argue that there is no consensual
definition of HRmax and points out the lack of a reliable measurement protocol.
*

Academy of Physical Education in Warsaw, Chair Theory of Sports, Water Sports and Winter - Department
Theory of Sport, Poland.
**
University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.
1
B. Ekblom, Applied Physiology of Soccer, Sports Medicine, No. 3/1986, p. 50-60.
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HRmax can be influenced by physiological factors. Among them, the most influential are
the physiological changes accompanied by the increase in age, which has a reverse relation
with HRmax. Therefore, as age increases, HRmax decreases and HR at rest increases. However,
higher HRmax values for the under-17 category compared to the under-20 category would not
be expected due to the small difference in age of the athletes of both categories.
HRmax is an important physiological variable commonly used as a reference
of maximum effort intensity. As a function of the linear relation observed between HR and
oxygen consumption (VO2) in activities with progressive intensity, it is admitted that
at a given effort intensity the percentage of HRmax (%HRmax) corresponds to a percentage
of VO2max. As a result, through this linear relation between HR and VO2, one can monitor HR
as %HRmax and control the intensity of a given physical activity as well as customize physicet.
training8.
Since it is an individual variable, it is recommended that we carry out either specific
maximum tests for a reliable measurement of HRmax or determining it from the highest HR
recorded during real competition as performed by Mohr et. al.9
The majority of studies involving Soccer players have been carried out in Europe, under
cold or temperate environmental conditions. Even though Brazilian national teams have won
world championships in the main categories (five times the World Cup; four times the Under17 and Under-20 world championships), and most games in Brazil are played under a tropical
environment, the information concerning EInt of Brazilian players during Soccer games is
sparse.
The detailed knowledge of the Eint of Soccer players during an official game can be also
helpful for training and dietary plans. It is also important for the maintenance of a satisfactory
performance level and the health of the athletes.
Material and methods
The purpose of first study was to evaluate and to compare the Eint of U-20 and U-17
players during official championship Soccer games, using as parameter of effort the %HRmax.
The study had also the purpose of comparing the results between the first half time and the
second half time of the game. The purpose of second study was to compare the Eint of seven
U-17 soccer players recorded during a friendly game with the average Eint six official games.
Twenty-five male Soccer players who have been playing this sport for an average of
five years participated in the study. The athletes trained for about 16 hours and played
2 championship games weekly. The subject’s characteristics are described in Table 1.
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M. Mohr, P. Krustrup, L. Nybo, J. Nielsen, J. Bangsbo, Muscle temperature and sprint performance during
soccer matches – beneficial effect of re-warm-up at half-time, Scandinavian Journal of Medicine and Science
in Sports, No. 14/2004, p. 156-162.
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Table 1.
Mean and standard deviation of age, percent body fat (%Fat), height, weight and
maximal aerobic power (VO2máx) of the Soccer players who participated in the study
Category

N

Age (years)

U-17
13
16.4
U-20
12
18.2
Source: original research

±
±

0.5
0.7

Height (cm)
175.0
178.0

±
±

6.8
7.3

VO2max
(mlO2·kg-1·min-1)

%Fat
9.3
8.5

±
±

1.0
1.0

56.1
58.2

±
±

2.0
2.9

The studies were approved by the Ethics Committee of the Federal University of Minas
Gerais, Brazil and followed the rules of the National Health Council of Brazil for research with
human subjects.
During the period in which the studies were developed, the average dry bulb
temperature was 23.9±2.65 Cº, the average wet bulb temperature was 18.9±2.5 Cº and the air
relative humidity was 63.3±15.85%.
The HR in beats per minute (bpm) of the athletes was measured during official
championship games (U-17=14 games and U-20=8 games. Six to ten athletes were evaluated
during each game and only data from players who participated in three whole games were
considered. Data from players who were replaced were also discarded.
The Polar Team System was used to monitor HR during the games. Recording was set
for 5-second intervals.
The determination of the HRmáx was made according to the following procedures: 1)
The highest HR value attained by each player during the matches 2) The highest HR value
recorded during maximum subjective effort test (1000-meter run) performed shortly after
a lactate threshold test (three 1000-meter sub-maximum trials). The athletes started the
maximum test with a HR of at least 100 bpm. According to Marins et. al. 10, preparatory
exercises before maximum tests are important for the progressive adaptation to effort
intensities. The athletes were familiar with this protocol as it is regularly used at the club to
estimate VO2max and to determine HRmax.
Data are presented as mean and standard deviation. The results from the different
categories were compared using the Student t-test. The significance level was set at p<05.
Results
The results are presented in Table 2 and Table 3.
There was a significant difference (p<0.01) in Eint, in absolute (bpm) and in relative
(%FCmax) values, in between the friendly game and the official games.

10

J. Marins, M. Fernandez, Comparação da freqüência cardíaca maxima por meio de provas com perfil
aeróbico e anaeróbico, Fitness & Performance Journal, No. 3/2004, p. 166-174.

Dariusz Śledziewski, Emerson Silami Garcia, Leszek Antoni Szmuchrowski

53

Table 2.
Mean HR (bpm) and %HRmáx of the U-20 and U-17 categories during the first half, second
half and whole game. Results are presented as mean (X) and standard deviation (sd)
First half

Second half

Whole game

Category
HR (bpm)

%HRmáx

HR (bpm)

%HRmáx

HR (bpm)

%HRmáx

U-17

170

±

8

84.8

± 4.7

165* ± 10

82.5*

±

4.8

168

±

8

83.8

± 4.5

U-20

172

± 10

85.9

± 4.1

166* ± 10

83.0*

±

4.4

169

±

9

84.5

± 3.8

Mean

170

±

85.2

± 4.5

166* ± 10

82.7*

±

4.6

168

±

8

84.1

± 4.2

8

Source: original research.
* Significant difference (p 0.01) in relation to the first half.

Table 3.
Mean HR (bpm) and %HRmáx of the U-17 during the friendly and official games. Results
are presented as mean (X) and standard deviation (sd)
Friendly game

Official games

HR

HR

Category
Mean

bpm

% HRmax

bpm

% HRmax

163.7

81.2

168.3*

83.4**

Sd
8.7
4.7
6.4
4.0
Source: original research
*
Significant difference (p 0.01) in relation to mean HR (bpm) of the friendly game.
**
Significant difference (p 0.05) in relation to mean HR (%HRmax) of the friendly game.

Discussion
In the second half of a Soccer game, the Eint was found to be lower than in the first half
probably due to fatigue. In the present study, the Eint was also significantly lower in the
second half than in the first11.
In other studies the HR there was a consistent decrease in HR in the second half as
compared to the first half of the game. This was true for professional, semi-professional,
college and recreational players12. Mohr et. al.13 used the highest HR during a friendly game
as being the HRmax. The results of our study agree with the results of previous studies
concerning the Eint, but we recorded higher average absolute heart rates (178 8 bpm in the
first half and 166 10 bpm in the second half time).
Capranica et. al.14 measured the HR of 11-year old children during a Soccer match and
found out that their HR remained above 170 bpm 88% of the time in the first half and 80% of
the second half, but that there were no significant differences.
In most studies the results are in absolute values of HR, but we think the relative values
are more useful. In our study the relative values were significantly different when comparing

11

A. Ali, M. Farrally, Recording soccer players’ heart rates during matches, Journal of Sports Sciences,
No. 9/1991, p. 183-189.
12
R. Kapera, D. Śledziewski, Piłka nożna. Szkolenie dzieci i młodzieży, PZPN. Warszawa 1997.
13
M. Mohr et. al., Muscle temperature…, op. cit. p. 160.
14
L. Capranica et. al., Heart rate …, op. cit. p. 381.
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the first and the second half of the game (85.2 .5 e 82.7 4.6%FCmáx respectively). Our results
for the whole game, 84.1 4.2%FCmax, was similar to those reported elsewhere15.
The Eint in this study was higher than that reported by Ogushi et. al. 16 Those authors
evaluated only two players during a friendly game and found an Eint of 82% HRmáx. Ogushi et.
al. did not explain how they evaluated the HRmáx.
The Eint reported by de Mohr et. al.17approximately 85% HRmáx, during friendly games,
was higher than that found in this study. It should be pointed out that those authors used only
the highest HR from the friendly game as the HRmáx, procedure that may have produced
overestimated values of Eint. Wisloff et. al.18suggest that during a game it’s very likely that
some players never reach their HRmáx. In another study, O’Connor19 found an Eint
of 90%HRmax during men´s and women´s games, but he didn’t mention which method he used
to determine HRmax.
The Eint found in the present study was lower than that reported by Tumilty20 who found
values of 87% HRmax during a simulated game. Tumilty used the HRmax from an laboratory
test, which may have led to the underestimation of the HRmax and the consequent
overestimation of the Eint. Reilly et Keane21 have demonstrated that Soccer players may reach
higher HRmax during games than during laboratory or field tests. That may be due to the fact
that the motivation and the stress of competition.
A Eint found in the present study was a little lower than that reported by Helgerud
22
et. al. who measured the HR of U-20 players during a friendly game and found an Eint
of 85.6%HRmax. The HRmax in the study of Helgerud was also determined only during
a laboratory test. In the literature there are no studies comparing Eint during official games to
that of friendly games.
Conclusions
The Eint of was lower in the second half time of the game suggesting that there might
have been a decrease in performance capacity of the players.
HRmax measured during specific maximum test may be underestimated in relation to that
measured during competition, probably because the test represents an artificial situation for
the soccer player, who does not feel as motivated as they do during competitions.

