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WSTĘP

roblem dalszego rozwoju kultury fizycznej polega dziś w dużej mie-
J- rze na podniesieniu poziomu nauczania wychowania fizycznego już 
u jego podstaw, a więc w szkolnictwie. Z zagadnieniem tym wiąże się 
ściśle nie tylko sprawa obsadzenia etatów w szkolnictwie wszystkich 
szczebli, ale przede wszystkim obsadzenie ich ludźmi należycie przygo
towanymi do wykonywania swego zawodu. Wiadomo również, że skoro 
zakres działania nauczycieli wychowania fizycznego ma być coraz więk
szy i pełniejszy, przygotowanie ich do pracy musi ulec znacznym, głę
boko sięgającym zmianom.

Zmiany w programach nauczania wyższych szkół wychowania fizycz
nego świadczą o próbach podniesienia jakości przygotowania zawodo
wego absolwentów. Nie mamy jednak jak dotychczas, ani jednej analizy 
naukowej zmierzającej do ustalenia, który z dotychczasowych programów 
nauczania okazał się najlepszy i według którego programu najlepiej przy
gotowani są nauczyciele do przyszłej pracy dydaktyczno-wychowawczej 
w szkole. Równocześnie teoretycy wychowania fizycznego niejednokrot
nie zwracali uwagę na niedociągnięcia w przygotowaniu zawodowym na
uczycieli wychowania fizycznego1 jednak i na tym odcinku nie było 

1 Gniewkowski W., Zapowiedzi zmian w trybie kształcenia nauczycieli wy
chowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne w Szkole”, 1959, nr 7; Hądzelek K., 
O potrzebie podjęcia reformy wychowania fizycznego, „Kultura Fizyczna”, 1962, nr 4; 
Laurent owski F„ O lepsze wyniki pracy wyższych uczelni, ..Kultura Fizyczna”, 
1956, nr 11; Lazar T„ Kilka uwag na temat kształcenia nauczycieli wychowania 
fizycznego, „Kultura Fizyczna”, 1956, nr 11;
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prób naukowej analizy określającej w oparciu o badania przyczyn ich 
powstawania.

Praca niniejsza ma dać odpowiedź na pytanie, jak w świetle dzisiej
szych potrzeb i wymagań winien być przygotowany nauczyciel wycho
wania fizycznego do pracy dydaktyczno-pedagogicznej w szkole. Drogą 
wiodącą do tego celu jest analiza dotychczasowych programów naucza
nia wyższych szkół wychowania fizycznego i określenie braków, jakie 
one zawierają. Równocześnie — na podstawie wypowiedzi dyrektorów 
szkół, wizytatorów wydziałów oświaty, nauczycieli oraz spostrzeżeń au
torki — jest to ocena obecnego stanu przygotowania zawodowego nauczy
cieli wychowania fizycznego na terenie województwa krakowskiego, pró
ba wskazania podstawowych niedociągnięć na tym odcinku i możliwość 
ich usunięcia.

W bogatej literaturze psychologiczno-pedagogicznej spotykamy dwie 
główne metody traktujące o nauczycielu i roli, jaką odgrywa on na tere
nie szkoły: metodę dedukcyjną i indukcyjną 2.

2 S z n a j e r I., Pedeutologia, jej rozwój i metody. „Ruch Pedagogiczny”, 
1938—1939, nr 3, 4—5, 7, 8.

3 Piramowicz G., Powinności nauczyciela, Wrocław—Kraków 1958; K e r- 
schensteiner G., Die Seele des Erzihers und das Problem der Lehrerbildung, 
Leipzig 1930.

4 Lipska-Librachowa M., Ankieta w sprawie psychologii nauczyciela, 
„Ruch Pedagogiczny”, 1920, nr 5/6; Dzierzbicka W., O uzdolnieniach zawodo
wych nauczyciela-wychowawcy, Lwów—Warszawa 1926.

5 Mysłakowski Z., Co to jest „talent pedagogiczny?’’, Warszawa 1946; 
Szuman S., Talent pedagogiczny, Katowice 1947; Dawid J. W., O duszy nauczy
cielstwa, Warszawa 1946; Kreutz M., Osobowość nauczyciela-wychowawcy, War
szawa 1947; Baley S., Psychiczne właściwości nauczyciela-wychowawcy, Warszawa 
1946.

Przedstawicielami metody dedukcyjnej byli m. in. Platon, Grze
gorz Piramowicz czy G. K e r's c h e ns t e i n e r 3. Aultorzy ci 
stwierdzali istniejący ówcześnie stan rzeczy, wymieniali wydedukowane 
cechy nauczyciela, określali jaki być on powinien, jakie winien mieć 
cechy umysłu i właściwości charakteru.

Innymi drogami i do odmiennych wniosków doszli zwolennicy metody 
indukcyjnej: C. Huguenin, Schneider, M. Ulrich. W Polsce 
M. Lipska-Librachowa i W. Dzierzbicka4. Autorzy ci na 
podstawie zeznań, ankiet, autocharakterystyk i eksperymentów starali 
się określić cechy istotne umysłowości oraz właściwości charakteru na
uczyciela.

Zagadnieniem talentu i powołania nauczycielskiego zajmowali się mię
dzy innymi Z. Mysłakowski, S. Szuman, J. W. Dawid, 
M. Kreutz i S. Baley5.

Według Mysłakowskiego o talencie mówi się wtedy, gdy dany osobnik 
ma w danym kierunku większą łatwość i szybkość realizacji zadań, wię



I

kszą i szybszą sprawność niż inny — można wtedy powiedzieć, że talent 
przerasta w nim osobowość. Talent jest wrodzoną dyspozycją psycho
fizyczną, dzięki której działalność w określonej dziedzinie jest bardziej 
wydajna niż w innej. Mimo cech wrodzonych talent można świadomie 
doskonalić.

Ważną cechą talentu pedagogicznego jest wrodzona żywość wyobraźni. 
Z. Mysłakowski twierdzi, że mało jest wychowawców pozbawionych cał
kowicie talentu pedagogicznego, są natomiast bardzo różne stopnie uta
lentowania. Szuman, rozpatrując zagadnienie talentu pedagogicznego 
stwierdza, że nikt nie rodzi się pedagogiem. Często ludzie o różnej struk
turze psychicznej, o zupełnie sprzecznych cechach charakteru, stają się 
jednako dobrymi nauczycielami.

O zdolności czy talencie decyduje posiadanie pewnej cechy psychicz
nej w większym stopniu. Ale dana cecha jako taka nie decyduje jeszcze 
o uzdolnieniu. Szuman podkreśla, że mimo iż talent pedagogiczny nie da 
się sprowadzić do określonych i wrodzonych dyspozycji, to jednak nie
wątpliwie istnieje. Są bowiem osobnicy bardziej predestynowani do za
wodu nauczycielskiego. Dobrymi pedagogami stają się nie tylko dzięki 
wykształceniu, ale dzięki wrodzonym przymiotom, które pozwalają im 
przyswoić sobie cechy konieczne dla tego zawodu.

Analizując pojęcie zdolności Szuman stwierdza, że nie istnieje wro
dzony talent pedagogiczny jako jakaś odrębna cecha dyspozycyjna ani też 
jako jednolita struktura kilku wrodzonych cech „istotnych”, którymi od
znaczają się ludzie wykazujący później talent pedagogiczny.

Według J. W. Dawida i M. Kreutza, talent pedagogiczny wymaga za
interesowania i tkliwości dla wychowanków i cecha ta jest dla danego za
wodu zdolnością.

S. Baley jako cechy istotne, składające się na talent pedagogiczny, 
wymienia przychylność oraz „chęć i zdolność” obcowania wychowaw
czego.

W obecnym stanie wiedzy stwierdzić można, że zdolność tkwi w ukła
dzie substancji odziedziczonej. Jej dalszy rozwój zależy od warunków 
otoczenia i umiejętnego jej kształcenia. Jeżeli ta zdolność wykracza po
nad przeciętną, mówimy o talencie, a w wypadkach wyjątkowych mówi
my o zdolności genialnej. Zdolność przejawiająca się w kierunku naucza
nia i wychowawstwa nazywamy zdolnością pedagogiczną.

Zagadnienie talentu pedagogicznego można w zasadzie sprowadzić do 
zagadnienia osobowości nauczyciela.

Znaczenie wyrazu „osobowość” w terminologii psychologicznej lub 
pedagogicznej występuje w wielu różnych znaczeniach, m. in. empirycz
nym, metafizycznym i normatywnym6. Osobowość w znaczeniu empi
rycznym oznacza ogół dyspozycji psychicznych i fizycznych jednostki. 

Kreutz M., Osobowość wychowawcy [w:] Encyklopedia wychowania, t. III.
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Osobowość w znaczeniu metafizycznym rozumie się już nie jako dyspo
zycję jednostki, lecz to, co stanowi istotną treść psychiki. Przez osobowość 
w znaczeniu normatywnym rozumie się ogół tych cech, jakie zgodnie 
z wymaganiami pewnej etyki czy poglądu na świat dana jednostka po
winna posiadać.

Dla uniknięcia nieporozumień konieczne jest przyjęcie jednego z tych 
określeń. Najbardziej praktyczne okazuje się przyjęcie „empirycznego” 
terminu osobowości.

M. Grzegorzewska 7 w pracy swej twierdzi, że osobowość jest dzie
łem samokształcenia się w osiągnięciu pewnej spoistej, harmonijnej struk
tury duchowej i zachowaniem jej odmienności osobniczej, jej indywi
dualności. Rozwój osobowości kształtuje się według pewnych następują
cych po sobie stopni poznania i wartościowania zjawisk życia oraz pozna
nia i oceny swoich możliwości.

7 Grzegorzewska M., Znaczenie osobowości nauczyciela, „Chowanna”, 
1938, nr IX.

8 Pieńkowski S., Nauczyciel w oczach uczniów swojej szkoły, „Chowanna”, 
1961, nr 3.

9 Sikorski W., Dydaktyka ćwiczeń cielesnych [w:] Encyklopedia wychowania, 
t. II; tenże, O właściwy typ wychowawcy fizycznego, „Wychowanie Fizyczne”, 1935, 
nr 6; Piasecki E., O zawodzie wychowawcy fizycznego, Warszawa 1927' Kraw
czyk M., Postawa nauczyciela wychowania fizycznego w szkole, „Kultura Fizyczna”, 
1958, nr 9; Krajewski T., Poglądy młodzieży liceów pedagogicznych i ogólno
kształcących na nauczyciela wychowania fizycznego, Poznań 1961.

J. W. Dawid tak ujmuje osobowość nauczyciela: „W żadnym zawo
dzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia, jak w zawodzie nauczy
ciela. Potrzeba doskonałości, poczucia odpowiedzialności i obowiązku, 
wewnętrzna prawdziwość, moralna odwaga i ponad tym wszystkim mi
łość dusz ludzkich stanowią tło i istotę tego, co nazywa się duszą nauczy
cielstwa”.

Rozważania Dawida wskazują na istotę nauczycielskiego powołania 
i określają typ nauczyciela jako człowieka, który kocha psychikę swoich 
uczniów i jest przez nich kochany.

Wielu autorów w literaturze psychologicznej i pedagogicznej starało 
się określić, jaki powinien być nauczyciel. Dokonano także drogą wywia
dów i ankiet prób ustalenia cech pożądanych u nauczyciela. Badania tego 
typu przeprowadzili między innymi W. Dzierzbicka, M. Lipska-Libracho- 
wa, a ostatnio S. Pieńkowski8. Wszystkie badania dotyczyły usta
lenia ogólnych cech nauczyciela. W okresie międzywojennym zagadnie
niem określenia sylwetki nauczyciela wychowania fizycznego zajmowali 
się W. Sikorski i E. Piasecki, a ostatnio badania na ten temat 
prowadzili M. K r a w c z y’k i T. Krajewski9. W. Sikorski, E. Pia
secki i M. Krawczyk starali się na podstawie teoretycznych dociekań usta
lić cechy, jakimi powinien odznaczać się nauczyciel wychowania fi
zycznego.
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Według W. Sikorskiego wychowawcę fizycznego powinno cechować 
doskonałe zdrowie, wszechstronna sprawność fizyczna i przytomność 
umysłu, winien on mieć pogodne usposobienie oraz pełne zrozumienie 
psychicznych właściwości młodzieży. Powinien on także należycie wpły
wać na zachowanie młodzieży i kształtowanie jej charakterów. Poza tym 
nauczyciel wychowania fizycznego powinien odznaczać się żywym i twór
czym umysłem. Nie powinien używać alkoholu ani palić.

E. Piasecki twierdzi, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien 
posiadać zdolności i zamiłowanie sportowe, a równocześnie szerokie za
interesowanie intelektualne. Powinien znać doskonale anatomię i fizjolo
gię, odznaczać się talentem organizacyjnym, darem przekonywania i umie
jętnością propagandy. Sam zawsze pogodnego usposobienia, winien umieć 
wywoływać pogodny nastrój u innych.

Zdaniem M. Krawczyka, nauczyciel wychowania fizycznego powinien 
znać pedagogikę i psychologię ogólną, aby świadomie wychowywać, oraz 
rozwojową — aby umiejętnie różnicować oddziaływanie wychowawcze. 
W oparciu o ogólne wiadomości winien nieustannie dokształcać się i po
głębiać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności techniczne i wraz z dydak
tyką opanować metody posługiwania się poszczególnymi dyscyplinami 
wchodzącymi w zakres wychowania fizycznego. Musi znać całokształt 
zagadnień szkolnych. Musi odznaczać się spokojem, opanowaniem i kon
sekwencją postępowania. Winien być pogodny i życzliwy w stosunku do 
wychowanków.

Najbardziej wnikliwie przedstawia w swych pracach obraz nauczy
ciela wychowania fizycznego T. Krajewski, ustalając na podstawie badań 
przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej i jej poglądów ideał nauczy
ciela wychowania fizycznego.

Celem uzyskania bardziej obiektywnych danych o osobowości nauczy
ciela wychowania fizycznego, a w szczególności o jego przydatności do 
zawodu, do pracy pedagogiczno-dydaktycznej, przeprowadzono rozliczne 
badania ujmujące pracę nauczyciela wychowania fizycznego w szkole 
z rozmaitych punktów widzenia. Zbieranie materiału polegało przede 
wszystkim na przeprowadzaniu wywiadów z nauczycielami, dyrektorami 
szkół i wizytatorów okręgu szkolnego. Same opinie dyrektorów nie gwa
rantowały bowiem pełnej obiektywności wyników. Opinie te są często nie 
pozbawione momentów subiektywnych i w wielu wypadkach odzwier
ciedlają tylko ogólny sąd dyrektora o nauczycielu. Dlatego też otrzymane 
opinie konfrontowano z wypowiedziami przedstawicieli wydziałów oświa
ty i takie dopiero zostały uznane za miarodajne.

Badaniami, które dostarczyły materiału do analizy pracy dydaktycz- 
no-pedagogicznej w szkole, objęto 360 nauczycieli wychowania fizycz
nego. W pracy użyto kwestionariusza-ankiety i zastosowano metodę wy
wiadu. Ankieta była wypełniana osobiście przez autorkę niniejszej pracy. 
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Powodem zastosowania tego rodzaju metod pracy tak w stosunku do osób, 
których dotyczyła ankieta, jak również w stosunku do osób udzielających 
informacji była chęć zapobieżenia ewentualnemu mechanicznemu wy
pełnianiu ankiety względnie odpowiadaniu bez zastanowienia na zawarte 
w niej pytania. Ten sposób zbierania materiału był uciążliwy i praco
chłonny, ale wydaj e się, że zapewniał większą obiektywność. Aby zebrany 
materiał przedstawiał możliwie wszechstronną wartość, wywiady prze
prowadzone zostały w trzech płaszczyznach: z badanym nauczycielem, 
następnie z jego dyrektorem lub kierownikiem szkoły oraz z wizytato
rem w kuratorium, któremu dana szkoła podlegała.

Kwestionariusz ankiety-wywiadu składa się z czterech części. Pierw
sza zawiera pytania, w których mieszczą się dane osobowe nauczyciela, 
informacje dotyczące wykształcenia średniego, czasu rozpoczęcia i zakoń
czenia studiów wyższych, miejsca pracy, informacje na temat zdrowia 
oraz wpływu pracy w wychowaniu fizycznym na stan zdrowia. W części 
drugiej znajdują się zasadnicze wypowiedzi na temat przygotowania 
otrzymanego w WSWF. Trzecia część kwestionariusza zawiera opinię dy
rektora szkoły na temat pracy nauczyciela w szkole, określa jego walory, 
a także braki, jakie wykazuje w przygotowaniu zawodowym. Część czwar
ta zawiera opinie wizytatorów wydziału wychowania fizycznego w kura
torium okręgu szkolnego względnie inspektoratów szkolnych dzielnico
wych rad narodowych.

Przedmiotem niniejszej pracy jest materiał zebrany od 300 nauczy
cieli, gdyż tyle ankiet-wywiadów zostało uznanych za nadające się do 
analizy.

Nauczyciele objęci badaniami pracują w szkołach na terenie woje
wództwa krakowskiego. Analizowana grupa składała się z 134 kobiet 
i 166 mężczyzn. Są to absolwenci ze wszystkich czterech uczelni wycho
wania fizycznego, które istnieją w Polsce, a mianowicie z Akademii Wy
chowania Fizycznego w Warszawie oraz z Wyższych Szkół Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Dominujący procent 
stanowią absolwenci uczelni krakowskiej, gdyż badania przeprowadzone 
zostały na terenie województwa krakowskiego.

Przegląd materiału
Tabela T

Absolwenci krakowscy
Absolwenci innych uczelni

Kobiety 0//o Mężczyźni %

121
13

90,3
9,7

151
15

90,9
9,1

Razem 134 100 166 100

Analizując zebrany materiał nie brano pod uwagę rodzaju ukończonej 
uczelni, przyjmując, że wszystkie uczelnie miały jednakowe programy 
studiów; uwzględniano jedynie czas odbywania studiów. Ponadto, skoro 
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ponad 90% stanowią absolwenci krakowscy, wydaje się nieistotne roz
bijanie materiału na grupy wg miejscowości. Biorąc jednak jako pod
stawę okres ukończenia studiów, otrzymano cztery zasadnicze grupy, 
które z kolei zostały szczegółowo opracowane. Grupę pierwszą stanowią 
osoby, które ukończyły studia w latach 1927—1939 przed II wojną świa
tową, kiedy to wyższe szkoły wychowania fizycznego nie były samodziel
nymi uczelniami, a jedynie studiami wychowania fizycznego przy Uni
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie im. A. Mickiewi
cza w Poznaniu; tylko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 
była już wówczas samodzielną uczelnią. Drugą grupę stanowią osoby 
studiujące w latach 1945—1950. Studia wychowania fizycznego istniały 
w tym czasie przy akademiach medycznych, które zostały wyodrębnione 
z wydziałów lekarskich uniwersytetów. Trzecią grupę tworzą osoby, które 
studiowały w latach 1950—1954 w czasie, gdy studia wychowania fizycz
nego zostały już usamodzielnione jako wyższe szkoły wychowania fizycz
nego i posiadały 3-letni tok studiów. Ostatnią grupę stanowią absolwenci 
studiujący już według 4-letniego toku studiów w latach 1954—1960.

Przegląd materiału z uwzględnieniem podziału na grupy
Tabela II

Grupa Czas odbycia 
studiów

Kobiety % Mężczyźni % Razem

I 1927— 1939 43 32,1 29 17,4 72
II 1945— 1950 48 35,8 48 30,0 96

III 1950 — 1954 34 25,4 63 38,0 97
IV 1954 — 1960 9 6,7 26 15,6 35

Stosunkowo małą liczebność grupy IV tłumaczyć należy tym, że tylko 
nieliczni absolwenci ostatnich lat studiów pracują na terenie wojewódz
twa krakowskiego, a ponadto znaczny procent z nich zatrudniony jest 
w służbie zdrowia w ośrodkach rehabilitacyjnych.

W omawianiu materiału w niektórych wypadkach, gdzie zróżnicowa
nie płciowe nie odgrywa istotnej roli, będą uwzględnione cztery zasad
nicze grupy, bez podziału na kobiety i mężczyzn. Jednak w zasadniczych 
kwestiach wyniki podawane będą z uwzględnieniem tego zróżnicowania.

Badania niniejsze mają również zilustrować, jak przedstawia się pro
blem chorób zawodowych u badanych nauczycieli wychowania fizycz
nego. Dlatego też jedno z końcowych pytań zadawanych nauczycielom 
dotyczyło ich stanu zdrowia oraz przebiegu chorób, które były wynikiem 
pracy zawodowej w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Na tym miejscu pragnę złożyć podziękowanie wszystkim tym, którzy 
umożliwili mi zebranie materiału i okazali zrozumienie dla mojej pracy, 
a w szczególności: doc. drowi H. Smarzyńskiemu, wiz. mgr M. Mrocz
kowskiej, mgr J. Peterowej, mgrowi J. Cierniakowi oraz wszystkim dy
rektorom szkół krakowskich i nauczycielom wychowania fizycznego.



Rozdział I

PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W WYŻSZYCH SZKOŁACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W pierwszych latach powojennych po przeprowadzeniu reform orga
nizacyjnych i po zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb kadrowych 

kraju, uczelnie wychowania fizycznego zwracały cały wysiłek w kierunku 
podniesienia jakości przygotowania swoich absolwentów. Celem uzyska
nia coraz lepszych wyników w kształceniu fachowców wychowania fi
zycznego uczelnie dążyły do wypracowania coraz lepszych i skuteczniej
szych metod nauczania, polepszenia warunków nauki, stawiając równo
cześnie studentom coraz większe wymagania.

W programach swych uczelnie zakładały, że absolwent wyższej szkoły 
wychowania fizycznego powinien być jak najpełniej przygotowany za
równo do wychowania młodzieży, jak i prowadzenia ćwiczeń fizycznych. 
Obok ogólnego przygotowania fizycznego student zdobywał umiejętności 
specjalizacyjne w obranym kierunku uzależnionym od zamiłowania i wro
dzonych zdolności.

Z praktyki wiadomo, że mimo poprawy warunków nauczania, nie 
wszyscy absolwenci stali się wartościowymi nauczycielami. Powodował 
to między innymi nie zawsze odpowiedni dobór kandydatów oraz sam 
program studiów. W toku studiów można dostrzec pewne niedociągnięcia 
w mętodach i formach pracy. Uczelnie nie zawsze umiały dostosować 
programy nauczania do potrzeb życia.

W latach 1950—1958 program studiów wychowania fizycznego był 
trzykrotnie zmieniany. Dopiero w roku akad. 1951—1952 wprowadzony 
został jednolity plan 3-letnich studiów dla wszystkich wyższych szkół 
wychowania fizycznego. Równocześnie ujednolicono programy nauczania. 
W roku 1954/1955 wprowadzono studia 4-letnie, by już w roku następ
nym dokonać w nich dalszych zmian. Trzyletni plan studiów uwzględniał 
potrzeby sportu i szkoły. Wprowadzono obowiązkową specjalizację spor
tową. Bezpośrednim powodem takiego kierunku kształcenia było plano
wanie zatrudnienia — znaczna część absolwentów wyższych szkół wycho
wania fizycznego miała pracować również w zrzeszeniach sportowych. 



13

Program z tego okresu był przeładowany. Zakładał on wszechstronne 
przygotowanie przyszłego nauczyciela i równocześnie trenera sportowe
go; tego rodzaju organizacja toku studiów nie mogła dać oczekiwanych 
rezultatów, gdyż stawiała przed studentami zbyt wysokie wymagania. 
Program ten faworyzował wyraźnie kierunek wyczynowy, co musiało 
odbić się niekorzystnie na przygotowaniu dydaktycznym nauczyciela. 
W związku z tym zaistniała konieczność przedłużenia studiów do 4 lat. 
Wprowadzenie 4-letniego toku studiów nastąpiło, jak wspominano, 
w roku akademickim 1954/1955, a na Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie o rok wcześniej.

W 4-letnim planie studiów uwzględniono przede wszystkim przygo
towanie nauczycieli wychowania fizycznego do pracy w szkole. Zwięk
szona też została ilość godzin teorii wychowania fizycznego, metodyki, 
pedagogiki oraz liczba godzin praktyk lekcyjnych. W grupie przedmiotów 
nadobowiązkowych została wprowadzona specjalizacja w zakresie lecz
nictwa sportowego oraz specjalizacja sportowa. Wprowadzone zostały 
specjalne godziny na seminaria magisterskie, poza tym duży nacisk poło
żono na dobrą organizację praktyk pedagogicznych. Ponownych zmian 
w programie dokonano w roku 1958/1959. Wprowadzono wówczas na III 
roku wykłady i ćwiczenia z głównych zagadnień i kierunków filozofii, 
a boks został przesunięty do grupy przedmiotów do wyboru. W następ
nym roku wprowadzono do planu studiów jako przedmiot dodatkowy bio
logię lub fizykę z chemią. Zaliczenie przedmiotu dodatkowego daje pra
wo nauczania w szkole podstawowej w klasach IV-—VII.

Warto tu nadmienić, że zagadnienie to nie było należycie doceniane 
i tylko niewielki procent studentów studiował drugi przedmiot. Pew
nym usprawiedliwieniem mogło być stosunkowo duże obciążenie zaję
ciami obowiązkowymi i wynikająca z tego niechęć do obarczania się do
datkową pracą przez cztery lata studiów. Sekcja wychowania fizycznego 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego wysuwała nawet postulaty, aby 
w związku z wprowadzeniem przedmiotu dodatkowego przedłużyć studia 
do 5 lat.

Przy analizie badanego materiału dokonano podziału na .4 zasadnicze 
grupy. Podstawę podziału stanowiły 4 warianty programu studiów po
chodzące z 4 okresów, na jakie podzieliliśmy w uwagach wstępnych dzia
łalność szkoleniową wyższych szkół wychowania fizycznego w Polsce.

Bardzo istotną sprawą rzucającą się w oczy przy porównaniu planów 
studiów jest zagadnienie tygodniowego obciążenia studentów w poszcze
gólnych wariantach. Zagadnienie to ilustruje tab. III.

Ilość zajęć waha się w granicach od 29 do 40 godz. tygodniowo. Jak 
wynika z tabeli, 45 godzin występuje jedynie w II sem. w programie 
3-letnim studiów. Ponadto widać, że przeciętne obciążenie zajęciami 
w przedwojennym planie studiów było mniejsze, wynosiło bowiem 24— 
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36 godz. tygodniowo. Właśnie owo przeładowanie programu 3-letniego 
było jedną z przyczyn, dla których przedłużono studia o jeden rok.

Próbując ocenić ogólnie obecny 4-letni program studiów i nie biorąc 
na razie pod uwagę wyników badań podanych w następnych rozdziałach, 
można stwierdzić, że wciąż jeszcze istnieje znaczna dysproporcja pomię
dzy przygotowaniem „teoretycznym” i praktycznym studentów wycho
wania fizycznego, zwłaszcza w zakresie metodyki nauczania. Porównanie 
czasu poświęcanego na usprawnienie fizyczne studenta z czasem przezna
czonym na przygotowanie metodyczne i organizacyjne do przyszłej pracy

Obciążenie zajęciami w poszczególnych wariantach programu 
(w godzinach na tydzień)

Tabela III

I r. II r. III r.
I

tr.
II
tr.

III 
tr.

IV
tr.

V
tr.

VI
tr.

VII
tr.

VIII
tr.

IX 
tr.

I K 35 27 36 25 26 29 24 31 24
I M 35 29 36 27 25 28 24 31 24

I II III IV V VI VII VIII
sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem.

II K 34 33 29 29 32 36 _
II M 34 34 29 30 33 36 — —

III K 36 41 33 30 32 28 — —
III M 40 45 43 40 34 33 —
IV K 31 32 31 36 30 29 29 3
VI M 28 34 36 40 35 34 31 3

w szkole wypada bardzo niekorzystnie dla tego ostatniego. Trudno twier
dzić, że usprawnienie fizyczne studentów nie jest sprawą istotną, nie
mniej jednak z pewnością kładzie się za mały nacisk na przygotowanie 
metodyczne. Taką sytuację obserwuje się w gimnastyce, lekkiej atletyce 
czy pływaniu. Najprędzej można usprawiedliwić to zjawisko w pływaniu, 
gdzie poziom sprawnościowy, jaki reprezentują kandydaci na wyższe 
uczelnie wychowania fizycznego, jest bardzo niski. W takiej sytuacji 
większość studentów I roku trzeba uczyć pływania od podstaw, co wy
maga znacznego nakładu czasu, a wobec szczupłego wymiaru godzin prze
znaczonych na pływanie nie pozostawia dużych możliwości przygotowa
nia studentów w zakresie metodyki nauczania. W związku z tym w więk
szości wypadków przygotowanie metodyczne z gimnastyki, lekkiej atle
tyki i gier sportowych ciąży na praktykach pedagogicznych prowadzo
nych przez pracowników Zakładu Metodyki również w bardzo niewiel
kim wymiarze godzin. Dobre przygotowanie przyszłego nauczyciela pod 
względem metodycznym jest sprawą trudną i skomplikowaną, wymaga-



Tabela IV a
Zajęcia fakultatywne. Obozy szkoleniowe. Praktyki

L. p. IV Dyscypliny fakultatywne 
(przykładowe)

Kurs 
(rok)

Ilość 
godzin

V Obozy szkoleniowe 
i wędrowne

Sem. Tyg.
VI Praktyki 
pedagogiczne 

nazwa praktyki
Kurs 
(rok) Tyg. nazwa przedwojenna 

VII Egzaminy państw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Praktyki z zakresu doskonalenia 1. Zimowy obóz szk. 1. Praktyki pedagog. 1. Mistrzowstwa
sportowego 6 g (tyg.) dla sport. na I r. (102 g.) 2 3 w czasie zajęć I, II, 10 ZSRR
I klasy 93 (tyg.) I-IV 900 szkolnych III (400 g)

2 Przygotowanie do pracy pozalek- 2. Letni obóz szkol. 2. Praktyka pedagog. 2. Teoria i metodyka
cyjnej I-II 100 I r. (204 g.) 2 6 poza zajęciami wych. fizycznego

szkolnymi
(w szkole podst.) III 6

3 Chór I-IV 250 3. Zimowy obóz szk. 3. Praktyka pedagog. 3. Pedagogika
II r. (102 g.) 4 3 na obozach

pionierskich III 4
4 Indywidualne nauczanie gry na 4. Letni obóz szkol. 4. Praktyka pedagog.

instrumentach muzycznych I-IV 250 II r. (136 g.) 4 4 w szkole poza za-
jęciami szkolnymi IV 18

5 Kino-film-praktyka II-III 80 5. Letni obóz wędrow.
6 Łyżwiarstwo figurowe II-III 70 II r. (60 g) 4 10
7 Wioślarstwo I 40 dni 38
8 Kolarstwo I-II 60
9 Sport motorowy II-III 100 6. Letni obóz szkol.

10 Strzelectwo I-II 60 III r. (102 g.) 6 3
11 Budowa urządz. sport. III 60
12 Tańce narodowe i towarzyskie III 100
13 Bibliotekarstwo I-1V 60



Tabela IV b
Obozy letnie i zimowe

L. p. Nazwa przedmiotu
Podział na 
semestry

Godzin 
w tym

Przykładowy podział na kursy 
i semestry

I kurs II kurs III kurs

Eg
za


m

in
ów •JL '£2

'Z? °

so
'O CuO

10
2

cu
"o -*-»  ar

£ oN ‘O T3 ar se
m

. II
sem.

III
sem.

IV
sem.

V 
sem.

VI
sem.

N 3 o £ # N a O £ ►—< godzin w tygodniu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Zimowy obóz szkoleniowy 
Narciarstwo i metodyka naucz. 2,4 204 10 194

3 tyg. 3 tyg.
34 34

2 Zimowy obóz wędrowny (fakultatywnie) odbywa się w V sem. w okresie ferii zimowych 48 godz.

1
Letni obóz szkoleniowy 
Lekkoatletyka z met. naucz. 6 2,4,6 194 10 184

6 tyg, 4 tyg. 5 tyg.
1-6 14 14

2 Pływanie, skoki do wody i metodyka nauczania 6 2,4,6 114 10 104 — — 12 — 6 — 6
3 Zesp. gry sportowe i metodyka nauczania — 2,4,6 64 10 54 — — 6 — 4 — 4
4 Gimnastyka z metodyką nauczania — 6 12 4 8 — — — — — — 4
5 Gry i zabawy ruchowe, gry terenowe — 6 18 4 14 — — — — — — 6
6 Turyzm — 4 120 22 18 80 — — — 10 — —

z tego — — 522 60 382 80 — 34 — 34 — 34



Tabela IV
Plan nauczania Instytutu Pedagogicznego Wychowania Fizycznego (ZSRR)

Lp. Nazwa przedmiotu

Podział na semestry Ilość godzin w tym
Przykładowy podział na kursy i semin.

I kurs. II kurs. III kurs. IV kurs.

Eg
za

m
i

nó
w

1

Za
lic

ze
ń

O
gó

łe
m

W
yk

ła


dy Za
ję

ci
a 

la
bo

ra
t.

Za
ję

ci
a 

pr
ak

t. 
se

m
in

.

1 se
m

.
19

 tyg
.

2 se
m

.
16

 tyg
.

3 se
m

.
18

 tyg
.

4 se
m

.
13

 tyg
.

5 se
m

.
18

 tyg
.