15

T. Reilly, S. Keane, Estimation of physiological strain on Gaelic football players during match-play, (In:)
Fourth World Congress of Science and Football, No. 4/1999, Sydney. London: E & FN Spon, 2002, p. 157-159.
16
T. Ogushi, J. Ohashi, H. Nagahama, S. Isokawa, S. Suzuki, Work intensity during soccer match-play (a case
study), (In:) Second World Congress of Science and Football, No. 2/1991, Eindhoven. Proceedings. London:
E & F. N. Spon, 1993, p. 121-123.
17
M. Mohr et. al., Muscle temperature …, op. cit. p. 161.
18
U. Wisloff, J Helgerud, J Hoff, Strength and Endurance of elite soccer players, Medicine and Science
in Sports Exercise, No. 3/1998, p. 462-467.
19
D. O’Connor, Time – Motion analysis of elite touch players, (In:) Fourth World Congress of Science and
Football, No. 4/1999, Sydney. London: E & F. N. Spon, 2002, p 126-136.
20
D. Tumilty The relationship between physiological characteristics of junior soccer players and performance
in a game simulation, (In:) Second World Congress of Science and Football, No. 2/1991, Eindhoven,
Proceedings. London: E & FN Spon, 1993, p. 281-286.
21
T. Reilly, Keane S., Estimation of physiological strain …, op. cit. p. 158.
22
J. Helgerud, L. Engen, U. Wisloff, J. Hoff, Aerobic endurance training improves soccer performance,
Medicine and Science in Sports Exercise, No. 11/2001, p. 1925-1931.
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The Eint of was also lower during the friendly game than during the official games. It is
possible that motivation also plays a role causing this difference. The Eint from a friendly
game should not be used as reference for official games.
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Summary
The purpose of this study was to evaluate and to compare the exercise intensity of U-20 and U-17 players during
official championship Soccer games, using as parameter of effort the %HR max. The study had also the purpose of
comparing the results between the first half time and the second half time of the game and was to compare the
HRmax recorded during a friendly game and six official games.
Twenty-five male Soccer players who have been playing this sport for an average of five years participated in
the study. The athletes trained for about 16 hours and played 2 championship games weekly.
The results showed if the exercise intensity was lower in the second half time of the game suggesting that there
might have been a decrease in performance capacity of the players.
The exercise intensity of was also lower during the friendly game than during the official games. It is possible
that motivation also plays a role causing this difference. The exercise intensity from a friendly game should not
be used as reference for official games.
Key words: soccer, heart rate, friendly and official games analysis
TĘTNO MIARĄ INTENSYWNOŚCI ĆWICZEŃ W PIŁCE NOŻNEJ
Streszczenie
Celem badań była ocena oraz porównanie intensywności ćwiczeń realizowanych przez piłkarzy nożnych U-20
i U-17 w trakcie gier mistrzowskich, przy wykorzystaniu wskaźnika procentu tętna maksymalnego (%HR max).
Dodatkowym celem pracy było porównanie poziomu tętna grających zawodników, jakie wystąpiło u nich
w pierwszej i drugiej połowie meczu oraz w meczu towarzyskim i w meczach mistrzowskich (6 spotkań).
W badaniach uczestniczyło 25 piłkarzy, o średnim stażu treningowym 5 lat. Przeciętne obciążenia treningowe
dla badanych to ok. 16 godzin zajęć treningowych i dwa mecze mistrzowskie w tygodniu.
Wyniki badań wykazały, że intensywność ćwiczeń (gry) była niższa w drugich połowach meczów, co sugeruje,
że obserwowany spadek mocy był spowodowany przygotowaniem wydolnościowym piłkarzy.
Intensywność gry była też znacząco niższa w grze towarzyskiej niż w meczu oficjalnym. Możliwe, że wpływ na
obserwowany poziom tętna miała motywacja. Tym niemniej – poziom intensywności gry z gier towarzyskich nie
powinien być porównywany z wynikami obserwacji intensywności gry w meczach mistrzowskich.
Słowa kluczowe: piłka nożna, tętno, mecze towarzyskie i mistrzowskie – analiza.

ZMIANY SZYBKOŚCI LOKOMOCYJNEJ 11-12 LETNICH
CHŁOPCÓW TRENUJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ
W KS SEMP URSYNÓW
mgr Zbigniew Tyc*, dr Dariusz Śledziewski**, dr Karol Gryko*
Wprowadzenie
Szybkość to jedna z ważniejszych zdolności motorycznych, która w znaczący sposób
wyznacza potencjał rozwojowy młodych piłkarzy nożnych. Wielu Autorów dostrzega
w szybkości motorycznej istotny wyznacznik identyfikacji talentu do gry w piłkę nożną,
czyniąc z testów szybkościowych znaczące i prognostyczne kryterium selekcyjne1,2. Poziom
przygotowania szybkościowego jest także jedną ze znaczących części składowych modelu
mistrzostwa sportowego w wielu dyscyplinach czy konkurencjach sportowych, a dla
niektórych z nich może być przewodnią zdolnością, i co za tym idzie, wyznacza rodzaj
przygotowania sprawnościowego. Rola szybkości potęguje swoje znaczenie wraz
z podnoszeniem się poziomu wyników oraz większej złożoności i trudności walki sportowej3.
Piłka nożna, jako dyscyplina ewoluuje w kierunku działań szybkościowych. Wiele
opracowań4,5 wyraźnie opisuje rosnący trend działań sprinterskich i wykonywanych z bardzo
dużą intensywnością w ogólnej objętości pracy biegowej wykonywanych przez piłkarzy
w meczu. Obserwacje dowodzą6, że w meczu piłkarze-juniorzy pokonują sprintem dystans
800-900 metrów. To znacznie więcej niż seniorzy-amatorzy, u których obserwowano
aktywność meczową sprintów na poziomie 300-500 m. Ponad to juniorzy na ok. 90-100
„czynności sprinterskich” znaczną większość (60-70) wykonywali na krótkich dystansach,
5-10 metrowych.
Szybkość w piłce nożnej jest jedną z przewodnich i decydujących zdolności
o końcowym rezultacie meczu. Zawodnik znajdujący się o kilkanaście milisekund szybciej
przy piłce może stać się zdobywcą kluczowego o zwycięstwie gola czy też uniemożliwić
przeciwnikom zdobycie bramki. W wielu przypadkach zdolności szybkościowe zawodnika
mają najważniejsze znaczenie w sukcesie lub jego braku w przypadku przeprowadzenia danej
akcji, a nawet wygrania czy przegrania spotkania.
Nawet niewielki spadek poziomu zdolności szybkościowych nie zezwala
zawodnikowi na branie udziału w grze przy pełnym komforcie psychomotorycznym.
Zawodnicy na najwyższym światowym poziomie wygrywają znaczną liczbę pojedynków
*
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biegowych z piłką i bez piłki przy zauważalnej przewadze już na paru metrach, ponad to są
także szybsi w starcie do piłki oraz w działaniach techniczno-taktycznych7.
Analizując zdolności szybkościowe w rozwoju ontogenetycznym należałoby
stwierdzić, że u młodocianych występują szczególnie korzystne warunki dla kształtowania tej
właściwości motorycznej, co głównie wynika z tzw. faz sensytywnych w jej rozwoju.
W przypadku chłopców określa się czas wystąpienia tej fazy na wiek 10-15 lat8.
Dzieci wykazują się znacznymi dyspozycjami szybkościowymi, czas reakcji doskonali
się w najintensywniejszym stopniu w przedziale wiekowym między 7 a 11 rokiem życia,
najbardziej widoczny wzrost tempa ruchów rejestrujemy pomiędzy 7-9 i 12-13 rokiem życia,
a wysoki progres szybkości ruchów między 10-12 rokiem życia. Zazwyczaj można
zaobserwować u dzieci prawidłową adaptacje do wysiłków o charakterze szybkościowym,
a więc kształtowanie zdolności szybkościowych w okresie wczesnoszkolnym jest w pełni
uzasadnione9.
Jak dotąd w badaniach nad szybkością piłkarzy nożnych przeważnie podlegały ocenie
poziom maksymalnej prędkości, a także zdolność przyspieszania. Duże znaczenie do
wykonywania tego typu badań ma to, iż wiele akcji, na których opiera się futbol jak np.
uwalnianie się od przeciwnika bez piłki, rozegranie piłki bez przyjęcia, pojedynek sprinterski
w dryblingu, czy po podaniu na wolne pole, a także dla szybkości reakcji, która jest
charakterystyczna dla piłki nożnej, wymagana jest umiejętność startu do 5 metrów,
przyspieszenia na dystansie od 5 do 15-20 metrów, a także maksymalna szybkość sprinterska
na odcinku 20-30 metrów10.
Celem badań była ocena zmian poziomu szybkości lokomocyjnej chłopców
trenujących piłkę nożną w KS SEMP Ursynów w Warszawie. Przeprowadzono próby
biegowe na dystansie 5, 15 oraz 30 m. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytania
badawcze o statystycznie istotne różnice w progresie dyspozycji szybkościowych
obserwowanych na przestrzeni jednego roku kalendarzowego, a także o różnice w dynamice
rozwoju szybkości chłopców z rocznika 2001 i 2002.
Materiał i metody badań
W próbach szybkościowych wzięło udział 28 chłopców trenujących piłkę nożną w KS
SEMP Ursynów. Pierwszą grupę (n=12) stanowili chłopcy z rocznika 2001, a drugą (n=16)
chłopcy z rocznika 2002. Staż treningowy badanych wynosił od 3 do 6 lat. Zawodnicy
rocznika 2001 brali udział w rozgrywkach I ligi okręgowej. Natomiast zawodnicy rocznika
2002 uczestniczyli w rozgrywkach Młodzików w I i II lidze okręgowej.
Badania zostały przeprowadzone na boisku ze sztuczną nawierzchnią w grudniu 2013
roku (I próba), w czerwcu 2014 roku (II próba) oraz w grudniu 2014 roku (III próba).
W grudniu próby szybkościowe zostały wykonane pod balonem, gdzie temperatura wynosiła
7
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15 stopni Celsjusza, natomiast w czerwcu 22 stopni Celsjusza. Podczas wszystkich prób
zawodnicy mieli bezwietrzne warunki pogodowe.
Próby szybkościowe zostały przeprowadzone w godzinach popołudniowowieczornych. Zawodnicy wykonali po dwie próby na 5 i 15 m (wybrane zostały najlepsze
czasy) oraz jedną próbę na 30 m. Czas przerwy między próbami (5 minut) dostosowano tak,
by zawodnicy kolejne próby wykonywali po powrocie organizmu do pełnej gotowości.
Rejestracji czasów dokonano przy pomocy fotokomórek (GLOBUS TECNICA
E SPORT). Zawodnicy wykonywali próby szybkościowe z pozycji wysokiej bez rozbiegu.
Dokonano także pomiarów wysokości i masy ciała zawodników.
Wszystkie obliczenia wykonano przy pomocy pakietu statystycznego SPSS 22.0.
W celu sprawdzenia normalności rozkładu zmiennych użyto testu Kołgomorowa-Smirnowa.
Wyniki testu wykazały, iż wartości odnoszące się do czasu pokonania dystansu 5 m
(I próba), 15 m (II próba) oraz wysokości i masy ciała nie posiadały rozkładu normalnego.
Pozostałe zmienne charakteryzowały się rozkładem normalnym. Ze względu na małe
liczebności próby i brak rozkładów normalnych dla części zmiennych wykorzystano testy
nieparametryczne.
W celu oszacowania zależności między cechami niezależnymi użyto testów U MannaWhitneya (dwie grupy) i Kruskala-Wallisa (więcej niż dwie grupy). W celu oszacowania
zależności między cechami zależnymi użyto testu Friedmana (trzy próby) i Wilcoxona (dwie
próby). W celu oszacowania zależności między zmiennymi użyto korelacji Spearmana.
Wyniki
Charakterystykę badanych zawodników z rocznika 2001 oraz 2002 przedstawiono
w tabeli 1. Rozpatrując wartości odnoszące się do wysokości i masy ciała zawodników
trenujących piłkę nożną z roczników 2001 oraz 2002 stwierdzono istotnie statystyczną
(p<0,01) różnicę w wysokości ciała (o 5,8% w pierwszym terminie, 6,8% w trzecim
terminie), a także istotnie statystyczną (p<0,001) różnicę w masie ciała (o 29,1%
w pierwszym terminie, 25,6% w trzecim terminie) na korzyść starszych zawodników (tab. 1).
Starsi zawodnicy zgodnie z oczekiwaniami charakteryzowali się wyższymi wartościami
wysokości i masy ciała od młodszych.
W tabeli 2 dokonano porównania, oddzielnie dla każdego dystansu i każdego terminu
badań, wyników zawodników z obu roczników. Wykazano statystycznie istotną (p<0,05)
różnicę jedynie pomiędzy wartościami czasów uzyskiwanych na dystansie 5 m w II oraz III
terminie, w których grupa starszych piłkarzy nożnych osiągała mniejsze wartości czasów od
młodszych w obu próbach (odpowiednio o 4,4% i 5,4%). W pozostałych próbach pomiędzy
badanymi rocznikami nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w wartościach średnich
uzyskiwanych czasów. W każdym przypadku w grupie zawodników z rocznika 2002
obserwowano spadek wartości osiąganych czasów (do 3%), dzięki czemu wraz
z wydłużeniem dystansu biegowego różnice w wartościach uzyskiwanych czasów w stosunku
do grupy z rocznika 2001 zmniejszały się, by na dystansie 30 m (szczególnie w I terminie)
uzyskać bardzo podobny poziom szybkości lokomocyjnej (tab. 2).
Sytuacja taka – brak dla siedmiu z dziewięciu badań istotnych różnić w poziomie
badanych wskaźników szybkości między testowanymi rocznikami – oraz stosunkowo
niewielka ogólna liczba badanych piłkarzy (n=26) wymusiła w kolejnych analizach
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dwutorowe działania, a mianowicie potraktowano wszystkich badanych jako jedna grupę
i uwzględniono podział na roczniki.
Kolejna analiza dotyczyła zróżnicowania wartości odnoszących się do osiąganych
czasów w kolejnych terminach badań na poszczególnych dystansach (tab. 3). Dla wszystkich
dystansów stwierdzono statystycznie istotną (p<0,001) różnice przejawiającą się w spadku
wartości uzyskanych czasów między wynikami I i II terminie (w granicach 3-4%), a także
I i III terminie (w granicach 4-6%). Podobny spadek (p≤0,001) odnotowano pomiędzy
wartościami II i III terminie, ale tylko dla dystansu 30 m.
Następnie dokonano analizy wyników uzyskanych w kolejnych terminach badań na
poszczególnych dystansach z podziałem na wiek zawodników (tab. 4). Stwierdzono
statystycznie istotne zmniejszenie wartości uzyskanych czasów przez oba roczniki we
wszystkich terminach na dystansach 5 m, 15 m i 30 m. Na dystansie 5 m, 15 m i 30 m
w roczniku 2001 zaobserwowano spadek (p<0,01; odpowiednio o 6,4%; 3,6%; 4,6%)
wypracowanych czasów pomiędzy I i II terminem, a także zmniejszenie (p<0,01) wartości
czasów pomiędzy I i III terminem (odpowiednio o 8,8%; 6,1%; 6,9%). Z kolei porównując
wartości osiąganych czasów przez rocznik 2002 w poszczególnych terminach na dystansie
5 m, 15 m, 30 m odnotowano statystycznie istotny (p<0,01) spadek czasów na wszystkich
dystansach pomiędzy I i II (w granicach 2%) o oraz I i III terminem (odpowiednio o 4,2%;
3%; 3,8%). Natomiast porównując wyniki badań pomiędzy II i III terminem w zależności od
wieku zawodników w zakresie uzyskanych czasów na poszczególnych dystansach
stwierdzono istotne statystycznie (p<0,05) zmniejszenie wartości czasów jedynie na dystansie
15 m w roczniku 2001 (o 2,6%) oraz 30 m w obu rocznikach (o 2,4% w roczniku 2001 i 1,8%
w roczniku 2002).
Przechodząc do analizy wartości osiąganych czasów przez zawodników w kontekście
ich taktycznych pozycji boiskowych (tab. 5) stwierdzono, że u napastników wystąpił
statystycznie istotny (p<0,05) spadek wartości uzyskanych czasów na dystansie 5,15 i 30 m,
pomiędzy I i II (odpowiednio o 4,8%; 2,6%; 4%) oraz I i III terminem badań (o 9,4%; 5,6%;
5,9%). Podobny poziom zmniejszenia wartości czasów w tych samych próbach i terminach
zaobserwowano u obrońców (p<0,05; w granicach 3-6%) oraz pomocników (p<0,05 na
dystansie 5 m i 30 m –w granicach 3-8%; p<0,01 na dystansie 15 m – w granicach 3-4%).
Również u obrońców (o 2%) i pomocników (o 3%) odnotowano istotny (p<0,05) spadek
wartości osiąganych czasów pomiędzy II i III terminem na dystansie 30 m.
Ocena poziomu szybkości w zależności od taktycznych pozycji boiskowych wykazała,
że najlepsze wyniki zaobserwowano u obrońców (na dystansie 5 m w I i II terminie oraz 30 m
w II terminie), a także u pomocników na dystansie 15 m (w I i II terminie) oraz na 30 m
(w I i III terminie). Napastnicy okazali się najszybsi na dystansie 5 i 15 m w III terminie
badań.
W tab. 6 przedstawione zostały wartości odnoszące się do związków korelacyjnych
pomiędzy wynikami szybkości a wysokością i masą ciała badanych zawodników. Dla
wszystkich dystansów korelacje wyników szybkości w I terminie badań z masą i wysokością
ciała były statystycznie nieistotne. Po upływie roku, kiedy to parametry budowy somatycznej
badanych uległy istotnej zmianie (tab. 1), wykazano związki istotne statystycznie pomiędzy
wysokością i masa ciała badanych, a ich rezultatami w biegach na odcinkach 5 i 15 m.
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Dyskusja
Pierwszy problem do rozstrzygnięcia, to poziom przygotowania motorycznego
badanych piłkarzy i wynikająca z tej oceny możliwość reprezentatywnego wnioskowania na
całą populację młodych piłkarzy trenujących i grających na etapie szkolenia U-11/12, czyli
Junior D (kategoria młodzika).
Korzystając z norm szybkości lokomocyjnej11 stwierdzono, w odniesieniu do piłkarzy
z rocznika 2001, że na przestrzeni jednego roku obserwacji poprawili oni znacznie swoje
wyniki w zakresie szybkości lokomocyjnej. Na dystansie 5 m z poziomu „przeciętny” do
poziomu „dobry; na dystansie 15 m z poziomu „słaby” do poziomu „dobry”; na dystansie
30 m z poziomu „słaby” do poziomu „bardzo dobry”. To duży progres. A ponieważ chłopcy
z rocznika 2002 nie odstawali znacznie poziomem i dynamiką zmian w zakresie wskaźników
szybkości lokomocyjnej od starszych kolegów, można przyjąć, że badana grupa
reprezentowała co dobry poziom szybkościowego przygotowania biegowego.
Przedstawione w pracy wyniki badań ilustrują znaczne i pozytywne zmiany
w poziomie szybkości lokomocyjnej 11/12 letnich chłopców trenujących piłkę nożną w KS
SEMP Ursynów. Większy progres szybkości stwierdzono w pierwszych sześciu miesiącach
treningu (wyk. 1). W drugim półroczu dynamika zmian wyraźnie się zmniejszyła, by w skali
całego roku sięgnąć poziomu 4-6%, co okazało się różnicą istotna statystycznie na poziomie
p<0,001.
Wykres 1.
Progres wartości uzyskanych czasów przez badanych zawodników piłki nożnej (N=28)
na dystansach 5, 15 i 30 m w I, II i III terminie badań
0.7%
6,1% ***