6 s
em

.
10

 ty
g. s K

W
CO 

C- rH 8 se
m

.
12

 tyg
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Historia KPZR (Komunist. Partii ZSRR) 2,4 1,3 220 120 _ 100 3 4 3 4 _ _ _
2 Ekonomia polityczna 4,6 3,5 150 80 — 70 — — 2 3 2 4 5
3 Materializm dialektyczny i historyczny 6,8 5 140 70 — 70 — — — — 2 4 5
4 Psychologia ogólna i rozwojowa 3 — 88 68 — 20 — 4 2 — — — —
5 Higiena szkolna i ćwiczeń fizycznych 5 4 124 60 26 38*) — — 2 2 2 — —
6 Pedadogika 4 — 100 50 — 50 — — 3 3 — — —
7 Historia pedagogiki 6 — 72 54 * 18 — — — — 2 4 —
8 Film dydaktyczny — 5 36 — 36 — — — — — 2 — —
9 Teoria i metodyka wychowania fizycznego 6 5,5 146 64 — 82 — — — 4 4 2 —

10 Seminarium specjalne z pedagogiki, metodyki
lub psychologii (do wyboru) — 8 36 — — 36 — 4 — — — — 3

11 Chemia 2 1,2 100 50 50 — 3 4 — — — — CS —
12 Anatomia człowieka 1,2 1,2 160 60 100 — 6 — — — — — C —
13 Fizjologia człowieka 4,5 3,4 190 100 90 — — — 4 4 4 — O —
14 Kontrola lekarska i gimnastyka lecznicza 8 6,8 115 60 55 — — — — — — 4 - 6
15 Historia i organizacja kult, fizycz. (w okresie W)

zajęć szkolnych) 8 — 72 50 — 22 — — — — — — tuO —
16 Gimnastyka z metodyką nauczania 8 2, 4, 6,8 400 30 — 370 4 4 4 2 4 4 CS 6
17 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe 'O

(w czasie obozu szkol.) — (6) (12) (4) — (8) — — — — — — OJ —
18 Lekkoatletyka z metod, nauczania: 1 82 — — 82 4 — — — — Q< —

(w okresie zajęć szkolnych) — 3,6 150 30 — 120 2 — 2 — 2 4
CS —

(w okresie obozu szkol.) (6) (2, 4, 6) (194) (10) — (184) — — — — — — 44 —
19 Gry sportowe z met. nauczania: >»

(w okr. zajęć szkol.) 8 (2, 4, 6,8) 320 30 ■ — 320 4 4 2 4 2 4 4
(w okr. obozu szkol.) — (2, 4, 6) (64) (10) — (54) — — — — — — 44 —

20 Gry i zabawy z met. nauczania:
(w okr. zajęć szkol.) — 4,5 60 14 — 46 — — — 2 2 — CU —

21 Narciarstwo z metodyką nauczania:
5 — 38 20 — 18 — — — — 2 — _

(w okr. obozu szkol.) — (2,4) (204) (10) • — (194) — — — — — — _
22 Łyżwiarstwo z metodyką nauczania: 3 2 90 12 — 79 2 2 2 — — — _
23 Pływanie z metodyką nauczania:

(w okr. zajęć szkol.) — — 64 10 — 54 — 2 2 — — — —
(w okr. obozu szkol.) (6) (2, 4 6) (114) (10) — (104) — — — — — — —
(w okr. obozu szkol.) — — (40) (22) — (18) — — — — — — —

24 Turyzm — (4) (80) — — (80) — — — — — —
25 Wędrówka 4 1, 2, 3 140 — — 140 2 2 2 2 — — —
26 Przygotowanie specjalne (specjalizacja) — 1 48 — — 48 3 — — — — — —

Ilość godzin zajęć szkolnych 3171 1032 357 1782 33 30 30 30 30 30
(726) (70) — (656)

Ilość prac kursowych 2 — — — — — — — — 1 1
Ilość egzaminów 23/2 — — — 1 3 2 5 3 4/2 5
Ilość zaliczeń 36/14 — — —* 6 6/4 5 6/5 5 4/5 4

') Zajęcia praktyczne z higieny 38 godz. prowadzone są w czasie praktyk poza zajęciami szkolnymi.



Tabela V 
Trzyletni program studiów „Deutsche Hochschule fur Kórperkultur” w Lipsku

Lp. Nazwa przedmiotu
I rok II rok III rok

I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
W Ćw W Cw W Cw W j Cw W Cw W Cw

1 Materializm dialektyczny i hist. 2 1,5 1 1,5 2 _
2 Organizacja kultury fizycznej 1 — — — — — — — 1 — _ _
3 Teoria wych. fiz. — — 1 — 1 1 1 1 1 — — —
4 Ekonomia poli yczna kapitał. — — — — — — 1 1,5 — — — —
5 Ekonomia polityczna socjaliz. — — — — — -- — — 1 0,5 — —
6 Historia wych. fiz. — — 1 — 1 1 1 1 — — _ _
7 Pedagogika 1 — — 2 1 1 — — — — — —
8 Anatomia 2 1 2 —
9 Biochemia 1

10 Biomechanika ruchu — — 1 — — 1 — — — — — —
11 Chemia fizjologiczna 1 •1 1 1
12 Fizjologia — — 2 1 1 — 1 — — — — —
13 Mechanika ruchu — — 1
14 Pierwsza pomoc i masaż — — 2 tyg. — — — — — — — — —
15 Budowa urządzeń sp rtowych 1 — — — — — — — • — — — —
16 Język rosyjski — 2 — 2 — 2 — 2 — — — —
17 Język zachodni — — — — — — — — 2 — —

0 5 218 Gimnastyka 2 — 1
5

1
1 1 — o — —

19 Gimnastyka przyrządowa — 2 — 2 2 — 2 1 2
20 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe 1 — ' — — — — — — _ __ _
21 Lekkoatletyka — 2 — 2 — 2 — 1 _ 1 _
22 Gry i zabawy — 1 — — — — — — _ _ _
23 Pływanie — 1 — 1 — 2 — 1 1 _ _
24 Podnoszenie ciężarów — 1 — — — — — — — _ _
25 Sporty wodne — — — 2 — — — — _ _ _
26 Żeglarstwo — 2 — — — — — — — — — —
27 Zespołowe gry sportowe 2 _ 2 _ 2 1 1 0

28
2 2

Technika pracy naukowej 1 — _ _ 1 1 _ 1
29 Praktyki lekcyjne — 2 _ 2 _ — 2 230 Sport do wyboru (szermierka, judo, boks) — — _ _ _ 2 _ 2 231 Terenoznawstwo — _ _ _ _ 2 _
32 Technika i metodyka żeglarstwa — — _ _ _ 2 _
33 Metodyka nauczania — — — — — — — — — 2 _

Obciążenie tygodniowe — 31,5 29,5
33 24,5 19,5
28 27,5 19,5

Zajęcia obowiązkowe poza planem godzin 
I r. II sem. — obóz zimowy 2 tyg.

II r. IV sem. — obóz letni 2 tyg.
III r. VI sem. — główna praktyka
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jącą nieraz dużego nakładu pracy i czasu. Wydaje się, że należałoby ra
czej zrezygnować z wysokiego usprawienia fizycznego absolwentów, 
a lepiej przygotowywać ich pod względem metodycznym. W tym celu 
winno się nieco inaczej i bardziej racjonalnie ustawić zajęcia dydaktyczne 
w zakresie najważniejszych dyscyplin praktycznych.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy plan obecny jest opracowany 
tak, aby w pełni przygotować przyszłego nauczyciela do pracy w szkole. 
W oparciu o materiał zebrany w tej rozprawie dokonano analizy mającej 
dać odpowiedź na to pytanie. Ogólnie stwierdzić trzeba, że należałoby 
jeszcze rozszerzyć wiadomości z pedagogiki, dydaktyki i metodyki na
uczania wychowania fizycznego, bardziej podkreślić ich związek z przed
miotami teoretycznymi, jak np. biologia, fizyka, fizjologia czy anatomia. 
Jest rzeczą oczywistą, że powiązanie przedmiotów teoretycznych ze ściśle 
fachowymi jest rzeczą trudną, ale kwestia ta odgrywa niewątpliwie do
niosłą rolę i wymaga właściwego rozwiązania celem uzyskania lepszych 
rezultatów w pracy dydaktycznej wyższych uczelni.

Dla lepszego zobrazowania braków w organizacji toku studiów uczelni 
polskich, dokonano krótkiego przeglądu i porównania organizacji stu
diów wychowania fizycznego w ZSRR, NRD i Anglii. W Związku Ra
dzieckim jako przykład posłuży program studiów Instytutu Pedagogicz
nego Wychowania Fizycznego k Studia w tym Instytucie trwają 4 lata, 
zajęcia odbywają się według załączonego planu (tab. IV).

Ciekawie przedstawia się w tym planie zagadnienie praktyk pedago
gicznych. Praktyki tego typu odbywają się w czasie zajęć szkolnych na 
I, II, III roku studiów i wynoszą 400 godzin. Praktyki pedagogiczne poza 
zajęciami szkolnymi na III i IV roku (kursie) prowadzone są w ustalo
nym przez Instytut czasie i uzgodnione z wydziałem oświaty. Praktyki 
w czasie zajęć szkolnych odbywają się, w zależności od warunków, co 
tydzień w wymiarze 4—6 godz. W wypadku braku dostatecznej ilości 
szkół na miejscu, praktyki te prowadzą studenci w szkołach w sąsiednich 
miastach i wioskach. Poza tym każdy student zobowiązany jest w czasie 
studiów do odbycia nie mniej niż dwu praktyk fakultatywnych w wy
miarze 100 godzin. Ponadto studenci Instytutu odbywają zajęcia praktycz
ne z psychologii rozwojowej, pedagogiki, higieny szkolnej i szczegóło
wej oraz metodyki prowadzone na terenie szkoły. Program Instytutu 
przewiduje również przygotowanie do pracy pozalekcyjnej, prowadzone 
na I i II roku.

Charakterystyczne jest, że program większości przedmiotów praktycz
nych realizowany jest częściowo w ciągu roku szkolnego, a częściowo 
w trakcie obozów szkoleniowych organizowanych w czasie wakacji. Do 
przedmiotów tych należą lekka atletyka, gimnastyka, gry zespołowe, gry

1 V czelny je plany Pedagogiczeskich Institutow Fakultet jiziczeskogo wospitanja, 
Moskwa 1959.
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i zabawy, pływanie, narciarstwo, turystyka. Przedmioty teoretyczne 
uwidocznione w planie studiów w Instytucie są w większości wypadków 
niemal identyczne jak w uczelniach polskich czy niemieckich. Przedmio
tem, który jest wykładany jedynie w ZSRR jest historia KPZR w wymia
rze 220 godzin na pierwszym i drugim roku studiów. Program radziecki 
uwzględnia również film dydaktyczny na III roku studiów.

W NRD kształci się nauczycieli wychowania fizycznego w 3-letniej 
„Deutsche Hochschule fiir Kórperkultur” w Lipsku (tab. V). Program 
tych studiów przewiduje w VI semestrze główną praktykę, w czasie 
której studenci przebywają w szkołach. Ponadto studenci od I—V seme
stru odbywają praktyki lekcyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 
W programie niemieckim, mimo iż studia trwają tylko trzy lata, a prak
tycznie dwa i pół roku, gdyż ostatni semestr wypełnia wspomniana już 
praktyka główna, wprowadzono do programu technikę pracy naukowej 
do I roku studiów. W całym programie widać stosunkowo mniejszy na
cisk na usprawnienie fizyczne studentów 2.

2 Personal und Verlesungsverzeichnis Deutschen Hochschule fiir Kórperkultur 
1961/1962.

3 Dartford College of Phisical Education. Prospectus, London, County Council.
4 Dunfermline College of Phisical Education. Prospectus for 1962—1963. Wollm- 

hill — Aberden — Scotland.
5 Jordanhill College of Education. The Scottish School of Phisical Education. 

Prospectus.
6 Unwersity of Birmingham — Department of Physical Education. Information 

Pamphlet.

W Anglii kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego zapoczątko
wały na większą skalę kobiety. Program tych studiów różni się zasad
niczo od poprzednio omawianych, a poza tym poszczególne uczelnie mają 
własne bardzo zróżnicowane programy co znacznie utrudnia przeprowa
dzenie jakichkolwiek porównań. Dla ilustracji przytoczymy najbardziej 
charakterystyczne:

1. Program Dartford College, które w 1949 r. zostało włączone do In
stytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Londyńskiego. Jest to kolegium dla 
kobiet3.

2. Program uczelni szkockiej Dunfermline College w Aberdeen, które 
kształciło kobiety i mężczyzn 4.

3. Program jedynego 3-letniego kursu dla specjalistów wychowania 
fizycznego w szkołach średnich i podstawowych w Szkocji. Jest to szkoła 
wychowania fizycznego Jordanhill College w Glasgow. Studium wyłącz
nie męskie 5.

4. Program 3-letniego studium wychowania fizycznego przy uniwer
sytecie w Birmingham, dla kobiet i mężczyzn 6.

Programy angielskich szkół kształcących nauczycieli wychowania fi
zycznego przedstawiają tabele VI, VII, VIII i IX.
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Programy Dartford College i Dunfermline College obejmują takie 
przedmioty jak teoria i praktyka gimnastyki, teoria i praktyka gier (ho
kej, lacrosse, koszykówka kobiet, krykiet, tenis), taniec nowoczesny, tańce 
narodowe i salonowe, pływanie, lekka atletyka, obozownictwo oraz teoria 
i praktyka nauczania w szkołach elementarnych i średnich. Charaktery-

Dartford College
Tabela VI

Przedmiot

I rok II rok III rok

Trymestr Trymestr Trymestr

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Pedagogika 12 12 12 24 24 24 36 36 24
2. Ćwiczenia zdrowotne
3. Teoria wychowania

— 12 12 12 12 12 12 12 —

fizycznego
4. Praktyka nauczania

12 12 12 12 12 12 12 12 —

i hospitacje 2 
tyg.

1
tydz.

6 
tyg.

— — 6 
tyg.

2 
tyg.

2 
tyg.

5. Anatomia 24 24 24 24 24 24 — — —
6. Fizjologia
7. Szkolne ćwiczenia re

habilitacji i pierwsza

24 24 24 24 24 24

pomoc — — 12 12 12 12 — — —
8. Praktyka w klinice — — — 48 24 — — — —
9. Gimnastyka 24 24 24 24 24 24 24 24 24

10. Tańce 36 36 36 36 36 36 36 36 36
11. Lekka atletyka 12 12 12 — — — — — 12
12. Pływanie 24 — 24 12 — 12 12 — 12
13. Gry 48 48 60 36 36 36 36 36 36
14. Specjalne studia:

Sztuka, Biologia czło
wieka, Muzyka, Ćwi
czenia muzyczno-ru- 
chowe, Kierunki dra
matyczne

24 24 24 24 24 24 24 24 24

styczna jest bardzo duża ilość godzin przeznaczonych na tańce. Z przed
miotów teoretycznych program zawiera anatomię, fizjologię, biologię, hi
gienę, język angielski, sztukę i muzykę. Program obejmuje również gim
nastykę korektywną i fizjoterapię. Praktyki w Dunfermline College od
bywane są w czasie wakacji łącznie w wymiarze 7 tygodni na I i II roku.

W skład przedmiotów wykładanych w Jordanhill College wchodzi ana
tomia, fizjologia i teoria ruchu, higiena ogólna i szkolna, ćwiczenia korek
tywne, psychologia, język angielski, fonetyka. Obowiązkowe ćwiczenia: 
lekka atletyka, gry (krykiet, rugby, piłka nożna, hokej), gimnastyka, pły
wanie. Poza tym do indywidualnego wyboru: koszykówka, boks, tańce na-

2 Rocznik Naukowy WSWF 
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rodowe, tenis, piłka wodna. Duży nacisk położony jest na praktykę na
uczania.

W studium birminghamskim obowiązują następujące przedmioty: ana
tomia, fizjologia, historia i zasady wychowania fizycznego, gimnastyka, 
organizacja wychowania fizycznego łącznie z pomiarami i testami, tech
nika sprawności fizycznej obejmująca biochemię. Nadto do wyboru są: 
historia sportu i tańca. Z ćwiczeń dla mężczyzn obowiązują: gimnastyka, 
pływanie, tańce towarzyskie, lekka atletyka lub pływanie zawodnicze,

Tabela VII 
Dunfermline College of Physical Education

3-letni kurs dyplomowy

Ilość tygodni w szkole 32—33 tyg.

Całkowita ilość godzin;
1. Anatomia i fizjologia 480 godz.
2. Ćwiczenia szkolne lecznicze 640 godz.
3. Pedagogika i psychologia 512 godz.
4. Ćwiczenia zdrowotne 288 godz.
5. Praktyki lekcyjne 160 godz.
6. Teoria praw i obowiązków obywatelskich 352 godz.
7. Muzyka 288 godz.
8. Dokształcanie głosowe 32 godz.

Przedmioty praktyczne
1. Gimnastyka 544 godz.
2. Tańce 800 godz.
3. Gry 960 godz.
4. Pływanie 288 godz.
5. Lekka atletyka 96 godz.

Przedmioty teoretyczne
1. Teoria gimnastyki 384 godz.
2. Teoria tańców 160 godz.
3. Teoria gier 32 godz.
4. Teoria pływania 64 godz.
5. Teoria lekkiej atletyki 128 godz.
6. Sztuka i dramat 288 godz.
7. Anatomia stosowana 192 godz.
8. Pierwsza pomoc 32 godz.
9. Praktyka nauczania 300 godz.

10. Studia kliniczne 22 godz.
Praktyki szczegółowe
Praktyka nauczania: kolejne zajęcia w przedszkolu, w szkole
Praktyki wakacyjne
I rok — 2 tygodnie obóz

II rok — 2 tygodnie fizjoterapii w szpitalu
— 3 tygodnie ciągłej praktyki nauczania w średniej 

szkole w klasach wyższych
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Tabela VIII
Jordanhill College

3-letni kurs
Ilość okresów w sesji

I II III

Wychowanie fizyczne
Anatomia 80
Fizjologia — 90 —
Wychowanie zdrowotne — — 30
Teoria (gier + wychowanie fizyczne) 60 120 150
Gry; ćwiczenia 150 90 150
Gimnastyka 120 150 150
Pływanie 60 30 30
Tańce 30 30 30
Akademia
Język angielski 60 30
Wymowa 30 30 —
Świat współczesny — 30 —
Wychowanie religijne 30 — —
Muzyka 30 — —
Zawodowe
Pedagogika 60
Psychologia , — 60 —
Praktyka nauczania 180 180 180
Godziny wychowawcze 60 60 120

Razem godz.: 900 900 900

Tabela IX
Uniwersytet w Birmingham

3-letnie
Studium Wychowania Fizycznego I rok II rok III rok

Anatomia 2 godz. tyg. _
Fizjologia 2 godz. tyg. — —
Zręczność i technika sprawności fizycz-
nej — 2 godz. tyg. 1 godz. tyg.
Organizacja kultury fizycznej — 1 godz. tyg. 1 godz. tyg.
Historia i zagadnienia wychowania fi-
zycznego — 1 godz. tyg. 1 godz. tyg.
Gimnastyka bez przyrządów i stosowana — 1 godz. tyg. 2 godz. tyg.
Historia sportu
Historia tańca do wyboru —

1 godz. tyg.
1 godz. tyg. —

2*
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tenis lub krykiet, piłka nożna albo rugby, obozownictwo łącznie z żeglar
stwem i alpinizmem.

Dla kobiet obowiązkowe są: gimnastyka, pływanie, tańce towarzyskie, 
taniec nowoczesny, lekka atletyka lub tenis, hokej albo koszykówka i — 
podobnie jak u mężczyzn — obozownictwo. Szczególny nacisk kładzie się 
na sprawność techniczną i dlatego studium nie obejmuje metodyki naucza
nia wychowania fizycznego w szkole.

Z uwagi na dużą odrębność programów angielskich oraz inny podział 
roku akademickiego (trymestry, a nie — jak u nas — semestry) nie brano 
pod uwagę szkół angielskich przy porównaniu obciążenia tygodniowego 
studentów. W każdym bądź razie stwierdzić można, że największą liczbą 
zajęć obciążeni są studenci polscy, pomimo że w NRD studia trwają 
tylko 3 lata.

Tygodniowe obciążenie studentów
Tabela X

Uczelnia
Mężcz.

I r. II r. III r. IV r.

I
sem.

II
sem.

III
sem.

IV
sem.

V
sem.

VI
sem.

VII
sem.

VIII
sem.Kobiety

Instytut Ped. WF
ZSRR — 33 30 30 30 30 30

prak
tyka 30

Deutsche Hoch
schule fur Kór
perkultur NRD

M 31 —
2

29 —
2

33
124 —
2

19 —
2 prak-

K 28 27 —
2

19 —
2

tyka

WSWF
M
K

28
31

34
32

36
31

40
36

35
30

34
29

31
28

3

Porównując te dane trzeba równocześnie podkreślić, że w programie 
szkół polskich najmniejsza ilość godzin przeznaczona jest właśnie na prak
tyki pedagogiczne, ten tak istotny element kształcenia przyszłych nau
czycieli. Zarówno program radzieckiego Instytutu, jak i program nie
miecki przewiduje praktykę pedagogiczną trwającą cały semestr (ZSSR — 
VII sem., NRD — VI sem.). Natomiast program polski przewiduje jedynie 
na III roku w V semestrze 3 tygodnie praktyki w szkole podstawowej 
oraz na IV roku w VII semestrze 3 tygodnie praktyki w szkole średniej. 
W czasie praktyki pedagogicznej w szkole student zaznajamia się z obo
wiązkami nauczyciela, jego działalnością, z pracą wychowawcy klaso
wego. Zaznajamia się także z programem lekcyjnym, uczy się brać czynny 
udział w zebraniach rady pedagogicznej, w pracach organizacji społecz
nych, politycznych, w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, 
w pracach szkolnego koła sportowego itp.



Rozdział II

PRZYDATNOŚĆ NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA TERENIE SZKOŁY
W ŚWIETLE WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Przedmiotem badań była, jak już wspominaliśmy, 300-osobowa grupa 
nauczycieli w wieku od 22 do 68 lat. Wszyscy ukończyli wyższe studia 

wychowania fizycznego i pracowali jako nauczyciele wychowania fizycz
nego w szkołach podstawowych, średnich i zawodowych. Ankieta prze
prowadzona była według pytań zawartych w kwestionariuszu. Przeciętny 
wiek badanych w 1961 r. (rok przeprowadzania wywiadu) kształtował 
się następująco:

W grupie I wynosił 49,3 lat, rozpiętość wieku wahała się od 42 do 
69 lat u kobiet, u mężczyzn od 42 do 68 lat. W grupie II przeciętny wiek 
wynosił 36,6 lat, rozpiętość wieku u kobiet wahała się od 28 do 50 lat, 
u mężczyzn od 30 do 50 lat. W grupie III przeciętny wiek wynosił 28,4 lat, 
,u kobiet rozpiętość wieku wahała się od 25 do 37 lat, u mężczyzn od 26 
do 33 lat. W grupie IV przeciętny wiek wynosił 25,8, rozpiętość wieku 
wahała się od 22 do 25 lat u kobiet i 22 do 29 lat u mężczyzn.

Ogólnie biorąc, w całym badanym materiale większość stanowią lu
dzie młodzi względnie będący w pełni sił, zdolni do jak najlepszego wy
konywania zawodu. Dużą rozpiętość granicy wieku powodują raczej jed
nostki, natomiast średnia wieku, zwłaszcza w grupach II, III, IV jest 
zupełnie niska, o czym świadczy fakt, iż zdecydowana większość bada
nych nie ukończyła 37 lat. Przekrój pochodzenia socjalnego badanej grupy 
ilustruje tab. XI.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzące z inteligencji pracu
jącej, duży procent jest także dzieci nauczycieli. Absolwentów, których 
matki pracują zawodowo, jest stosunkowo mały procent; obrazuje to 
tab. XII.

Z zestawienia tego wynika, że stosunkowo najwięcej absolwentów 
miało matki bez zawodu. Kilkanaście procent stanowią matki-nauczycielki 
lub matki pracujące w jakimś innym zawodzie. W związku z zawodem 
rodziców różnie kształtowały się warunki materialne badanych. Stosun-
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Pochodzenie społeczne badanych nauczycieli
Tabela XI

Grupa
Int.

prac. % Naucz. % Rob. % Rze- 
mieśl. % Wolne

zaw. % Roln. %Ilość 
osobn.

I 72 33 45,7 8 11,1 11 15,4 8 11,1 8 11,1 4 5,6

II 96 48 50,0 12 12,5 16 16,7 7 7,3 5 5,2 8 8.3

III 97 39 40,2 5 5,2 18 18,6 17 17,5 7 7,2 11 11,3

IV 35 9 25,8 8 22,8 4 11,4 4 11,4 3 8,6 7 20,0

Tabela XII 
Zawód matki badanych nauczycieli

Grupa
Naucz. % Inny 

zawód % Bez 
zawodu %Ilość 

osobn.

I 72 7 9,7 1 ■ 1,4 64 88,9

II 96 10 10,4 12 12,5 74 77,1

III 97 6 6,2 8 8,2 83 85,6

IV 35 5 14,3 2 5,7 18 51,0

Tabela XIII
Warunki materialne badanych nauczycieli w czasie studiów

Grupa
Ilość 

osobn.
bd % db % śred. % złe %

I 72 1 1,4 36 50,0 27 37,5 8 11,1

II 96 1 1,1 55 57,2 33 34,4 7 7,3

III 97 2 2,1 54 55,7 40 41,2 1 1,0

IV 35 1 2,9 21 60,0 13 37,1 — —

kowo największy procent absolwentów miało warunki materialne dobre, 
około 30% warunki średnie, najmniejsze procentowo grupy miały wa
runki bądź złe, bądź bardzo dobre. Ilustruje to tab. XIII.

Spośród badanych absolwentów zdecydowaną większość ma wy
kształcenie ogólne, a tylko niewielki procent pedagogiczne i zawodowe 
(tab. XIV).

Większa liczba badanych w grupie II i III jest spowodowana tym, że 
6 osób miało równocześnie wykształcenie ogólne i pedagogiczne względnie 
zawodowe.
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Wykształcenie średnie badanych nauczycieli
Tabela XIV

Grupa
Ogóln. % Ped. % Zaw. %Ilość 

osobn.

I 72 61 84,6 11 15,4 - —

II 96 4-5 85 84,2 12 11,9 4 3,9

III 974-1 72 73,5 8 8,1 18 18,4

IV 35 20 57.1 6 17,2 9 25,7

Dalsza część ankiety zawiera odpowiedzi nauczycieli na temat przy
czyny wyboru kierunku studiów. Niewątpliwie największa ilość nau
czycieli wybrała ten kierunek z zamiłowania względnie z zainteresowania, 
a tylko niewielki procent osób znalazło się na studiach przez przypadek. 
Największy procent przypadkowo studiujących wychowanie fizyczne 
obserwujemy w grupie II, co można tłumaczyć tym, że studia osób nale
żące do tej grupy przypadają w latach 1945—1950, czyli na okres zaraz 
po zakończeniu II wojny światowej. W tym okresie wiele osób na skutek 
niemożności obrania kierunku studiów według zamiłowania czy zainte
resowań zapisywało się na studia wychowania fizycznego z konieczności, 
były bowiem stosunkowo najłatwiej dostępne. Poza tym duża liczba mło
dzieży miała z powodu wojny zaległości w studiach, a ukończenie stu
diów wychowania fizycznego pozwalało na względnie szybkie, bo w prze
ciągu zaledwie 3 lat, zdobycie zawodu. Omawiane zagadnienie ilustruje 
tab. XV.

W rubryce ostatniej, mówiącej o innych przyczynach, nauczyciele po
dawali np. „brak warunków na dłuższe studia” czy też „szybkie reakty
wowanie uczelni po działaniach wojennych” Tego rodzaju powody przy 
wyborze studiów obserwuje się jedynie w grupach pierwszej i drugiej.

Jeśli się weźmie pod uwagę miejsce pracy badanych nauczycieli 
(tab. XVI) widać, że największy procent, prawie we wszystkich grupach, 
pracuje w szkolnictwie zawodowym. Nieco mniej zatrudnionych jest 
w szkołach ogólnokształcących, wyjątek stanowi tu grupa IV, gdzie naj
mniejszy procent zatrudnionych jest w szkolnictwie ogólnokształcącym, 
natomiast najliczniejsza grupa absolwentów pracuje w szkolnictwie pod
stawowym. Tłumaczyć to należy tym, że w grupie tej znajdują się absol
wenci, którzy ukończyli studia w ostatnich latach, kiedy to w szkolnictwie 
średnim ogólnokształcącym i zawodowym nie było miejsc lub było ich 
niewiele i absolwenci tej grupy musieli obejmować wolne posady w szkol
nictwie podstawowym. Większa liczebność w grupach reprezentujących 
szkolnictwo zawodowe Wynika stąd, że szkół średnich zawodowych jest 
znacznie więcej niż ogólnokształcących. Można zaobserwować tu nie-
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Przyczyny wyboru kierunku studiów wychowania fizycznego
Tabela XV

Grupa
Zamiło
wanie %

Zainte
resowa

nie
% Przy

padek %
Inne 
przy
czyny

%Ilość 
osobn.

I 72 42 58,5 24 33,3 4 5,5 2 2,7

II 96 50 52,0 22 22,9 22 22,9 2 2,2

III 97 47 45,8 32 32,9 18 18,6 — —

IV 35 18 51,5 13 37,1 4 11,4 — —

wątpliwie dodatnie zjawisko, jakim jest wzrost liczby zatrudnionych 
w szkolnictwie podstawowym. Dotychczas wychowanie fizyczne w szko
łach podstawowych w wielu wypadkach spoczywało w nieodpowiednich 
rękach; prowadzili je z konieczności nauczyciele w tym kierunku nie
przygotowani, zamieniając je niejednokrotnie na lekcje z innych przed
miotów. Ogólne zestawienie zatrudnienia badanych nauczycieli przed
stawia tab. XVI.

Wyraźny wzrost liczby absolwentów zatrudnionych w szkolnictwie 
podstawowym ilustruje tab. XVII.

Z tabeli XVII wynika, że najwięcej nauczycieli zatrudnionych jest 
w szkolnictwie zawodowym, a miahowicie w grupie I — 43%, w gru
pie II — 38,5%, w grupie III — 31,9%, w IV — 31,5%.

Tabela XVI
Miejsce pracy badanych nauczycieli

Grupa 
Ilość 

osobn.

Ogólno- 
kształc. % Zawód. % Podst. % Ped. %

I 72 21 29,2 31 43,0 14 19,4 6 8,4

II 96 34 35,4 37 38,5 15 15.6 10 10,5

III 97 23 23,8 31 31,9 36 37,1 7 7,2

IV 35 9 25,7 11 31,5 15 42,8 — —

Zasadniczym celem wywiadu było otrzymanie obiektywnej odpowiedzi 
czy przygotowanie do pracy zawodowej, otrzymane w wyższej szkole 
wychowania fizycznego było wystarczające, jeśli tak, to w zakresie ja
kich przedmiotów. Jeśli natomiast udzielający odpowiedzi uważał, że 
przygotowanie to było niewystarczające, podawał, w jakim zakresie 
przede wszystkim wystąpiły braki. Dalsze pytania dotyczyły braków 
i trudności, na jakie badany napotykał w pierwszych latach pracy dydak
tycznej w szkole, następnie — jak te braki starał się usunąć.
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Tabela XVII
Zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego 

w szkołach podstawowych

%

50

10 .

-------------------- 1 1—  , 1-----------—2- 

ÓKUpd I------------------- II------------------ III-----------------IV

Kolejna grupa pytań dotyczyła zainteresowań badanego, jego zami
łowań sportowych i kulturalnych; poza tym ankieta wysuwała pytanie 
dotyczące obecnego stanu zdrowia oraz stopnia, w jakim praca zawo
dowa wpływa na stan zdrowia.

Ostatnie pytanie dotyczyły ogólnych uwag związanych z wykonywa
niem zawodu oraz związanych z tym zagadnień. Wypowiedzi te stano
wiły jedną część ankiety i na ich podstawie dokonano analizy, w jakim 
stopniu i w jakim kierunku należałoby przeprowadzić reformę progra
mów nauczania, aby nauczyciel po opuszczeniu wyższej uczelni był jak 
najlepiej i najpełniej przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rozpatrując wypowiedzi na temat przygotowania otrzymanego na 
uczelni, podzielono je na trzy zasadnicze grupy. Pierwszą stanowiły wy
powiedzi twierdzące, że przygotowanie jest wystarczające, drugą — kwa
lifikujące przygotowanie jako słabe, wreszcie trzecią — uważające je za 
najwyżej dostateczne. W zestawieniu tym uwzględniono podział w gru
pach na kobiety i mężczyzn (tab. XVIII).

Z zestawienia tego wynika, że prawie we wszystkich grupach widać 
zdecydowaną przewagę wypowiedzi stwierdzających, że przygotowanie 
otrzymane na uczelni jest w zupełności wystarczające, wyjątek stanowi 
tylko grupa II K, gdzie wartość ta wynosi około 48%. W grupie II M — 
52% jest również wielkością stosunkowo mniejszą niż w pozostałych gru
pach. Należy bowiem pamiętać, że do grupy tej należą absolwenci, któ
rych studia przypadają w okresie dla uczelni najcięższym, zaraz po 
II wojnie światowej, w okresie gdy uczelnie nie były jeszcze samodzielne 
z wyjątkiem AWF; procent jej absolwentów jest nieistotny i nie może być 
brany pod uwagę, miały mało pracowników naukowych i dydaktycznych
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Przygotowanie nauczycieli wg opinii badanych nauczycieli
Tabela XVIII

Grupa Wystar
czające % Słabe % Dosta

teczne %Ilość 
osobn.

I K 43 33 76,7 8 18,6 2 4,7

I M 29 19 65,6 5 17,2 5 17,2

II K 48 23 47,9 11 22,9 14 29,2

II M 48 30 62,5 5 10,4 13 27,1

III K 34 28 82,5 2 5,8 4 11,8

III M 63 46 73,1 10 15,8 7 11,1

IV K 9 6 66,7 2 22,2 1 11,1

IV M 20 20 76,9 5 19,3 1 3,8

oraz bardzo trudne warunki pracy. W grupie tej można także zaobserwo
wać największy procent kwalifikujący przygotowanie jako dostateczne, 
procent ten maleje w dalszych grupach, co można uważać za zdecydo
waną poprawę przygotowania absolwentów do wykonywania ich przy
szłych obowiązków. Postęp ten ilustruje tab. XIX.