0.6%
0.5%

5,1% ***

4,3% ***

4,3% ***

0.4%
0.3%

Dystans 5 m

3,1% ***
3,1% ***

Dystans 15 m
2,0% **

0.2%

Dystans 30 m

0.2%
0.1%

0.1%
0.0%
Progres 2 próby w
sosunku do 1

Progres 3 próby w
sosunku do 2

Progres 3 próby w
sosunku do 1

Źródło: badania własne.
Legenda: różnica istotna: * p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001

11

Z. Jastrzębski, Szybkość lokomocyjna piłkarzy nożnych – normy wysiłkowe, [w:] Kierunki doskonalenia
treningu i walki sportowej – diagnostyka, (red.) A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski, PTNKF, Warszawa
t. 5/2008, s. 86-90.
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Zdaniem Jagiełły12 istotnie duży przyrost szybkości w przypadku sportowców można
zaobserwować w wieku 12-13 lat (6,8%) oraz 14-15 lat (7,4%) zaś, jeśli chodzi o 16-17 rok
życia to przyrost wyników uzyskuje minimalna wielkość (0,8%) i zachodzi względna
stabilizacja badanej zdolności.
Śledziewski stwierdził13, iż największy progres w rozwoju szybkości ocenianej
wynikiem biegu na 15m wystąpił między 10 a 14 rokiem życia i wynosił około 20%,
natomiast najmniejszy między 14 a 18 rokiem życia i wynosi tylko około 8%. Tymczasem na
dystansie 30m istotny rozwój szybkości stwierdzono między 10 a 15 rokiem życia i wynosił
on 21,5%, zaś pomiędzy 15 a 18 rokiem życia tylko do 3,8%.
Badania Andrzejewskiego14 także wykazały istotny wpływ 6-miesiecznego treningu
piłkarskiego na poziom szybkości lokomocyjnej (oceniane prędkością biegu na dystansach
10, 20 i 30 m) 13-14 letnich piłkarzy nożnych. Przy czym większy i szybszy zakres zmian
wystąpił w zawodników o tzw. szybkościowym profilu motorycznym.
Obserwacje długofalowe, wieloletnie, także informują o korzystnym wpływie
ukierunkowanych środków kształtujących szybkość, stosowanych w wieku 10-15 lat.
Brak istotnych różnic w wartościach czasów pomiędzy rocznikami 2002 i 2001
(tab. 2) w poszczególnych próbach na wszystkich dystansach (za wyjątkiem II i III terminu
badań dla dystansu 5 m) może mieć związek z tym, że rok różnicy pomiędzy zawodnikami
nie powoduje zbyt znaczących różnic w uzyskiwanych czasach. W każdym przypadku
różnica średnich rezultatów uzyskiwanych przez zawodników z rocznika 2002 w stosunku do
starszych kolegów z rocznika 2001 mieściła się w przedziale od 0,008 s do 0,063s na
dystansie 5 m, od 0,038s do 0,128s na dystansie 15 m oraz od 0,004s do 0,169s na dystansie
30 m. Wpływ na wypracowane różnice czasowe w poszczególnych próbach na dystansach
mogła mieć również wysokość i masa ciała zawodników, co potwierdza analiza wartości
współczynników korelacji (tab. 6). Wpływ, szczególnie masy ciała na wyniki sprawnościowe
z zakresu tzw. wydolności beztlenowej, stwierdzono także w badaniach Śledziewskiego15.
Analiza szybkości w zależności od taktycznych pozycji na boisku wykazała, że
najlepiej wypadli pomocnicy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w czterech próbach. Może
mieć to związek z tym, że badani zawodnicy to w większości boczni pomocnicy, a więc
zawodnicy, którzy powinni charakteryzować się wysokimi zdolnościami szybkościowymi.
Z kolei zawodnicy grający na pozycji obrońcy okazali się najlepsi w trzech próbach. Trenerzy
pozycję obrońcy uważają za jedną z najbardziej kluczowych pozycji na boisku,
co w konsekwencji powoduje, że są to również zawodnicy o wysokich zdolnościach
szybkościowych. Natomiast napastnicy uzyskali najlepsze czasy tylko w dwóch próbach.
Uzyskane w niniejszych badaniach zależności: pozycja taktyczna – poziom szybkości są
nietypowe i nie pokrywają się z obserwacjami pochodzącymi z piłki zawodowej 16. Ale to
12

W. Jagiełło, Przygotowanie fizyczne młodego sportowca, COS, Warszawa 2000.
D. Śledziewski, Wybrane zagadnienia treningu szybkości w piłce nożnej, Sport Wyczynowy, 1986, s. 17-25.
14
M. Andrzejewski, J. Chmura, R. Strzelczyk, J. Konarski, Indyvidualization of physical loads and speed
abilities of young soccer players in six-month training macrocycle. Journal of Human Kinetics, No. 22/2009,
p. 35-41.
15
D. Śledziewski, A. Kuder, L. Szmuchrowski, Poziom wydolności beztlenowej młodych piłkarzy nożnych
względem wieku oraz masy i wysokości ciała, [w:] Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej –
diagnostyka, (red.) A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski, PTNKF, t. 4/2007, s. 196-202.
16
T. Reilly, Motion analysis and physiological demands, [w:] T. Reilly, M. Williams, (red.) Science and Soccer,
Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York, 2003.
13
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normalne – u chłopców w wieku 11-12 lat wybór pozycji taktycznej wynika bardziej z chęci
i zainteresowań, niż obiektywnych możliwości funkcjonalnych. We wszystkich próbach
czasowych najsłabsze rezultaty czasowe uzyskiwali bramkarze.
Stwierdzone w badaniach rezultaty oraz analiza piśmiennictwa jednoznacznie
wskazują, iż poziom zdolności szybkościowych należy uznać za jedną z głównych cech
warunkujących w piłce nożnej możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego.
Należy zatem w procesie treningowym, od najmłodszych lat, rozwijać wszelkie aspekty
zdolności szybkościowych piłkarzy, które daleko wykraczają poza obszar czysto motoryczny,
a obejmują także liczne dyspozycje psychiczne i poznawcze17.
Wnioski
Przeprowadzona analiza badań pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
1. Systematyczna praca treningowa w wieku 11-12 kierunku rozwijania motorycznych
zdolności szybkościowych jest skuteczna. Progres wyników uzyskanych przez
piłkarzy nożnych na przestrzeni 12-miesiecznego cyklu treningowego był na
ocenianych dystansach biegowych (5, 15 i 30 m) istotny statystycznie.
2. Szybkość badanych chłopców na dystansach 5 i 15 m istotnie korelowała z ich masą
ciała.
3. W perspektywicznym planie szkolenia w piłce nożnej etap Młodzika (U-13) powinno
w obszarze przygotowania motorycznego za priorytet uznać się różnorodne rozwijanie
potencjału szybkości lokomocyjnych trenujących zawodników.
Tabela 1.
Charakterystyka somatyczna badanych zawodników KS Semp Ursynów
Zmienna
Wysokość ciała I termin
Wysokość ciała III termin
Masa ciała I termin
Masa ciała III termin

Rocznik

N

X

SD

2001

12

158,5

2,0

2002

16

149,8

1,6

2001

12

167,2

2,0

2002

16

156,5

1,6

2001

12

46,33

1,86

2002

16

35,88

0,83

2001

12

54,00

2,21

2002

16

40,19

0,98

P
0,004
0,001
0,000
0,000

Źródło: badania własne

17

J. Chmura, Indywidualizacja obciążeń w treningu szybkości – na przykładzie zawodników w grze w piłkę
nożna, [w:], D. Śledziewski, A. Kuder, K. Perkowski, (red.) Modelowe rozwiązania treningu w szkoleniu
młodzieży uzdolnionej sportowo, Biblioteka PTNKF, Warszawa 2005.
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Tabela 2.
Wartości średnie szybkości biegowej badanych zawodników KS Semp Ursynów
(dwa roczniki) na dystansach 5, 15 i 30 m w I, II i III terminie badań
Zmienna

Rocznik

N

X

SD

2001

12

1,206

0,015

2002

16

1,214

0,017

2001

12

1,128

0,015

2002

16

1,180

0,014

2001

12

1,100

0,014

2002

16

1,163

0,019

2001

12

2,883

0,026

2002

16

2,921

0,041

2001

12

2,778

0,032

2002

16

2,843

0,036

2001

12

2,706

0,028

2002

16

2,834

0,044

2001

12

5,282

0,066

2002

16

5,286

0,079

2001

12

5,040

0,066

2002

16

5,181

0,085

2001

12

4,919

0,068

2002

16

5,088

0,083

P
0,732

Dystans 5 m I termin

0,017

Dystans 5 m II termin

0,011

Dystans 5 m III termin

0,732

Dystans 15 m I termin

0,347

Dystans 15 m II termin

0,053

Dystans 15 m III termin

0,945

Dystans 30 m I termin

0,347

Dystans 30 m II termin

0,223

Dystans 30 m III termin
Źródło: badania własne

Tabela 3.
Istotność różnic dla średnich wartości wyników uzyskanych przez badanych na
dystansach 5, 15 i 30 m w I, II i III terminie badań – wszyscy zawodnicy (N=28)

Zmienna

Termin 1

Termin 2

Termin 3

X

SD

X

SD

X

SD

N

p
ogół.

Porównywane terminy
p 1-2

p 1-3

p 2-3

Dystans
5m

28

1,210

0,011

1,158

0,011

1,136

0,014

0,000

0,000

0,000

0,085

Dystans
15m

28

2,905

0,026

2,815

0,025

2,779

0,030

0,000

0,000

0,000

0,053

0,052

5,120

0,057

5,016

0,057

0,000

0,000

0,000

0,001

Dystans
28 5,284
30 m
Źródło: badania własne
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Tabela 4.
Istotność różnic dla średnich wartości wyników uzyskanych przez badanych na 5, 15
i 30 m w I, II i III terminie badań – wg podziału na roczniki 2001 i 2002
Zmienna

Dystans
5m

Dystans
15m

Dystans
30 m

Termin 1

Termin 2

Termin 3

X

SD

X

SD

X

SD

2001

1,206

0,015

1,128

0,015

1,100

0,014

2002

1,214

0,017

1,180

0,014

1,163

2001

2,883

0,026

2,778

0,032

2002

2,921

0,041

2,843

2001

5,282

0,066

2002

5,286

0,079

Rocznik

p
ogółem

Porównywane terminy
p
1-2

p
1–3

P
2–3

0,000

0,002

0,003

0,246

0,019

0,002

0,008

0,002

0,213

2,706

0,028

0,000

0,003

0,002

0,011

0,036

2,834

0,044

0,000

0,001

0,002

0,670

5,040

0,066

4,919

0,068

0,000

0,002

0,004

0,028

5,181

0,085

5,088

0,083

0,001

0,003

0,001

0,019

Źródło: badania własne

Tabela 5.
Istotność różnic dla średnich wartości wyników uzyskanych przez badanych na
dystansach 5, 15 i 30 m w I, II i III terminie badań – wszyscy zawodnicy (N=28),
z podziałem na pozycję taktyczną zajmowaną na boisku przez piłkarza
Zmienna

Dystans
5m

Dystans
15 m

Dystans
30 m

Porównywane terminy
p
p
P
1–2 1-3
2-3

Termin 1

Termin 2

Termin3

X

SD

X

SD

X

SD

4

1,270

0,044

1,230

0,039

1,240

0,037

0,278 0,285

0,066

0,581

Napast.

5

1,218

0,031

1,160

0,024

1,104

0,022

0,024 0,043

0,042

0,225

Obroń.

10 1,187

0,014

1,140

0,015

1,122

0,021

0,012 0,019

0,015

0,153

Pom.

9

1,206

0,014

1,143

0,016

1,122

0,019

0,002 0,008

0,008

0,406

Bramk.

4

3,078

0,092

2,945

0,081

2,913

0,109

0,042 0,068

0,066

0,715

Napast.

5

2,910

0,079

2,836

0,073

2,748

0,063

0,008 0,043

0,042

0,138

Obroń.

10 2,870

0,032

2,794

0,045

2,763

0,053

0,012 0,012

0,018

0,313

Pom.

9

2,864

0,024

2,768

0,016

2,754

0,042

0,000 0,008

0,008

0,779

Bramk.

4

5,555

0,181

5,443

0,210

5,418

0,081

0,431 0,144

0,273

0,715

Napast.

5

5,346

0,179

5,134

0,161

5,032

0,136

0,008 0,043

0,043

0,225

Obroń.

10 5,220

0,064

5,048

0,092

4,945

0,106

0,006 0,013

0,017

0,022

9

0,059

5,050

0,038

4,907

0,054

0,003 0,011

0,011

0,015

Poz.

N

Bramk.

Pom.
Źródło: badania własne

5,201

p
ogół
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Tabela 6.
Wielkość współczynników korelacji pomiędzy wynikami na poszczególnych dystansach
i w kolejnych próbach a wartościami wysokości i masy ciała badanych – dla I i III
terminu badań, wszyscy zawodnicy (N=28)
Współczynnik
korelacji
P