Tabela XIX
Przygotowanie dostateczne do zawodu 

wg opinii badanych nauczycieli
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Z tab. XIX wynika, że przygotowanie dostateczne w grupie I kobiet 
wynosi — 4,7%, w grupie I mężczyzn — 17,2%, w grupie II kobiet — 29,2%, 
w grupie II mężczyzn — 27,1%, w grupie III kobiet — 11,8%, w grupie III 
mężczyzn — 11,1% w grupie IV kobiet — 11,1%, w grupie IV mężczyzn — 
3,8%. Tak u mężczyzn, jak i kobiet widać wyraźną tendencję do obniża
nia się ilości dostatecznych z przygotowania zawodowego, co świadczy 
o tym, że musiała wzrosnąć ilość ocen dobrych i bardzo dobrych.

Tabela XX
Zestawienie 7o największych korzyści z przedmiotów praktycznych

wg opinii badanych nauczycieli

Lekkoatletyka 
ze* potowe yyy 
phywciruie- 
tartce

Dalszym problemem było dokładniejsze określenie, które przedmioty 
nauczyciele wykazują jako te, z jakich odnieśli największe korzyści, 
a w których odczuwali największe braki. We wszystkich grupach pod
kreślono, iż największe korzyści odniesiono przede wszystkim z gimna
styki, co jest zjawiskiem zupełnie zrozumiałym, gdyż przedmiot ten jest 
podstawą programów szkolnych. Na drugim z kolei miejscu znajduje się 
lekka atletyka, która również jest jednym z zasadniczych elementów pro
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gramu szkolnego, to samo można powiedzieć o grach zespołowych (trze
cie miejsce), dalej uplasowało się pływanie i tańce. Te ostatnie szczególnie 
podkreślane są przez kobiety. Zagadnienie to ilustruje tab. XX. Odpo
wiednie wielkości podane są łącznie dla kobiet i mężczyzn.

Z tab. XX wynika, że największe korzyści z gimnastyki odnosiło 
w grupie I — 38,8% osób, w grupie II — 38,5%, w grupie III — 46,5% 
i w grupie IV — 20% nauczycieli. Z lekkiej atletyki w grupie I — 12,5%. 
osób, w grupie II — 30,1%, w grupie IIII — 31,8% oraz w grupie IV — 
11,4% osób. Z zespołowych gier sportowych w grupie I — 11,1% osób, 
w grupie II — 32,3%, w grupie III — 27,8%, w grupie IV — 11,4% nau
czycieli. Z pływania w grupie I — 9,7% nauczycieli, w grupie II — 15,6%, 
w III grupie — 6,2% i w IV grupie 2,8% nauczycieli. Z tańców w grupie I 
— 8,3%, w grupie II — 11,5%, w III grupie 7,2% i w grupie IV — 2,8%. 
nauczycieli.

Tabela XXI
Zestawienie % największych korzyści z przedmiotów teoretycznych 

wg opinii badanych nauczycieli

------  teo/ia oą&Lna
------ anatornia
------- fiz^oto^ia
-------pedacjoc^ka 
------- i biologa

Jeśli chodzi o przydatność przedmiotów teoretycznych, to w świetle 
badanych wypowiedzi kolejność ich przedstawia się następująco: najbar
dziej podkreślano teorię ogólną, następnie anatomię, fizjologię, pedago
gikę, biologię i higienę. Krzywe ilustrujące procentowe korzyści z przed
miotów teoretycznych przedstawione są w tab. XXI, przy czym wartości 
podane są łącznie dla kobiet i mężczyzn.

Z tab. XXI wynika, że w grupie I największe korzyści z teorii ogólnej 
wskazywało 13,9% nauczycieli, z anatomii 6,9%, z fizjologii 4,2%, z peda
gogiki 1,4% oraz z higieny i biologii — 4,2% nauczycieli. W grupie II 
wskazywało największe korzyści z teorii ogólnej 10,4% osób, z anatomii — 
9,4%, fizjologii także 9,4%, pedagogiki — 5,2%, z higieny i biologii — 2,1% 
nauczycieli. W grupie III o największych korzyściach wspomniało z teorii 
ogólnej 1,1% nauczycieli, z anatomii — 12,3%, z fizjologii — 11,3%, z pe
dagogiki — 6,2% oraz z biologii i higieny — 3,1% nauczycieli. W grupie IV 
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wskazywało największe korzyści z teorii ogólnej 2,8% osób, z anatomii 
także 2,8%, z pedagogiki, fizjologii — 5,7% oraz z biologii i higieny — 
2,8% nauczycieli.

Przydatności innych nie wymienionych poprzednio przedmiotów okreś
lano rozmaicie: na ogół są to wskaźniki nie duże w porównaniu z po
przednio wymienionymi. Procentowe zestawienie wszystkich przedmiotów 
pozwoliło na uzyskanie pełniejszego obrazu przydatności wszystkich 
przedmiotów uwzględnionych programem nauczania (tab. XXII).

Z tab. XXII dokonano zestawienia korzyści, jakie stwierdzają u siebie 
nauczyciele we wszystkich podstawowych przedmiotach, przy czym wpro
wadzono tu zróżnicowanie na kobiety i mężczyzn.

Duże rozbieżności w ocenie pomiędzy kobietami i mężczyznami wyni
kają z różnicy zainteresowań (np. korzyści z zespołowych gier sporto
wych). Większe korzyści podkreślają mężczyźni niż kobiety. I grupa ko
biet — 9,1%, I grupa mężczyzn — 13,8%, II grupa kobiet — 29,2%, II grupa 
mężczyzn — 35,4%, III grupa kobiet — 17,7%, III grupa mężczyzn — 
34,3%, w IV grupie kobiet brak podkreślenia korzyści, IV grupa męż
czyzn — 15,4%.

Odmienna sytuacja występuje w zainteresowaniu tańcami, gdzie więk
sze korzyści podkreślają grupy kobiet: I grupa K — 20,8%, I grupa M — 
brak zainteresowań, II grupa K — 13,6%, II grupa M — tylko 2,1%, 
III grupa K — 11,7%, III grupa M — 4,8%, IV grupa K — brak, IV gru
pa M — 3,8% nauczycieli wykazuje korzyści.

Oprócz tych najbardziej charakterystycznych przedmiotów, jakie były 
omawiane w dwu poprzednich zestawieniach, nauczyciele podają także 
narciarstwo, które w grupie I K podaje 9,1% osób, w grupie IM— 10,3%, 
II grupa K — 2,1%, II grupa M — 6,2%, III grupa M — 11,2% oraz IV gru
pa M — 3,8% nauczycieli.

Kolejne odpowiedzi dotyczą braków, jakie nauczyciele odczuwali 
w przygotowaniu na uczelniach (tab. XXIII).

Z tab. XXIII wynika, że największa liczba osób podkreśla braki w przy
gotowaniu z metodyki nauczania gimnastyki. W grupie IM — 17,4%, 
II K — 27,6%, II M — 17,6%, III K — 5,9%, III M — 12,7% oraz IV M — 
11,6% nauczycieli. Wynika to oczywiście stąd, że metodyka jest praktycz
nie najpotrzebniejszym przedmiotem w pracy dydaktycznej w szkole, 
to też każdy pamięta o nim i o trudnościach z nim związanych. Braki 
te są jednak niewspółmiernie mniejsze w stosunku do korzyści wyniesio
nych ze studiów i to zarówno jeśli idzie o metodykę, jak i wszystkie 
inne przedmioty.

Braki w przygotowaniu z metodyki lekkiej atletyki w I grupie K po
daje 13,6% osób, w I M — 10,3%, w II K — 4,1%, w II M — 16,7%, w III M 
— 6,3%, w IV M — 3,8% osób. W podobnych procentach występują braki 
z metodyki gier zespołowych w I grupie K — 4,7%, w I M — 13,8%,
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w II K — 12,6%, w II M — 22,9%, w III K — 11,7%, a III M — 11,1% 
i w IV M — 3,8%. Z pływania natomiast wynoszą one w grupie M — 34,9%, 
w II K — 8,3%, w II M — 20,8%, w III K — 8,8% i w III M — 7,9%.

Tabela XXIV
Trudności wynikające z braku przygotowania

badanych nauczycieli
z metodyki zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki, 

gimnastyki i pływania

-— pu^won.ve

Wszystkie niemal wypowiedzi odnośnie do braków podkreślają, że 
uczelnia dała im niejako pewien zasób wiadomości teoretycznych i prak
tycznych, które trudno było, zwłaszcza na początku, wykorzystać i do
stosować do istniejących warunków pracy. Wypowiedzi w poszczególnych 
grupach nie zawsze się pokrywają. Można zauważyć, że na skutek po
prawy warunków studiów braki podkreślane w pierwszych dwóch gru
pach (I K i I M) częściowo zanikają. Najmniej braków występuje w gru
pie IV. Jedne braki z czasem częściowo ustępują innym, jednak w każdej 
grupie słuchaczy, chociaż studiowali oni w różnych warunkach, można 
zaobserwować, że są wypowiedzi, które wykazują te same braki, jak rów
nież, że absolwenci z tych samych grup, czyli z tego samego okresu, od
czuwają odmienne braki, jeśli idzie o swoje przygotowanie zawodowe. 
Wypływa to nie tylko z subiektywnej oceny badanych, ale w dużej mie
rze z różnorodnych warunków, w jakich nastąpiła konfrontacja nabytych 
wiadomości i umiejętności teoretycznych z praktyką. Wychowanie fi
zyczne jest bowiem dziedziną rozległą i bardzo specyficzną, dającą wiele 
możliwości realizowania właściwych sobie zadań, dla których trzeba zna
leźć właściwe rozwiązanie. Nie jest to bynajmniej łatwe, zwłaszcza dla 
absolwenta rozpoczynającego pracę.
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Dalsze pytania ankiety dotyczyły trudności, na jakie napotykali nau
czyciele w początkach swej pracy dydaktycznej w szkole. Trzeba stwier
dzić, że największe trudności wyłaniały się niemal u wszystkich w pla
nowaniu rozkładu materiału. Wyjątek stanowi tu jedynie grupa pierwsza 
(najstarsi wiekiem). Nie jest wykluczone, że ponieważ osoby te ukoń
czyły swoje studia stosunkowo dawno, nie bardzo jasno uświadamiają 
sobie obecnie początki pracy zawodowej. Duży procent podkreśla także 
trudności, jakie stwarzała im praca organizacyjna w szkole, oraz zwraca 
uwagę na małą ilość godzin poświęconą w czasie studiów na praktyki 
lekcyjne, co wpływa ujemnie na późniejszą pracę, zwłaszcza w pierw
szym okresie. Młodzi nauczyciele z reguły skarżą się na nieumiejętność 
planowania pracy w szkole. Charakterystyczny jest spadek — jeśli idzie 
o późniejsze grupy — ilości braków wynikających ze słabej znajomości 
metodyki lekkiej atletyki, gier sportowych, pływania i gimnastyki. Po
zwala to na wysnucie wniosków, iż na metodykę przedmiotów praktycz
nych kładzie się na uczelni coraz większy nacisk. Wymagania stawiane 
z tych przedmiotów są stale większe, co daje możność lepszego przygoto
wania nauczycieli do pracy (tab. XXIV).

Jak widać z tab. XXIV, trudności wynikające z braków w przygoto
waniu z metodyki podstawowych dyscyplin sportowych zasadniczo ma
leją. I tak braki w zakresie metodyki zespołowych gier sportowych wy
kazują kobiety w grupie I — 32,5'%, w II — 4,1%, w III — 2,9% i w IV — 0. 
Mężczyźni w grupie I —10,3%, w II — 10,4%, w III — 4,8%. Braki w me
todyce lekkiej atletyki: kobiety w grupie I — 25,6%, w III — 2,9%; męż
czyźni w grupie I — 10,3%, w II — 17,6% oraz w III — 4,8%. Z metodyki 
gimnastyki braki wykazują kobiety, w grupie I — 9,4'%, w II — 4,1%, 
w III — 2,9%; mężczyźni w grupie I — 10,3%, w II — 17,6’%, w III — 4,8%. 
Z metodyki nauczania pływania kobiety wykazują w grupie I — 4,7%, 
w II — 2,0%, w III i IV — 0. Mężczyźni w grupie I — 6,8%, w II — 12,6% 
i w III -— 3,1'%. Zmniejszenie trudności wyraźniej uwidocznione zostało 
na wykresie dotyczącym kobiet. U mężczyzn natomiast należy przyjąć, 
iż stosunkowo lepszy był poziom przed wojną, stąd też w drugiej grupie 
(studiującej bezpośrednio po wojnie) obserwujemy wzrost trudności.

Obserwując tab. XXV warto się zastanowić nad stałym wzrostem trud
ności w przygotowaniu do pracy w szkołach podstawowych i do pracy 
w złych warunkach w szkole. Najmniejszy procent osób wykazuje te 
braki w grupie I, ale też najmniej osób z tej właśnie grupy pracuje 
w szkolnictwie podstawowym. W miarę wzrostu ilości osób zatrudnionych 
w szkołach podstawowych rosną trudności wynikające z niewystarcza
jącego przygotowania do tego rodzaju pracy. Tu nasuwa się wniosek, że 
na tym odcinku przygotowanie wyniesione z uczelni pozostawia w dal
szym ciągu wiele do życzenia. Jeśli chodzi o trudności związane z pracą 
w trudnych warunkach, to zdaje się, że powstają one przede wszystkim 
w wyniku zetknięcia ze znaczną rozbieżnością pomiędzy tym, w jakich

3 Rocznik Naukowy WSWF
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warunkach prowadzi się zajęcia na uczelni, a z jakimi spotyka się nie
jednokrotnie w pracy. Praktyki lekcyjne również odbywają się bardzo 
często w szkołach dobrych, a więc takich, które mają przynajmniej dobre 
warunki do pracy, stąd czasem przykre rozczarowania w praktyce i zwią
zane z tym trudności.

Analizując następne wypowiedzi badanych nauczycieli, dotyczące spo
sobów uzupełniania braków, można stwierdzić, że w grupach I i II naj
większy procent osób uzupełniało swe wiadomości na kursach organi
zowanych przez ministerstwo; w grupie I 16%' kobiet uzupełniło swe 
braki na kursach za granicą. Forma dokształcania na kursach ustępują 
z czasem uzupełnianiu braków poprzez literaturę fachową. Dlatego też 
obserwujemy wzrost zainteresowania i korzystania z literatury facho
wej (tab. XXVI).

Tabela XXVI
Uzupełnienie braków przez nauczycieli

w toku pracy zawodowej

------z. literatury

Jak widać z tab. XXVI, wielkości procentowe w poszczególnych gru
pach kształtują się następująco: dokształcanie na kursach w grupach ko
biet wynosiło w grupie I — 53,4%, w II — 22,9%, w III — 14,7%. U męż
czyzn w grupie I — 48,3%, w II — 47,8%, w III — 11,1%.

Nauczyciele uzupełniali swe braki przez czytanie literatury fachowej: 
w grupie I kobiet — 20,9%, w II — 54,2%, w III — 44,1%, w IV — 55,6%. 
W grupie I mężczyzn — 31,0%, w II — .27,1%, w III — 55,5% oraz IV — 
57,7%.

Z innych sposobów uzupełniania wiadomości jakie podają badani nau
czyciele trzeba wymienić konsultacje z bardziej doświadczonymi nauczy
cielami oraz poszukiwanie odpowiednich form na drodze własnych do
świadczeń (tab. XXVII).

3’
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Tabela XXVII
Sposoby uzupełniania braków przez nauczycieli określone w %

Grupa Kursy • Kursy Literatura Konsultacje Własne
Ilość osób zagrań. doświadcz.

I K 43 53,4 16,3 20,9 — 9,3

I M 29 48,3 — 31,0 10,3 10,3

II K 48 22,9 — 54,2 18,8 8,3

II M 48 47,8 — 27,1 18,7 6,3

III K 34 14,7 — 44,1 11,7 5,9

III M 63 11,1 — 55,5 22,2 7,9

IV K 9 — — 55,6 11,1 22,1

IV M 26 — — 57,7 15,4 3,8

Zainteresowania kulturalne nauczycieli wychowania fizycznego (w procentach)
T a b e l.a XXIX

Grupa
Teatr Kino Litera

tura

Bele
trys
tyka

Muzy
ka Sztuka Balet Opera

Roz
rywki 
kultu
ralne

ilość 
osób

I K 43 67,4 16,3 23.2 11,6 39,5 4,2 6,9 — 6,9

I M 29 44,9 51,7 48,2 13,8 27,6 6,8 — 3,4 3.4

II K 48 64,5 41,7 41,7 20,8 37,5 14,6 6,2 4,1 6,2

II M 48 45,9 50,0 25,0 14,6 25,0 4,1 6,2 8,3 8,3

III M 63 49.2 66,6 14,3 17,4 22,2 1,5 1,5 3,1 9,3

III K 34 79,3 58,8 26,5 5,9 23,5 — 2,9 5,9 8,8

IV K 9 55,5 66,7 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 22,2

IV M 26 65,3 53,8 30,8 23,1 19,2 3,8 7,7 3,8 3,8

Uzupełnienie braków drogą konsultacji z nauczycielami bardziej do
świadczonymi podawane jest przez nauczycieli we wszystkich grupach, 
z wyjątkiem grupy I K i wynosi od 10—22%. Najmniej nauczycieli po- 
daje własne doświadczenia jako formę uzupełniania braków.

Na podstawie analizy zebranych wyników stwierdzić można, że za
interesowania nauczycieli są bardzo różnorodne, i to tak jeśli idzie o spra-
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wy sportu, jak i kultury. Stosunkowo większą aktywność w obu dzie
dzinach przejawiają mężczyźni. Ciekawie kształtuje się ten problem w za
leżności od wieku badanych; najwięcej zainteresowań można zaobserwo
wać u mężczyzn w grupach środkowych, w wieku średnim (tab. XXVIII).

Największym zainteresowaniem cieszyło się we wszystkich prawie 
grupach narciarstwo, następnie koszykówka i siatkówka. Duży procent 
interesował się również pływaniem i gimnastyką. Ciekawe zróżnicowanie 
występowało w poszczególnych grupach. Mianowicie pływaniem i gimna
styką interesują się raczej kobiety niż mężczyźni, podczas gdy z koszy
kówką i lekką atletyką było odwrotnie. W innych dyscyplinach brak jest 
wyraźnego zróżnicowania. Są natomiast pewne dyscypliny, którymi in
teresują się wyłącznie mężczyźni (piłka nożna, hokej, boks, podnoszenie 
ciężarów i kolarstwo), co jest zjawiskiem zupełnie zrozumiałym i nie wy
magającym komentarzy. Niepokojące jest bardzo niewielkie zaintereso
wanie turystyką, które maleje od 45% w grupie I do 8% w grupie IV. Zdaje 
się jednak, że można to tłumaczyć tym, że w grupach późniejszych byli 
ludzie młodzi, którzy często interesowali się sportem wyczynowym, a na
wet sami go uprawiali i nie mieli wyraźnych zainteresowań turystycznych. 
Te zainteresowania przychodzą z czasem.

Zainteresowania kulturalne nauczycieli, również bardzo różnorodne, 
obrazuje tab. XXIX.

Analizując tab. XXIX stwierdzić można, że największym zaintereso
waniem wśród nauczycieli wychowania fizycznego cieszy się teatr, któ
rym więcej interesują się kobiety niż mężczyźni (45—79%) w poszczegól
nych grupach). Zainteresowanie kinem występuje także w dużym stopniu, 
wyjątek stanowi tylko grupa I (jedynie 16,3%), poza tą grupą wysokość 
waha się od 41 do 66%. Nieco mniejsze jest zainteresowanie literaturą 
i muzyką, waha się ono od 48 do 11%. Najmniej odpowiadających na an
kietę interesowało się sztuką, baletem, operą i innymi rozrywkami kultu
ralnymi. Analiza zainteresowań kulturalnych nie daje powodów do obaw, 
bo zainteresowania te stale utrzymują się na tym samym poziomie i w żad
nej z grup nie widać większych odchyleń od pożądanej przeciętnej.

Zagadnieniem higieny zawodu nauczycieli zajmowało się wielu auto- 
torów m. in. Szuman, Miklaszewski, Mitkiewicz h Z ich badań wynika, 
że wskutek różnych niesprzyjających warunków pracy rozwijają się 
wśród nauczycieli specyficzne choroby zawodowe, a mianowicie:

1. schorzenia narządów dróg oddechowych (katary gardzieli, krtani, 
nosa);

2. schorzenia układu nerwowego (neurastenia wyrażająca się w znie
chęceniu, podejrzliwości, braku wyrozumiałości, zgryżliwości, objawach

1 J. S z n a j e r, Pedeutologia, jej rozwój i metody, „Ruch Pedagogiczny”, 
1938—1939, nr 3, 4—5, 7—8; J. By stroń, Szkoła i społeczeństwo, Warszawa — 
Lwów 1930.
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przygnębienia, częstych kłótni) inne choroby z tej grupy to np. przewlekłe 
bóle głowy, bezsenność;

3. schorzenia narządów krążenia.
Analizując stan zdrowia badanych nauczycieli oraz choroby wynika

jące z wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego można 
stwierdzić, że ogólnie na 300 osób badanych dobrym i bardzo dobrym 
zdrowiem cieszy 234 osób. Stanowi to 78%, a tylko 14% osób określa stan 
swego zdrowia jako średni, 8% jako zły. Procent cieszących się dobrym 
zdrowiem mógłby sugerować, iż praca w zawodzie nauczyciela wychowa
nia fizycznego wpływa raczej korzystnie na stan zdrowia. Trzeba jednak 
pamiętać, że badani to ludzie w większości młodzi, którzy po ukończeniu 
studiów cieszyli się przeważnie bardzo dobrym zdrowiem, a w wielu wy
padkach byli obdarzeni wyjątkową sprawnością i wydolnością organizmu. 
Utrata zdrowia względnie częste choroby pojawiają się w grupach star
szych wiekiem. Choroby zawodowe nie omijają jednak również zupełnie 
młodych, co świadczy, że praca wychowawcy fizycznego może wywrzeć 
w niektórych wypadkach ujemny wpływ już po kilku latach pracy 
(tab. XXX).

Tabela XXX 
Stan zdrowia badanych nauczycieli

Grupa
bd % db % śred. % zły %'ilość 

osób

I K 43 1 2,3 27 62,8 10 23,2 5 11 7

I M 27 2 6,9 18 62,1 7 24,1 2 6,9

II K 48 4 8,9 32 66,8 6 12,6 6 12.6

II M 48 10 20,8 28 58,4 7 14,6 3 6,2

III K 34 13 38,2 17 50,0 2 5,9 2 5,9

III M 63 21 33,4 35 55,6 6 9,4 1 1,6

IV K 9 1 11,1 4 44,5 2 22,2 2 22,2

IV M 26 6 23,1 15 57,7 4 15,4 1 3.9

We wszystkich grupach przeważa stan zdrowia dobry (44—46% wy
powiedzi). Stan zdrowia określony jako średni waha się od 5—24%, zły od 
1 do 22%, przy czym 22% występuje w grupie IV kobiet, która jest naj
mniej liczna i zaledwie dwie osoby dają tu od razu tak wysoki procent.

Choroby, które były wynikiem pracy w zakresie wychowania fizycz
nego można podzielić na cztery zasadnicze grupy (tab. XXXI):

1. schorzenia górnych dróg oddechowych (zapalenia gardła, krtani, 
strun głosowych);
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2. choroby układu nerwowego (nerwice, wyczerpanie i osłabienie ner
wowe, zapalenia korzonków nerwowych);

3. choroby układu krążenia;
4. złamania, kontuzje.
Z tab. XXXI wynika, że do chorób najczęściej spotykanych u nau

czycieli wychowania fizycznego należą: osłabienie systemu nerwowego, 
ogólne wyczerpanie, chroniczne nieżyty krtani, ciągłe i silne przeziębie
nia z licznymi ich następstwami. Te ostatnie dolegliwości wynikają z pro
wadzenia zajęć na wolnym powietrzu oraz z konieczności ciągłego i głoś
nego mówienia w różnych temperaturach otoczenia. Do charakterystycz
nych cierpień należą również wszelkie kontuzje i złamania. Z tab. XXXI 
wynika, że najmłodsi nauczyciele, którzy pracują zawodowo zaledwie 
kilka lat, przechodzili najmniej chorób związanych z pracą. W tej grupie 
wiekowej występują jedynie kontuzje, silne przeziębienia, w poszczegól
nych wypadkach notowano choroby serca, reumatyzm, wyczerpanie ner
wowe. Kobiety tej samej grupy właściwie nie uskarżały się na dolegli
wości, wyjątek stanowi tylko jeden wypadek choroby serca. Stosunkowo 
najwięcej wypadków zachorowań występuje w grupie II i III (złamania, 
kontuzje, zapalenia korzonków nerwowych, silne zaziębienia, ischias, 
chroniczne zapalenia krtani, osłabienie systemu nerwowego, choroby ne
rek, zapalenie zatok czołowych, ogólne wyczerpanie). W grupie II wystę
pują jeszcze choroby stawów, serca i reumatyzm.

Ostatnie pytanie, na które odpowiadali badani, dotyczyło ich ogólnej 
opinii na temat zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Najszerzej 
problem ten omawiany jest w grupie II K i II M. Uwagi badanych są 
różnorodne, obejmują bardzo szeroki wachlarz zagadnień związanych 
z pracą nauczyciela wychowania fizycznego, m. in. warunki pracy, od
powiedzialność, przygotowanie do zawodu, znaczenie pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego, stosunek innych nauczycieli i społeczeństwa do 
tego zawodu, zagadnienie wydajności pracy w związku z wiekiem oraz 
posiadanie drugiego przedmiotu nauczania. Ilustracją omawianego za
gadnienia jest tab. XXXII.

Na podstawie tab. XXXII stwierdzić można, że największy procent 
wypowiedzi dotyczy uwag na temat ciężkiej i odpowiedzialnej pracy 
w zawodzie, i tak w grupie I K — 23,2%, w I M — 34,4%, w II K — 60,4%, 
w II M — 43,7%, w III K — 38,2%, w III M — 39,6%, w IV K — 22,2% 
i w IV M — 27'%.

We wszystkich grupach znajdują się także wypowiedzi na temat 
zmniejszenia ilości godzin potrzebnych do etatu oraz podkreślające ko
nieczność wprowadzenia w czasie studiów przygotowania do nauczania 
drugiego przedmiotu w szkołach. Są także wypowiedzi dotyczące nienale
żytego stosunku innych nauczycieli i społeczeństwa do wychowania fi
zycznego (18—27% w poszczególnych grupach). We wszystkich grupach 
w niewielkim procencie występują także wypowiedzi na temat braku sal
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Tabela XXXII
Zestawienie procentowe uwag dotyczących zawodu nauczyciela 

wychowania fizycznego

Grupa 
Ilość 
osób

Zmniej
szyć 
ilość 

godz. do 
etatu

Po 50 
r. ob
niżka 
go
dzin

Należy 
mieć 

przyg. 
do 

drugiego 
przedm.

Zwię
kszyć 
ilość 
godz. 
wych. 

fiz.

Sto
sunek 

do 
wych. 

fiz. 
niena
leżyty

Praca 
b. cięż, 
i odpo

wie
dzialna

Mniej
sza ilość 

lat do 
emer.

Bi ak 
sal 
wa- 
run. 
bar
dzo 
cięż.

Praca 
bardzo 
uciążl.

i dająca 
zadów.

I K 43 ’5,5 9,3 9,3 6,9 19,3 23.2 4.6 6.9 9,3
I M 9 13,8 6,8 20,7 — 18, < 34,4 6.8 10.3 10,3

II K 48 14,6 6,2 22,9 2,1 27,1 60,4 2,1 10,4 10,4
II M ‘8 18,8 — 20,8 - ' 27,1 •>3.7 — 6.3 8,3

III K 34 11,7 — 14,7 2.9 23,5 38,2 — 5.9 5,9
III M 63 14,3 — 19,0 15 26,9 39,6 1.5 9,3 9,3
IV K 9 33,3 — 22,2 22,2 22,2 — 2 2,2 11,1
IV M 26 15,2

1
— 15,4 TT 19,2 27,0 3,8 1 :,6 7,2 !

gimnastycznych i bardzo ciężkich warunków pracy (6—22%) oraz wypo
wiedzi podkreślające, że praca nauczyciela wychowania fizyczego, choć 
jest bardzo ciężka< daje dużo zadowolenia. W niewielkich ilościach i nie 
we wszystkich grupach występują wypowiedzi na temat obniżki godzin 
po przekroczeniu 50 roku życia (grupa I K, I M i II K) oraz wypowiedzi na 
temat zmniejszenia ilości lat do wysługi emerytury.



Rozdział III

PRZYDATNOŚĆ NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DO PRACY W SZKOLE
W ŚWIETLE OPINII DYREKTORÓW SZKÓŁ

Trzecia część kwestionariusza zawierała opinie dyrektorów. Na opinie 
te składały się: ocena przygotowania rzeczowo-organizacyjnego, peda- 

gogiczno-dydaktycznego oraz określenie walorów dodatnich i braków 
w przygotowaniu nauczycieli wychowania fizycznego. Poza tym wywiady 
obejmowały wypowiedzi dyrektorów na temat kultury nauczycieli wy
chowania fizycznego w porównaniu z poziomem innych nauczycieli. Wy
wiady przeprowadzono z 223 dyrektorami wszystkich typów szkół. Ana
lizując wypowiedzi dyrektorów można stwierdzić, że największy procent 
stanowią opinie dobre, podkreślające należyte przygotowanie do zawodu. 
Tabela XXXIII obrazuje ocenę przygotowania dokonaną przez dyrekto
rów. Zestawienie przygotowania dokonano według skali ocen od bardzo 
dobrego do niedostatecznego.

Jak widać z tab. XXXIII w zakresie przygotowania rzeczowo-organi
zacyjnego, przygotowanie dobre u nauczycieli wychowania fizycznego

Tabela XXXIII 
Przygotowanie rzeczowo-organizacyj ne 

(w procentach)

Grupa
Ilość 
osób

bd db dst nd

I K 43 23,3 69,7 2,3 4.7
I M 29 19,8 66,5 10,3 3,4

II K 48 27,1 47,9 22,9 2,1
II M 48 14,6 60,4 22,9 2,1*

III K 34 17,7 55,9 23,5 2.9
III M 36 4,8 76,2 15,9 3,1
IV K 9 — 77,8 11,1 11,1
IV M 26 3,8 88,6 7,6 —

Przygotowanie psdagogiczno-dydaktyczne
(w procentach)

Grupa
Ilość 
osób

bd db dst nd

I K 43 23.3 67,3 4.7 4,7
I M 29 10,3 76,0 10,3 3,4

II K 48 22,9 54,2 18,8 4,1
II M 48 12,6 60,3 25,0 2,1

III K 34 17,7 61,7 20,6 —
III M 63 4,8 74,6 15,8 4,8
IV K 9 — 66,7 33,3 —
IV M 26 3,8 65 8 26,6 3.8
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stanowi największy procent, bo wynosi 47—88%, przy czym obserwuje
my w poszczególnych grupach zwiększenie takich właśnie ocen. W przy
gotowaniu pedagogiczno-dydaktycznym również widać poprawę i oceny 
dobre stanowią 54—76%. Oceny dostateczne wynoszą w przygotowaniu 
rzeczowo-organizacyjnym 2—23%, w przygotowaniu pedagogiczno-dydak
tycznym 4—33%. Najmniejszy procent jest ocen niedostatecznych (2—11% 
w przygotowaniu rzeczowo-organizacyjnym i 2—4% w przygotowaniu pe
dagogiczno-dydaktycznym.

Szczegółowe zestawienie dodatnich walorów, jakie przypisują dyrek
torzy nauczycielom, ujęte zostało w tab. XXXIV.

Tabela XXXIV
Dodatnie walory nauczycieli widziane przez dyrektorów szkół 

(w procentach)

Grupa
Ilość 
osób

Dobre po
dejście wy
chowawcze 

do 
młodzieży

Udziela 
się w pra
cy spoi.

Dokształ
ca się

Obowiąz
kowy

Zdolny 
do 

imprez 
art.

Umiejętność 
utrzymania 
dyscypliny

Lubiany 
przez 

młodz.

I K 43 38,6 13,6 13,6 23,3 9,1 9,1 13,6
I M 29 27.6 3,4 — 13,8 — 10,3 3,4

II K 48 20,8 10,4 6,8 20,8 4,1 12,6 8,3
II M 48 14.6 2,1 4,1 14,6 — 8,3 4,1

III K 34 14,7 — 5,9 23,5 — 8,8 2,9
III M 63 12,7 1,5 — 9,3 — 9,3 —
IV K 9 11,1 — — — — — 11,1
IV M 26 11,6 7,7 — 3,8 — 3,8 3,8

Do dodatnich walorów najczęściej powtarzających się we wszystkich 
grupach należy przede wszystkim dobre podejście do młodzieży (38—11% 
wypowiedzi). Z kolei często pokreślana jest obowiązkowość, której war
tość procentowa waha się w granicach 23—3%, następnie umiejętność 
utrzymania dyscypliny (12—3%), udzielanie się w pracy społecznej (13— 
—1,5%) oraz sympatia młodzieży (13—3'%). Największą ilość ocen dobrego 
podejścia do młodzieży obserwuje się w grupie pierwszej, a więc naj
starszej wiekiem i stażem pracy. Świadczy to o tym, że dużą rolę od
grywa tu doświadczenie, a nauczyciele grupy czwartej jako najmłodsi 
mają go najmniej. Podobne zjawisko zaobserwować można w umiejęt
nościach utrzymania dyscypliny, gdzie doświadczenie także odgrywa do
minującą rolę. Ogólnie najmniej walorów dodatnich występuje w gru
pie IV. Wynika to stąd, że są tu nauczyciele najmniej doświadczeni i wy
robieni, którzy dopiero w miarę upływu lat pracy nabywają doświadcze
nia w czasie praktyki. Charakterystyczny jest fakt, iż obowiązkowość 
najmocniej podkreślana jest u ludzi pracujących najdłużej w zawodzie 



45

i w grupie w średnim wieku. Najsłabsza jest u najmłodszych. Stąd wnio
sek, że nauczyciele młodzi nie mają w wystarczającym stopniu wyrobio
nego poczucia obowiązkowości, cechy tak niezbędnej w zawodzie nau
czyciela.