Wysokość ciała
I termin

Wysokość
ciała
III termin

Masa ciała
I termin

Masa ciała
III termin

5m
I termin

R

-0,155

-0,199

-0,169

-0,208

P

0,431

0,310

0,389

0,289

5m
III termin

R

-0,342

-,404*

-,496**

-,537**

P

0,075

0,033

0,007

0,003

15 m
I termin

R

-0,236

-0,248

-0,124

-0,122

P

0,227

0,203

0,529

0,537

15 m
III termin

R

-,395*

-,417*

-,385*

-,457*

P

0,038

0,027

0,043

0,014

30 m
I termin

R

-0,141

-0,099

-0,011

-0,036

P

0,473

0,617

0,956

0,856

-0,312

-0,32

-0,34

Dystans i termin

30 m
R
-0,272
III termin
Źródło: badania własne
Legenda: korelacja istotna: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Streszczenie
Cel pracy. Celem badań była ocena zmian poziomu szybkości lokomocyjnej chłopców trenujących piłkę nożną
w KS SEMP Ursynów w Warszawie. Diagnozowano statystyczną istotność wyników (wartości średnie) w trzech
terminach badań, z uwzględnieniem cech budowy somatycznej badanych chłopców (wysokość i masa ciała).
Materiał i metody. W badaniach brała udział grupa 28 zawodników z rocznika 2001 (n=12) oraz 2002 (n=16)
trenujących w KS SEMP Ursynów w Warszawie. Przeprowadzono próby biegowe na dystansie 5, 15 oraz 30 m.
Badania przeprowadzono trzykrotnie: w grudniu 2013, w czerwcu 2014 oraz w grudniu 2014. Rejestracji czasów
dokonywano przy pomocy fotokomórek na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wyniki. Stwierdzono, że zmiany
poziomu szybkości lokomocyjnej na wszystkich dystansach pomiędzy pierwszym a drugim i pierwszym
a trzecim terminem badań były istotne statystycznie. Pomiędzy drugim a trzecim terminem badań istotny progres
zanotowano jedynie dla próby biegu na odcinku 30 m. W wartościach względnych poprawa szybkości
lokomocyjnej mieściła się w zakresie 4-6% w stosunku do poziomu wyjściowego. Wyniki na dystansach 5 i 15
m były skorelowane z warunkami somatycznymi badanych, przede wszystkim ich masą ciała. Wnioski.
Uzyskane dane dowodzą, że trening szybkości lokomocyjnej piłkarzy w wieku przedpubertalnym daje znaczne
efekty. Wraz z wydłużaniem się długości biegu zmniejsza się wpływ masy ciała badanych na wynik biegu,
a wzrasta – jak się wydaje – rola techniki biegu oraz koordynacyjnych zdolności motorycznych (rytm,
różnicowanie i dostosowanie napięć mięśniowych do potrzeb wysiłku szybkościowego).
Słowa kluczowe: piłka nożna, chłopcy, szybkość lokomocyjna, dystans 5, 15 i 30 m.
CHANGES IN THE SPEED LOCOMOTION IN 11-12 YEAR OLD BOYS PLAYING
FOOTBALL IN FC SEMP URSYNÓW
Summary
Goal: The aim of the study was evaluation of changes in the level of the speed locomotion boys playing football
in the FC SEMP Ursynów in Warsaw. Diagnosed statistical significance of the results (mean values) in three
terms of research, taking into account the characteristics of the somatic build surveyed boys (body height and
weight). Material and methods: The study involved group of 28 football players in 2001 (n=12) and 2002
(n=16) year of birth playing football in FC SEMP Ursynów in Warsaw. Tests were carried out on a speed
distance of 5, 15 and 30 m. The study was conducted three times: in December 2013, in June 2014 and
December 2014. Registration times were made using system of photocells on the football court with artificial
turf. Results: There were observed statistical significant changes in the locomotion speed at all distances
between the first and second and first and third term study. Between the second and the third term research
significant progression was only recorded for the test run on the distance of 30 m. In relative speed improvement
in the range of 4-6% compared to baseline. Results at distances of 5 and 15 m were correlated with somatic
factors, especially with body weight. Conclusions: The data obtained show that the speed training football
players in prepubertal aged gives significant results. The longer run distance reduces the effect of body weight in
results of the race, and growing - as it seems - the role of run technic and coordination motor abilities (rhythm,
differentiation and adaptation of muscle tension to the needs of a high-speed effort).
Key words: football, boys, speed locomotion, distance 5, 15 i 30 m.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 18-20 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Д. Д. Жадько*, кандидат биологических наук, Д. И. Курбанов*, В. В. Григоревич,
кандидат исторических наук, доцент,
И. И. Климович*, доктор медицинских наук, профессор
Введение
В последнее время отмечается рост количества студентов, имеющих различные
значительные отклонения в состоянии здоровья, в связи с чем они определяются
в специальные медицинские группы для занятий физической культурой, где учебный
процесс имеет свои организационно-методические особенности: снижение
интенсивности и длительности занятий, исключение значительного количества
сложнокоординационных, высокоинтенсивных, силовых упражнений, использование
специальных общеразвивающих комплексов, направленных на профилактику
прогрессирования имеющихся заболеваний. Наряду с этим важной задачей при такой
работе является оценка эффективности занятий по физической культуре, а также
сопоставление физического развития и функционального состояния различных систем
у студентов основного и специального учебных отделений1.
Целью исследования явилось изучение, оценка и характеристика состояния
сердечно-сосудистой системы у студентов основной и специальной медицинской
группы.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 315 студентов мужского пола 1-4 курсов,
разделённых по медицинским показаниям на группы: первая – студенты основного
медицинского отделения (n=243), вторая – студенты специального медицинского
отделения (n=72). У них измеряли длину тела с помощью ростомера медицинского
РМ-1П, массу тела на медицинских весах РП-150 МГ, проводили пробу Штанге
и пробу Генчи, подсчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС) в покое
пальпаторно на лучевой артерии за одну минуту, определяли систолическое (Рс)
и диастолическое (Рд) артериальное давление (АД) по методу Н.С. Короткова. Кроме
этого рассчитывалось пульсовое давление (Рп) как Рс - Рд, среднее динамическое
давление (Рср) по формуле = Рд+0,42* Рп, индекс Кердо по формуле = 100*(1- Рд/ЧСС)2,
индекс Робинсона = (ЧСС* Рс)/1003. Также вычислялся минутный объём
*

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь.
В. В Алексеев, Особенности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и адаптивных процессов
у студентов старших курсов в зависимости от разных режимов двигательной активности,
В. В. Алексеев, А. В. Агафонов, Вестник Чувашского государственного педагогического университета
им. И. Я. Яковлева, № 4/2010, c. 3-6.
2
I. Kérdö, An index for the evaluation of vegetative tonus calculated from the data of blood circulation,
I. Kérdö, Acta Neuroveg. (Wien), Vol. 29, № 2/1966, p. 250-268.
3
B. F. Robinson, Relation of heart rate and systolic blood pressure to the onset of pain in angina pectoris,
B. F. Robinson, Circulation, No. 35/1967, p. 1073-1083.
1
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кровообращения (МОК) непрямым способом Лилиенстранда и Цандера4, ударный
объем (УО) по формуле МОК/ЧСС, и сердечный индекс (СИ) как соотношение
МОК/площадь тела. Рассчитывалось общее периферическое сосудистое сопротивление
(ОПСС) с помощью формулы: ОПСС = Рср*1333*60/МОК5, коэффициент
экономичности кровообращения как КЭК = Рп*ЧСС6, вычислялся адаптационный
потенциал (АП)7, а также уровень физического состояния (УФС)8 организма.
Результаты исследования обрабатывались с помощью компьютерных программ
Microsoft Excel и Statistica. Распределение количественных признаков оценивалось по
критерию Шапиро-Уилка. Данные, имеющие нормальное распределение представлены
в виде: среднее±стандартного отклонения, при этом статистическая значимость
различий оценивалась по t-критерию для независимых выборок. При распределении,
отличающемся от нормального, данные репрезентированы как: медиана
(25 процентиль; 75 процентиль), при этом для оценки различий использовали критерий
Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе работы была поставлена задача дать оценку состояния сердечнососудистой системы испытуемых. Выявлено, что масса тела составила 74,6±11,5 кг,
а длина тела – 181±7,4 см, возраст – 19,1±1,5 лет. Установлено, что у студентов ГрГМУ
1-4 курсов средние значения ЧСС равны 75±10 уд/мин, Рс – 125±12 мм рт.ст., Рд – 80±7
мм рт.ст., Рп – 46±11 мм рт.ст., Рср – 99±8 мм рт.ст. Минутный объем кровообращения
составил 5,8±1,5 л/мин, при этом ударный объем – 77±17 мл, а общее периферическое
сосудистое сопротивление – 1459±370 дин*с*см-5. При выполнении проб с задержкой
дыхания были получены следующие результаты: проба Штанге – 73±25 с, проба Генчи –
32±14 с. Значения вегетативного индекса Кердо составили – 8,2±17,1 ед, индекса
Робинсона – 94,1±14,6 ед, АП – 2,263±0,264 ед, УФС – 0,582 [0,520; 0,649] баллов,
сердечный индекс равен 3,0±0,8 л/мин/м2, а коэффициент экономичности
кровообращения – 3416±913 ед.
Представленные данные показывают, что все рассматриваемые параметры
находятся в пределах физиологического диапазона, что свидетельствует о нормальном
уровне физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой
системы у данной категории испытуемых. Было выполнено сравнение параметров
сердечно-сосудистой системы у студентов основной и специальной медицинской групп
(таб. 1). Показательно что при относительно одинаковой массе тела в обеих группах,
4

А. М. Вейн, Вегетативные расстройства, Клиника. Диагностика. Лечение, под ред. А. М. Вейна,
М.: Мед. информ. агентство, 2000, c. 752.
5
Н. И. Аринчин, Гипертоническая болезнь как нарушение саморегуляции кровообращения,
Н. И. Аринчин, Г. В. Кулаго, Мн.: Наука и техника, 1969, c. 104.
6
В. И. Дубровский, Спортивная медицина: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., доп,
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002, c. 512.
7
Р. М. Баевский, Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний,
Р. М. Баевский, А. П. Берсенева, М: Медицина,1997, c. 236.
8
Е. А. Пирогова, Ускоренные методы оценки физического состояния мужчин и женщин с риском
развития ишемической болезни сердца и способы его коррекции при подготовке к сдаче норм ГТО IV
ступени, Е. А. Пирогова и др., Киев, 1985, c. 11.
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у студентов специального медицинского отделения длина тела больше на 2,2 см,
а также на 6,0% выше ЧСС, на 3,0% – Рс, на 10,1% – ОПСС.
Показатель МОК на 10,7% меньше в первой группе, чем во второй, а параметр
КЭК, как один из вариантов характеристики МОК у студентов основной медицинской
группы на 12,7% ниже, чем у специальной. Известно, что МОК может объективно
отражать состояние гемодинамики, если его проиндексировать показателем, связанным
с массой тела, при этом индексирование МОК посредством учета площади поверхности
тела является всемирно признанным стандартом, поскольку в расчетах учитываются
вариации массы тела конкретного субъекта, в связи с чем сердечный индекс (СИ)
является объективным показателем гемодинамики9.
Таблица 1.
Показатели сердечно-сосудистой системы у студентов основной и специальной
медицинской группы
Студенты основной
медицинской группы

Студенты специальной
медицинской группы

ЧСС, уд/мин

73,5±8,1

77,9±8,5*

Рс, мм рт.ст.

125,0±11,2

128,7±12,4*

Рд, мм рт.ст.

79,7±7,3

80,4±7,2

Рп, мм рт.ст.

45,4±10,4

48,3±11,1*

Рср, мм рт.ст.

98,8±7,4

100,7±8,0

УО, мл

76,8±16,9

80,1±17,0

5,6±1,4

6,2±1,4*

1483±371

1333 [562;2235]*

3329,6±842,8

3753,2±920,2*

2,9±0,7

3,2±0,7*

Индекс Кердо, ед

-9,9±16,2

1,6[1;2,2]*

Индекс Робинсона, ед

91,9±12,8

100,2±13,9*

2,2±0,3

2,3±0,3*

0,593[0,538;0,655]

0,547±0,091*

Проба Штанге, с

72,4±24,3

76,5±26,8

Проба Генчи, с

32,1±13,9

32,7±13,9

Масса тела, кг

73,9

74,5 [70,0; 85,5]

Наименование показателей

МОК, л/мин
ОПСС, дин*с*см

-5

КЭК, ед
СИ, л/мин/м

2

АП, баллов
УФС, баллов

180,3
182,5 [178,0; 186,0]*
Длина тела, см
Примечание: знаком «*» обозначены статистически значимые различия (р<0,05).