Analizując wypowiedzi dotyczące braków w przygotowaniu nauczycieli, 
trzeba stwierdzić, że ilość tych braków nie jest duża. Stosunkowo naj
silniej występują one w grupie IV, czyli u nauczycieli najmłodszych, ma
jących niewielką praktykę (tab. XXXV) (s. 46).

Braki u nauczycieli, jakie najczęściej podkreślają dyrektorzy, to braki 
natury metodycznej (w poszczególnych grupach 3—33%), następnie braki 
w zakresie utrzymania dyscypliny (3—44%), przy czym najwięcej w gru
pie IV, a więc w grupie najmłodszych nauczycieli mających niedużą prak
tykę. W grupach I, II i III występują braki w przygotowaniu do pracy 
w szkolnictwie podstawowym. We wszystkich grupach występują braki 
wynikające z niedostatecznej obowiązkowości nauczycieli, przy czym 
szczególnie występują one w grupie IV — najmłodszych — (34%), w gru
pach I, II i III 5—20%.

Z wyjątkiem grupy I K, we wszystkich grupach występują u nau
czycieli braki natury organizacyjnej (3—22%). Poważnym brakiem jest 
niedbalstwo wielu nauczycieli jeśli idzie o higienę młodzieży (3—1%), 
braki w zakresie pracy wychowawczej (22—4'%) oraz brak inicjatywy 
(14—6%).

Ogólnie stwierdzić należy, że w miarę nabywania praktyki — braki 
maleją. Najwięcej mają ich nauczyciele z ostatnich lat studiów, ale ma
leją one proporcjonalnie do ilości lat pracy zawodowej. Zjawisko to 
mogłoby częściowo wiązać się z rutyną, jednak tak nie jest — świadczy 
o tym znikomy procent wypowiedzi stwierdzający zjawisko rutyny.

W wypowiedziach porównujących poziom kulturalny nauczycieli wy
chowania fizycznego z innymi nauczycielami, dyrektorzy w przeważają
cej części stwierdzają, że jest on taki sam i nie różni się od poziomu 
innych (tab. XXXVI) (s. 47).

Na podstawie tab. XXXVI można również stwierdzić, że wśród nau
czycieli wychowania fizycznego jest wiele osób o bardzo wysokim pozio
mie kulturalnym. Zjawiska tego nie obserwuje się w grupie IV, ale zwa
żywszy, że są w niej najmłodsi nauczyciele i liczebność grup tych jest 
stosunkowo mniejsza, objaw ten nie powinien budzić szczególnych obaw.

Przytoczone wypowiedzi dają obraz opinii, jaką mają dyrektorzy 
i kierownicy szkół o przydatności absolwentów wyższych szkół wycho
wania fizycznego do pracy w szkołach. Należy zaznaczyć, że opinie te 
niewątpliwie nie są pozbawione elementów subiektywnych, opierają się 
niejednokrotnie na dorywczych spostrzeżeniach, na których podstawie 
wydawana jest ogólna charakterystyka i opinia. Wypowiedzi dyrektorów 
są w swej przeważającej części opiniami ogólnymi, bez możliwości pełnej 
analizy pracy danego nauczyciela gdyż w zasadzie z reguły dyrektorzy



46

Ta
be

la
 XXX

V
Ze

sta
w

ie
ni

e p
ro

ce
nt

ow
e b

ra
kó

w
 wg

 op
in

ii d
yr

ek
to

ró
w

Br
ak

 pr
zy


go

to
w

an
ia

 
do

 szk
ol

, 
po

ds
ta

w
.

69
,9

61
,3

18
,8 8,
3

38
,2

1 1

Br
ak

 
in

ic
ja

ty


w
y 1 1 6,
3

8.
3 CO

00 14
,3

11
,1 cc^

Br
ak

i 
w

 pr
ac

y 
w

yc
ho


w

aw
cz

ej

1 1 'l' 14
,6 CXD 

CO
04
04
04

oT04
co

i
_ >> S —-
3 = r £ 
ra g w g

O
1

Tł*
CO 14

.6

16
,7 CO

co” 12
,7

22
,8

20
,8

N
ie

 na
da

je
 

się
 do

 
za

w
od

u

CC
TT 3,

4

1 1 1
lO

3 1

Br
ak

 
db

ał
oś

ci
 

o h
ig

ie
nę

1 co
O 04 

CL? 2,
9 in

1 3,
8

.1 
c cCO 
p £ u O N N

co

04 1 1 1
in

1 1

Br
ak

i 
w

 ut
rz

ym
y

w
an

iu
dy

sc
yp

lin
y

4,
6 TT 

co co 12
,5 oo

T—1

tT
i> 44

,6

42
,4

N
ie

 ud
zi

el
a

ni
e si

ę 
w

 pr
ac

y 
sp

oł
ec

zn
ej

2,
3

co 1 1 1
ira

11
,1

19
,2

Br
ak

i 
na

tu
ry

 
m

et
od

.

9,
3

co” 14
,6

20
,9

11
,8

33
,3

22
,4

Br
ak

 
ob

o-
 

w
ią

zk
.

6,
9

20
,6 CO 12
,5 OD

O?

15
,8

33
,3

34
,6

G
ru

pa
Ilo

ść
 

os
ób

CO

H4 IM
 29

II 
K

 48
II 

M
 48 Tf 

CO

ł—4 
ł—1 III

 M
 63 GT.

W 
> IV

 M
 26



47

patrzą na wychowanie fizyczne przez pryzmat innego przedmiotu, w któ
rym są specjalistami. Nie odmawiając dyrektorom doświadczenia pedago
gicznego czy życiowego, trzeba stwierdzić, że wielu dyrektorów nie po
trafiło ustrzec się przy ocenie wychowania fizycznego i pracy nauczyciela

T a 0 e 1 a XXXVI
Ogólny poziom kulturalny nauczycieli wychowania fizycznego

(w procentach)

Grupa
Ilość osób

Poziom kulturalny 
nie różni się 

od innych

Wysoki 
poziom 
kultury

Braki w kultu- 
rz- osobistej

I K 43 79,1 18,6 2,3
I M 29 86,3 13,7 —

II K 4* 81,3 14,1 4,2
II M 48 89,6 6,2 4,2

III K 34 88,3 8,8 2,9
III M 63 82,6 11,1 6,3
IV K 9 88,8 — 11,2
IV M 26 96,2 — 3,8

przed bezpośrednim porównaniem tego przedmiotu z innymi. Z drugiej 
strony, biorąc pod uwagę wiedzę, doświadczenie pedagogiczne, znajo
mość ludzi, doświadczenie życiowe, umiejętność obserwacji oraz obiek
tywność, jaką przeważnie odznaczali się dyrektorzy, można stwierdzić, 
że uzyskane od nich informacje dały bardzo obfity i cenny materiał.
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Rozdział IV

PRZYDATNOŚĆ NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA TERENIE SZKOŁY
W OPINII KURATORIUM SZKOLNEGO

Z kolei dokonano analizy opinii wizytatorów kuratorium i inspektorów 
szkolnych. Opinie te omawiały i oceniały bardziej szczegółowo facho

we przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego. Rozpoczęto od 
omówienia ogólnego, następne, w dalszej części, dokonano porównania 
materiałów źródłowych. W wypowiedziach na temat przygotowania rze- 
czowo-organizacyjnego wizytatorzy osobno oceniali przygotowanie orga
nizacyjne, a osobno rzeczowe (tab. XXXVII).

Tabela XXXVII
Przygotowanie rzeczowe 

wg opinii kuratorium w %

Grupa bd db dst nd

I K 16,3 62,7 18,7 2,3
I M ż7,6 51,8 20,6 -

II K 12,5 66,6 20,9 —
II M 10,4 54,2 35,4 —

III K 17,6 52,9 29,5 —
III M 11,1 71,5 17,4 —
IV K 11,1 66,7 22,2 —
IV M 3,8 69,3 26,9 —

Przygotowanie organizacyjne 
wg opinii kuratorium w %

Grupa bd db dst nd

I K 18,6 60,4 18,7 2,3

I M 34,4 31,3 13,7 20,6

II K 16,6 62,5 20,9 —

II M 18,8 50,0 29,2 2,0

III K 14,7 47,0 29,5 8,8

III M 7,9 68,3 12,7 11,1
IV K — 66,8 22,1 11,1
IV M 3,8 69,1 26,9 -

Na podstawie tab. XXXVII stwierdzić można, że najwięcej nauczycieli 
przygotowanych jest w stopniu dobrym tak pod względem rzeczowym, 
jak i organizacyjnym. Rozpiętość ocen dobrych w poszczególnych grupach 
wynosi od 51 do 71% jeśli idzie o przygotowanie rzeczowe oraz od 31 
do 69% jeśli idzie o przygotowanie organizacyjne. Przygotowanych bardzo 
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dobrze jest 27—3% jeśli idzie o przygotowanie rzeczowe oraz 34—3% jeśli 
idzie o przygotowanie organizacyjne. Przygotowanie dostateczne kształ
tuje się w nieco wyższych granicach, mianowicie od 35 do 17% jeśli idzie 
o przygotowanie rzeczowe i od 29 do 12% jeśli idzie o przygotowanie orga
nizacyjne. Oceny niedostateczne występują jeśli idzie o przygotowanie 
rzeczowe jedynie w grupie I K i wynosi zaledwie ,2,3%. Jeśli idzie o przy
gotowanie organizacyjne oceny te wahają się od 20 do 2%. Do przygotowa
nia rzeczowo-organizacyjnego zaliczone zostały takie cechy, jak dokształ
canie się, sumienność w pracy, uzyskanie dobrych rezultatów, wykazy
wanie inicjatywy, udział w organizowaniu imprez międzyszkolnych. 
Wszystkie te cechy oraz ich brak przedstawia w procentach tab. XXXVIII.

Tabela XXXVIII
Zestawienie cech dodatnich i braków w przygotowaniu 

rzeczowo-organizacyjnym nauczycieli wychowania fizycznego 
wg opinii kuratorium (w procentach)

Grupa
Wykazuje 
tendencje 
do dokszt.

Sumien
ny

Dobre 
rezultaty

Posiada 
inicjatywę

Współorga
nizator im
prez m-ę- 
dzyszkol- 

nych

■
Posiada
braki

I K 9,4 11.6 20,9 16,8 34,8 2,3

I M 17,3 3,5 6,9 13,7 27,6 17,3

II K 10,4 20,9 16,6 8,3 10,4 6,3

II M 8,3 8,3 16,6 8.3 6,3 14,6

IIIK 8.8 17,7 23,6 11,7 11,7 8,8

IIIM 17,4 7,9 36,6 9,3 12.8 11,2

IV K 11.1 11.1 33,4 11,1 11,1 22,2

IV M 11,5 19,3 23,0 19,3 11,5 15,4

Z tab. XXXVIII wynika, że w opinii wizytatorów stosunkowo nieduży 
procent nauczycieli wykazuje braki w przygotowaniu rzeczowo-organi
zacyjnym (22—2%), przy czym największy procent braków wykazuje 
grupa IV, czyli nauczyciele najmłodsi. Wśród cech dodatnich najczęściej 
spotykane są dobre rezultaty osiągane przez nauczycieli (36—7%) w po
szczególnych grupach. Niewielu stosunkowo nauczycieli wykazuje ten
dencje do dokształcania się (17—9%). W tych samych granicach waha się 
ilość nauczycieli obdarzonych inicjatywą i wykazujących się sumienną 
pracą. Współorganizatorami imprez międzyszkolnych jest 34—6% nauczy
cieli wychowania fizycznego.

4 Rocznik Naukowy WSWF
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Poza przygotowaniem rzeczowo-organizacyjnym wizytatorzy oceniali 
przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne. Oceny ich były bardziej wni
kliwe niż opinie dyrektorów. Oceny w skali od bardzo dobrych do niedo
statecznych w poszczególnych grupach przedstawione zostały w tabli
cy XXXIX.

Tabela XXXIX
Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne wg opinii kuratorium 

(w procentach)

Grupa bd db dst nd

I K 13,9 60,6 18,6 6,9

I M 31.0 55.2 3,4 10,4

II K 12,6 58,4 27,1 2,1

II M 12,6 45,7 41,7 —

IIIK 11,8 47,0 38,2 2.9

IIIM 12,7 66,8 17,4 3,1

IV K — 66,7 33,3 —

IV M — 61,6 34,6 3,8

Jak widać z tab. XXXIX, jeśli idzie o przygotowanie pedagogiczno- 
-dydaktyczne w opinii wizytatorów najwięcej jest ocen dobrych (66— 
45%). Ocen bardzo dobrych jest 31—11%, przy czym brak jest ich w gru
pie IV. Rozpiętość ocen dostatecznych waha się w granicach 41—3%. 
Ocen niedostatecznych brak jest w grupie II i IV K, w innych grupach 
wynoszą one 10—2%.

Analiza ocen przygotowania pedagogiczno-dydaktycznego wykazuje, 
że około 20% nauczycieli, według opinii kuratorium, osiąga w pracy dobre 
rezultaty, braki natomiast wykazują nauczyciele średnio w granicach 10%.

Dbałość o dobrą postawę uczniów wyraża się wskaźnikiem 22—7%.
Za dobrych pedagogów uznanych jest 16,6—8,8% nauczycieli.
Jeśli idzie o specjalistyczne przygotowanie zawodowe najliczniejszą 

grupę stanowią specjaliści z gimnastyki, których w grupie III jest 33,3%.
Wydane opinie stwierdzają dobre przygotowanie organizacyjno-rze- 

czowe i metodyczno-dydaktyczne, duże osiągnięcia w pracy, właściwe po
dejście do zawodu, a niejednokrotnie nawet wybitne osiągnięcia zawo
dowe. Te duże osiągnięcia przejawiają się na różnych odcinkach pracy 
i w różnych warunkach, co świadczy, że przy właściwym podejściu, in
teligencji i zdolnościach, absolwenci wyższych szkół wychowania fizycz-
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nego w oparciu o przygotowanie otrzymane na uczelni mogą stać się bar
dzo dobrymi pedagogami.

Z opinii wynika, że szereg nauczycieli ma braki w przygotowaniu 
rzeczowo-organizacyjnym, bądź dydaktyczno-pedagogicznym. Charakte
rystyczny jest jednak fakt, że u wielu osób mających opinię negatywną, 
braki występują łącznie. Okazuje się, że najczęściej u osób słabo przygo
towanych do zawodu obserwuje się brak inicjatywy, energii czy obowiąz
kowości. Często nauczyciele, którzy nie cieszą się dobrą opinią zawo
dową, wykazują niedociągnięcia na odcinku wychowawczym. Tego ro
dzaju stwierdzenia pozwalają na wysnucie wniosków, że istotnymi ele
mentami decydującymi o wartości przyszłego nauczyciela są oprócz wia
domości teoretycznych i praktycznych — jego wartości moralne.

Dla zapewnienia większej obiektywności wyników przeprowadzonych 
badań, dokonano porównania opinii dyrektorów z opiniami uzyskanymi 
od wizytatorów kuratorium i inspektorów szkolnych. Na wstępie doko
nano porównania samej zgodności opinii uzyskanych ze wspomnianych 
dwóch źródeł informacji (tab. XLI).

Zgodność opinii dyrektorów szkół i kuratorium
dotyczących przygotowania zawodowego badanych nauczycieli wyrażona w %

Tabela XL1

Grupa
Ilość Zgodne Nie zgodne
osób

I K 95,4 4,6
I M 96,6 3,4
II K 98,0 2,0
II M 94,0 6,0
III K 97,1 2,9
III M 95,3 4,7
IV K 88,9 11,1
IV M 92,3 7,7

Okazuje się, że we wszystkich prawie grupach występuje zgodność 
opinii (ponad 90%). Fakt ten pozwala przyjąć, że jeśli idzie o uzyskanie 
obiektywnych, a równocześnie wszechstronnych opinii, badania dały po
zytywny rezultat. Można stwierdzić, że opinie uzyskane drogą wywiadów 
zawierają dane, które mogą być podstawą do oceny przydatności nau
czycieli wychowania fizycznego do pracy w szkole.

Dokonując bardziej szczegółowej analizy materiału przeprowadzono 
porównanie opinii dyrektorów z opiniami wizytatorów w zakresie po
szczególnych rodzajów przygotowań (tab. XLII) (s. 53).

Porównując dane z tab. XLII stwierdzić można, że oceny kuratorium 
są bardziej surowe niż oceny dyrektorów. Ilość bardzo dobrych i dobrych 
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jest prawie we wszystkich grupach większa w opinii dyrektorów. Jedy
nym wyjątkiem jest ilość not dobrych w grupie II K (w ocenie dyrekto
rów 47,9%, a w ocenie wizytatorów 64,6%). W konsekwencji ilość ocen 
dostatecznych i niedostatecznych jest większa w opinii wizytatorów niż 
dyrektorów.

Tabela XLII
Zestawienie ocen przygotowania rzeczowo-organizacyjnego 

badanych nauczycieli dokonane przez dyrektorów i wizytatorów 
(w procentach)

Grupa Opinia 
wg

Bardzo
dobra

Dobra Dostatecz
na

Niedosta
teczna

I K dyr. 23,3 69,7 2,3 4,7
kurat. 17,6 61,5 18,6 2,3

I M dyr. 19,8 66,5 10,3 3,4
kurat. 31,0 41,5 17,2 10,3

11 K dyr.. 27,1 47,9 22,9 2,1
kurat. 14,5 64,6 20,9 —

II M dyr. 14,6 60,4 22,9 2,1
kurat. 14,6 52,1 32,3 1,0

III K dyr. 17,7 55,9 23,5 2,9
kurat. 16,2 49,9 24,5 4,4

III M dyr. 4,8 76,2 15,9 3,1
kurat. 9,5 69,9 15,0 5,6

IV K dyr. — 77,8 11,1 11,1
kurat. — 66,8 22,1 11,1

IV M dyr. 3,8 88,6 7,6 —
kurat. 3,8 69,3 26,9 —

Wynika stąd, że wizytatorzy mogą od strony zawodowej lepiej ocenić 
pracę, niż dokonali tego dyrektorzy, dlatego też oceny wizytatorów są 
wnikliwsze i bardziej surowe. Obrazowo różnice w ocenie uwidocznione 
są w wykresach w tab. XLIII (s. 54). Równocześnie z zestawień tych wy
nika, że zasadniczych rozbieżności ocen nie ma i wyniki badań można 
uznać za obiektywne i bardzo zbliżone do prawdziwych.

Z kolei dokonano porównania przygotowania pedagogiczno-dydaktycz- 
nego wg opinii dyrektorów i wizytatorów (tab. XLIV) (s. 55).

Analizując tab. XLIV można wyciągnąć podobne wnioski, jak to miało 
miejsce przy porównywaniu przygotowania organizacyjno-rzeczowego. 
Widać wyraźnie, że oceny przygotowania pedagogiczno-dydaktycznego 
wg kuratorium są bardziej surowe, niż oceny dokonane przez dyrektorów. 
Przy czym również i tu różnice nie są tak duże, aby należało uznać opinie 
te za sprzeczne. W zasadzie ilość bardzo dobrych i dobrych ocen w opinii
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Tabela XLIII A, B, C

Zestawienie ocen przygotowania rzeczowo-organizacyjnego 
badanych nauczycieli 

w opinii dyrektorów i wizytatorów (w procentach)

6 ku pa Ićinjpa I kobiet mężczyzn,

dst

10
■+ 9‘

nd

« £

□ wg opimi dg/ektordw 

V//\ opinii, wizyta torów

A

CU wg opinii dyrektorów 
\//A opunM, wizytatorów

B
órupa III kobiet órupa (II mężczyzn
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c.d. Tabela XLIII D

ĆKupa IV ióobLct

| | oplrvv

L' ;’<1 vyq opLru wiz^tĄtorćM

D

Tabela XLIV

Zestawienie wyników oceny przygotowania pedagogiczno-dydaktycznego 
badanych nauczycieli dokonane przez dyrektorów i wizytatorów 

(w procentach)

Grupa Opinia wg Bardza 
dobra

dobra Dosta
teczna

Niedosta
teczna

I K dyr. 23,3 67,3 4,7 4,7
kurat. 13,9 60,6 18,6 6,9

I M dyr. 10,3 76,0 10,3 3,4
kurat. 31,0 55,2 3,4 10,4

II K dyr. 22,9 54,2 18,8 4,1
kurat. 12,6 58,2 27,1 2,1

II M dyr. 12,6 60,3 25,0 2,1
kurat. 12,6 45,7 41,7 —

III K dyr. 17,7 fcl.7 20,6 —
kurat. 11,8 47,0 38,3 2,9

III M dyr. 4,8 74,6 15,8 4,8
kurat. 12,7 66,7 17,4 3,1

IV K dyr. — 66,7 33.3 —
kurat. — 66,7 33,3 —

IV M dyr. 3,8 65,8 26,6 3,8
kurat. 61,6 34,6 3,8
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dyrektorów jest większa w poszczególnych grupach niż w opinii wizyta
torów. Wyjątek stanowią grupy I M, gdzie ilość ocen bardzo dobrych jest 
większa u wizytatorów, następnie grupa II K, gdzie ilość ocen dobrych 
jest mniejsza wg opinii dyrektorów niż u wizytatorów. I tu również jak 
to miało miejsce w ocenie przygotowania organizacyjno-rzeczowego, ilość 
ocen dostatecznych jest większa wg opinii wizytatorów, z wyjątkiem gru
py I M (w opinii dyrektorów 10,3%, a w opinii wizytatorów 3,4%). Ilość 
ocen niedostatecznych jest większa wg opinii wizytatorów, a jedynie

Tabela XLV
Zestawienie ocen przygotowania pedagogiczno-dydaktycznego 

badanych nauczycieli 
w' opinii dyrektorów i wizytatorów (w procentach)

ó^uoa I kobcet

órupo II kobiet ćruoa II me2x.zyz.rv

A
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c.d. Tabeli XLV A, B

I I wcj opU-wt dij/eklbrów 
X//A opinii wizijt<aDor<sw

B

Zestawienie procentowe nastawienia nauczycieli na realizację programu
Tabela XLVI

Grupa Pedagog. Wyczyn. Wyczyn, 
pedagog.

Brak 
specjalnego 
nastawienia

I K 83,8 2,3 9,3 4,6

I M 72,5 10,4 13,7 3,4

11 K 77.1 4,2 16,6 2,1

II M 56.3 22.9 16,6 4.2

III K 79,5 5,9 14.7

III M 57,2 17,4 19 0 6,3

IV K 88 9 - 11,1

IV M 57,2 19,3 11,5 11,5

w grupie II K wg opinii dyrektorów wynosi 4,1% przy 2,1% wg opinii wi
zytatorów, a w grupie II M wg opinii dyrektorów wynosi 2,1%, wg opinii 
wizytatorów brak ocen niedostatecznych (tab. XLV) (s. 56).

W wypowiedziach wizytatorów ostatni punkt stanowiła ocena okreś
lająca nastawienie nauczycieli do pracy oraz stwierdzenie czy jest ono 
pedagogiczne, czy raczej wyczynowe (tab. XLVI).

Analiza tab. XLVI wykazuje, że w większości wypadków nastawienie 
nauczycieli jest pedagogiczne (ponad 70%), mniejsze, bo około 57% wy
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stępuje w grupach II, III i IV M. W grupach tych obserwujemy większy 
procent nastawienia wyczynowo-pedagogicznego i wyczynowego. Nasta
wienie wyczynowo-pedagogiczne wynosi 19—9%, wyczynowe 19—4%. 
Bezpośrednią przyczyną tego zajwiska jest występująca w większym 
stopniu u mężczyzn skłonność do wyczynu, niż ma to miejsce u kobiet. 
Brak specjalnego nastawienia występuje w największym procencie w gru
pie IV (11%). W innych grupach wielkość ta jest mniejsza, zaledwie 6—2%.

Opinie, które były przedmiotem analizy, otrzymane od wizytatorów 
wydziału wychowania fizycznego, oraz od mgr M. Mroczkowskiej 2, która 
pełniąc funkcję kierowniczki tegoż wydziału w Kuratorium Okręgu Szkol
nego Krakowskiego miała doskonałe rozeznanie w przygotowaniu absol
wentów do pracy dydaktycznej w szkole. Na podstawie specjalnego wy
wiadu autorka pragnie na zakończenie rozdziału dokonać podsumowania 
ogólnej sytuacji, jaką wydział oświaty stwierdza na odcinku pracy nau
czycieli wychowania fizycznego.

2 Wywiad przeprowadzony z mgr M. Mroczkowską, kierowniczką Wydziału Wy
chowania Fizycznego Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, czerwiec 1962 r.

Przygotowanie rzeczowo-organizacyjne absolwentów do wykonywania 
zawodu nauczycielskiego jest coraz lepsze. Zdarza się jednak stosunkowo 
często, iż młodzi nauczyciele niewłaściwie podchodzą do pracy, rzecz jasna 
nie dotyczy to ogółu. Spotyka się wśród nauczycieli wychowania fizycz
nego jednostki o wybitnych wartościach. Wielu młodych absolwentów 
wychowania fizycznego kładzie większy nacisk na kierunek sportowy. 
Wydział wychowania fizycznego kuratorium chciałby, aby młodzi nau
czyciele jak najpełniej wniknęli w należyte rozumienie funkcji wycho
wania fizycznego, aby praca ich służyła zasadniczemu celowi, jakim jest 
przygotowanie organizmu człowieka do pełnego rozwoju. W miarę zdoby
wanego doświadczenia w pracy, absolwenci pedagogizują się i zaczynają 
podchodzić we właściwy sposób do zawodu. WSWF przygotowuje — zda
niem kuratorium przede wszystkim do pracy w szkole średniej, przygo
towanie do szkoły podstawowej jest niewystarczające, szczególnie do klas 
młodszych (I—IV). W przygotowaniu studentów na uczelni winno się 
bardziej rozszerzyć wiedzę o dziecku, większy nacisk położyć na psycho
logię, pedagogikę i pedologię.

W niektórych zakładach praktycznych WSWF kładzie się zbyt duży 
nacisk na usprawnienie osobiste, a za mało zwraca się uwagę na przygo
towanie do nauczania w szkole (np. w Zakładzie Lekkiej Atletyki).

WSWF nie przygotowuje absolwentów do pracy w szkole w trudnych 
warunkach i trzeba przeważnie bardzo długiego czasu, aby w takim wy
padku absolwent stał się pełnowartościowym nauczycielem; Młodzi nau
czyciele często nie mają należytego podejścia społecznego, zbyt wielu 
z nich traktuje zawód merkantylnie. Przygotowanie organizacyjno-rzeczo- 
we jest zadowalające, pedagogiczno-dydaktyczne za małe. Studenci mają 
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za małą ilość praktyk pedagogicznych i np. zagadnienie wolnego czasu 
ucznia jest zupełnie obce. W czasie trwania studiów słuchacze WSWF nie 
mają czasu na udział w organizacji różnych międzyszkolnych imprez spor
towych. Praktyki pedagogiczne winny objąć studentów w szerszym za
kresie, powinni oni uczestniczyć w koloniach letnich i wczasach zimo
wych.

Są przedmioty, z których WSWF przygotowuje zupełnie wystarcza
jąco. Do nich należą m. in. gimnastyka i gimnastyka artystyczna. Zdarza 
się jednak często, że absolwenci w terenie nie potrafią wykorzystać na
leżycie swoich wiadomości, dopiero po kursach wakacyjnych nabierają 
praktyki. Wśród nieco starszej kadry spotkać się można niejednokrotnie 
z bardzo ofiarną i entuzjastyczną pracą. Są jednak i tacy, którzy nie dbają 
o polepszenie swego warsztatu pracy, choć istnieją ku temu obiektywne 
możliwości.

Na terenie województwa krakowskiego przybywa coraz więcej sal 
gimnastycznych, boisk i pływalni. Warunki prowadzenia zajęć z wycho
wania fizycznego ulegają stale poprawie. Właściwe wykorzystanie tej 
szansy zależy niewątpliwie od samych nauczycieli wychowania fizycznego. 
Autorytet przedmiotu nauczyciela wychowania fizycznego w szkole 
w ogromnej mierze zależy bowiem od samych nauczycieli. Jeśli kierow
nictwo i dyrekcja szkoły nie jest przekonana o wartości czy konieczności 
wychowania fizycznego, to — zdaniem kuratorium — winę ga to ponosi 
w dużej mierze sam nauczyciel.

Wychowanie fizyczne musi być integralną częścią całego procesu nau
czania i wychowania. I dlatego program szkolny winien reprezentować 
kierunek pedagogiczny, a nie wyczynowy.

Od podstawy i osobowości nauczyciela zależy dalszy rozwoj kultury 
fizycznej w szkole, a pośrednio w całym kraju. Wychowanie fizyczne 
w szkole może i powinno przyczyniać się do położenia trwalszych fun
damentów pod rozwój kultury fizycznej.

Przejawem słusznie pojętych zadań kultury fizycznej będzie w przy
szłości m. in. troska o realizację właściwego i pełnego wykorzystania wol
nego czasu do pracy. Tak pojęta rola nauczyciela wychowania fizycznego 
stwarza dodatkowo wymagania przed absolwentem WSWF. Dlatego też 
uczelnia winna wyposażyć go w odpowiednią wiedzę i umiejętności po
zwalające na pełną realizację tych niełatwych zadań.

Pragnąc możliwie szeroko potraktować podjęty w tej pracy temat, 
autorka chciałaby uzupełnić go jeszcze o kilka spostrzeżeń z autopsji. 
Nie będzie tu cyfr ani porównań, gdyż z uwagi na małą liczebność (42 oso
by) nie mogą one stanowić materiału porównawczego. Ze względów tech
nicznych obserwacje nie mogły być również dokonane na całości bada
nego materiału i dlatego uzyskane dane traktowane są jedynie jako garść 
luźnych spostrzeżeń.

Częstym zjawiskiem w pracy nauczycieli wychowania fizycznego jest 
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umiejętność planowania, brak opracowania budżetu godzin, które są do 
dyspozycji i proporcjonalnego rozdzielenia ich pomiędzy poszczególne 
działy zajęć. Niedbale opracowany rozkład materiału nauczania wynika 
przeważnie z braku dokładnej znajomości programu nauczania, a często 
po prostu z niechęci zaznajomienia się z nowymi formami organizacji 
i nowymi metodami pracy. Zwykle nie dość dokładnie przemyślany roz
kład materiału pociąga za sobą brak ciągłości nauczania. Poszczególne 
lekcje nie stają się wtedy ogniwami długotrwałego oddziaływania na 
młodzież.

Lekcja powinna mieć przede wszystkim zwartą koncepcję stworzoną 
przez nauczyciela. Przeważnie jednak spotyka się niestety lekcje impro
wizowane lub lekcje-stereotypy w których układzie nic się nie zmienia, 
bez względu na warunki, w jakich się odbywają. Dobry nauczyciel wy
chowania fizycznego, nawet mimo długoletniej praktyki i dużego zasobu 
materiału ćwiczebnego, przygotowuje się do lekcji bardzo sumiennie. 
Przygotowanie to nie ogranicza się tylko do ogólnego przemyślenia planu 
lekcji, lecz uzewnętrznia się w formie bardzo dokładnie prowadzonych 
osnów. Sporządza on każdorazowo plan lekcji z uwzględnieniem zainte
resowań i potrzeb młodzieży, z którą pracuje, z praktycznym wykorzy
staniem przyborów i przyrządów.

Ogólnie jednak można stwierdzić stopniowy zanik momentów atrak
cyjnych, czego dowodem są częste zwolnienia młodzieży od zajęć i ucie
kanie uczniów z lekcji. Szczególnie wyraźnie zaznacza się niechęć nau
czycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia do jednostek lekcyj
nych różnych dyscyplin sportowych, zabaw i gier ruchowych, jako mo
mentów mogących zwiększyć atrakcyjność lekcji. Jest to rezultatem nie
wykorzystania odpowiedniej lektury, nieumiejętnej organizacji i braku 
znajomości przepisów. W planowaniu jednostki lekcyjnej w grupach 
dziewcząt nie są np. stosowane ćwiczenia muzycżno-ruchowe. Lekcje 
wychowania fizycznego, a zwłaszcza gimnastyki nie zawierają momentów 
odprężających i rozweselających. Zajęcia takie są wyczerpujące przez 
stałe nasilenie uwagi, co szybko męczy młodzież, a atmosfera, jaka na 
lekcji panuje, nie może być dobrą propagandą zajęć wychowania fizycz
nego w szkole. Niejednokrotnie również nauczyciele w przygotowaniu do 
lekcji nie uwzględniają możliwości wykorzystania istniejących w szkole 
pomocy i sprzętu, czasem nie przygotowując w ogóle sprzętu do zajęć.

Przemyślana jednostka lekcyjna ma swoje odbicie w treściwym za
pisie tematu lekcji. Ogólnikowe zapisy w dziennikach kry ją przeważnie 
improwizacje. Dobra organizacja lekcji, umiejętny dobór materiału 
i właściwa metoda pracy warunkują należyty przebieg procesu dydak- 
tyczno-pedagogicznego. Co do organizacji lekcji należy stwierdzić, że 
w wielu szkołach w dalszym ciągu nie stoi ona na właściwym poziomie. 
Organizacja lekcji i jej przebieg zależne są od stopnia zdyscyplinowania 
młodzieży. Największą trudność sprawia nauczycielom organizacja głów
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nej części lekcji. U dobrych nauczycieli obserwuje się podział ćwiczą
cych na zastępy, co wpływa na ożywienie ćwiczeń i uatrakcyjnienie lekcji. 
Nie mniej ważne jest właściwe przygotowanie ucznia do realizacji po
stawionego zadania. Prowadzenie ćwiczeń w warunkach nieodpowiednich 
pod względem higienicznym nie należy niestety do rzadkości. Spotyka się 
brudne stroje ćwiczebne, spotyka się jeszcze szkoły, w których uczniowie 
ćwiczą w koszulach i spodniach, dziewczynki w pończochach i spódnicach. 
Poziom higieniczny w szatni nie zawsze jest właściwy. Wietrzenie sali 
gimnastycznej w czasie lekcji i po lekcjach jeszcze nie u wszystkich nau
czycieli stało się nawykiem. Trudno w tych warunkach mówić o zdro
wotnym wpływie ruchu na młody organizm.

Z pracą nauczyciela wychowania fizycznego wiąże się ściśle zagadnie
nie zmniejszenia urazowości na lekcjach, tj. zabezpieczenie odpowiednich 
warunków wykonywania ćwiczeń. Zdarzają się wypadki nieubezpiecze- 
nia ćwiczących, co jest bezwzględnie konieczne niezależnie od wieku czy 
klasy, w której prowadzi się zajęcia.

Obserwacje i badania potwierdzają tezę, że autorytet nauczyciela wy
chowania fizycznego, jak zresztą każdego innego nauczyciela, jest zwią
zany ściśle z jego wiedzą rzeczową, którą nabywa najpierw drogą studiów, 
a następnie przez systematyczne samokształcenie. U dobrych nauczycieli, 
właściwie traktujących swój zawód, reakcja młodzieży jest żywa, lekcje 
są pełne radości i ruchu.

Na koniec powróćmy jeszcze raz do zagadnienia, któremu poświęcono 
niniejszy rozdział. Tab. XLVII (s. 62) przedstawia krzywe ocen dotyczące 
przygotowania rzeczowo-organizacyjnego i pedagogiczno-dydaktycznego 
nauczycieli wychowania fizycznego w opinii dyrektorów szkół i wizytato
rów. Do sporządzenia niniejszych wykresów użyto mniejszej ilości grup 
porównawczych obejmujących łącznie kobiety i mężczyzn, przyjmując, że 
programy nauczania są w zasadzie takie same dla jednych i drugich.

Z analizy tab. XLVII i XLVIII (s. 62) wynikają następujące wnioski: 
Przygotowanie do pracy dydaktyczno-wychowawczej w opinii dyrektorów 
szkół i wizytatorów jest na ogół dobre. Ilość ocen dobrych — które sta
nowią większość —- stale wzrasta. Z przebiegu krzywych należałoby 
wnioskować, iż studia 4-letnie przygotowują najlepiej i najpełniej pod 
względem fachowo-rzeczowym. Dowodzą tego:

1. Największa ilość ocen dobrych w przygotowaniu organizacyjno- 
-rzeczowym (według oceny dyrektorów 85,6%, wizytatorów — 68,5%) 
i w przygotowaniu pedagogiczno-dydaktycznym (według oceny dyrek
torów 79,9%, wizytatorów — 60%).

2. Najmniejsza ilość oceny dostatecznych w przygotowaniu rzeczowo- 
organizacyjnym (w opinii dyrektorów — 14,3%).

3. Najmniejsza ilość ocen niedostatecznych w przygotowaniu organi- 
zacyjno-rzeczowym (w opinii wizytatorów 2,9%) i w przygotowaniu peda
gogiczno-dydaktycznym (w opinii dyrektorów i wizytatorów 2,9%).
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Tabela XLVII
Przygotowanie organizacyjno-rzeczowe 

badanych nauczycieli wychowania fizycznego

wg opin.i dyrektorów wg optru wczuratordw

-----------nd

Tabela XLVIII
Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne 

badanych nauczycieli wychowania fizycznego

wg opirtt wizytatorówwg oplrn dyrektorów

----- dst
-------------nd
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Wypowiedzi badanych, opinie dyrektorów, wizytatorów oraz spostrze
żenia autorki pozwalają stwierdzić, że pomimo podnoszenia się poziomu 
nauczania w wyższych szkołach wychowania fizycznego, na odcinku przy
gotowania pedagogiczno-dydaktycznego istnieją nadal spore niedociąg
nięcia. Z uwagi na młody wiek kończących studia, należy ich lepiej i do
kładniej przygotować do pracy wychowawczej z młodzieżą. Wobec takie
go stanu rzeczy trzeba:

1. Wprowadzić w większym wymiarze i poszerzonym zakresie prak
tyki nauczania. Praktyki te powinny być prowadzone w różnych warun
kach; zarówno w szkołach mających dobre warunki, jak również w szko
łach mających warunki gorsze.

2. W metodyce nauczania należałoby poświęcić większą ilość godzin 
na zaznajomienie studenta z planowaniem i .organizacją pracy w szkole. 
Studenci powinni w formie prac seminaryjnych opracowywać różne wa
rianty rozkładu materiału dla poszczególnych klas szkolnych, wzory, na 
których w czasie późniejszej pracy mogliby się wzorować.

3. W programach nauczania poszczególnych dyscyplin sportowych, 
jktóre wchodzą do programów nauczania w szkole, należy starać się 
o lepsze przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych.

4. Do planu studiów należałoby wprowadzić obowiązkowo kurs na
uczania przedmiotu dodatkowego; wysłuchanie takiego kursu i spełnie
nie wymaganych rygorów dawałoby absolwentom prawo nauczania w kla
sach niższych szkół ogólnokształcących.

WNIOSKI

Dyskusje rozpoczęte przez teoretyków wychowania fizycznego na te
mat zmian w trybie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego stwo
rzyły konieczność podjęcia badań naukowych na ten temat. Konieczne 
stało się udowodnienie założeń teoretycznych przyjmujących, iż dotych
czasowe programy nauczania winny ulec przeobrażeniom. Dotychczasowe 
bowiem poglądy na kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego miały 
wiele braków i błędnych sformułowań, ponieważ nie były oparte na ba
daniach eksperymentalnych.

Celem niniejszej pracy była — w oparciu o badania ■— próba odpowie
dzi na pytanie, jak uczelnie wychowania fizycznego przygotowują absol
wentów do przyszłej pracy, w jakim stopniu absolwenci ci są przygoto
wani do pracy dydaktyczno-pedagogicznej w szkole, a następnie, jakie 
posiadają braki i trudności.

Analiza programów nauczania krajowych szkół wychowania fizycz
nego pochodzących z różnych okresów czasu, porównanie ich z progra
mami uczelni wychowania fizycznego w ZSRR, NRD i Anglii wskazuje 
przede wszystkim, że zagadnienie praktyk pedagogicznych nie jest nale
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życie postawione w naszym szkolnictwie wyższym wychowania fizycz
nego. Istnieje duża dysproporcja w ilości czasu poświęconego na praktyki 
w krajach, o których była mowa, a polskimi uczelniami, na niekorzyść 
naszych. Tego rodzaju sytuacja ma na pewno ujemny wpływ na właściwe 
przygotowanie studentów do przyszłej pracy pedagogiczno-dydaktycznej.

Wyniki przeprowadzonych badań zwróciły uwagę na pewne cechy 
nauczyciela, które należy wykształcić w czasie studiów i pierwszych lat 
pracy zawodowej. Obok umiejętności organizacyjnych, dydaktycznych 
i wychowawczych, które w dużej mierze rozwijają się w miarę zdoby
wania doświadczenia pedagogicznego, nauczyciel winien przede wszyst
kim wynieść z uczelni wiadomości i umiejętności fachowe oraz zamiło
wanie do wykonywania zawodu. Wyniki badań pozwalają także stwier
dzić nie tylko stałe podnoszenie się poziomu nauczania na wyższych uczel
niach wychowania fizycznego, ale również istnienie braków w przygoto
waniu zawodowym absolwentów, przede wszystkim na odcinku meto
dycznym. Spośród braków organizacyjnych najwyraźniej występują luki 
w zakresie umiejętności rozkładu programu nauczania, organizowania im
prez i wolnego czasu uczniów.

Na podstawie opinii dyrektorów szkół i wizytatorów i ich ocen można 
wnioskować, że czteroletni tok studiów przygotowuje absolwentów naj
lepiej do zawodu. Świadczy o tym duża ilość ocen dobrych w przygoto
waniu organizacyjno-rzeczowym i pedagogiczno-dydaktycznym oraz mała 
ilość niedostatecznych opinii wizytatorów o przydatności do pracy w 
szkole nauczycieli wychowania fizycznego. W przygotowaniu pedagogicz
no-dydaktycznym w opinii wizytatorów można jednak zaobserwować 
wzrost ocen dostatecznych, co świadczy, że pomimo podnoszenia się ogól
nego poziomu nauczania, na odcinku przygotowania pedagogiczno-dydak- 
tycznego nadal istnieją duże niedociągnięcia, a nawet sytuacja nieco się 
pogarsza.

W wyniku przeprowadzonych badań nasuwa się wniosek, iż drogą do 
uzyskania w przyszłości jak najlepszych rezultatów w przygotowaniu ab
solwentów wyższych szkół wychowania fizycznego do wykorzystania 
pracy dydaktyczno-pedagogicznej w szkole jest wprowadzenie szeregu 
zmian w procesie ich przygotowania zawodowego, a mianowicie:

1. W toku procesu kształcenia przyszłych wychowanków winno się 
w większym stopniu niż dotychczas zwracać uwagę na wyrobienie cech 
charakteru niezbędnych do prawidłowego wykonywania zawodu nauczy
ciela wychowania fizycznego.

2. Szerzej niż dotychczas winno się uwzględnić metodykę poszczegól
nych dyscyplin sportowych w zastosowaniu do pracy w różnych wa
runkach.

3. Wzorem uczelni wychowania fizycznego w ZSRR i NRD winno 
zwiększyć się ilość praktyk pedagogicznych. Wprowadzić praktyki na 
okres jednego semestru, co umożliwi przygotowanie absolwentów do 
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pracy w szkole w różnych warunkach, uwzględniając przygotowanie do 
pracy na koloniach letnich i wczasach zimowych. Każdy student powi
nien odbywać praktykę w szkole posiadającej dobre warunki oraz w szko
le posiadającej złe względnie trudne warunki pracy. Praktyki winny 
obejmować obok gimnastyki podstawowe dyscypliny, jak pływanie, gry 
sportowe i lekką atletykę.

4. W metodyce nauczania winno się położyć większy nacisk na za
znajomienie studenta z planowaniem i organizacją pracy w szkole. Stu
denci w formie prac seminaryjnych powinni opracować różne warianty 
rozkładów materiału dla poszczególnych klas, aby w ten sposób wyrobić 
sobie umiejętność właściwego planowania i organizowania przyszłej pracy.

5. Powinno się w czasie studiów zaznajomić studentów z organizacją 
i przeprowadzaniem imprez szkolnych i międzyszkolnych.

6. Należałoby wprowadzić do programów nauczania więcej przygo
towania do pracy w szkolnictwie podstawowym.

7. Program powinien uwzględniać także zagadnienie organizacji wol
nego czasu ucznia.

8. Do programu studiów należałoby wprowadzić obowiązkowo przy
gotowanie do nauczania dodatkowego przedmiotu (np. biologii, geografii, 
higieny), po wysłuchaniu i zdaniu egzaminu absolwent mógłby nauczać 
w klasach niższych.

9. W programie nauczania winno się więcej godzin przeznaczyć na 
pedagogikę i psychologię jako przedmioty niezmiernie ważne dla nauczy
ciela. To zwiększenie ilości godzin mogłoby być dokonane np. kosztem 
części godzin przeznaczonych na chemię.

10. Celem unowocześnienia i ulepszenia metod pracy w szkołach oraz 
w trosce o zdrowie nauczyciela wychowania fizycznego należałoby przy
gotować absolwentów do wykorzystywania nagrań na taśmach magneto
fonowych w czasie lekcji wychowania fizycznego.

11. W celu konfrontacji swoich założeń programowych z praktyką, 
uczelni winny organizować regularnie wspólne spotkania studentów z ab
solwentami już pracującymi w szkołach, spotkania, na których omawiane 
byłyby braki w programach, metodach i formach pracy.
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COflEPłKAHHE

IJejibio HacToamefi paóorbi Sbijio nojiy^HTb OTBeT Ha Bonpoc, KaK b CBeTe coBpe- 
MeHHbix HyjKfl h TpefioBaHHft jjojiżKeH SbiTb noftroroBJieH k fln^aKTHHecKo-nenarora- 
■jecKoii padole b iiiKOjie ynnTe;ib (J)H3KyjibTypbi.

rtyteM, Be^ymuM k nocruweHHio stoh ijejin 6mji aHajiH3 cymecTByiomHx npo- 
rpaMM ynedbi b bhcihhx 4>H3KyjibTypHbix yaeóHbiz 3aBe^eHHHx n onpeflejieHue He- 
UOCTaTKOB 3thx nporpaMM. 'iToobi dojiee Har^a^Ho noKa3arb ne^ocTarKH, HMeromneca 
b opraHHsaitMH npoaećca odyaeHHH b iiojii>ckhx By3ax, npoBe^eHo KpaTKHił oó3op 
u cpaBHeHHe c opranHaanHcft odyneHiia b cj3H3Ky.;ibTypHbix By3ax CCCP, PflP n Be- 
JIHKoSpHTaHHH.

O^HOBpeMSHHO na OCHOBailHH MHeHHM /{MpeKTOpOB II1KOJI, HHCneKTOpOB, MOJIO- 
fleiKH h codcTBeHHbix Ha6jiK>AeHHH — oneneno HacToamee cocTOHHHe np<xj)eccno- 
HajibHOH noflroTOBKH yHHTejieft $H3KyjibTypbi, a Tarone noaipoSoBano yKaaaib Ha 
ocHOBHbie HeflocTaTKH b 3toh oSjiacTH. łiccjieuoBaHHeM, KOTOpoe nocjiyiKHjio Maie- 
pnajioM k anajrasy, opisane ho 360 ynutrejieft <|)H3KyjibTypbi H3 KpaKOBCKoro BoeBOjjCTBa. 
K HccjieflOBaHHio HcnojibBOBaHO BcnpocHHK — anitery u npHMeHBHO mctoh paccnpoca. 
flnpeKTopa ihk-oji h HHcneKTopa BbicKa3biBajin csoe MHeHHe, yHHTbiBaa noflroTOBKy 
opraHH3anHOHHO-flejioByK> n nenarormecKO-ftu^aKTU^Hyio yaHTejień.

B pesyjibTare iipoBe^cinioro HCCJiejiOBaHHH KOHCTaTHpoBawo, hto nojiyaeHHH 
b SyflymeM ksk mojkho Hanjiynneił no^roTOBKM BbinycKHHKOB Bbicnmx 4)H3KyjibTyp- 
hmx yae6Hbix saBeflennii k BbinojnieHuio flHmaKTHHHO-nenarorHHecKofi paóoTbi b ihko- 
Jie — HBJTHeTca BBefleHue psina H3M€HeHHH b hx npocjjeccnoHaJibHOH no^roroBKe.

SUMMARY

The aim of the work here reported was to answer the question ot how in the 
light of present-day needs and demands a teacher of physical training should be 
prepared for didactical and pedagogical work at school. The path taken towards this 
aim was an analysis of previous teaching programmes in physical training colleges, 
and a determination of their deficiencies. In order to gain a better idea of the de- 
ficiencies in Poland, a short survey and a comparison were madę of the organization 
of physical training courses in educational institutes in the USSR, DDR, and England.

At the same time, on the basis of opinions given by headmaters, inspectors from 
the Board of Education, teachers, and students, as well as personal observations, an 
evaluation was madę of the present state of Professional preparation of physical 
training teachers. Attempts were also madę to show the basie shorteomings in this 
section. The investigations Which gave the materiał for the analysis included 360 
teachers of physical training in the Cracow district. Use was madę of ąuestionnaires 
and interviews. The headmasters an dinspectors, when giving their opinions, took 
into consideration the organizational, materiał, pedagogical and didactic preparation.

As the result of these investigations it was concluded that the best way of 
achieving good results in the futurę in the preparation of graduates from physical 
training colleges for didactical and pedagogical work in schools would be to intro- 
duce a number of changes in the course of their professio al preparation.
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* Wprowadzona przez nas nowa metoda liniowej oceny wyników przedstawiona 
została w czasopiśmie fachowym „Lekką Atletyka” 1963, nr 6 i 7.

Z Katedry Biologii i Antropologii WSWF w Krakowie 
Kierownik Katedry: prof. dr Bronisław Jasicki

Obserwowany w ostatnich latach niezwykle szybki rozwój większości 
indywidualnych konkurencji lekkoatletycznych zdeaktualizował obo

wiązujące dotąd kryteria ich oceny. Odnosi się to przede wszystkim do 
tzw. konkurencji technicznych, w których w wyniku doskonalenia me
tod treningowych osiągnięcia szczytowe, a w tym i rekordy świata, odbie
gały w sposób wyraźny od pozostałych konkurencji zarówno tempem roz
woju, jak i aktualnym poziomem. Zjawisko to dotyczy szczególnie takich 
konkurencji, jak skok wzwyż, rzut młotem, dyskiem, pchnięcie kulą, trój- 
skok oraz w ostatnich dwóch latach skok o tyczce.

Potrzebę zaktualizowania oceny punktowej wyników w tych konku
rencjach rozwiązywano w miarę ich postępu w sposób mechaniczny 
i różny dla poszczególnych konkurencji technicznych. Tego rodzaju po
stępowanie spowodowało bardzo dużą (jakkolwiek nie w jednakowym 
stopniu) progresję oceny wyników najlepszych, pozostawiając bez roz
wiązania za wysoko lub też za nisko oceniane dotąd wyniki na poziomie 
przeciętnym i poniżej przeciętnego. I tak np. dla skoku wzwyż za każdy 
cm powyżej wyniku 216 cm liczy się 100 punktów, w rzucie młotem, 
dyskiem, oszczepem, powyżej określonych wysokości wyników, za każ
dy cm liczy się 1 punkt, w pchnięciu kulą powyżej 19 m — 5 punktów itd. 
(por. Lekkoatletyczne tabele punktowe, s. 4).

W konsekwencji obserwujemy paradoksalną sytuację, kiedy rekordy 
świata w pewnych konkurencjach męskich przekraczają przeszło dwu
krotnie oceny punktowe rekordów w innych konkurencjach. Np. rekord 
świata w skoku wzwyż mężczyzn liczy się 2750 punktów, a rekord świata 



w biegu na 200 m płaskim tylko 1335 punktów. Fakt ten nie ma żadnego 
uzasadnienia, jeśli weźmiemy pod uwagę rozkłady częstości osiąganych 
wyników w porównywalnych konkurencjach. Rozkłady ich bowiem 
kształtują się w sposób mniej lub więcej podobny.

Wspomniany wyżej szybki rozwój lekkiej atletyki dotyczy również 
konkurencji kobiecych w stopniu bodajże nawet większym niż konku
rencji męskich. Mamy na uwadze zarówno wzrost liczby wyników, jak 
również podniesienie się poziomu osiąganych wyników sportowych. Na 
tym odcinku nie próbowano nawet, jak w przypadku konkurencji męskich, 
dokonać jakichś rozwiązań korygujących dotychczasowe oceny. W związku 
z tym wyniki czołówki i rekordy świata kobiet oceniane są z reguły 
o kilkaset punktów niżej niż wyniki w porównywalnych konkurencjach 
mężczyzn. Stanowisko takie należy oczywiście uznać jako nieuzasadnione.

Znany powszechnie jest fakt, że istnieją tzw. różnice płciowe, a więc 
biologicznie zdeterminowane różnice w możliwościach ruchowych i wy
dolności funkcjonalnej ustroju kobiety i mężczyzny. Wobec tego przy 
opracowaniu systemu ocen wyników sportowych kobiet różnice płciowe 
muszą być uwzględnione, jeśli pragniemy — co wydaje się zupełnie lo
giczne — aby osiągnięcia sportowe (ich rozwój i poziom) mężczyzn i ko
biet były porównywalne. W związku z powyższym należałoby dokonać 
oceny wyniku danej kobiety na tle wyników innych kobiet, a nie na tle 
wyników mężczyzn, co w pewnym sensie implikowałyby dotychczas sto
sowane lekkoatletyczne tabele punktowe dla kobiet.

Jeszcze bardziej niepokojącym mankamentem tabel punktowych dla 
kobiet jest fakt bardzo słabej progresji ocen, a niekiedy nawet zmniejsza
nia się progresji np. w skoku wzwyż, w dal, w pchnięciu kulą, rzutach: 
dyskiem, oszczepem, tzn. im wyższy.wynik tym stosunkowo niższa 
ocena w punktach.

W świetle powyższych faktów dotychczasowe tabele punktowe straciły 
swój sens użytkowy, jako że nie odzwierciedlają dynamiki kształtowania 
się wyników w obrębie poszczególnych konkurencji, jak też i nie dają 
możności adekwatnego porównania osiąganych wyników między konku
rencjami. W efekcie prowadzi to do fałszywych wniosków przy wszel
kiego rodzaju porównaniach wyników w rozgrywkach drużynowych, 
ocenie sportowej w wielobojach a ponad to rzutuje na procesy szkole
niowe w sekcjach l.a. Ten ostatni moment przejawia się we wzmożonej 
dbałości o konkurencje szczególnie wysoko notowane wg dotychczasowych 
tabel punktowych.

Nie ulega wątpliwości, że zdają sobie sprawę z powyższych anomalii 
nietylko praktycy i teoretycy sportu lekkoatletycznego, ale również nie 
specjaliści. Znajduje to swój wyraz w próbach „poprawiania” tabel punk
towych, tworzenia nowych tabel narodowych etc. Wszelkie jednak próby 
w tym kierunku nie mogą dać zadowalających rezultatów, ponieważ 
opierają się one przeważnie na starych założeniach, których słuszność 
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nie została sprawdzona, bądź też na nowych, lecz mało sprecyzowanych 
podstawach teoretycznych i nikłej bazie materiałowej. We wszystkich 
tego rodzaju podejściach decydującą rolę odgrywa subiektywizm w do
borze materiałów i ocenie wyników indywidualnych czy też ich wartości 
przeciętnych, ocenie, która faworyzuje niektóre konkurencje lub też dąży 
do mechanicznego wyrównania wszystkich konkurencji, co oczywiście na 
ogół prowadzi do mniej lub więcej nieudanych koncepcji ocen punkto
wych.

W związku z wyżej naszkicowanymi kwestiami zachodzi paląca po
trzeba podjęcia próby stworzenia nowego systemu ocen punktowych 
opartego na słusznych podstawach teoretycznych, jak również dużej licz
bie obserwacji, tj. dużej liczbie indywidualnych wyników sportowych, 
osiąganych w ciągu co najmniej kilku ostatnich lat.

Przedstawienie właśnie takiej metody oceny punktowej dla 18 męskich 
i 10 żeńskich indywidualnych konkurencji lekkoatletycznych jest celem 
niniejszej pracy.

MATERIAŁ I METODA

Jako materiał do pracy niniejszej wykorzystano:
1. Opublikowane w „Athletics World” [10] wyniki 100 najlepszych 

mężczyzn w osiemnastu i wyniki 50 najlepszych w świecie kobiet w dzie
sięciu indywidualnych konkurencjach lekkoatletycznych, uzyskane w ko
lejnych latach od 1952 do 1961.

2. Ogłoszone drukiem w miesięcznikach „Lekka Atletyka” [4] i ty
godniku „Leichtathletik” [3] wyniki mężczyzn i kobiet, które nie wchodzą 
w listę najlepszych w świecie. Dla mężczyzn liczba wyników wynosi 2000 
dla każdej konkurencji, z wyjątkiem biegu na 10000 m (gdzie liczba wy
ników jest równa 1700) i biegu na 3000 m z przeszkodami (1500); razem 
35200 wyników sportowych w 18 konkurencjach. Dla kobiet liczba ob
serwacji wynosi 1500 dla każdej z dziesięciu konkurencji, a więc ogółem 
dla kobiet 15000. Łącznie opracowano zatem 50200 indywidualnych wy
ników sportowych w 28 konkurencjach l.a.

Przy wyborze metody oceny wyników w poszczególnych konkuren
cjach w punktach oparto się na założeniu, że ocena danego wyniku 
winna być tym wyższa, im rzadszy jest ten wynik i tym niższa, im dany 
wynik występuje częściej. Innymi słowy, ocena wyników w świetle tego 
założenia winna być funkcją częstości tych wyników w badanej zbioro
wości (populacji wyników).

Wymagane warunki spełnia znana, opracowana przez McCalla metoda 
liniowej oceny wyników, tzw. T-scores [4, 6, 7], którą zastosowano przy 
obliczaniu punktów dla wyników sportowych w badanych konkurencjach
l.a.  tak mężczyzn jak i kobiet.
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Objaśnienie ryc. 1: na osi rzędnych mamy ocenę w punktach T-scores oraz 
wprowadzoną przez nas ocenę w „dużych” punktach N = T-scores • 20; 
na osi odciętych zmienną przedstawiającą czas biegu na 1500 m męż
czyzn; linia kropkowana oznacza empiryczne oceny w punktach.

Uzyskaną ocenę punktową jako funkcję obserwowanego rozkładu 
częstości wziętych pod uwagę wyników w poszczególnych konkuren
cjach l.a. można przedstawić w postaci wyrażenia analitycznego — wzoru 
zawierającego wszystkie interesujące nas wielkości zmiennej (X), tj. 
wszystkie żądane wielkości wyników w każdej konkurencji l.a.

Ilustracją oceny punktowej otrzymanej wg wspomnianej metody jest 
ryc. 1.

Najprostszą w tym względzie i najbardziej ogólną jest funkcja po
tęgowa:

f (x) = axb (1)
lub w postaci:

---- / =a/----Mex Mex 
N = f/

(2)
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gdzie N = liczba punktów, x = dany wynik, Mex = mediana 1 czyli war
tość środkowa opracowanych wyników w każdej konkurencji oddzielnie.

1 Można wziąć dowolną inną stałą wartość zamiast Me, jednak — jak wiado
mo — mediana jest jedną ze zbiorczych charakterystyk liczbowych i nadaje się le
piej niż inne przeciętne, jak np. średnia arytm., do charakterystyki rozkładów skoś
nych, jakimi są z reguły rozkłady wyników w konkurencjach lekkoatletycznych.

W badanym przez nas zagadnieniu funkcja (1,2) ma sens tylko w okre
ślonym obszarze zmienności (X), a mianowicie kiedy zmienna x (wynik) 
jest większa od zera:

x > 0 wtedy N > 0, gdy a > 0.

Rozważmy dwa wypadki, które zachodzą:
1. dla skoków i rzutów, gdzie b> 0 mamy:

gdy x —> 0 wtedy N —> 0, stycznie do osi odciętych (czyli im gorszy wy
nik — mniejsza odległość — tym mniejsza liczba punktów) oraz gdy 
x ~ wtedy N ~, (czyli im lepszy wynik — większa odległość — tym 
większa liczba punktów)

2. dla biegów, gdzie b < 0, mamy:
gdy x —> 0 wtedy N —+■ asymptotycznie do osi rzędnych, (czyli im lep
szy, tj. mniejszy czas, tym więcej punktów) oraz gdy x wtedy N -> 0, 
asymptotycznie do osi odciętych (czyli im gorszy, tj. większy czas, tym 
mniejsza liczba punktów).

Funkcję (2) można przedstawić w postaci logarytmicznej dostosowanej 
do obliczeń:

lgN = Iga + B (Iga? — lglWex) (3)

Ta ostatnia postać będzie podana poniżej w zestawieniu wszystkich 
28 konkurencji i na ryc. od ,2 do 29, ilustrujących kształtowanie się oceny 
punktowej w zależności od zmian wyniku, z tym, iż wprowadzono dodat
kowe oznaczenia, a mianowicie:
1) x = s — odległość w metrach dla rzutów, skoku w dal i trójskoku,
2) x = h — wysokość w metrach dla skoku wzwyż i skoku o tyczce,
3) x = t — czas w sekundach dla biegów. Tak więc będziemy mieli:

lg N = Ig a + a (lg s — lg Mes) (3 a)

lg N = lg a + b (lg h — lg Meh) (3 b)

lg N = lg a — b (lg t — lg Met) (3 c)

W równaniach (3) liczba punktów jest funkcją nie tylko zmiennej 
x (= s, h, t), ale również funkcją parametrów (a) i (b), które przybierają 
różne wartości dla poszczególnych konkurencji. Parametry (a) i (b), 
a więc i równania (3 a, b, c) określono na podstawie empirycznych danych 
metodą momentów [2], Na ryc. 1 empiryczne wartości oznaczone są krop
kami, wartości obliczone na podstawie odpowiednich funkcji wyrówny- 
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wujących — linią ciągłą. Jakkolwiek krzywa ta jest dopasowana, przynaj
mniej „na oko”, dość dobrze, do wartości obserwowanych w konkretnych 
materiałach, to jednak stwierdzić można pewne drobne odchylenia war
tości empirycznych od obliczonych. W świetle testu chi-kwadrat na istnie
nie różnic (wartości obserwowanych i oczekiwanych) występujące odchy
lenia dla każdej z badanych konkurencji 1. a. są losowe (P < 0,01).

Poniżej zilustrujemy przykładowo sposób obliczania liczby punktów, 
posługując się określonymi dla każdej z badanych konkurencji wzorami.

Przykład 1. Dla biegu na 1500 m mężczyzn mamy równanie:
lg N = 3.00143 — 7.04015 (lg t — 232)

gdzie 232 = Met w sekundach. Jaka jest liczba punktów za czas 4'04"? 
Obliczenia:

t = 4'04" = 244", lg 244 — lg 232 = 2,38739 — 2,36549 = 0,02190
lg IV = 3,00143 — 7,04615 • 0,02190 = 2,84678

stąd N = 703 punktów.

Przykład 2. Jaka jest liczba punktów za czas 3'45"?
t = 3'45" =255", lg 225 — lg 232 = 2,35218 — 2,36549 = — 1331,

lg N = 3,00143 - 7,04615 — 0,01331 = 3,09521,
stąd N = 1245 punktów.

Wzory dla poszczególnych konkurencji mężczyzn i kobiet zestawione 
są poniżej. Na ich podstawie można obliczyć wartości w punktach dla do
wolnych wyników w każdej z badanych konkurencji. Obliczone oceny 
w punktach w odpowiednich przedziałach zmienności wyników można 
z kolei zestawić w postaci tabel na podobieństwo lekkoatletycznych tabel 
punktowych.

Konkurencje męskie:

1. Bieg na 100 m: lgN = 3,03255 - 7,11775 (lg t —’lg’21,7)
2. ,, „ 200 m: lgN 3,02107 - 6,27308 (lg t - lg 48,2)
3. „ 400 m: lgN = 3,00642 - 7,45729 (Igi - Ig 112)
4. ,, „ 800 m: lgN = 3,00143 - 7,04615 (Igi - lg 232)
5. ,, „ 1500 m: lgN — 3,03646 - 5,64702 (lgt - lg 873)
6. „ 5000 m: lgN = 3,00973 - 4,13831 (lg t - lg 1883)
7. ,, 10000 m: lgN = 3,01759 - 5,18801 (Igi - lg 550)
8. 3000 m prz.: lgN = 3,03344 - 3,75245 (Igi - lg 14,8)
9. 110 m pł.: lgN = 3,02532 - 4,20441 (lg t - lg 54,3)

10. ff 400 m pł.: lgN = 3,01449 + 3,00633 (lg s - lg 7,30)
11. Skok w dal: lgN = 2,98549 + 3,92467 (lg h - Ig 1,94)
12. wzwyż: lgN = 3,02206 + 2,53723 (lg h - lg 4,16)
13. o tyczce: lgN = 2,98877 + 3,80734 (lg s - Ig 14,65)
14. Trój skok: lgN = 3,00655 + 1,96497 (lg s - lg 15,46)
15. Pchnięcie kulą: lgN = 3,02269 + 1,94320 (lgs - lg 48,80)
16. Rzut dyskiem: lg IV = 3,00693 + 1,76333 (lgs - lg 67,24)
17. oszczep.: lgN = 3,00219 + 1,62946 (lgs - lg 53,90)
18. ,, młotem: lgN = 3,00586 - 9,03222 (lg t - lg 10,6)
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Konkurencje żeńskie:
1. Bieg na 100 m: lg N =
2. 200 m: IgN =
3. 400 m: lg N =
4. 800 m: lg N =
5. 80 m pł.: lg N =
6. Skok w dal: lg N —
7. wzwyż: lg N =
8. Pchnięcie kulą: lg N =
9. Rzut dyskiem: lg N =

10. oszczep. lg N =

2,96983 - 5,66686 (lg t - lg 12,4) 
2,97503 - 4,41682 (lg t - lg 26,1) 
2,93210 - 4,00119 (lg t - lg 62,1) 
2,99347 - 3,73253 (lg t - lg 139) 
3,01794 - 3,04765 (lg t - lg 12,0) 
2,95026 + 3,08334 (lg s - lg 5,40) 
2,95461 + 2,76806 (lg h - lg 1,51) 
2,95419 + 1,59851 (lg s - lg 12,00) 
2,97214 + 1,32847 (lg s - lg 39,40) 
2,97338 + 1,32659 (lg s - lg 40,20)

Uwaga: czas biegu — (t) w sek; odległość i wysokość — (s) i (h) w metrach

WYNIKI

Ocenę punktową wyników w poszczególnych konkurencjach l.a. dla 
mężczyzn (cf) i kobiet (?) przedstawiają ryc. od 2 do 29, w których linia 
ciągła oznacza wartości punktowe obliczone na podstawie odpowiednich 
równań (s. 7), linia przerywana — liczby punktów wg dotychczasowych 
tabel punktowych.

W celu ułatwienia analizy i porównania obu systemów ocen zamie
szczono dodatkowo na tych rycinach wartości median (Me) i aktualnych 
rekordów świata (R) — linie przerywane cienkie. Kształtowanie się oceny 
w punktach w przedziale od poziomu przeciętnego (Me) do rekordów (R) 
jest najbardziej interesujące z punktu widzenia sportu wyczynowego i wy
kazuje w niektórych konkurencjach największe różnice między oceną 
dotychczasową a przedstawioną w niniejszej pracy (ryc. 2, 3, .. . 29).

Ze względu na charakter kształtowania się ocen (starych i nowych) 
w zależności od poziomu wyników, można wyodrębnić kilka charaktery
stycznych grup — zespołów konkurencji:

1. Konkurencje męskie, w których wyniki średnie i słabe punktowane 
są wg nowej metody niżej, natomiast wyniki najlepsze oceniane są wyżej 
niż wg dotychczas stosowanych tabel punktowych. Do tej grupy należą 
biegi na 100, 200, 400 i B00 m płaskie (ryc. 2—45).