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что СИ в обеих группах
находится в пределах нормы (2,6-4,2 л/мин/м2), при этом у испытуемых первой группы
СИ меньше на 10,3%, чем у лиц, входящих во вторую группу.
9

А. А. Антонов, Оценка гемодинамических параметров, как показателей выживаемости в раннем
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(Электронный
ресурс),
режим
доступа:
http://www.symona.ru/netcat_files/132/136/h_9115bb98d28c7f7144162642490b9d90
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Значения индекса Кердо отражают преобладание тонуса парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы у лиц, отнесенных к основной медицинской
группе, в то время как у студентов специального учебного отделения, судя по наличию
положительных значений данного индекса, превалирует симпатический тонус, что,
очевидно, предопределяет более высокие показатели ЧСС и Рс в сравнении с первой
группой.
Оценка индекса Робинсона в покое основывается на хорошо известной
закономерности – формировании «экономизации функций» при возрастании
максимальных аэробных способностей организма и чем ниже данный индекс, тем выше
максимальные аэробные возможности организма и, следовательно, уровень
соматического здоровья индивида10. В данном исследовании этот параметр
использован как критерий энергопотенциала, который характеризует систолическую
работу сердца, рассматривается как показатель потребности миокарда в кислороде
и служит для оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы.
В нашем случае значения индекса Робинсона у испытуемых основного отделения на
9,0% ниже, чем у специального, что указывает на более экономичную работу сердечной
мышцы и более высокую степень адаптационных возможностей сердечно-сосудистой
системы у данной категории занимающихся физической культурой и спортом.
Важная роль при исследовании функционального состояния физиологических
систем отводится изучению их адаптационных возможностей, что имеет значение при
гигиенической оценке санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных
учреждений и процесса адаптации студентов к учебным нагрузкам в плане их
адекватности физиологическим возможностям, при этом одним из показателей,
характеризующих состояние здоровья, является адаптационный потенциал по
Р. М. Баевскому,
при
котором
адаптационные
возможности
считаются
удовлетворительными при АП ≤ 1,93, напряжение адаптации – при АП = 1,94-2,16,
адаптация неудовлетворительная – при АП = 2,17-2,39, срыв адаптации – при
АП ≥ 2,4011. Как видно из представленных результатов в обеих обследуемых группах
наблюдается достаточно низкий уровень адаптационных возможностей, при этом
необходимо указать, что у студентов основной медицинской группы этот параметр на
4,5% выше, чем у специальной.
Физическое состояние отражает уровень работоспособности организма,
функциональных резервов жизнеобеспечивающих органов и систем (в первую очередь
сердечно-сосудистой), степень антропометрического и морфо-функционального
развития и физической подготовленности (состояние двигательных качеств), при этом
отмечена определенная взаимосвязь между степенью выраженности риска развития
ишемической болезни сердца и физическим состоянием индивидуума 12. В нашем
исследовании у испытуемых уровень физического состояния характеризуется как
”средний", а при межгрупповом сравнении у лиц, отнесенных к специальной группе
отмечается более низкое значение УФС (на 7,8%).
10

А. Д. Смирнов, „Двойное произведение” в диагностике состояния сердечно-сосудистой системы, [w:]
А. Д. Смирнов, С. К. Чурина, Физиология человека, Т. 17, № 3/1991, c. 64.
11
Р. М. Баевский, Оценка адаптационных… op. cit., c. 236.
12
Е.А. Пирогова, Ускоренные методы оценки… op. cit., c. 11.
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Пробы Штанге и Генчи являются функциональными тестами, направленными на
оценку потребностей организма в адекватном кислородном обеспечении и способности
противостоять гипоксии13. При проведении указанных проб в обеих группах были
показаны результаты выше средних значений, что отражает достаточный уровень
функционирования систем доставки и утилизации кислорода, при этом при сравнении
означенных параметров исследуемых в группах статистически значимых различий
выявлено не было.
В исследованиях сердечно-сосудистой системы ЧСС считают наиболее
лабильным показателем системы кровообращения, который изменяется в результате
самых разнообразных воздействий – эмоций, действия физических и химических
факторов внешней среды, болезней, мышечной деятельности и т.д. Вместе с тем ЧСС
относится также к одному из самых доступных для контроля показателю. Для более
полной оценки состояния сердечно-сосудистой системы дополнительно используют
показатели динамики артериального давления. В спортивной медицине применяются
следующие показатели гемодинамики: ударного и минутного объёма сердца,
сосудистого сопротивления, скорости кровотока и др.14. В настоящей работе
установлено, что основные параметры сердечно-сосудистой системы (ЧСС,
артериальное давление, УО, МОК и др.) в обеих группах не выходят за пределы
физиологических значений.
Адаптационные возможности организма обеспечиваются скоординированными
во времени и пространстве и соподчиненными между собой специализированными
функциональными системами. При этом, главной адаптивной системой,
лимитирующей умственную и физическую работоспособность, является сердечнососудистая система, которая согласно теории Р. М. Баевского является интегративным
показателем функционального состояния физиологических систем организма и играет
ведущую роль в обеспечении процессов адаптации к внешним факторам 15. Эта роль
определяется, прежде всего, её функцией транспорта кислорода16 и основных
источников энергии для клеток и тканей, при этом данный механизм занимает важное
место в процессах адаптации.
Дефицит кислорода и энергетических ресурсов является сигналом, запускающим
всю цепь регуляторных приспособлений, формирующих необходимый адаптационный
потенциал (АП) системы кровообращения на новом уровне, при этом поддержание
достигнутого уровня функционирования системы кровообращения осуществляется за
счёт определённого напряжения регуляторных механизмов17. Полученные в ходе
исследования результаты отражают достаточно низкий уровень адаптационных
способностей сердечно-сосудистой системы у студентов ГрГМУ, судя по значениям
13

В. И. Дубровский, Спортивная медицина…, op. cit., c. 512.
Н. М. Баламутова, Педагогический контроль физического состояния студентов по результатам
исследования функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, Н. М. Баламутова,
Физическое воспитание студентов, № 1/ 2013, c. 7-11.
15
Р. М. Баевский, Оценка адаптационных… op. cit., c. 236.
16
В. В. Зинчук, Кислородсвязывающие свойства крови, Lap Lambert Academic Publishing, 2012, с. 167.
17
А. В. Шаханова, Функциональные и адаптивные изменения сердечно-сосудистой системы студентов
в динамике обучения, А. В. Шаханова (и др.), Вестник Адыгейского государственного университета,
№ 9/2008, c. 57-67.
14
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АП, УФС, индекса Робинсона. При этом у лиц, имеющих хронические заболевания
и противопоказания к некоторым видам физических нагрузок, компенсаторноприспособительные возможности системы кровообращения ниже, чем у практически
здоровых студентов.
Выводы
Основные параметры функционального состояния сердечно-сосудистой системы
у студентов Гродненского государственного медицинского университета не выходят за
границы физиологического диапазона, при этом адаптационные способности системы
кровообращения находятся на достаточно низком уровне. У лиц, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, наблюдается более низкий
уровень функциональных возможностей и адаптационного потенциала сердечнососудистой системы в сравнении со студентами основного учебного отделения.
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В статье рассматриваются функциональные возможности сердечно-сосудистой системы у студентов
Гродненского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: студенты, сердечно-сосудистая система, адаптационный потенциал.
FUNCTIONAL CAPABILITIES OF BLOOD CIRCULATORY SYSTEM OF 18-20 YEARS OLD
STUDENTS GOING IN FOR PHYSICAL CULTURE
Summary
The article discusses the functional state of cardiovascular system of Grodno State Medical University students.
Key words: students, cardiovascular system, adaptive capacity.

RÓŻNICE W SKOKU STARTOWYM TECHNIKĄ GRAB I TRACK
NA PODSTAWIE ANALIZY KINEMATYCZNEJ
FAZY LOTU PŁYWAKÓW
dr inż. Leszek Nosiadek*, dr Andrzej Nosiadek**
Wprowadzenie
Skok startowy jest obok nawrotu i płynięcia ważnym elementem wyścigu
pływackiego. Czas skoku startowego na krótkich dystansach (50m) może stanowić nawet
10% całkowitego czasu pokonania dystansu1. Jego prawidłowe wykonanie i wykorzystanie
może więc zarówno skrócić czas całego wyścigu, jak i pomóc zawodnikowi w uzyskaniu
przewagi względem innych zawodników na początkowych metrach dystansu. Pływacy
wykorzystują podczas skoku startowego jedną z dwóch technik: Grab lub Track. Skok
techniką Grab polega na umieszczeniu obu nóg i rąk z przodu słupka. Ręce chwytają jego
przednią krawędź, wewnątrz lub na zewnątrz obu nóg. Skok techniką Track polega na
umieszczeniu jednej stopy na przedniej krawędzi słupka i drugiej z tyłu na podpórce, z rękami
ułożonymi podobnie, jak w technice Grab. Ponieważ obie techniki są nadal stosowane
podczas zawodów, a publikacje nie wskazują jednoznacznie na przewagę jednej z nich,
autorzy prowadzą coraz dokładniejsze badania obu rodzajów skoków startowych, również
z wykorzystaniem analizy biomechanicznej.
Porównanie dwóch rodzajów skoków startowych Track i Grab, opisali V. B. Issurin
i O. Verbitsky2, analizując wyniki uzyskane przez zawodników na igrzyskach olimpijskich
w Sydney w 2000 roku. Porównywali czas reakcji zawodników oraz wydajność startu na
podstawie czasu pokonania 15 pierwszych metrów dystansu, wykorzystując oficjalne wyniki
zawodów i pomiary wykonane przez Australijski Instytut Sportu. Z analizy statystycznej
wynikało, że „lepszym” startem okazał się skok typu Track.
Wpływ treningu oporowego na skok startowy typu Grab, Track i Track z zamachem
ramion badali i analizowali R. V. P. Breed i W. B. Young3. Do rejestracji wykorzystali
kamerę oraz platformę dynamometryczną. Na podstawie analizy kinematycznej (11-punktowy
model ciała) oraz dynamicznej (siła reakcji podłoża) wyznaczono różne parametry
kinematyczne (m. in. czas kontaktu ze słupkiem, czas lotu, czas skoku, długość lotu, prędkość
w momencie odbicia od słupka, kąt odbicia, kąt wejścia do wody) i dynamiczne (m.in.
pionową i poziomą siłę reakcji podłoża, pionowy i poziomy impuls siły). Stwierdzono wpływ
treningu na poprawę prędkości odbicia (głównie poziomej) zawodników dla skoku Track,
kąta odbicia, wzrost długości lotu oraz poziomego impulsu siły reakcji podłoża. Opisany
w pracy trening oporowy miał mniejszy wpływ na skok Track z zamachem ramion
i najmniejszy dla techniki Grab. Kąt odbicia podany przez autorów dla skoku Grab (od -5,1°
*

Zakład Biomechaniki, Wydział WFiS, AWF w Krakowie.
Zakład Wychowania Fizycznego, PWSZ w Tarnowie.
1
E. W. Maglischo, Swimming fastest, Human Kinetics, Champaign 2003.
2
V. B. Issurin, O. Verbitsky, Track start vs. grab start: evidence of the Sydney Olimpic Games,
[w:] Proceedings of the IX International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, (red.)
J. C. Chatard, University of Saint-Etienne, France 2002. s. 213-218.
3
R. V. P. Breed, W. B. Young, The effect of a resistance training programme on the grab, track and swing
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do 8,1°) był mniejszy, niż dla skoku Track (od 10,1° do 13,3°), co oznaczało, że odbicie
wykonywane przez zawodników w skoku Track było bardziej skierowane w dół, a w skoku
Grab w przód.
Analizę kinematyczną oraz porównanie skoków Track i Grab przeprowadzili i opisali
B. Jorgič i wsp.4. Do rejestracji skoków wykorzystali aparat cyfrowy, a do analizy
specjalistyczne oprogramowanie. Zostały wyznaczone wybrane parametry kinematyczne
(m.in. długość i czas lotu, kąt odbicia, kąt wejścia do wody, prędkość środka masy ciała
w momencie odbicia, prędkość stawu biodrowego w momencie odbicia). Autorzy nie znaleźli
statystycznie istotnie różnic pomiędzy wyznaczonymi parametrami kinematycznymi dla obu
rodzajów startu poza kątem odbicia, dlatego nie wskazali, który z nich ma przewagę z punktu
widzenia osiągnięcia przewagi na starcie. Długość lotu dla skoku Grab (3,21m) była średnio
o 0,23 m większa niż dla skoku Track (2,98 m). Podobnie czas lotu dla skoku Grab (0,33s)
był średnio o 0,10s większy niż dla skoku Track (0,23s). Kąt odbicia dla skoku Grab (33,67°)
był średnio o 10,34° większy niż dla skoku Track (23,33°), natomiast kąt wejścia do wody dla
skoku Grab (33,33°) był większy o 4° niż dla skoku Track (29,33°).
Badanie wpływu parametrów kinematycznych ciała oraz aspektów nerwowomięśniowych na skok startowy typu Grab opisali D. Detanico i wsp.5. Do rejestracji skoków
wykorzystali kamerę oraz platformę dynamometryczną, a do analizy 7-punktowy model ciała
i specjalistyczne oprogramowanie. Zostały wyznaczone takie parametry kinematyczne, jak:
czas i długość lotu, maksymalna wysokość osiągnięta przez staw biodrowy, kąt odbicia
i wejścia do wody. Stwierdzono korelacje statystycznie istotne pomiędzy kątem odbicia,
a długością i czasem lotu, a także maksymalną wysokością stawu biodrowego i czasem lotu.
Średnie arytmetyczne dla skoku Grab najważniejszych parametrów wyniosły: długość lotu
=3,3 m, czas lotu =0,40s, kąt odbicia =20,0°, kąt wejścia do wody =39,1°, maksymalna
wysokość stawu biodrowego =1,40 m. Autorzy zwrócili uwagę, że najważniejsze parametry
skoku Grab to kąt odbicia i maksymalna wysokość stawu biodrowego.
Różnice w parametrach kinematycznych pomiędzy skokiem Grab i Track dla obu płci
u młodych zawodników greckich badali V. Thanopoulos i wsp.6. Do rejestracji skoków
wykorzystali kamerę, a do analizy kinematycznej specjalistyczne oprogramowanie.
Do porównania obu technik startowych zostały wyznaczone takie parametry kinematyczne,
jak: czas i długość lotu, prędkość pozioma w fazie lotu, kąt wejścia do wody, czas reakcji.
Stwierdzono, że mężczyźni mieli większe wartości wszystkich parametrów kinematycznych
dla skoku Grab w porównaniu do skoku Track, z wyjątkiem prędkości lotu i kąta wejścia
(czas lotu 0,42 vs. 0,41s, długość lotu 3,21 vs. 3,14 m, kąt wejścia 44,22° vs. 43,85°). Kobiety
miały również większe wartości wszystkich parametrów kinematycznych dla skoku Grab
wporównaniu do skoku Track, z wyjątkiem czasu lotu (czas lotu 0,38 vs. 0,38s, długość lotu
2,82 vs. 2,73 m, kąt wejścia 45,18° vs. 44,79°). Autorzy wskazywali, że mężczyźni mieli
znacznie lepsze wyniki w czasie lotu i długości lotu w porównaniu z kobietami dla skoku
4

B. Jorgić et al., The kinematic analysis of the grab and track start in swimming, Physical Education and Sport,
Vol. 8, No. 1/2010, s. 31-36.
5
D. Detanico et al., Kinematical and neuromuscular aspects related to performance during the swimming start.
Portuguese Journal of Sport Sciences, Vol. 11, No. 2/2011, s. 199–201.
6
V. Thanopoulos et al., Differences in the Efficiency Between the Grab and Track Starts for Both Genders
in Greek Young Swimmers, Journal of Human Kinetics, No. 32/2012, s. 43-51.
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Grab (czas lotu 0,42 vs. 0,38s, długość lotu 3,21 vs. 2,82 m). W przypadku skoku Track,
mężczyźni mieli znacznie lepsze rezultaty w zakresie długości lotu (3,14 vs. 2,73 m). Analiza
wyników dla obu rodzajów skoku nie doprowadziła do wskazania żadnych znaczących różnic
w wartościach parametrów kinematycznych. Dlatego autorzy stwierdzili, że żadna
z porównywanych technik skoku startowego nie wykazała wyższości względem drugiej.
Analizę biomechaniczną obu skoków startowych (Grab i Track) przeprowadzili
również C-Y. Lee, C-F. Huang i C-W. Lee7. Do rejestracji skoków wykorzystali dwie
kamery, a do analizy 9-punktowy model ciała i specjalistyczne oprogramowanie. Do
porównania obu technik startowych zostały wyznaczone takie parametry kinematyczne, jak:
czas odbicia, czas i długość lotu, kąt odbicia i prędkość pozioma odbicia, kąt wejścia do wody
i prędkość pozioma wejścia do wody, najwyższe położenie środka masy ciała nad wodą. Skok
Grab charakteryzował się w stosunku do skoku Track dłuższym czasem i długością lotu
(0,34 vs. 0,29s, 3,25 vs. 3,07m), mniejszymi kątami odbicia i wejścia do wody (-3,9 vs. -6,4°,
37,6° vs. 40,9°) oraz mniejszą wysokością maksymalną środka masy ciała nad wodą (1,17 vs.
1,19 m). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między obiema technikami skoku w
odniesieniu do czas i długości lotu, kąta i prędkości odbicia, kąta i prędkości wejścia do wody
oraz najwyższego położenia środka masy ciała nad wodą. Skok Track miał środek masy ciała
na słupku bardziej z tyłu i krótszy czas odbicia, niż skok Grab. Autorzy stwierdzili, że
trenerzy powinni rozważyć indywidualne różnice w parametrach kinematycznych przy
podejmowaniu decyzji, która z tych dwóch technik startowych powinna być używana przez
zawodnika.
Celem niniejszej pracy była ocena różnic pomiędzy trzema rodzajami skoku
startowego (Grab, Track bez podpórki i Track z podpórką) z wykorzystaniem analizy
kinematycznej na podstawie rejestracji filmowej o podwyższonej częstotliwości.
Przeprowadzone w pracy badania miały charakter pilotażowy.
Materiał i metody
W badaniach uczestniczyło czworo studentów II roku studiów magisterskich na
kierunku Wychowanie Fizyczne, należących do sekcji pływania AZS AWF w Krakowie
(3 kobiety i 1 mężczyzna) w wieku 23-24 lat (tab. 1).
Tabela 1.
Dane antropometryczne badanych osób
K1

K2

K3

M

Wiek [lat]

23

23

24

24

Wysokość ciała [m]

1,73

1,64

1,74

1,85

57

61

76

64
Masa [kg]
Źródło: opracowanie własne

Badania polegały na wykonywaniu na sygnał (dźwiękowy i optyczny) skoków
startowych do wody trzema technikami (Grab, Track bez podpórki, Track z podpórką), po
których badani mieli pokonać jak najszybciej dystans 15 metrów. Podczas skoku Track bez
7

C-Y. Lee, C-F. Huang, C-W. Lee, Biomechanical analysis of the grab and track swimming starts, [w:] 30th
Annual Conference on Biomechanics in Sports, (red.) E. J. Bradshaw, A. Burnett, P. A. Hume. ISBS, Melbourne
2012, s. 369-372.
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podpórki noga zakroczna nie mogła opierać się na podpórce, natomiast podczas skoku Track
z podpórką zawodnicy mogli wykorzystać podczas odbicia podpórkę znajdująca się na słupku
startowym. W sumie każdy z badanych, po krótkiej rozgrzewce, wykonał trzy skoki startowe
do wody, każdy ze skoków - inną techniką. Przed rozpoczęciem badań zawodnicy zostali
oznaczeni niezmywalnym markerem w płaszczyźnie strzałkowej (z boku), w wybranych
punktach anatomicznych ciała (środek stawu ramiennego, środek stawu biodrowego), w celu
późniejszej identyfikacji tych punktów na poszczególnych klatkach filmu.
Skoki startowe zostały zarejestrowane na filmie z częstotliwością 120Hz przy użyciu
aparatu cyfrowego Casio Exilim EX-FH25, ustawionego na statywie z boku słupka
w odległości ok. 5 m. Na filmie zarejestrowano również ramę kalibracyjną, którą stanowił
prostokąt o znanych wymiarach, wykonany z profili aluminiowych, w celu późniejszego
wyznaczenia osi układu współrzędnych i określenia w nim położenia punktów oznaczonych
na ciele badanych osób.
Wykorzystując dwupunktowy model ciała i program komputerowy SkillSpector
v.1.3.2, wyznaczono wartości pięciu wybranych parametrów kinematycznych dla każdego
skoku: czas lotu (tlot - czas od oderwania palców stóp od słupka startowego do zetknięcia
palców rąk z powierzchnią wody), długość lotu (Llot - odległość pozioma od ściany basenu do
miejsca zetknięcia palców rąk z powierzchnią wody), maksymalną wysokość stawu
biodrowego nad powierzchnią wody w fazie lotu (Hbmax), położenie kątowe tułowia na
początku fazy lotu (αp - kąt pomiędzy tułowiem, a poziomem w momencie oderwania palców
stóp od słupka startowego), położenie kątowe tułowia na końcu fazy lotu (αk - kąt pomiędzy
tułowiem, a poziomem w momencie zetknięcia palców rąk z powierzchnią wody). Kąt
przyjmował wartości dodatnie, jeśli staw ramienny znajdował się względem osi pionowej
powyżej stawu biodrowego (tułów pochylony w górę), a ujemne, jeśli poniżej (tułów
pochylony w dół).
Wyniki badań
W tab. 2 umieszczono wartości czasu lotu (tlot) i długości lotu (Llot), a także
maksymalnego położenia pionowego stawu biodrowego (Hbmax) nad powierzchnią wody dla
czworga zawodników i każdego rodzaju skoku startowego do wody.
Tabela 2.
Czas lotu, długość lotu i maksymalna wysokość stawu biodrowego w fazie lotu
Parametr

tlot [s]

Llot [m]

Hbmax [m]

Rodzaj skoku
startowego
Grab

K1

K2

K3

M

0,29

0,21

0,21

0,28

Track bez podp.