2. Konkurencje męskie, w których ocena wyników najlepszych za
równo wg starej, jak i nowej metody nie wykazuje istotnych różnic, ale 
jeśli idzie o wyniki przeciętne i słabe różnice w ocenie są niekiedy dość 
znaczne. W skład tej grupy wchodzą biegi na 1500 m, 3 km z przeszko
dami, 5000 m oraz 10 000 m (ryc. 6—9).

3. Odrębną grupę tworzą obydwa dystanse płotkowe: 110 i 400 m 
płotki (ryc. 10 i 11) dla mężczyzn. W obu tych konkurencjach wyniki na 
wszystkich poziomach oceniane są wyżej wg nowej metody w porówna
niu do starej, z tym jednakże, iż największe różnice obu ocen przypadają 
na wyniki najlepsze.
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4. Zespół konkurencji technicznych mężczyzn, obejmujący wszystkie 
skoki i rzuty (ryc. 12—19) tworzy czwartą z kolei grupę odznaczającą się 
wspólnymi rysami, a mianowicie: znacznie mniejszą progresję ocen wy
ników najlepszych wg nowego ujęcia w porównaniu ze starą punktacją. 
Natomiast jeśli idzie o wyniki przeciętne i niższe, to z wyjątkiem skoku 
wzwyż i trójskoku nowa metoda przewiduje znacznie wyższą ocenę, niż 
dotychczas stosowany system punktowy.

skok wdał d

W konkurencjach kobiecych rysują się w porównawczym aspekcie 
obu ocen dwie grupy konkurencji, które wykazują różne prawidłowości:

1. Grupa pierwsza obejmująca konkurencje biegowe (ryc. 20—24), dla 
której charakterystyczne jest zjawisko niższej, w świetle nowej metody, 
oceny wyników słabych (poniżej poziomu przeciętnego), a równocześnie 
zdecydowanie wyższej punktacji wyników średnich i powyżej poziomu 
przeciętnego (Me) — tzn. ma miejsce największa progresja ocen dla wy
ników najlepszych. Prawidłowości tego rodzaju nie obserwujemy nato
miast analizując kształtowanie się ocen wyników w zależności od ich po
ziomu wg dotychczas stosowanych tabel punktowych.

2. Drugą odrębną grupą odznaczającą się innego rodzaju prawidło
wościami jest zespół konkurencji technicznych, obejmujący skoki i rzuty 
(ryc. 25—29). W świetle dotychczasowej punktacji obserwuje się wyraźny 
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brak progresji ocen dla wyników najlepszych, a nawet wyników średnich. 
Co więcej, analizując krzywe obrazujące ocenę wyników w punktach 
(linie grube przerywane) stwierdzić można nie tylko brak progresji 
dla osiągnięć najwyższych, ale nawet zjawisko przeciwne, tzn. wyniki 
coraz to lepsze oceniane są proporcjonalnie coraz niżej. Ogólne

| Skok, wzwyż
i

Ryc. 13

tendencje ocen wg proponowanej metody (linie ciągłe) wyrażają się w tym, 
iż niżej są szacowane, w porównaniu do starego systemu ocen, wyniki 
słabe, a równocześnie ma miejsce podwyższenie oceny wyników dobrych, 
a zwłaszcza osiągnięć najwyższej klasy sportowej.

Porównanie wszystkich badanych konkurencji z punktu widzenia 
przeciętnego poziomu i rekordów świata przedstawiają ryc. 30 A i B dla 
mężczyzn oraz 21 A i B dla kobiet. Diagramy A dotyczą ocen wg oficjał-
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nych tabel l.a., zaś diagramy B odnoszą się do przedstawionej w pracy 
niniejszej liniowej oceny wyników lekkoatletycznych. Wysokość słupków 
czarnych oznacza wartości w punktach dla wartości środkowych (Me), 
a wysokość słupków białych określa odległości od wartości przeciętnych 
do rekordów światowych. Słupki, obrazujące poszczególne konkurencje 
przedstawione są w kolejności zmniejszających się ocen punktowych 2.

2 Wydaje się naszym obowiązkiem skorygowanie tu błędu, jaki się zakradł do 
naszej pracy [1], w której ryc. 12, a w konsekwencji i ryc. 30 A są złe.

Przy porównaniu diagramów A i B, a więc porównaniu starych i no
wych ocen wyników w poszczególnych konkurencjach l.a. stwierdzić 
można następujące zjawiska:

1. Dużą rozbieżność ocen w diagramie A, a szczególnie rozbieżność 
punktacji rekordów świata: różnica między najwyższą i najniższą punk
tacją wynosi 1415 punktów (= 2750 — 1335). W diagramie A natomiast 
obserwuje się dość duże wyrównanie oceny tych samych rekordów świata, 
różnica bowiem wynosi zaledwie 261 punktów (= 1792 — 1531). Również 
poziom wyników przeciętnych (czarne słupki) jest bardziej wyrównany 
w diagramie B w porównaniu do diagramu A.
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Ryc. 22
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Ryc. 24
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Ryc. 26
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Ryc. 28
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2. Różną kolejność jeśli idzie o oceny za rekordy świata w diagramie A 
i B. Dla przyjętych lekkoatletycznych tabel punktowych charakterystycz
na jest prawidłowość tego rodzaju, że wszystkie konkurencje techniczne 
(wyłączywszy skok w dal) są znacznie wyżej oceniane niż pozostałe kon
kurencje biegowe. Przeciętna różnica jest ogromna, gdyż wynosi ona 
ponad 680 punktów. W nowej koncepcji ocen przejawia się innego typu 
prawidłowość, a mianowicie, iż konkurencje o wyraźnych perspektywach 
rozwojowych (które przejawiają się w rozkładach częstości uzyskiwanych 
wyników) szacowane są nieco słabiej niż konkurencje, które wykazują 
stabilność.

Na podstawie wysokości słupków białych (różnica między przeciętnym 
poziomem a rekordem) można wnioskować również o wielkości progresji 
ocen na poziomie powyżej przeciętnego. Progresja ta kształtuje się inaczej 
w obu diagramach (por. A i B).

Przechodząc z kolei do porównania ocen w konkurencjach kobiecych 
(ryc. 31) widać, że jakkolwiek wg dotychczasowych tabel ocena jest bar
dzo wyrównana dla poszczególnych konkurencji, to jednak odznacza się 
ona bardzo małą progresją powyżej poziomu przeciętnego. W konsek
wencji wyniki czołówki lekkoatletycznej kobiet są oceniane niewiele wy
żej niż wyniki mężczyzn na poziomie nieco wyższym niż średni (por. dia
gramy 31 A i 30 A). Nowa natomiast — znacznie wyższa od starej — 
ocena punktowa konkurencji żeńskich w pełni nawiązuje do konkurencji 
męskich (por. diagramy 31 B i 30 B).
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DYSKUSJA

Jak wspominaliśmy wyżej, istnieje bardzo duża rozbieżność ocen wy
ników sportowych w poszczególnych konkurencjach l.a. wg stosowanych 
tabel l.a. Mianowicie konkurencje techniczne, począwszy od skoku wzwyż, 
a skończywszy na rzucie dyskiem (z wyłączeniem skoku w dal) są znacz
nie wyżej — średnio o 680 punktów — szacowane niż pozostałe konku
rencje biegowe (por. ryc. 30 A).

W związku z tym nasuwa się pytanie: jak to zjawisko można tłuma
czyć? Otóż wydaje się, iż tabele punktowe przedstawiały — być może — 
pewną wartość użytkową w tym okresie rozwoju lekkiej atletyki, kiedy 
najwyższy poziom wyników w konkurencjach technicznych (uwarunko
wany przede wszystkim dyspozycjami indywidualnymi) był uzyskiwany 
dość rzadko z racji nie dość dojrzałych metod treningowych, a między 
innymi nieznajomości metod treningu nad siłą. Natomiast w konkuren
cjach pozostałych, a szczególnie w konkurencjach sprinterskich, jako naj
bardziej popularnych, został osiągnięty niemal końcowy stan rów
nowagi. Na poparcie tej tezy można przytoczyć następujący fakt: 
w 1936 r. (Igrzyska Olimpijskie w Berlinie) oficjalny rekord świata 
w biegu na 100 m wynosił 10,2 sek. Wynik ten wg dotychczasowej oceny 
punktowej równał się 1300 pkt. Tę samą wartość (wg tabel punktowych) 
posiadały np. takie rezultaty w konkurencjach technicznych: 60,52 m 
w rzucie młotem, 17,80 m w pchnięciu kulą, 56,96 w rzucie dyskiem, 
4,72 w skoku o tyczce itp., a więc wyniki w owym czasie nieosiągalne. 
Jeśli z kolei weźmiemy pod uwagę fakt, iż od czasu igrzysk berlińskich 
w ciągu 27 lat rekord świata w biegu na 100 m został poprawiony zaled
wie o 0,2 sek, a w omawianych konkurencjach technicznych nierzadko 
o parę metrów (9,81 w młocie, 2,26 w kuli, 5,56 w dysku) to wytłumaczo
na byłaby — jakby się wydawało na pierwszy rzut oka — tak wielka 
różnica w punktacji konkurencji technicznych i pozostałych (biegowych). 
W istocie jednak sprawa przedstawia się inaczej.

Opracowana metoda liniowej oceny wyników l.a. oparta jest o roz
kłady częstości uzyskiwanych wyników przez 100 najlepszych w świecie 
w ciągu ostatnich 10 lat. W świetle tych rozkładów wyniki w konkuren
cjach technicznych nieosiągalne w okresie, kiedy w biegu na 100 m osiąg
nięto czas 10,2 są dziś już uzyskiwane dość często i muszą być szacowane 
jako nieco wyższe niż przeciętne, natomiast jeśli idzie o biegi, a zwłaszcza 
krótkie, to stan „przedwojenny” nie uległ tak zasadniczym zmianom — 
jeśli idzie o rozkłady częstości osiąganych wyników — jak w konkuren
cjach technicznych. A wobec tego zgodnie z tym rozkładem ocena wyni
ków w konkurencjach nietechnicznych musi być proporcjonalnie tak wy
soka, jak w konkurencjach technicznych.

Niestety w dotychczasowych próbach korekty punktacji nie uwzględ
niono wyżej wspomnianych momentów. Skoro zauważono tak wielki po

7 Rocznik Naukowy WSWF
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stęp w konkurencjach technicznych, to próbowano ratować powstałą sy
tuację w ten sposób, że zachowując dotychczasową ocenę punktową wy
ników słabych, wprowadzono bardzo dużą i zupełnie „na oko” progresję 
ocen wyników najlepszych, która nie posiada w chwili obecnej żadnego 
uzasadnienia.

Niedostatki oficjalnych, międzynarodowych tabel punktowej oceny 
wyników w l.a. wywołały szerokie dyskusje i sprowokowały do nowych 
prób usunięcia braków, co się wyraża w powstawaniu tabel oceny punk
towej na użytek własny poszczególnych państw, np. tabele punktowe 
w ZSRR [5], projekt M. Rynkowskiego [10] dla Polski itd. Jakkolwiek 
spośród znanych tego rodzaju prób tylko ta ostatnia [10] może uchodzić 
za ciekawszą, opartą o realne materiały, to jednak w zasadzie wszystkie 
ujęcia oparte są na apriorystycznych założeniach, które nie mogą być 
zweryfikowane, a w związku z tym mogą być traktowane jako mniej lub 
więcej konwencjonalne reguły.

Jedynym, naszym zdaniem, rozwiązaniem byłoby zatem opracowanie 
na nowo systemu ocen wyników w l.a., systemu uwzględniającego realną 
rzeczywistość, tzn. rozkłady częstości uzyskiwanych wyników sportowych 
w poszczególnych konkurencjach l.a.

Innej natury, ale w jeszcze większym stopniu nieuzasadnione zjawisko 
spotykamy analizując dotychczasową ocenę punktową wyników sporto
wych kobiet. Brak jakiejkolwiek próby korekty ocen wyników l.a. kobiet 
nie zezwolił na odzwierciedlenie tak dynamicznie przecież rozwijającej 
się lekkiej atletyki kobiet w ciągu ostatnich lat. W konsekwencji ma 
miejsce dyskryminujący w stosunku do mężczyzn brak adekwatnej pro
gresji ocen ‘wyników wysokich, i co się z tym wiąże, zawyżona ocena 
wyników już dzisiaj raczej miernych.

W końcu należałoby odpowiedzieć na istotne dla praktyki pytanie: 
czy przedstawiona w niniejszej pracy ocena wyników w poszczególnych 
konkurencjach l.a. spełni swe zadania i w przyszłości? Odpowiedź jest 
raczej negatywna. Jakkolwiek proponowana koncepcja liniowej oceny 
wyników uwzględnia pewne aspekty dynamiki rozwoju i perspektywy 
tego rozwoju w poszczególnych konkurencjach l.a., to jednak w miarę 
dalszego rozwoju lekkiej atletyki, a zwłaszcza konkurencji młodszych 
(a w tym niektórych konkurencji technicznych i wytrzymałościowych), 
które w świetle nowej oceny punktowej wykazują mniejszą progresję 
ocen (3 km z przeszkodami, rzut młotem itp., por. ryc. 30 B) zajdzie naj
prawdopodobniej potrzeba pewnych weryfikacji.

.WNIOSKI

. 1. Dotychczasowe międzynarodowe lekkoatletyczne tabele punktowe

.straciły swą wartość użytkową zę względu na fakt, iż nie oddają one rze
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czywistych postępów w ramach poszczególnych konkurencji l.a., jak rów
nież nie dają możności adekwatnego porównania wyników osiąganych 
w poszczególnych konkurencjach l.a.

2. Proponowana metoda liniowej oceny wyników w indywidualnych 
konkurencjach l.a. daje możność:

a. oceny poziomu i rozwoju wyników w poszczególnych konkurencjach 
męskich i żeńskich, a w związku z tym

b. eliminuje zasadnicze braki dotychczasowych tabel punktowych dla 
mężczyzn, które szczególnie ostro wystąpiły po wprowadzeniu mechanicz
nych poprawek dla konkurencji technicznych, ponadto

c. wprowadza adekwatną do częstości wyników progresję ich oceny 
w poszczególnych konkurencjach l.a. kobiet, i wreszcie

d. daje możność oceny poziomu i rozwoju lekkiej atletyki kobiet w po
równaniu do mężczyzn.
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COAEP1KAHHE

OREHKA PE3yjIbTATOB B JIETKOH ATJIETHKE B CBETE HOBOrO 
OBKOBOrO METORA

CymecTByiomne ;io cnx nop TaSjinąti oneiiiM pe3y.nbTaTOB b jierKoił aTjieTHKe 
noTepfljiH cbok) noTpeóHTe/ibCKyio ctommoctł b cb«3h c TeM, hto He nona3biBaK)T 
OHH nOflJIHHHbie flOCTHJKeHHH B OÓJiaCTH OT^ejIbHbIX BHflOB, a TaKHte He npeflCTaBJIHIOT 
B03MOJKH0CTH aflCKBaTHO CpaBHHTb flOCTHHteHHH MeSKfly BHflaMH.
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Ha ocHOBannu c.aMbix jiynmHx b MHpe nn;(HBHpya;ibHbix pe3yjiBTaTO® b 18-th 
MyHtCKHX II 10-TH 5KeHCKHX HHflHBH^yajll>HbIX BHpaX, flOCTHTHyTbIX B OHepeflHbie roflbl 
c 1952 no 1961 b oóiijeM nncjie 50, 200, oópaóoTaHo HOBbiii Meron ohkoboh oiieHKH. 
OniipaeTca oh Ha jiHHeftHyio onetiKy nocTHjKeHHH MiiKaji/fH, tuk Ha3biBaeMbiK MeTon 
T-CKopc. BbipaBHHBan nojiynemibie corjiacHo ynoMHHyroro MCTona aMimpnneciiiie 
oiieHKH (= T-CKopc • 20) pe3yjibiaTOB b nocjienoBaHHbix Bn,pax jierKoft aTJieTHKH «jih 
MyffiHHH h żKeniiiHH npa noMoinH cTeneHHoft (JiyHKiiHH:

y = axb
onpeneneHO ypaBHeHHH hjih KaiKpoii H3 18 MyiKCKHK h 10 HteHCKHx bii;iob, Koropbie 
npencTaB.iHiOT B03MO?KH0CTb ynera oueHKH ,b 0HKax KaJKfloro rpeóyeMoro pe3yjibTaTa. 
BbinHCJieHHbie 4ocra?KeHHH mojkho iipepciaBHTb b BHfle taSjinu, no oópaany, HanpH- 
Mep, jierKoaTjieTHqecKHX 09KOBbix Taójiiip.

<I>OpMMpOBaHHe OOjeHOK pe3yjIbTaT0B A-M KaJKflOH H3 28 BMpOB IipOMJIJIIOCTpHpO- 
Bano c noMombio cooTBCTCTBeHHbix pnarpaMM, Ha kotopmx npeflCTaBJieHO ia«H<e 
oiKOBbie opeHKii corjiacHo oQ»iuHajibHbix jierKoaTJieTHiecKHX Taójinn. HojiyneHHbie 
b HacroHineft paóoie pe3yjibiaTbi nopsepratoTca aiiajmay h piicHyccwi b cpaBHH- 
TejibHOM acneKTe o6eiix onenoi-t.

SUMMARY

AN ESTIMATION OF THE RESULTS IN INDIVIDUAL TRACK 
AND FIELD ATHLETICS IN THE LIGHT OF THE NEW SCORING METHOD

The existing track and field athletics scoring tables have lost their practical 
value as they neither reflect the real progression of sporting results in separate track 
and field athletics events nor present adeąuate comparison of scoring among the 
events themselves.

On the basis of the best world individual results in 18 małe and 10 female events, 
attained in the successive years 1952—1961, of total number 50200 observations, a new 
scoring method has been elaborated. It is based on T-scores method of MacCall. 
When smoothing the empirically obtained scores (= T-scores • 20) in separate events 
by power function:

y = axb

the eąuations for each of 18 małe and 10, fetmale events may be defined. These 
eąuations allow to compute the scores for each reąuired sporting result.

Calculated correspondent scores can be arranged in the form of scoring tables. 
The scoring for each 28 investigated events are illustrated by means of diagrams, 
the conventional scores being included as well. The results obtained in this paper 
have been discussed and analysed from comparative point of view of both scoring 
systems.



WYŻSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

ROCZNIK NAUKOWY T. III

STANISŁAW GROCHMAŁ

ROLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM UKŁADU NERWOWEGO 
I STARZENIU SIĘ *

* Praca oparta na referatach wygłoszonych na Ogólnopolskiej Konferencji Nau
kowej Medycyny Sportowej we Wrocławiu w r. 1959 i w Łodzi w r. 1961.

Z Zakładu Fizjologii Sportu i Rehabilitacji Leczniczej WSWF w Krakowie
Kierownik Zakładu: doc, dr S. Grochmal

lbrzymi rozwój techniki i nauki zmieniających warunki życia i pracy,
Y' coraz bardziej złożone w swej treści i formie układy społecznych sto
sunków między ludźmi powodują, iż system nerwowy człowieka przecią
żony różnorodnością bodźców i ich narastającą intensywnością ulega 
obecnie znacznie częściej zaburzeniom, co w dalszej konsekwencji pro
wadzi do narastania tzw. chorób cywilizacyjnych i stanu zagrożenia. 
Tempo przemian współczesnego życia wymaga szybkiego i bezbłędnego 
uruchamiania coraz to nowych mechanizmów adaptacyjnych, aby czło
wiek mógł sprostać podjętym zadaniom i stawić zwycięsko czoła siłom 
wyzwalanym pracą swego mózgu i rąk. Wszelkie opóźnienia i zastój, 
wszelkie zachwianie niezbędnej równowagi ustroju i środowiska narusza 
zdrowie i zagraża życiu.

Układ nerwowy ze względu na swą scalającą i regulującą rolę w sto
sunku do innych narządów i całego organizmu jest szczególnie często na
rażony na różnorodne zakłócenia swej funkcji. W integracyjnej czynności 
układu nerwowego biorą udział:

1. układ narządów odbiorczych czuciowo-zmysłowych (receptorów) 
i drogi doprowadzające pobudzenie-czuciowe;

2. drogi odprowadzające — ruchowe,
3. układ neuronów pośredniczących z ich siecią wielorakich połączeń 

zbieżnych i rozbieżnych oraz obwodów otwartych i zamkniętych;
4. włączony ostatnio do poprzednich układów tzw. system odprowa

dzający „gamma” („gamma” efferent system).
Rola tego systemu, wprowadzonego przez Coghilla i Ralstona, polega 

głównie na regulowaniu progu pobudliwości proprioceptorów mięśnio-
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wych i współdziałaniu z całym układem samoczynnych sprzężeń zwrot
nych.

Żaden ruch dowolny nie może mieć miejsca bez współudziału wspom
nianych układów. Układ piramidowy jest tylko pośrednim ogniwem mię
dzy ośrodkiem scalającym i wspólną drogą końcową, przez którą płyną 
pobudzenia wykonawcze do zespołu jednostek motorycznych, realizują
cych dany wzorzec ruchowy.

Wyuczanie ruchów jest możliwe przy zachowaniu chociaż w części 
ośrodków kinestetycznych kory mózgowej. Każdy nowy ruch dowolny 
z początku wykonywany z dużym wysiłkiem świadomości.

W miarę torowania dróg przewodzących i utrwalania się związków 
czasowych kierownictwo kory staje się zbędne, a kontrolę wzorców ru
chowych przejmują ośrodki niższe (mechanizacja ruchów dowolnych). 
Chód np. może być regulowany przez ośrodki podkorowe i dopiero zmiana 
wzorca ruchowego np. przejście z chodu lub biegu w skok lub zatrzyma
nie się wymagają ingerencji kory mózgowej. Zdolność tworzenia wzorców 
ruchu zamierzonego przypisuje się głównie (Penfield) okolicy ciemienio
wej (podłoże pamięci) i okolicy czołowej (podłoże procesów przewidy
wania), przy czynnym współudziale pnia mózgowego i układu siateczko- 
wego (centreencephalic system).

Na obwodzie w regulacji czynności ruchowej szczególną rolę odgry
wają wrzeciona mięśniowe posiadające charakter układu torującego i po
wiązane przez swe zakończenia z układem „gamma”, następnie zakończe
nia Golgiego w ścięgnach, wykazujące czynność hamującą, oraz małe 
wstawkowe neurony, ściśle związane z komórkami rogów przednich, tzw. 
komórki Renshava, również o czynności hamującej.

Układ sprzężeń zwrotnych jest w obrębie neuronów obwodowych do
skonale zorganizowany. Synchronizację pobudzeń układu „gamma” re
guluje móżdżek przy współudziale układu siateczkowego i układu sta
tycznego. Ostateczna forma odpowiedzi ruchowej jest wypadkową pro
cesów pobudzenia i hamowania, jakie się toczą w ośrodkowym układzie 
nerwowym, a następnie są przekazywane różnymi drogami odprowadza
jącymi do komórek ruchowych rogów przednich rdzenia. Kora mózgowa 
scala wszystkie dośrodkowe pobudzenia i przetwarza je na wzorce rucho
we, wyrażające w formie postępowania ruchowego aktywność ustroju. 
Wysoką sprawność ustroju cechują więc: duża wrażliwość i wybiórczość 
narządów recepcyjnych, szybkie i dokładne przewodzenie impulsów, spe
cyficzna plastyczność kory mózgowej w tworzeniu wzorców czuciowo-ru- 
chowych i gotowość czynnościowa narządów wykonawczych (mięśni, gru
czołów). Wyrazem wydolności wysiłkowej człowieka jest stopień jego 
sprawności ruchowej i poziom jego aktywności psychicznej.

Sprawność ruchowa, tak potrzebna każdemu człowiekowi w życiu 
codziennym, jest zależna przede wszystkim od stałego doskonalenia czyn
ności lokomocyjnej i manipulacyjnych. Stopień ich opanowania jest u każ
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dego człowieka różny i ulega ciągłej zmianie, zależnie od uprawianych 
ćwiczeń oraz trybu życia. Pozytywne efekty usprawniania są sumą wy
kładników somatycznych, takich jak koordynacja ruchowa, siła mięśnio
wa, czas świadomej reakcji, oszczędność pracy, wytrzymałość itp., oraz 
wykładników psychicznych takich, jak zrównoważenie emocjonalne, zdol
ność koncentracji uwagi itp.

W wielu wypadkach rozwój sprawności ruchowej ulega zahamowaniu 
lub zniekształceniu, co prowadzi do upośledzenia ruchowego i różnych 
form niezgrabności. Stan ten jest źródłem reakcji nerwicowej oraz kom
pleksu niższości, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Niezgrabność 
dziecka ujawniają najczęściej lekcje gimnastyki, toteż one są głównym 
źródłem poczucia mniejszej wartości, które przy niewłaściwym podejściu 
wychowawcy fizycznego oraz wyśmiewaniu i drwinach ze strony kolegów 
utrwala się w psychice dziecka na całe życie i przenosi również na inne 
dziedziny jego przyszłej działalności.

Wychowanie fizyczne umiejętnie zastosowane i systematycznie pro
wadzone może zapobiegać różnym typom niezgrabności, zwłaszcza nie
zgrabności ataktycznej, synkinetycznej i apraktycznej oraz niezgrabności 
z zażenowania (emocjonalnej — wg podziału Wallona). Niezgrabność atak- 
tyczna jest następstwem niedostatecznego i niewłaściwego dopływu bodź
ców zewnętrznych (upośledzenie aferentacji obwodowej) i przejawia się 
w niezborności przestrzennej. Niezręczność synkinetyczną cechuje trud
ność w rozłożeniu ruchów zespołowych i wyosobnieniu z nich tylko ru
chów niezbędnych i najbardziej oszczędnych dla wykonania zamierzonego 
zadania ruchowego. Niezręczność apraktyczna cechuje się zakłóceniem 
stereotypów ruchowych w kolejności czasowej, co uniemożliwia sprawne 
wykonywanie szeregu czynności dnia codziennego.

Ćwiczenia koordynacyjne i gry ruchowe uprawiane od najwcześniej
szego dzieciństwa mogą w wielu wypadkach nie dopuścić do wykształce
nia się niezręczności dyskoordynacyjnej zarówno przestrzennej, jak i cza
sowej.

Uprawianie sportów rozwijających dużą siłę lub zręczność i wytrzy
małość (boks, taternictwo, jeździectwo) daje poczucie pewności i bezpie
czeństwa tak niezmiernie cenne, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia i nie
pewności, jakich codzienne życie dostarcza coraz więcej, i w ten sposób 
zapobiega grupię nerwic o charakterze lękowym. Natomiast turystyka 
oraz gry i zabawy ruchowe mogą oddać duże usługi w zapobieganiu ner
wicom z nastręctwami i urojeniami, które z chwilą ujawnienia się są 
źródłem niezręczności refleksyjnej.

Drugim ważnym terenem profilaktyki jest dla wychowania fizycznego 
i sportu nadmierna pobudliwość motoryczna, również bardzo częsta u mło
dzieży szkolnej, skazanej na dłuższe unieruchomienie w czasie zajęć lek
cyjnych.

Ruch jako czynnik rozwoju staje się naturalnym sprzymierzeńcem 
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higieny i pedagogiki. Istnieje duży odsetek dzieci, które w normalnych 
warunkach domowych i szkolnych nie mają możliwości zaspokojenia we
wnętrznej potrzeby ruchu.

Badania Szumąna nad motorycznością młodzieży wykazały, że z wie
kiem ruchliwość mięśniowa zamienia się w wyobrażeniową, refleksyjną. 
Jak długo jednak dziecko rozwija i doskonali swoją motorykę, tak długo 
jest w ciągłym ruchu: ustawicznie zmienia pozycję ciała, wiercąc się na 
krześle lub przekłada i „szura” nogami, to znów bezustannie manipuluje 
rękami. Brak swobody ruchowej w ciągu długich godzin lekcyjnych, stałe 
zakazy i upomnienia, groźba kary zmuszają dzieci o wzmożonej pobudli
wości ruchowej do wyładowań zastępczych w postaci nerwicy ruchowej. 
Nerwice tego rodzaju przejawiają się w różnych tickach, zaburzeniach 
mowy (jąkanie) i są źródłem dodatkowych konfliktów zarówno między 
dzieckiem a szkołą, jak i w domu.

Wychowanie fizyczne winno być „klapą bezpieczeństwa” dla dzieci 
nadmiernie pobudliwych ruchowo. W grach i zabawach ruchowych po
winny one znaleźć upust dla swej mięśniowej aktywności, a zarazem 
ochronę i zabezpieczenie przed nerwicami ruchowymi. W krańcowych 
wypadkach należałoby skrócić w klasach niższych czas trwania lekcji 
lub stosować w ciągu lekcji ćwiczenia odprężające i rozluźniające (ćwi
czenia oddechowe). Omawiając ćwiczenia ruchowe w szkole, warto wspom
nieć o spostrzeżeniach nad wpływem usprawnienia ruchowego prawej 
kończyny na stan nerwowy leworęcznych. Jest rzeczą ogólnie wiadomą, 
że większość rodziców ma tendencje zwalczania leworęczności u swych 
dzieci, gdy tylko zauważą, że dziecko woli wszelkie czynności wykonywać 
lewą ręką. Obawa przed „mańkuctwem” dziecka jest tak wielka, że dzieci 
leworęczne zmusza się za wszelką cenę do przejścia na pracę prawą ręką, 
wbrew naturalnym skłonnościom. Przeszkadzanie leworęcznemu w czyn
nościach lewą ręką powoduje często ogólną niezręczność i pojawienie się 
jąkania oraz trudności w pisaniu i czytaniu (Desse). Istnieje bowiem 
ścisły związek między czynnością ruchową ręki a ośrodkiem mowy. 
U leworęcznych ośrodek mowy rozwija się w prawej półkuli. Ćwiczenia 
u nich prawej ręki narzuca lewej półkuli mózgu rolę dominującą jaką 
dotychczas spełniała półkula prawa. Dwukierunkowość tendencji domi
nujących jest w tym wypadku źródłem wspomnianych wyżej zaburzeń 
motorycznych, jakkolwiek niejednokrotnie udaje się drogą systematycz
nych ćwiczeń uzyskać pełną sprawność ruchową oburęczną. Sprawa ta 
jednak wymaga jeszcze dalszych badań i obserwacji.

Odrębną rolę może spełnić wychowanie fizyczne w zapobieganiu na
padom padaczki samoistnej (epilepsia genuina). Już często konstytucjo
nalny typ atletyczno-dysplatyczny tych chorych skłania do uprawiania 
sportów, toteż rygorystyczny zakaz stosowania jakichkolwiek ćwiczeń fi
zycznych stwarza niepotrzebnie szkodliwą tamę odczuwalnej potrzebie 
ruchu.
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Istniejące bowiem pogotowie drgawkowe ulega prawdopodobnie w ćwi
czeniach ruchowych częściowemu rozładowaniu, co zdaniem Arenda 
łącznie z poprawą krążenia i regulacją gospodarki wodnej zapobiega czę
stemu występowaniu napadów. Nie trzeba dodawać, że chorzy na pa
daczkę wymagają starannego doboru ćwiczeń z wyłączeniem tych dys
cyplin sportowych, które by mogły zagrażać zdrowiu lub życiu w razie, 
gdyby napad wystąpił w czasie ich uprawiania (np. sporty motorowe, 
skoki do w’ody itp.).

Olbrzymi dział nerwic i wiele objawów choroby cywilizacyjnej, to 
niewątpliwie najszersze pole do wykorzystania zapobiegawczych wartości 
wychowania fizycznego. Ruch nie tylko zużywa energię, ale także ją wy
twarza, pobudzając coraz rozleglejszą sieć receptorów i wprowadzając 
w stan czynny coraz to nowe połączenia w ośrodkowym układzie nerwo
wym. Świadomość posiadanej sprawności fizycznej chroni przed kom
pleksem niższości, przed nieśmiałością i deprymującym lękiem. Sporto
wiec, to człowiek czynu, pełen pogody i wiary w wartość życia, zdolny 
do walki nie tylko o pierwszeństwo na bieżni lub ringu, ale także o zwy
cięstwo idei braterstwa i pokojowego współżycia między ludźmi. Współ
zawodnictwo sportowe stwarza nowe cele i w dążeniu do nich uczy soli
darności oraz pomocy wzajemnej, czyni umysł niedostępnym dla choro
bliwych myśli i wyobrażeń, odciąga od alkoholu, tej najgroźniejszej tru
cizny układu nerwowego.

Dla większości jednak ludzi starszych kultura fizyczna ogranicza się 
do niedzielnej wycieczki poza miasto lub wieczornego spaceru ulicami 
miasta. Także i ta forma ruchu przedstawia jakąś wartość profilaktyczną 
ale nie wystarczającą. W codziennej pracy zawodowej, związani z wer
balną kulturą umysłową, zatracamy poczucie realności i związek z ota
czającą nas rzeczywistością. W pogoni za sztuczną izolacją od wpływów 
otoczenia tracimy łączność z przyrodą. Nieregularny tryb życia, ciągły 
pośpiech, przygniatająca jednostronność pracy umysłowej przyspieszają 
w zastraszający sposób proces starzenia się i zużycia komórek nerwowych. 
Wysokie zróżnicowanie czynnościowe i strukturalne komórek nerwowych 
sprawia, że nie ulegając odnowie, nie mogą być zastąpione przez inne 
tkanki i wykazują w większym stopniu niż one zjawiska synerezy i histe- 
rezy, związane z procesami starzenia się (Horst). Zmniejszona czynność 
enzymów i hormonów oraz narastający niedobór witamin stają się przy
czyną różnorodnych zaburzeń przemiany materii. Zachwianie przemian 
białkowych, szczególnie serotoniny, zmienia czynność bioelektryczną 
mózgu, hamuje przechodzenie bodźców w synapsach, wywołuje stany 
psychotyczne i zakłóca czynność układu wegetatywnego (Krawczyński, 
Kołakowska). Dołączające się upośledzenie przemiany węglowodanowej 
i fosforowej, oraz gospodarki wodnej i elektrolitowej sprzyja różnego 
rodzaju anoksji i prowadzi do zwyrodnienia tkanki nerwowej.