0,25

0,18

0,20

0,28

Track z podp.

0,31

0,22

0,19

0,32

Grab

3,02

2,68

2,67

3,13

Track bez podp.

2,83

2,55

2,55

3,07

Track z podp.

2,92

2,77

2,62

3,28

Grab

1,21

1,13

1,18

1,26

Track bez podp.

1,16

1,12

1,30

1,30

1,23

1,15

1,26

1,37

Track z podp.
Źródło: opracowanie własne
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Czas lotu wszystkich zawodników mieścił się w przedziale od 0,18 do 0,32s. U trojga
zawodników (K1, K2, M) najdłuższe czasy zanotowano podczas skoku Track z podpórką,
a najkrótsze podczas skoku Track bez podpórki. U jednej zawodniczki (K3) skok Grab
charakteryzował się najdłuższym, a skok Track z podpórką najkrótszym czasem lotu.
Długość lotu zawodników mieściła się w przedziale od 2,55 do 3,28 m, przy czym
u wszystkich zawodników była najmniejsza dla skoku Track bez podpórki. U dwóch
zawodniczek (K1, K3) największe długości lotu zanotowano dla skoku Grab, a u dwojga
(K2, M) dla skoku Track z podpórką.
Maksymalna wysokość położenia stawu biodrowego mieściła się w przedziale od 1,12
do 1,37 m. U wszystkich zawodników dla skoku Track z podpórką odnotowano wyższe
pionowe położenie stawu biodrowego w porównaniu do skoku Grab. Maksymalne pionowe
położenie stawu biodrowego dla skoku Track bez podpórki kształtowało się różnie u czworga
zawodników względem pozostałych rodzajów skoków.
Jedyny mężczyzna w grupie badanych uzyskiwał większe długości lotu (od 0,11 do
0,66 m), a także dłuższe czasy lotu (od 0,07 do 0,13s), w stosunku do pozostałych
zawodniczek za wyjątkiem jednej (K1), która osiągała zbliżone wartości czasu lotu. Również
maksymalna wysokość położenia stawu biodrowego była nieznacznie większa niż
u pozostałych zawodniczek.
Na wykresie 1 przedstawiono wartości położenia kątowego tułowia (αp) na początku
fazy lotu dla czworga zawodników i każdego rodzaju skoku startowego do wody.
Wykres 1.
Położenie kątowe tułowia na początku fazy lotu (αp [°])
30
22
20
10

15
6
Grab

0

Track bez podp.
K1

K2

K3

-1
-2 M
-3

-10
-20
-30

-24

-20 -19

Track z podp.

-17

-26 -26

Źródło: opracowanie własne

Jedna zawodniczka (K1) wszystkie trzy rodzaje skoków startowych wykonała
ustawiając tułów na początku fazy lotu pod różnymi kątami, ale do góry, przy czym
najbardziej poziomo (największe pochylenie tułowia) zanotowano dla skoku Grab (6°),
a najbardziej pionowo dla skoku Track z podpórką (22°). Dwie zawodniczki (K2, K3) miały
dla wszystkich trzech rodzajów skoków tułów pochylony w dół (od -17° do -26°)
w momencie rozpoczęcia fazy lotu, natomiast jeden zawodnik (M) wszystkie trzy rodzaje
skoków rozpoczynał przy tułowiu ustawionym niemal poziomo (od -1° do -3°).
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Na wyk. 2 przedstawiono wartości położenia kątowego tułowia (αk) na końcu fazy lotu
dla czworga zawodników i każdego rodzaju skoku startowego do wody.
Wykres 2.
Położenie kątowe tułowia na końcu fazy lotu (αk [°])
K1

K2

K3

M

0
-5
-10
-15
Grab
-20

Track bez podp.

-25

Track z podp.

-30
-35
-40

-32

-34
-37

-39

-45

-30

-28
-32 -31

-30

-42 -41 -42

Źródło: opracowanie własne

Położenie kątowe tułowia na końcu fazy lotu w momencie kontaktu palców z wodą
wszystkich zawodników mieściło się w przedziale od -28 do -42. U dwóch zawodniczek
(K2, K3) tułów był ustawiony najbardziej pionowo (-32°) dla skoku Grab, a najmniej
pionowo dla skoku Track z podpórką, przy czym różnice w wartościach kątów dla wszystkich
trzech rodzajów skoków nie były duże (nie przekraczały 4°). Na końcu fazy lotu najbardziej
pionowo tułów ustawiał zawodnik (M), przy czym charakteryzował się również
najmniejszymi różnicami pomiędzy trzema rodzajami skoków (1°) spośród wszystkich
badanych.
Zakończenie
Wyniki badań własnych w dużym stopniu potwierdzają indywidualizację wartości
parametrów kinematycznych uzyskiwanych przez różne osoby podczas trzech analizowanych
rodzajów skoków startowych. Z tego powodu należy zgodzić się z zaleceniami części
badaczy8,9,10, że wybór stosowanej techniki startowej powinien zależeć od wartości
parametrów kinematycznych uzyskiwanych dla konkretnego zawodnika.
Czas lotu w przytoczonych wcześniej publikacjach8,9,10 był większy dla skoku Grab
w porównaniu do skoku Track, natomiast w badaniach własnych odwrotnie - najdłuższe czasy
lotu notowano u trojga zawodników (K1, K2, M) dla skoku Track z podpórką. Jedynym
wyjątkiem była zawodniczka K3, u której skok Grab charakteryzował się najdłuższym, a skok
Track z podpórką najkrótszym czasem lotu. Wartości czasu lotu dla skoku Track z podpórką

8

B. Jorgić et al., The kinematic analysis…, op. cit., s. 31-36.
V. Thanopoulos et al., Differences in the Efficiency…, op. cit., s. 43-51.
10
C-Y. Lee, C-F. Huang, C-W. Lee, Biomechanical analysis…, op. cit., s. 369–372.
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pomiędzy badaniami własnymi, a publikacjami były zbliżone, natomiast dla skoku Grab dużo
niższe (nawet o 0,17s).
Większa długość lotu dla skoku Grab w porównaniu do skoku Track z podpórką
wskazywana w kilku publikacjach8,9,10, została tylko częściowo potwierdzona w badaniach
własnych u dwóch zawodniczek (K1, K3), natomiast u dwojga pozostałych (K2, M)
obserwowano zależność odwrotną.
Maksymalna wysokość położenia stawu biodrowego nad wodą była w badaniach
własnych większa dla skoku Track z podpórką niż dla skoku Grab i zgodna z wynikami C-Y.
Lee, C-F. Huang i C-W. Lee10, a co do wartości zbliżona również do D. Detanico i wsp.11,
choć nieznacznie mniejsza.
Największe różnice w wynikach badań własnych wybranych parametrów
kinematycznych pomiędzy badanymi oraz rodzajami skoków startowych obserwowano dla
kątów odbicia (od -26° do 22°). Znalazło to potwierdzenie również w piśmiennictwie - część
autorów podawała, że większe wartości kąta odbicia notowano w skoku Track względem
skoku Grab (m.in. R.V.P. Breed i W.B. Young12), a inni twierdzili odwrotnie (m. in. B. Jorgič
i wsp.8, C-Y. Lee, C-F. Huang i C-W. Lee10).
Rozbieżność wyników wystąpiła również dla kątów wejścia do wody. Chociaż
większość autorów przedstawiła wyniki, z których wynikało mocne pochylenie tułowia w tym
momencie skoku, to już nie była zgodna, w którym rodzaju skoku startowego pochylenie było
większe. B. Jorgič i wsp.8 oraz V. Thanopoulos i wsp.9 wskazywali na większe kąty, a więc
również pochylenie tułowia dla skoku Grab, natomiast C-Y. Lee, C-F. Huang i C-W. Lee10
dla skoku Track. Niejednoznaczne pod tym względem były również wyniki badań własnych.
Wnioski
1. Wartości wybranych parametrów kinematycznych wyznaczone dla każdego rodzaju
skoku startowego różniły się między sobą u każdej z badanych osób.
2. Na podstawie analizy wyników badań nie udało się rozstrzygnąć, który rodzaj skoku
startowego (Grab, Track bez podpórki, Track z podpórką) był najkorzystniejszy dla
zawodnika.
3. W celu wyboru optymalnego rodzaju skoku startowego, analizę kinematyczną należy
przeprowadzić osobno dla każdego zawodnika (indywidualnie).
4. W dalszych badaniach należy znacznie zwiększyć liczbę badanych osób oraz
przeprowadzić
analizę
większej
liczby
parametrów
kinematycznych
charakteryzujących skok startowy.
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Streszczenie
Celem niniejszej pracy była ocena różnic pomiędzy trzema rodzajami skoku startowego (Grab, Track bez
podpórki i Track z podpórką). W badaniach uczestniczyło czworo studentów Wychowania Fizycznego,
należących do sekcji pływania AZS AWF w Krakowie (3 kobiety i 1 mężczyzna) w wieku 23-24 lat.
Przeprowadzono rejestrację filmową przy użyciu aparatu cyfrowego o podwyższonej częstotliwości (120Hz),
ustawionego na statywie z boku słupka. Na podstawie analizy kinematycznej wyznaczono: czas lotu, długość
lotu, maksymalną wysokość stawu biodrowego nad powierzchnią wody, kąt początkowy i końcowy tułowia w
fazie lotu. Wartości wybranych parametrów kinematycznych wyznaczone dla każdego rodzaju skoku startowego
różniły się między sobą u każdej z badanych osób. Na podstawie analizy wyników badań nie udało się
rozstrzygnąć, który z trzech rodzajów skoku startowego, był najkorzystniejszy dla zawodnika. W celu wyboru
optymalnego rodzaju skoku startowego, analizę kinematyczną należy przeprowadzić osobno dla każdego
zawodnika (indywidualnie).
Słowa kluczowe: Skok startowy, Grab, Track, analiza kinematyczna, pływanie, biomechanika.
DIFFERENCES IN GRAB AND TRACK START TECHNIQUE BASED ON KINEMATIC ANALYSIS
THE PHASE OF FLIGHT
Summary
The aim of this study was the evaluation the differences between the three types of swimming start technique
(Grab, Track without the use of support and Track with support). Four students of Physical Education, belonging
to the swimming section AZS AWF (3 women and 1 man) aged 23-24 years participated in this study. Recording
a movie was performed using a digital camera with a high frequency (120Hz), set on a tripod on the side of the
block. On the basis of kinematic analysis determined: flight time, flight length, maximum height of the hip above
the water surface, the angle of the start (takeoff angle) and end (entry angle) of the trunk in flight phase. Values
of selected kinematic parameters determined for each type of swimming start technique differed in each of the
subjects.Based on the results of research have failed to resolve which of the three types of swimming start
technique, was most beneficial for the swimmers. To choose the optimum type of swimming start technique,
kinematic analysis should be performed separately for each competitor (individual).
Key words: Swimming start, Grab start, Track start, kinematic analysis, swimming, biomechanics.