Anoksja anoksyczna, jako wyraz niedoboru tlenowego, wywołanego 
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zmniejszeniem się dopływającej krwi, uszkadza najczęściej substancję 
białą mózgu i jądra podkorowe.

Anoksja ischemiczna, jako wyraz niedoboru tlenu i innych składników 
odżywczych (glukozy), o różnym tle przyczynowym, uszkadza głównie 
komórki kory mózgowej (Scholtz).

Warto tutaj przypomnieć, że mózg dorosłego człowieka, stanowiący 
2% wagi ciała, otrzymuje w warunkach prawidłowych 17% krążącej krwi, 
pochłania 20% pobranego przez ustrój tlenu, zużywa 15% ogólnej ilości 
glukozy i obumiera po 5 do 15 minut głodu tlenowego (Magoun, Kety).

Starcze zmiany naczyniowe, zmniejszając ilość krążącej krwi w ustro
ju, utrudniają procesy dyfuzyjne, prowadzą do niedoboru wody i obumie
rania komórek nerwowych. Uszkodzenie mózgu stanowi trzecie poza ser
cem i płucami główne wrota śmierci (mors per appopleziam). Starość fi
zjologiczna przejawia się obniżoną percepcją narządów zmysłowych, 
zwłaszcza wzroku i słuchu, upośledzeniem obwodowej aferentacji, zwol
nieniem przełączania synaptycznego, obniżoną ruchliwością procesów ko
rowych i brakiem ich zrównoważenia. Zakłócenie przewodnictwa nerwo
wego i rozkojarzenie czynności ośrodków nerwowych prowadzi do za
burzeń w odruchach, zmian napięcia mięśniowego i upośledzenia koordy
nacji ruchowej. Równocześnie z upośledzeniem ruchowym postępuje otę
pienie psychiczne.

Badania w naszym zakładzie nad spostrzeganiem pionu i poziomu 
w zależności od wieku wykazały, że u osób powyżej sześćdziesiątego pią
tego roku życia błąd w spostrzeganiu pionu i poziomu wzrasta prawie 
trzykrotnie w porównaniu z błędem popełnianym przez osoby w wieku 
20—30 lat (Woszkowska). Według Smitha, z upływem lat występuje u sta
rych osób zwężenie źrenic, niezborność ruchów oraz brak odruchów ko
lanowych (u ,25% mężczyzn i 4% kobiet powyżej sześćdziesiątego roku 
życia) i brak odruchu skokowego (u mężczyzn i u 4/5 kobiet). Według 
Ellenberga, brak tych odruchów jest czułym wskaźnikiem stanu patolo
gicznego.

Również odruchy brzuszne, zawsze obecne u młodych, z wiekiem za
nikają. Smith u mężczyzn w wieku 60—70 lat stwierdził je w 66%, w wie
ku 70—80 lat w 61% a powyżej osiemdziesiątego roku życia już tylko 
w 42%. Powolne zanikanie odruchów wskazuje, że system sygnalizacyjny 
i ochronny ustroju ulega zużyciu, że zaczyna się wyczerpywać energia 
przystosowania, która, według Selyego, jest kapitałem dziedzicznym, nie 
dającym się pomnażać w ciągu życia. Im prędzej ten kapitał zużyjemy 
na pokonywanie trudności i przeszkód życiowych, tym szybciej się sta
rzejemy.

Obniżenie pobudliwości kory mózgowej i zmniejszanie się ruchliwości 
procesów nerwowych osłabia siłę mięśniową, zwalnia rytm czynności ru
chowej i obniża wytrzymałość (Białorusowa). Obniżanie się wytrzymałości 
pojawia się później i przebiega wolniej niż spadek siły mięśniowej. We
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dług Mc Cloya siła mięśniowa w trzydziestym piątym roku życia wy
nosi 70% siły, jaką się miało w dwudziestym roku życia, a wytrzymałość 
w pięćdziesiątym roku życia równa jest 62% wytrzymałości posiadanej 
w osiemnastym roku życia. Co 5 lat wartość wytrzymałości obniża się 
o około 6%. Upośledzenie właściwości wyrównawczych pociąga za sobą 
upośledzenie czynności troficznej układu nerwowego, tj. zdolności kie
rowania fizykochemicznymi zjawiskami ustroju (Sperański).

Na tym podłożu rozwija się proces miażdżycowy, uszkadzający m. in. 
mechanizmy adaptacyjne. Nagła zmiana położenia, np. pozycji leżącej 
na stojącą wywołuje przejściowe niedokrwienie mózgu, a w związku 
z tym przemijające zawroty głowy, osłabienie, i niechęć do wysiłku, tak 
często spotykane u ludzi starszych.

Oprócz starości fizjologicznej, wywołanej powolnym zamieraniem 
czynności ustroju, istnieje starość patologiczna, starość przedwczesna 
spowodowana nie tyle stopniowym i fizjologicznym zużywaniem się, 
„ścieraniem” maszyny ludzkiej, ile wadliwym jej utrzymaniem, wskutek 
niedbalstwa lub braku uświadomienia (Todd). Starość patologiczna pozo- 
staje w ścisłym związku z zasadniczą przyczyną zmian chorobowych, tj. 
miażdżycą. Większość objawów chorobowych w zakresie układu nerwo
wego dotyczy zmian troficznych, niedomogi ruchowej i zaburzeń psychicz
nych. Występują trudności w chodzeniu i zaburzenia równowagi, poja
wiają się ruchy mimowolne i drżenia mięśniowe, a wśród objawów psy
chotycznych stany urojeniowe i depresyjno-lękowe. Najczęstszą postacią 
tych zaburzeń jest tzw. starcze porażenie kończyn dolnych, o trudnej 
nieraz do ustalenia patogenezie. Critchley wiąże te zaburzenia ze zmia
nami miażdżycowymi i drobnymi, rozsianymi w obu półkulach ogniskami 
rozmięknienia (mikroudary). Nieraz zbyt długie leżenie po jednostronnym 
udarze daje obustronne zaburzenia chodu (Marks). Również zaburzenia 
w ukrwieniu poszczególnych odcinków rdzenia mogą być przyczyną nie
dowładu kończyn.

Porażenie starcze kończyn dolnych może przejawiać się chodem nie
pewnym, wahającym lub przestankowym, wymagającym stałej kontroli 
wzroku. Niekiedy obserwujemy u chorego „dreptanie w miejscu” lub 
chód piętowy, z przygięciem paluchów, o małych kroczkach. Spotykana 
dość często sztywność mięśni i przykurcze zgięciowe, ze zmianami amyo- 
troficznymi i włóknistymi w mięśniach, nasuwają przypuszczenie, że po
rażenie kończyn jest pochodzenia mięśniowego (myosclerosis retractilis), 
znane pod nazwą starczej myopatii Lhermitte’a i starczego zesztywnienia 
mięśni Jakoba i Forstera. Czasem podobne zaburzenia chodu wystę
pują na tle zmian zwyrodnieniowych kości i stawów (Steinbrocker — 
i współpr.) lub na tle uszkodzenia stawów i mięśni (senile myastenia 
Thompsona). Zaburzenia te zmniejszają się pod wpływem racjonalnego 
ruchu. Upośledzeniu czynności ruchowej mogą towarzyszyć zaburzenia 
czucia o charakterze bólów i parestezji. W tzw. stanie zatokowym {status 
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lacwnaris) obserwujemy oprócz spowolnienia ruchowego i chodu o ma
łych kroczkach, z pocieraniem podeszwami o ziemię, wzmożenie napięcia 
mięśniowego typu plastycznego i daszkowate ustawienie rąk. Inne posta
cie niedowładów starczych to porażenie rzekomoopuszkowe i tzw. typ 
Petrena, ze skłonnością do form kataleptycznych, z zaburzeniami uwagi, 
oraz typ Deny Lhermitte’a z apraksją i otępieniem psychicznym (cyt. wg 
Oppenheima). Odmienny rodzaj zaburzeń nerwowych okresu starczego 
stanowią choroba Pieką i choroba Alzheimera. W chorobie Pieką, wystę
pującej przeważnie w wieku 45—60 lat, na tle zmian w korze mózgowej, 
głównie płata czołowego i skroniowego, występuje nadmierna ruchliwość 
lub przeciwnie, nieporadność ruchowa oraz objawy apatii, afazji amne
stycznej i stany splątania psychicznego. Chorobę Alzheimera, występującą 
między pięćdziesiątym a siedemdziesiątym rokiem życia cechują, prócz 
przemijających porażeń i nieporadności ruchowej, napady udarowe ze 
śpiączką lub podobne do napadów epileptycznych oraz zaburzenia psy
chiczne o typie hypomanii i apatii.

Do chorób starczych układu nerwowego na tle przedwczesnej miażdży
cy należy również występująca u osób w wieku 40—60 lat drżączka po- 
raźna z drżeniem mięśni i hypertonią plastyczną oraz Binswangera prze
wlekłe podkorowe rozmięknienie mózgu z objawami padaczki, niedowła
dem kończyn, porażeniem rzekomo-opuszkowym i upośledzeniem pamięci 
(Opalski).

Również bardzo wcześnie bo już po czterdziestym roku życia mogą 
występować zaburzenia ze strony móżdżku, pod postacią Dejerina-Tho- 
masa zaniku oliwkowo-mostowo-móżdżkowego, odznaczającego się sztyw
ną postawą, drżeniem zamiarowym, zatartą mową i niepewnym chodem, 
o krótkich nieregularnych krokach, oraz pod postacią Holmesa zaniku 
oliwkowo-móżdżkowego z drżeniem głowy i kończyn oraz ich bezwładem. 
W późnym zaniku kory móżdżku (atrophie cerebelleuse tardive Marie- 
-Foix-Alajouanine), jaki występuje po pięćdziesiątym roku życia obser
wuje się niepewność chodu i zaburzenia równowagi (Stein i Markiewicz).

Oddzielną grupę chorób starczych, związaną przyczynowo z miażdżycą 
i zaburzeniami przemiany materii, głównie cukrzycą oraz z przewlekłymi 
zatruciami (nikotyna, alkohol) reprezentują uszkodzenia neuronu obwo
dowego. Należy tutaj starcze zapalenie wielonerwowe (polyneuritis senilis) 
o powolnym rozwoju, z zanikiem mięśni stóp, podudzi i rąk, brakiem od
ruchów myotatycznych oraz zaburzeniami czucia, a także zapalenie tętnicy 
skroniowej (arteriitis temporalis), występujące przeważnie u osób po sześć
dziesiątym roku życia i objawiające się silnymi bólami w skroniach i po
tylicy, które zwiększają się w pozycji leżącej i w miarę postępującego 
wyniszczenia (Jennings). Szczególną postacią starości patologicznej, po
ciągającej za sobą niewydolność układu nerwowego, jest przedwczesne 
unieruchamianie ludzi starszych i ograniczanie ich aktywności wysiłko
wej. W następstwie bezruchu dochodzi do zaburzeń troficznych w koś
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ciach, stawach i mięśniach, upośledzenia zwieraczy (nietrzymanie moczu 
i stolca) oraz ogólnego zniedołężnienia.

Unieruchomienie, bezruch lub nawet nadmierne ograniczenie ruchu 
zmienia fizjologiczną rytmiczną aktywność zarówno aparatu kostno-sta- 
wowo-mięśniowego, jak i wszystkich pozostałych narządów i układów 
tworzących w ustroju jedność funkcjonalną, co nie może pozostać bez 
ujemnego wpływu na przebieg procesów biochemicznych i stałość śro
dowiska wewnętrznego.

Nie wszystkie bóle w stawach i kościach, jak twierdzi Monroe, są 
reumatyzmem, czasem, przeciwnie, są następstwem zbytniego unierucho
mienia. Podobnie nie zawsze szybki i ciężki oddech ćwiczącego jest wy
nikiem niedomogi krążenia lub oddychania, często jest raczej brakiem 
zaprawy i przyzwyczajenia do większego wysiłku.

Mimo tak smutnego bilansu chorób starczych układu nerwowego i nie
raz tak bardzo wczesnego obniżania się wydolności wysiłkowej i spraw
ności ruchowej ludzi starszych, nie należy oczekiwać starości z niepoko
jem i bezradnie załamywać ręce. Optymizm swój możemy oprzeć na jak 
najszerzej ujętej i realizowanej profilaktyce. Znając przyczynę fizjolo
gicznego procesu starzenia się oraz przyczyny chorób prowadzących do 
przedwczesnej patologicznej starości, potrafimy w wielu wypadkach prze
ciwdziałać skutecznie szkodliwym wpływom środowiska, zapobiegać nie
domodze krążenia i oddychania, usuwać niedobór pokarmowy oraz utrzy
mywać pełną sprawność układu ruchowego. Ruch umiejętnie i systema
tycznie stosowany może być czynnikiem regulującym tempo naszego sta
rzenia się. Wiele osób szukających wypoczynku czuje się zmęczone, mimo 
że całe dnie spędzają w łóżku, podczas gdy osoby stale zajęte pracą, nie
kiedy nawet bardzo ciężką, nie odczuwają zmęczenia. Badania przepro
wadzone w 1958 r. w USA i obejmujące 115 000 osób wykazały, że osoby 
starsze powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia spędzają rocznie z po
wodu choroby 16,3 dni w łóżku, tj. ponad dwukrotnie (2,3 razy) więcej niż 
osoby w wieku od dwudziestego piątego do sześćdziesiątego czwartego 
roku życia. Ograniczenie ich aktywności jest również 2—3 razy większe 
niż osób od dwudziestego piątego do sześćdziesiątego czwartego roku życia, 
obejmuje bowiem 47,3 dni w roku, podczas gdy z wizyt lekarskich ko
rzystają tylko 1,28 razy więcej niż młodsi (6,8 wizyt rocznie).

Zmniejszona aktywność ludzi starszych rzadko wynika ze stanu cho
robowego, częściej natomiast z fałszywie pojętej potrzeby wypoczynku.

Dla utrzymania wydolności wysiłkowej osób starszych należy w od
niesieniu do układu nerwowego:

1. przedłużać pełną sprawność recepcyjną zmysłów, przede wszystkim 
wzroku i receptorów czucia głębokiego;

2. zachować możliwie największy zakres i płynność ruchów zabezpie
czających samodzielne poruszanie się oraz chwytność rąk w zasięgu po
trzeb życia codziennego i pracy zawodowej;
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3. podtrzymać aktywność psychiczną na poziomie zapewniającym 
właściwy kontakt z otoczeniem.

Wiedząc, że stany chorobowe wieku starczego charakteryzuje różno
rodność czynników etio- i patogenetycznych, przewaga procesów zwy
rodnieniowych nad procesami odnowy, długi czas trwania procesów wy
równawczych i odtwórczych oraz częste współistnienie depresji psychicz
nej (Warren), należy w zapobieganiu zaburzeniom układu nerwowego 
zwalczać stany lękowe i depresyjne, pobudzać aktywność intelektualną 
i fizyczną oraz regulować rytm pracy i wypoczynku. Walka z przedwczes
ną starością może rozegrać się skutecznie tylko w oparciu o systematyczne 
uprawianie ćwiczeń ruchowych w formie rozrywkowej dostosowanej do 
wieku, stanu zdrowia, upodobań i właściwości psychicznych osobnika, 
z uwzględnieniem jego pracy zawodowej, trybu życia i warunków do
mowych. Zrównoważenie pracy umysłowej wysiłkiem mięśniowym chroni 
przed nadmiernym, jednostronnym pobudzeniem ośrodków nerwowych 
i zapobiega ich przeciążeniu.

Systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych wzmacniających aparat 
więzadłowy, szczególnie kręgosłupa, może okazać się bardzo skuteczne 
w zapobieganiu wypadnięcia tarczy międzykręgowej, jakie często ma 
miejsce przy podnoszeniu ciężarów, w czasie upadku, nagłego skrętu tu
łowia itp. Wypadnięcie tarczy międzykręgowej w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłej rwy kulszo- 
wej, powodującej w skali krajowej stratę olbrzymiej liczby dniówek ro
boczych.

Z usprawnieniem ruchowym wiąże się w dużym stopniu sztuka wy
poczynku, umiejętność rozluźniania znużonych mięśni i wyłączania do
pływu bodźców do przeciążonych komórek nerwowych. W tej czynności 
inicjującą rolę odgrywa regulacja nerwowa oddychania i obniżenie po
budliwości splotu słonecznego. Istnieje wiele ćwiczeń fizycznych umożli
wiających zdobycie przynajmniej częściowej władzy nad czynnościami 
wegetatywnymi i zapewniających ustrojowi najkorzystniejsze warunki 
wypoczynku. Nie należy przy tym zapominać, że dla pracujących umy
słowo umiarkowany ruch fizyczny stanowi rodzaj czynnego wypoczynku 
i w połączeniu z ćwiczeniami rozluźniającymi wybitnie skraca okres znu
żenia psychicznego, a często zapobiega jego wystąpieniu.

Kilka słów warto przy tej sposobności poświęcić tak szeroko propa
gowanej codziennej porannej gimnastyce i jej znaczeniu w profilaktyce 
chorób układu nerwowego. Chodzi tutaj nie tylko o zabieg higieniczny, 
o 10 skłonów lub 15 przysiadów, ale przede wszystkim o wytworzenie 
swoistego nawyku, którego treścią jest rytmiczny, harmonijny ruch, 
świadomy i zamierzony gest. Gimnastyka poranna powinna być magią 
ruchu, powinna budzić poczucie wdzięku i harmonii w kobiecie, poczucie 
siły i pewności w mężczyźnie, powinna zogniskować w ciągu tych paru 
minut ładunek optymizmu i pogody ducha na cały dzień, jaką daje świa
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domość tężyzny i zdrowia fizycznego. Stąd najważniejsze elementy po
rannej gimnastyki stanowi rytm, prawidłowa postawa i pełny, swobodny 
oddech. Nie zapominajmy bowiem że tak oddychamy, jak myślimy i tak 
myślimy, jak oddychamy.

Turystyka, sport, gry ruchowe są w swym założeniu zajęciami roz
rywkowymi i służą rozładowaniu napięcia psychicznego, jakie towarzyszy 
każdej intensywnej pracy zawodowej. Żaden człowiek, niezależnie od 
wieku, nie powinien być bezczynny i nie może uważać się za niepotrzeb
nego. Kontynuowanie codziennych zajęć, utrzymywanie poprawnej po
stawy, pogodnego nastroju i dostatecznej ruchliwości zapewni każdemu 
długotrwałą wydolność wysiłkową i poczucie zadowolenia. Ludzie zła
mani trudnościami życia, przygnębieni troskami dnia powszedniego tracą 
sprężystość kroku i zręczność ręki; zastygają w bezruchu, stają się apa
tyczni i zrezygnowani. Ruch fizyczny działa dodatnio na psychikę, za
pobiega stanom depresji i zniechęcenia. Sprawnie działający układ rucho
wy świadczy o zdrowiu fizycznym, a dobre samopoczucie fizyczne pro
wadzi do dobrego samopoczucia psychicznego.
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CO/JEPIKAHKE

POJIb OHBKyJIbTyPbl B nPE^OTBPAHJ,EHHH BOJIE3HEM HEPBHOM 
CHCTEMbl H CTAPOCTH

nepeMeHM b coBpeMeHuoii jkhbhh h hx Team hbjihjotch npHHHHoft neperpy3KH 
HepBHOH CHCTeMbl H BCjjyT K, TUK Ha3bIBaeMbIM, HHBUJIMSaplIOHI-IblM 3a6OJieBaHMHM, 
yMeHbinaromHM «BuraTejibHyio HcnpaBiiocTb u hbjihioihhxch hctobhhkom MHornx 
nesposoB.

<I>H3KyjibTypa h onopT MoryT cbirpaTb 3HaHHTejibHyio pojib b npepoTBpameiiHM 
3thx 6one3HeiŁ C nporpeccoM Haynn iweamiHiia TOMte upoflOJiataeT nejioBerey tKHSHb, 
ho He xpaHHTb ero ot npeumeBpeMeHHOH CTapocTH h flpaxjiocTH. /jBHHteHHe h npn- 
cno-coóJieHHbie k Boapacry cPhshhockhc ynpajKiienuji MoryT aiiaattTe.TbHO npofljiHTb 
pM3naecKyio HcnpaBHOCTb CTapniHX jno«eft h yayaniHTb hx ncHXHHecKoe cocroHHHe. 
He;;ocTaroK ^bmh-khhh h Sea^ejine ycKopaiOT h ycHjiHBaioT BoanuKHe paHbine H3Me- 
HenHH b opraHH3Me jnoflefi npeKJioHiroro B03pacTa.
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SUMMARY

THE ROLE OF THE PHYSICAL EDUCATION IN PREVENTION OF THE NEURO- 
LOGICAL WEAKNESS AND OF THE AGEING

The fast transmutations in the contemporary life cause the overstraining of the 
nervous system and lead up to the civilization diseases. These illnesses lower the 
physical fitness and are the source of several neurosis.

Physical education and sport may play the great role in prevention of these 
diseases. With the progress of the science the medicine lenghten the human life, but 
don’t preserve the man from precocious senility and feebleness. The movement and 
the physical exercises, adapted to the age, may considerably lenghten the physical 
efficiency of the olderly persons and may improve their psychical state. Inactivity 
and lack of the movement accelerate and intensify the regressive changes of the old 
people.

8 Rocznik Naukowy WSWF



■■



WYŻSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE
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STANISŁAW GROCHMAL, ŁUCJA AGACIŃSKA, ANTONI BRACHACKI

WPŁYW ZABIEGÓW FIZYKALNYCH NA ELASTYCZNOŚĆ MIĘŚNI 
U CHORYCH Z PORAŻENIEM POŁOWICZYM *
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pomocy finansowej Wydz. VI Polskiej Akademii Nauk.
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Kierownik: doc. dr S. Grochmal

Tkanka mięśniowa ma właściwości ciała elastycznego, tzn. po odkształ
ceniu nie przekraczającym granicy sprężystości, z chwilą gdy siły 

odkształcające przestają działać, wraca do stanu pierwotnego. Badanie 
elastyczności, czyli sprężystości mięśni jest próbą określenia zmian fizjo
logicznych, jakie zachodzą w mięśniach zarówno w stanie fizjologicznym 
(napięcie spoczynkowe i skurcz), jak i w stanach patologicznych (poraże
nie spastyczne i porażenie wiotkie). Sprężystość jest tą właściwością 
mięśnia, od której zależy wzrost jego napięcia w czasie rozciągania. Ela
styczność pojedynczych włókien mięśniowych podlega prawu Hooke’a, 
tzn. wielkość wydłużenia jest proporcjonalna, w pewnych granicach, do 
siły rozciągania. Mięsień w całości, ze względu na niejednolitą budowę, 
wykazuje odchylenia od tego prawa, toteż mimo dodawania takiego sa
mego obciążenia, zmniejsza się przyrost długości. Elastyczność mięśnia 
będącego w skurczu jest większa niż mięśnia rozluźnionego, tzn. mięsień 
skurczony możemy bardziej rozciągnąć niż mięsień rozluźniony, ale mu- 
simy użyć także większej siły dla uzyskania takiego samego wydłużenia, 
jak przy rozciąganiu mięśnia rozluźnionego (Szabuniewicz). Mięsień od- 
nerwiony ulega łatwo rozciąganiu, co świadczy o zmniejszonej elastycz
ności i może prowadzić przy niewielkim obciążeniu do rozerwania. Mięś
nie czynne w ustroju mają zwykle elastyczność doskonałą, tzn. że po usu
nięciu czynnika rozciągającego, wracają całkowicie do pierwotnej dłu
gości (Kaulbersz). Rozciąganie wyłącza z mięśnia elementy elastyczne 
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i aktywuje elementy kurczliwe (Hill). W początkowej fazie skurczu za
sadniczym zjawiskiem jest wzrost napięcia między punktami przyczepu 
mięśnia. Większość autorów uważa ten wzrost napięcia za miarę kurczli- 
wości mięśnia i jego elastyczności, wyzwalanej przez rozciąganie (Kar- 
povich). Według Huxleya i Hansona jednostka kurczliwa mięśnia (sar- 
komer) składa się z dwóch rodzajów włókienek reprezentujących kurcz- 
liwość (myozyn) i elastyczność (akton) mięśnia. W czasie skurczu i roz
ciągania włókienka te ślizgają się wzdłuż siebie i wzajemnie nakładają, 
przy czym z włókien kurczliwych wychodzą połączenia (mostki) krzy
żowe do pozostałych włókienek i w ten sposób zapewniają ciągłość jed
nostki kurczliwej. W spoczynku ciągłość ta ulega przerwaniu (Walker).

W świetle tych danych wydaje się celowe wykorzystanie badań nad 
elastycznością mięśnia do określenia stanu napięcia mięśniowego, tak 
w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Dużo interesujących 
spostrzeżeń z tego zakresu przedstawiają prace Drozdowskiego, Kozikow- 
skiej, Liszkowskiego i Godyckiej z ośrodka poznańskiego.

W pracy tej podaj emy badania nad zachowaniem się elastyczności 
mięśni pod wpływem miejscowego ogrzewania i oziębiania u chorych 
z porażeniem połowiczym. Jak wiadomo z fizjopatologii, pod wpływem 
zimna obniża się pobudliwość mięśni prążkowanych. Zimno poraża za
kończenia nerwów czuciowych w skórze oraz zmniejsza przewodnictwo 
nerwów czuciowych i ruchowych, osłabia również czynność nerwów na- 
czynioruchowych. Znaczne oziębienie może wywołać wylewy krwawe 
w pniach nerwowych i rozpad mieliny. Miejscowe oziębienie skóry może 
wywołać objawy ogólne, jak ból głowy, przyspieszenie czynności serca, 
a przy dłuższym działaniu zwolnienie czynności serca i podniesienie ciś
nienia tętna (Bernhardt, Kiecki, Horst).

Zakończenia i włókna przewodzące zimno mogą być zablokowane za
równo przez niskie (16°—25°), jak i wysokie temperatury (50°—52°). 
Działanie ciepła przejawia się przede wszystkim w zwiększeniu przemian 
chemicznych i zmianie lepkości mięśni, co z kolei wpływa na zachowanie 
się elastyczności i napięcia (Dumoulin, Augremanne). Badania zachowa
nia się elastyczności, charakteryzującej do pewnego stopnia fizjologiczne 
napięcie mięśni, może pośrednio służyć do określenia spastyczności i jej 
zmian w przebiegu usprawnienia leczniczego.

Badania elastyczności mięśni przeprowadzono u 20 chorych, leczonych 
w Klinice Neurologicznej AM w Krakowie z powodu udaru mózgowego 
z następowym kurczowym porażeniem połowiczym. Pomiarów dokony
wano metodą podaną przez Godyckiego i częściowo zmodyfikowaną przez 
jego współpracowników i opracowaną w Leningradzkim Instytucie Cho
rób Zawodowych. Metoda ta, jak wiadomo, polega na mierzeniu obwodu 
kończyny taśmą mierniczą ze skalą w mm, przed obciążeniem, w czasie 
obciążenia i ponownie po wyłączeniu obciążenia.

W naszych badaniach posługiwaliśmy się taśmą metalową o szerokości
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16 mm i grubości 0,1 mm. Taśma taka nie ma własnej rozciągliwości, da
jąc wskutek tego dostatecznie wierne dane o odkształceniach zachodzą
cych w mięśniach. Na jednym (wolnym) końcu taśmy zawieszano poprzez 
linkę i bloczek odpowiednie obciążenie (0,1 kg i 2 kg). Drugi koniec taśmy 
zaopatrzono w ramkę z okienkiem, przez które przeciągano wolny koniec 
taśmy. Powstała w ten sposób pętla obejmowała przedramię w ściśle 
określonym miejscu. Do ramki umocowano języczek ułatwiający odczyt 
na skali. Otrzymywano trzy wartości obwodu kończyny i to kolejno: 
Pj — pomiar obwodu przedramienia po obciążeniu 0,1 kg (obciążenie to 
służy do pokonania oporu sprężystości skóry i tkanki podskórnej); P2 — 
pomiar obwodu przedramienia po dodatkowym obciążeniu 2 kg (obciąże
nie to służy do pokonania elastyczności grup mięśniowych na uciskanym 
obszarze) oraz P3 — pomiar obwodu przedramienia po zdjęciu ciężarka 
2 kg, określany po 1 minucie, w ciągu której następuje odprężenie mięśni. 
Różnica P3 i P2 określa wielkość odprężenia mięśni. Stopień elastyczności 
obliczono z procentowego stosunku wielkości odprężenia mięśni do wiel
kości ucisku mięśni. Pomiarów dokonywano u chorych w okresie lecze
nia usprawniającego, po ustąpieniu zaburzeń wegetacyjnych. Wiek bada
nych wahał się w granicach od lat 40 do 70. Badanych podzielono na dwie 
grupy po 10 osób, o podobnym stanie chorobowym. W pierwszej grupie 
zastosowano okłady parafinowe o temp. 45 °C przez okres 20 min. W dru
giej zastosowano oziębienie w postaci okładów z lodu (lód sproszkowany 
umieszczano w woreczkach nylonowych) przez okres trzech minut. Za
równo zabiegi cieplne, jak i oziębianie stosowano zawsze na ten sam od
cinek kończyny górnej, po stronie porażenia (1/3 górna przedramienia na 
szerokości 10 cm, i w tym samym ułożeniu kończyny, zapewniającym 
pełne rozluźnienie mięśni. Badanie odbywało się zawsze o tej samej porze 
i w pomieszczeniu o stałej temperaturze (17 °C), po 20—30 minutach 
adaptacji chorego do temperatury pomieszczenia. U wszystkich chorych 
mierzono temperaturę skóry w miejscu dokonywania pomiarów przed 
i po zabiegach termometrem elektrycznym. Dla uchwycenia ewentual
nego wpływu czynników przypadkowych określano równocześnie ela
styczność mięśni i mierzono temperaturę skóry kończyny zdrowej, w iden
tycznym miejscu, ale bez stosowania zabiegów fizykalnych. U każdego 
chorego wykonano 40 pomiarów (po 4 pomiary dziennie w ciągu 10 dni), 
łącznie u 20 chorych wykonano 800 pomiarów (tab. I, s. 118).

Oziębianie. Okładami z lodu uzyskano miejscowe obniżenie tem
peratury skóry o około 10 °C (z 31 °C do 21 °C tab. II, s. 119). Na kończy
nie nie oziębianej (zdrowej) spadek wyniósł 0,3 °C. Pomiar elastyczności 
bezpośrednio po oziębianiu wykazywał jej wzrost przeciętnie o 7%. Przy
rost elastyczności na kończynie zdrowej bez oziębiania wyniósł 0,64%. 
Przyrost elastyczności po 10 zabiegach wyniósł na kończynie oziębianej 
10,4% (tab. III, s. 119). W tym samym czasie przyrost elastyczności na 
kończynie zdrowej, na której nie stosowano oziębienia wyniósł 3,4%.

4
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Ogrzewanie. Stosując okłady parafinowe o temp. 45 °C uzyskano 
miejscowy wzrost temperatury skóry w granicach od 31,8 °C do 34,9 °C 
(średnio o 2,8 °C ,tab. IV, s. 120). Bezpośrednio po ogrzaniu uzyskano 
wzrost elastyczności średnio o 3,5%, a na kończynie nie ogrzewanej w tym 
samym czasie o 2,1%. Po 10 zabiegach na kończynie ogrzewanej (chorej) 
przyrost elastyczności wyniósł 17% (tab. V, s. 120), na kończynie nie ogrze-

Tabela I
Średnie wartości 100 pomiarów elastyczności i temperatury przed i po zastosowaniu 

zabiegów fizykalnych

Rodzaj zabiegu 
i pomiaru

Liczba 
pomiarów

Wskaźnik elastyczności Temperatura skóry
kończyna 
badana 
(chora)

kończyna 
zdrowa

kończyna 
badana

kończyna 
zdrowa

przedG 100 80,8 93,4 30,8 32,2

£ po 100 86,5 94,0 21,5 31,9
N
° przyrost w procentach 7 0,64 — —

•g przed 100 75,6 90,0 31,9 32,7
1 po
bJ 100 78,3 92,0 34,7 32,8
U
o1 przyrost w procentach 3,5 2,1 — —

wanej 4%. Zauważyć jednak trzeba, że elastyczność mięśni kończyny zdro
wej była od początku wyższa niż kończyny chorej, stąd też i przyrost ela
styczności nie mógł być tak wydatny, jak na kończynie chorej. Tempera
tura kończyny chorej była przez cały okres badań niezależnie od zabiegów 
niższa niż temperatura kończyny zdrowej w granicach od 0,8 °C do 1,4 °C.

W uzyskanych wynikach na uwagę zasługuje korzystny wpływ ozię
biania na wzrost elastyczności mięśnia. Być może, że główną rolę odgry
wa tutaj działanie blokujące niskiej temperatury na zakończenia i drogi 
nerwowe, uwalniające w ten sposób mięśnie od dopływu bodźców pato
logicznych i przywracające stan napięcia mięśni zbliżony do warunków 
fizjologicznych. Zależnie od stopnia oziębienia możemy uzyskać albo roz
luźnienie mięśni, albo zwiększenie kurczliwości. Podobnie działają zabiegi 
cieplne, jednak granica między działaniem blokującym tkanki jest znacz
nie węższa i dlatego wydaje się bardziej korzystne stosowanie zabiegów 
cieplnych wielokrotnie, ale o mniejszym natężeniu.

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników stwier
dzono, że bezpośredni przyrost elastyczności występował wybitniej po 
okładach z lodu niż po okładach z parafiny. Ogólny przyrost elastyczności 
po całej serii zabiegów był większy u chorych, u których stosowano okła
dy parafinowe. U chorych z większym przyrostem elastyczności stwier
dzono wybitniejszą poprawę sprawności ruchowej, większą rozległość
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Tabela III
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O temperatury przed oćjKzamera
Tabela IV

Tabela V
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ruchów czynnych. Zabiegi cieplne i oziębianie stosowane po stronie po
rażonej nie dawały wyraźniejszych zmian ciepłoty skóry w odcinkach 
symetrycznych po stronie zdrowej, nie dawały również wybitniejszego^ 
przyrostu elastyczności mięśni symetrycznych po stronie zdrowej. Wy- 
daje się, że stosowanie oziębiania jest wskazane w celu szybszego zwięk
szenia elastyczności mięśnia, natomiast stosowanie ciepła jest bardziej 
wskazane w celu powolniejszego zwiększenia elastyczności, zwłaszcza, 
przy stosowaniu ćwiczeń rozciągających (redresyjnych).
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COflEPłKAHHE

BJIHHHME BPAHEBHOH nPOREflyPbl HA SJIACTHHHOCTb MbllHH, 
y BOJIbHbIX nAPAJIHHOM HOJIOBHHbl OPI?AHH3MA

y ^BafliiaTH 6ojibHbix, ;ieiiHBUiMXCH b HeftpojiorHHecKOH kjihhhks KpaKOBCKoił 
MeflHitHHCKofi AKaflGMHH no cjiy^aro najiajinna hojiobhhm opraHHSMa rrocjie tojiob- 
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Horo y«apa, 6bijin npoH3Be^eHbi HccjiejioBaHHH bjihhhhh MecTHoro ox;ia?KneiiHa 
h corpeBaHHH na ajiacTHiHocTb Mbiinij.

IIpHMeHHH KOMnpeccbi co jibfla chwkcho TeMnepaTypy kookh b cpenweM c 31 °C 
no 21 °C, a npHMeHHH napacJjHHOBbie KOMnpeccbi c TeMneparypofi 45 °C nocTurHyro 
noBbimeHHe TeMnepaiypbi b rpaimijax ot 31,8 °C no 34,9 °C. OxjiajKneHne nano 
jiyHiiine BpeMeHHbie peayjibTaTbi (pocT ajiacTHHHocTH Ha 7% , hcm corpeBaHne (pocT 
Ha 3,5%), — oflHaRO npn fljiHTejibHOM npnMeHeHHM {10 BpaneÓHbix nponenyp) corpe- 
saHHe najio noBbimeHHe ajiacwiHOCTH Ha 17%, b to BpeMH, Ka.K osaantnenne na 10,4%.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL PROCEDURES ON THE MUSCLES ELA
STICITY IN THE PATIENTS WITH HEMIPLEGIA

The influence of the local cooling and warming on the muscles elasticity was inve- 
stigated. The examinations were carried out on 20 hemiplegic patients in the Neu- 
rological Clinic of the Medical Academy in Cracow.

The temperaturę of the skin was lowered from the level of 31 °C—21 °C (avera- 
ges) with use the ice compresses. The increase of the temperaturo from the level 
of 31 °C—34.9 °C was obtained with application of the paraffin compresses, which 
temp, was 45 °C.

The cooling caused the better immediately results (the rise of elasticity was 
7%) than the warming (the rise was 3.5%). During the longer application (10 proce- 
dures) the results were reciprocal. The warming caused the increase of elasticity 
about 17% and the coling about 10.4%.
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ZASTOSOWANIE PRÓBY DUSZNOŚCI JAKO UZUPEŁNIENIA 
PRÓB CZYNNOŚCIOWYCH
UKŁADU KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEGO *

Z Zakładu Fizjologii Sportu i Rehabilitacji Leczniczej WSWF w Krakowie 
Kierownik: doc. dr S. Grcchmal

Cwelem pracy była próba oceny wydolności wysiłkowej sportowców na 
' podstawie porównania wyników pojemności odruchowej płuc i wskaź

nika wykorzystania pojemności życiowej płuc (stosunek pojemności od
ruchowej płuc do pojemności dowolnej) ze złożonymi próbami czynno
ściowymi układu krążenia (próba Letunowa). Badania przeprowadzono 
łącznie u 63 osób z 7 dyscyplin sportowych. Wiek badanych 21—27 lat.

W czasie próby duszności stwierdzono podwyższenie tętna i wzrost 
ciśnienia skurczowego, świadczące o wpływie zmian w układzie odde
chowym na czynność układu krążenia.

Tabela I

* Streszczenie pracy wygłoszonej w dniu 28 XI 1953 na Konferencji Naukowej 
Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych w Poznaniu.

!
Dyscypliny 
sportowe

Średnia 
pojemność 
dowolna

Średnia 
pojemność 
odruchowa

Stosunek
p. c. : p. d.

w %

Odsetek osób, 
które nie osią

gnęły poj odruch.

wioślarstwo 5,0 3,6 72,0 9,1

piłka nożna 4,4 2.6 59.0 25,0

koszykówka 5,0 2,5 50,0 50,0

szermierka 4,7 3,3 70,1 —

pływanie 4,1 2,8 68,3 20,0

narciarstwo 4,6 2,6 57,7 —
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Najwyższy wskaźnik wykorzystania pojemności dowolnej płuc .(tab. I) 
stwierdzono u wioślarzy (72%) i szermierzy (70,1) następnie pływaków 
68,3%. Najniższy wskaźnik uzyskali piłkarze (59%), narciarze (57,7%) i ko
szykarze (50%). Z zestawienia wyłączono grupę bokserów, u których wy
niki były zbyt rozbieżne, aby je można było brać pod uwagę przy małej 
liczbie badanych.

Warto zwrócić uwagę, że wśród niektórych dyscyplin sportowych dość 
znaczna liczba zawodników nie osiąga w próbie duszności odruchowej 
pojemności płuc (bokserzy, koszykarze). Ze wszystkich omawianych grup 
jedynie szermierze i narciarze osiągnęli pojemność odruchową płuc 
w 100%, co może świadczyć o dobrym ich przystosowaniu dó wysiłków 
wytrzymałościowych.

Tabela II

Reakcje 
według 

Letunowa

Czas 
uprawiania 

sportu 
w latach

Liczba badanych w % wg stopnia 
wykorzystania poj. życiowej płuc

Wskaźnik wykorzystania pojemności 
życiowej płuc (w %)

Odsetek osób 
które nie osią
gnęły poj. odr.

do 50,0 50,0 — 70,0 pow. 70,0

normoton. 5,6 13,3 13,3 40,0 33,4

dyston.
i hyporton. 3,7 19,4 48,4 16,1 16,1

U 25 zawodników o reakcji normotonicznej (próba Letunowa), których 
średnia wieku wynosiła 24,4 lat, a okres uprawiania sportu ponad 5 lat, 
stwierdzono w 40% wskaźnik wykorzystania pojemności życiowej płuc 
powyżej 70% (tab. II). Równocześnie 33% badanych z grupy o reakcji 
normotonicznej nie osiągnęło pojemności odruchowej płuc, co świadczy, 
że sama próba Letunowa jest niewystarczająca do pełnej oceny wydol
ności wysiłkowej ustroju, zwłaszcza odnośnie stanu nerwowych mecha
nizmów regulujących krążenie i oddychanie.

U 38 zawodników o mniej korzystnych reakcjach układu krążenia na 
złożone próby czynnościowe (reakcja dystoniczna i hypertoniczna we
dług Letunowa), których średnia wieku wynosiła 23,4 lat, a okres upra
wiania sportu wynosił ponad 3 lata, tylko 16,1% miało wskaźnik wykorzy
stania pojemności życiowej płuc powyżej 70%. Taki sam odsetek bada
nych nie osiągnął pojemności odruchowej płuc. Natomiast 48,4% miało 
wskaźnik wykorzystania pojemności życiowej płuc w granicach 50—70%.

Otrzymane wyniki wskazują, że połączenie próby duszności z próbą 
Letunowa daje pełniejszy obraz wydolności wysiłkowej zawodników niż 
sama próba czynnościowa układu krążenia. Obie próby wzajemnie się 
uzupełniają i powinny znaleźć znacznie większe zastosowanie w praktyce 
wychowania fizycznego.
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COflEPlKAHRE

nPHMEHEHHE IIPOBbl OflblHIKH KAK flOnOJIHEHHE <t>yHKIJfIOHAJIbHbIX 
HCnbITAHBK CHCTEMbl flbIXAHHfl H KPOBOOBPAIR,EHHH

Abtopm coBepniHJiu y 63 cnopTCMeHOB H3 7-mh cnopTHBHbix enenHajibHOCTeii, 
cpaBHHTejiŁHbie HccJieflOBaHHH noKasaTejia ,ncncwib3OBaHiiH aiHBiieiiHOH eMKOCTH jier- 
khx (cooTHomeHue pecpjieKTopHoft eMKOCTH k npon3BOJibiioH) co cjiojkhmmh cpyHKijHo- 
HajibHbiMH npoóaMH CHCTeMbl KpoBooópamenHH. HojiyHenHbie pe3yjibTaTbi noKa3bi- 
BaiOT, '1TO npoóa OflbllllKH HBJIHeTCH IjeHHbIM gOUOJIIICHlieM t|)yHKLl,HOHaJIbHbIX HCCJie- 
ĄOBaHHH n b coe;(HH6HHM c npoóoił JleTyHoea flaeT óojiee ncwiHyjo KapTHHy cHocoóhocth 
ycujiHH y cnopTCMeHOB.

SUMMARY

THE APPLICATION OF THE BREATH LESSNESS TEST AS A SUPPLEMENT 
TO THE FUNCTIONAL TESTS OF RESPIRATORY AND CIRCULATORY SYSTEM

The authors carried out investigaitionis on coefficient of the use of lungis vital 
capaoity (correlaition between reflexogenoius and voiiuntary capaciity) ait 63 sportmen 
beloinging to seven sport specialities with compound functional tests of circulaitory 
system. The obtained results indioate that the breath test is a valuable supplement 
to the functional test and in oanneotion with Leltunow’s test gives morę exact 
account on sport,mens effort capacity.
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Z Zakładu Fizjologii Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Kierownik: prof. dr Jerzy Kaulbersz

Szybki rozwój nowoczesnych metod treningowych mających podłoże 
naukowo-doświadczalne prowadzi do osiągania rekordowych wyników 

sportowych uważanych jeszcze niedawno za wykraczające poza fizjolo
giczne możliwości ustroju. Szczytowa „forma sportowa” wiąże się z naj
wyższym usprawnieniem tych czynności, które biorą udział w przystoso
waniu organizmu do maksymalnych wysiłków fizycznych. Kierowniczą 
rolę odgrywa tutaj główna centrala odbiorczo-nadawcza, jaką jest ośrod
kowy układ nerwowy.

Usprawnienie procesów korowych i wielu funkcji wegetatywnych 
drogą systematycznego, w myśl zasad pedagogiki prowadzonego treningu 
ruchowego, sprzyja między innymi zwiększeniu wytrzymałości na zja
wiska hipoksji i hiperkapnii, szczególnie silnie występujące w wysiłkach 
związanych z biegami długimi, w których objawy „martwego punktu” 
zachodzić mogą nawet kilka razy w czasie pokonywania dystansu.

Zbliżanie się wyczynu sportowego do granic możliwości fizjologicz
nych ustroju stwarza duże niebezpieczeństwo przetrenowania. Np. po bie
gu maratońskim zmiany w czynności układu krążenia i oddychania, w 
składzie krwi oraz funkcji wydalniczej nerek wskazują na duże ich obcią
żenie wysiłkiem, noszące często cechy przeciążenia [Preisler — 56].

Diaczkow i Fiodorow [8] wskazują na konieczność stałej kontroli zmian 
czynnościowych organizmu sportowca w trakcie treningu, jak też charak
teru odnowy funkcji fizjologicznych po wysiłkach sportowych. Szczególnie 
cenna wydaja się kontrola dynamiki funkcjonalnej ustroju w stanie 
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wysokiej „formy sportowej”. Pojedyncze, proste wskaźniki nie mogą 
jednak w pełni obrazować tak stanu postępującej zaprawy ruchowej, jak 
też rozpoczynającego się przetrenowania. Do stosowanych dotychczas w 
kontroli lekarskiej prób czynnościowych wprowadza się zatem szereg 
kompleksowych testów, które mają odzwierciedlać wydolność wysiłkową 
ustroju [Michael i Gallen — 46, Banaszkiewicz i Czech — 2, Rotkiewicz 
i Mulak — 61].f

Liczne dane z piśmiennictwa naukowego wskazują, że poszczególnych 
funkcji ustroju nie można rozpatrywać w oderwaniu od szeregu innych 
reakcji. Wszystkie one, wg fizjologii Pawłowa, stanowią jedną, nierozer
walną całość dynamiczną. Mając więc na uwadze organizm w jego całości, 
dokonywać należy również obserwacji analitycznych, których wyniki sta
nowią materiał naukowy, cenny dla ustalenia kryteriów oceny wydolności 
ustroju.

Telemetryczne metody badań naukowych nad treningiem zawodnika 
wyczynowego ułatwiły poznanie szeregu reakcji organizmu w czasie wy
konywania wysiłku fizycznego. Kosztowna i skomplikowana aparatura 
oraz ograniczony zakres i zasięg działania uniemożliwiają jednak bieżące 
wykorzystanie jej w praktyce tak kontroli lekarskiej, jak i komplekso
wych badań naukowych. Trudności techniczne nie pozwalają więc często 
na przeprowadzanie pomiarów w czasie trwania wysiłku. Ograniczenie 
się natomiast do pomiarów przed- i powysiłkowych nie sprzyja obiektyw
nym obserwacjom ani fizjologicznego stanu spoczynkowego (w związku 
z pobudzeniem emocjonalnym stanu przedstartowego i startowego), ani 
też wysiłkowym reakcjom ustroju (w związku z trudnościami w doko
nywaniu kompleksowych pomiarów bezpośrednio po ukończeniu pracy). 
Na trudności te zwracają uwagę m. in. Missiuro [50], Kaulbersz, Wcisło 
i Ogiński [25] i Kodejszko [33],

Wszystko to zmusza do szukania takich prób czynnościowych, które 
mogą być przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, a które w przy
bliżeniu odzwierciedlają funkcję danego narządu czy szeregu narządów 
w czasie pracy fizycznej.

Jedną z najbardziej przydatnych prób sprawności układu oddychania 
i krążenia na obciążenie wysiłkiem, może być wprowadzona do fizjologii 
i patologii przez Goiffona, Parenta i Waltza [13], a zmodyfikowana przez 
Grochmala [15] próba duszności (dyspnoe), która szybko znalazła zasto
sowanie do badań treningu sportowego [16, 17, 70, 48, 26, 27, 28, 29, 30, 
24, 10] oraz do badań czynnościowych dzieci [57].

Próba ta polega na oddychaniu w zamkniętej przestrzeni respirografu 
aż do momentu przerwania jej przez badanego na skutek skrajnej dusz
ności przy silnie zaznaczonych objawach hipoksji i hiperkapnii. Duży wy
siłek fizyczny mięśni oddechowych przy szybkich i obszernych ruchach 
klatki piersiowej przeciw znacznym oporom stawianym przez rury apa
ratu, łączy się ze wzmożonym wydatkiem energetycznym.
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Równoczesne działanie narastającej stopniowo hiperkapnii i hipoksji 
na odpowiednie ośrodki nerwowe sprawia, iż charakter oddychania w 
skrajnej duszności zbliżony jest do tegoż przy maksymalnym wysiłku 
fizycznym w początkowym okresie pracy. Skojarzone oddziaływanie na 
ustrój hiperkapnii z postępującym niedoborem tlenu, działając na ner
wowe ośrodki oddechowe zmienia stopniowo rytm i pojemność oddechów.

Na regulację wentylacji płuc, a więc i wzajemnego stosunku O2 i CO2 
w powietrzu pęcherzykowym, mają także wpływ inne czynniki, jak zmia
na pH krwi, przebieg procesów oksydo-redukcyjnych w tkankach, prze
puszczalność ścian pęcherzyków płucnych dla gazów oraz, co bardzo 
ważne, bodźce dośrodkowe płynące m. in. drogą nerwów błędnych od 
tkanki płucnej rozciągającej się i zapadającej na przemian przy ruchach 
oddechowych (odruch Heringa — Breuera).

Procesy emocjonalne oraz stany świadomej regulacji oddychania zwią
zane tak z czynnością kory mózgowej, jak i ośrodków podkorowych, mo
dyfikować mogą charakter ruchów oddechowych w początkowej fazie 
próby, kiedy działanie dwutlenku węgla nie jest zbyt duże, a ubytek tlenu 
stanowi jeszcze wartości podprogowe.

W końcowym odcinku próby dyspnoe, tj. w okresie tzw. pojemności 
odruchowej płuc cz. największej amplitudy oddechów w czasie skrajnej 
duszności (wg Grochmala), rytm i głębokość oddechów ustalają się na 
poziomie zabezpieczającym do pewnych granic możliwości życiowe or
ganizmu. Wyczerpanie wszystkich mechanizmów adaptacyjnych układu 
oddechowego po osiągnięciu maksymalnych dla danego osobnika wartości 
rytmu i głębokości oddechów doprowadzić musi do przerwania próby 
przy silnych objawach hipoksji i hiperkapnii. Wzajemny stosunek O2 
i CO2 we krwi oraz w powietrzu oddechowym — odzwierciedlenie szeregu 
biochemicznych procesów ustroju — odbija się na funkcji ośrodków móz
gowych i na drodze odruchowej reguluje przebieg wentylacji płuc oraz 
reakcje układu sercowo-naczyniowego.

Bezsporne kierownictwo ośrodków nerwowych, a szczególnie kory 
mózgowej nad funkcją wszystkich narządów i ich zespołów nie pozostaje 
bez wpływu także i na charakter oddychania. Ruchy oddechowe wywie
rają z kolei mechaniczny wpływ na rytmikę pracy serca (arytmia odde
chowa) oraz uwydatniają się w pletyzmograficznych falach oddechowych.

Potencjały czynnościowe ośrodka oddechowego, który funkcjonalnie 
związany jest z innymi ośrodkami, wpływają regulująco na zmiany od
dechowe zachodzące w układzie sercowym, naczynioruchowym, mięśnio
wym i innych [Ogijenko — 54, Jusjewicz — 21, Trubeckoj — 65],

Wzajemne powiązania układu oddechowego i krążeniowego zabezpie
czają prawidłowy przebieg energetycznych przemian organizmu, których 
zakłócenie szczególnie jaskrawo przejawia się w objawach „martwego 
punktu” [Zimkin i wsp. 71], Współdziałanie więc układu krążenia i od
dychania ulega zakłóceniom w warunkach obniżenia poziomu nasycenia

9 Rocznik Naukowy WSWF
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krwi tlenem (hipoksemia) w wyniku pracy mięśniowej. Marszak [45] ob
jaśnia mechanizm powstawania hipoksemii czynnościowej zaburzeniami 
w koordynacji oddychania zewnętrznego i krążenia w pęcherzykach płuc
nych. Dużą rolę w powstawaniu hipoksemii czynnościowej przypisuje się 
także niewystarczającemu zwiększeniu wentylacji płucnej i związanymi 
z tym zaburzeniami w przechodzeniu tlenu do krwi. Jednakże w bada
niach Marszaka i Graczewej nie zawsze zwiększenie wentylacji płucnej 
prowadziło do zmniejszenia hipoksji, a odwrotnie, czasem ją nawet potę
gowało [9]. W tych pojedynczych obserwacjach objaśnienia zaburzeń 
w usuwaniu objawów hipoksji należało doszukiwać się wg wyżej wymie
nionych autorów nie w niewystarczającej wentylacji ani zaburzeniach 
koordynacji układu oddychania i krążenia, ale w zaburzeniach funkcji 
układu nerwowego (stereotypu dynamicznego).

Powiązanie wzajemne wszystkich funkcji ustroju, każę brać pod uwa
gę przy ocenie stanu fizycznego i sprawności ustroju, możliwie najwięk
szą ilość dynamicznie na siebie oddziałujących czynników fizjologicznych.

Szczególnie cenne przy określaniu stanu mechanizmów adaptujących 
ustrój do wysiłku, jest badanie powiązań wzajemnych układu krążenia 
i oddychania, tj. tych, których czynności zawdzięczamy między innymi 
wymianę gazową oraz rozprowadzanie tlenu, substancji odżywczych i hor
monów do wszystkich tkanek i narządów. Czynną rolę w procesie wy
miany gazowej w tkankach przypisujemy naczyniom włosowatym, któ
rych ogólna powierzchnia wynosi w ustroju 7300 m2 [Czubalski — 7], 
a światło ulegać może zmianom pod wpływem czynników nerwowych lub 
chemicznych niezależnie od arterii [Rein — 58].

Zdolność ustroju do zmiany szerokości naczyń, jako wyraz przystoso
wania się do aktualnie istniejących warunków środowiska zewnętrznego 
i wewnętrznego, jest cennym wskaźnikiem dynamiki układu sercowo-na- 
czyniowego.

Praca mięśniowa zależna od energetycznych rezerw mięśniowych, do
pływu z krwią substancji odżywczych [Żurawlew i Feldman — 72, Ala- 
jouanine, Grossiord, Bidou, Scherrer et Samson — 1] oraz dowozu tler.u, 
podlega więc reakcjom łożyska naczyniowego. Ilość krwd przepływającej 
przez kończynę, świadczącą o aktualnym stanie szerokości naczyń oraz 
tłoczącej sile mięśnia sercowego, wygodnie jest mierzyć metodą bezkrwa
wą za pomocą pletyzmografów z zastosowaniem okluzji żylnej wg meto
dyki pierwotnie opisanej w r. 1905 przez Brodie i Russela [3], zmodyfi
kowanej w r. 1909 przez Hevletta i yan Zwaluwenburga [18], a ostatnio 
Redischa, Wertheimera, Delislea, Steele’a [59] oraz Vanderhoofa, Imiga 
i Hinesa [69],

Rein [58] podaje okluzyjną pletyzmografię jako bezkrwawą metodę 
badania szybkości przepływu krwi przy stosowaniu zastoiny żylnej w cią
gu 12 sek. (wg Barcrofta i Swana).

Przydatność metody okluzyjno-pletyzmograficznej do badania prze
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pływu krwi stwierdzona została przez Landowna i Katza oraz Conrada 
i Greena [6] za pomocą perfuzji amputowanej kończyny.

Sposób reagowania ustroju na nasilające się w próbie duszności obja
wy hipoksji i hiperkapnii oraz możliwość graficznej rejestracji składo
wych wentylacji płucnej, jak częstość i pojemność oddechów, w połącze
niu z określaniem pojemności płuc oraz składem powietrza oddechowego, 
pozwalają na analizę funkcji układu oddechowego.

Równoczesne badania niektórych właściwości układu krążenia jak 
częstości skurczów serca oraz stanu łożyska naczyniowego, a szczególnie 
wielkości przepływu krwi mierzonej metodą okluzyjno-pletyzmograficzną 
mogą przyczynić się do określenia „formy sportowej”, przemęczenia lub 
przetrenowania sportowca, jak też obrazować stan postępującej zaprawy.

W niniejszej pracy starano się wykazać istnienie istotnych różnic ba
danych czynników fizjologicznych między sportowcami a nie trenującymi, 
ale zdrowymi ludźmi, które to czynniki po opracowaniu norm na więk
szym materiale mogłyby znaleźć zastosowanie w okresowych badaniach 
wydolności fizycznej zawodnika. Połączenie próby dyspnoe z badaniami 
obwodowego kończynowego przepływu krwi pozwala bowiem na obser
wację niektórych przejawów dynamiki układu sercowo-naczyniowego i od
dechowego oraz ich wzajemnych powiązań czynnościowych w trakcie po
stępującej zaprawy ruchowej.

METODYKA

Celem pracy było wykazanie wpływu narastającej stopniowo w pró
bie dyspnoe hipoksji i hiperkapnii na przebieg wentylacji płucnej oraz 
zależność tej ostatniej od adaptacyjnych mechanizmów układu oddecho
wego, tj. rytmu i pojemności oddechów. W założeniach pracy leżało także 
określenie czynników oddychania, których pomiary ulegają zróżnicowaniu 
w miarę wzrostu wysiłkowych możliwości ustroju. Do dalszych założeń 
pracy należało ustalenie tętna oraz wartości obwodowego przepływu krwi 
w spoczynku i w czasie narastającej stopniowo duszności, jak też przez 
kilka minut po jej ustaniu.

Badaniom poddano ogółem 86 osobników, w tym 61 sportowców i 25 
nie trenujących ale zdrowych ludzi. Grupa zasadnicza nie stanowiła ma
teriału jednorodnego ani pod względem stopnia wytrenowania, ani ro
dzaju uprawianej dyscypliny sportowej, choć w większości objęła lekko
atletów uprawiających biegi. W skład grupy kontrolnej weszli studenci 
krakowskich wyższych uczelni, którzy nigdy nie uprawiali zawodniczo 
żadnej konkurencji sportowej. Nie wykluczało to oczywiście dużego w tej 
grupie zakresu usprawnienia ruchowego, siły i wytrzymałości, nabytych 
w procesie pracy fizycznej oraz zajęć wychowania fizycznego w szkole. 

9*
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Brak selekcji w tej grupie gwarantował natomiast duży obiektywizm 
w ocenie przeciętnych, nie trenujących, ale zdrowych ludzi.

Próba dyspnoe wg metodyki Goiffona, Parenta i Waltza [13] w mody
fikacji Grochmala [15] polega na oddychaniu w przestrzeni zamkniętej 
respirografu Krogha, którego wnętrze po usunięciu koszyczka z wapnem 
sodowym zmniejszono do około 7 1, a przez to skrócono czas trwania eks-

SC41EMAT BAPAKi OBWODOWEÓO
PRZEPŁYWU KRWI W PR0BACH

Ryc. 1

PUS2NOSCI
d. spi f Krocjha
2. mnskn 2 rurą oddechową
3. naczAjrikn £pinqer<i
4. Wnkryjtof
5. rn^nkict ucitAćowij
6. muhomcfr
1. miccn ciśnieniowi)
6. piehjzmocjraf 

strzijknwkn kńhfc>m<?4|jno
10. laąuettć)
H. koniłotochornetr

perymentu. Dwukierunkowe zawory zastąpiono jedną, krótką rurą od
dechową, od której w miejscu połączenia z maską odprowadzono naczyńka 
Epingera do pobierania próbek powietrza z systemu płucno-spirometrycz- 
nego. Badany siadał wygodnie z ręką umieszczoną w szklanym pletyzmo- 
grafie i oddychał przez maskę. Ruchy oddechowe klatki piersiowej reje
strowane były torakografem Mareya, a czas w sek. chronografem Jaąuetta.

Postępujący stopniowo w takich warunkach niedobór tlenu z równo
czesnym gromadzeniem się bezwodnika kwasu węglowego zmienia wen
tylację płuc, przystosowując ją do aktualnych potrzeb. W końcowym eta
pie próby pojemność oddechów ustala się na równym poziomie (pojem
ność odruchowa płuc), a dalszy wzrost wentylacji możliwy jest dzięki 
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stopniowemu przyspieszaniu rytmu oddychania. U dobrze wytrenowa- 
nych osobników dużej liczbie oddechów na końcu próby towarzyszy zwykle 
niewielkie obniżenie pojemności oddechowej, przez co wentylacja ze
wnętrzna płuc znacznie wzrasta [Klimek — 7, Klimek i Kubica — 29]. 
W okresach tych silnie występująca duszność doprowadza do przerwania 
próby, przy wyraźnie zaznaczonych zewnętrznych objawach hipoksji i hi
perkapnii. Graficzna rejestracja ruchów oddechowych i pojemności od
dechów ułatwią późniejszą analizę poszczególnych faz oddychania w cza
sie próby.

Okluzyjna pletyzmografia polega na umieszczeniu i uszczelnieniu 
w szklanym pletyzmografie przedramienia badanego. Zwraca się przy 
tym uwagę, aby ucisk mankietu uszczelniającego pletyzmograf nie utrud
niał odpływu żylnego z badanej kończyny.

Wypełniony wodą o temp. 33 °C pletyzmograf zawiesza się i łączy 
z przyrządem rejestrującym za pośrednictwem drenów szklanych i łącz
ników igelitowych o szerokim przekroju, celem umożliwienia niewielkich 
wahań wywołanych ruchem obręczy barkowej przy głębokim oddechu. 
Na krzywej pletyzmograficznej obserwuje się w tych warunkach fale 
oddechowe, tętna i trzeciorzędowe. Założenie badanemu na ramię man
kietu sphygmomanometru i stosowanie 5-sekundowej okluzji naczyń żyl- 
nych przez wtłoczenie powietrza pod ciśnieniem 80—90 mm Hg przy nie
naruszonym dopływie tętniczym wywołuje obrzmienie zanurzonej części 
kończyny, przez co wypierana z pletyzmografu woda, zmienia położenie 
mieszka rejestrującego na kimógrafie wielkość fal zastoinowych. Mieszek 
ten, opisany przez Kuszakowskiego [35], znacznie dokładniej oddaj e 
wszelkie zmiany objętościowe od tradycyjnego bębenka Mareya. Porów
nanie fal zastoinowych z wychyleniami mieszka uzyskanymi w czasie ka
libracji zamkniętego układu pletyzmografu pozwala na określenie wiel
kości obrzmienia okluzyjnego kończyny w mililitrach. Otrzymane war
tości przelicza się na 100 ml tkanki^min po uprzednim oznaczeniu w od
powiednim cylindrze miarowym objętości kończyny zanurzonej w ple
tyzmografie.
Przeliczenia dokonuje się wg wzoru:

Przepływ krwi —-----------  ,
V

przy czym L = wielkość fali zastoinowej wyrażona w jednostkach kali
bracji;

12 = mnożnik (w badaniach własnych stosowano 5-sekundową 
okluzję);

V = objętość części kończyny zanurzonej w pletyzmografie. 
Uzyskane wyniki wyrażono w procentach w porównaniu do wartości prze
pływu spoczynkowego.

Badania okluzyjno-pletyzmograficzne na przedramieniu są w przewa
żającej części wg Redischa i wsp. [59] obrazem przepływu krwi w tkań-
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kach miękkich, głównie w mięśniach. Krótka, bo tylko pięciosekundowa 
okluzja naczyń żylnych zmniejsza do minimum możliwości błędu spowo
dowanego odpływem kostnym w czasie obrzmienia kończyny.

Tętno w spoczynku, w czasie próby dyspnoe i przez kilka minut po 
jej ukończeniu badano kardiotachometrem. Łatwo można także obliczyć 
częstość skurczów serca na min., odczytując liczbę załamków tętna na fali 
zastoinowej pletyzmogramu i mnożąc wynik przez 12.

czas w sek.
Ryc. 2. Fale przekrwienia okluzyjnego wywołane 5-sekundową okluzją naczyń żyl
nych przy nienaruszonym dopływie tętniczym z zaznaczonymi falami tętna. Zapis 
uzyskany przy zastosowaniu pneumatycznego mieszka objętościowego (wg Kuszakow- 

skiego)

Próbki powietrza z układu płucno-spirometrycznego pobierano do na- 
czyniek Epingera na początku próby oraz przy ostatnim oddechu. Analizę 
gazową przeprowadzano aparatem i wg metodyki Klisieckiego [31].

Materiał opracowano metodami statystycznymi, obliczając: przeciętny 
poziom przy pomocy średniej arytmetycznej (x), wartości poszczególnych 
czynrików wyrażone w procentach do stanu wyjściowego przyjętego 
za 100, zmienność międzyosobniczą jako odchylenie standardowe (s) 
i współczynnik zmienności (V), błąd standardowy średniej arytmetycznej 
(Sx), za którego pomocą możemy określić granice wyników, których na
leży oczekiwać przy badaniach podobnego materiału. Wyżej wymienione 
charakterystyki liczbowe obliczono dla wyników uzyskanych w każdych 
30 sek. próby, osobno dla grupy sportowej i kontrolnej. Objęto nimi ilość, 
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średnią pojemność oddechów oraz wentylację płucną, obwodowy prze
pływ krwi w spoczynku a także w czasie pracy i co 0,5 min po próbie, 
jak też w odstępach minutowych częstość tętna w spoczynku, w trakcie 
i po próbie dyspnoe. Ponadto określono wyżej wymienione charaktery
styki liczbowe dla jednorazowych danych, jak pojemność życiowa płuc 
(p. ż), pojemność odruchowa płuc (p. o.), wskaźniki-P'-~ w procentach, 

p. ż.
czas trwania prób duszności, skład powietrza oddechowego (O2 i CO2) 
na początku i końcu Dróbv.

Obliczono także współczynnik korelacji liniowej (rrry) sprawdzając 
go testem t Studenta dla przepływu spoczynkowego i przepływu po próbie 
duszności oraz ubytku tlenu w respirografie i czasu trwania prób dyspnoe.

W uzasadnionych wypadkach oraz gdy mieliśmy do czynienia z jedno
razowymi danymi, przy wyciąganiu wniosków zastosowano test t Stu
denta na istotność różnic średnich arytmetycznych między omawianymi 
grupami.

Dla zmniejszenia objętości pracy nie zamieszczono licznych obszer
nych tabel, przedstawiając jedynie szereg sporządzonych na ich podstawie 
wykresów, dwie tabele skrócone oraz konieczne dane liczbowe w tekście.

WYNIKI

Porównując średnie wartości (i) liczby oddechów, uzyskane przez 
grupę sportowców, z wynikami grupy kontrolnej, stwierdza się większy 
rytm oddychania u osobników nie zajmujących się sportem (tab. I). Już 
w pierwszych sekundach nie trenujący wykonali średnio 9,14 oddechu, 
podczas gdy sportowcy tylko 7,84. Ci ostatni dopiero po czterech minu
tach próby osiągnęli wartości średnie (i = 9,20) zbliżone do uzyskiwanych 
przez grupę kontrolną na początku doświadczeń (ryc. 4).

Średnie wartości liczby oddechów uzyskane w końcowych sekundach 
próby przez wszystkich badanych osobników w grupie kontrolnej (15,56) 
są wyższe o 2,44 oddechu od wyników grupy sportowców (13,12). Różnica 
ta nie jest jednak statystycznie znamienna (tab. I).

Także i tempo zmian rytmu oddechowego (ryc. 3) w czasie próby 
dyspnoe nie wykazuje większych różnic gdyż maksymalne wartości liczby 
oddechów wyrażone w procentach do stanu wyjściowego uzyskane przez 
grupę sportowców (167,2%) są niższe zaledwie o 3'% od wyników grupy 
kontrolnej (170,2%).

W sumie zaznaczyć należy, iż rytm oddechowy jest składową wen
tylacji płucnej, wykazującą w trakcie próby duszności niewielką na ogól 
zmienność (ryc. 3).

Górna granica liczby oddechów dla poszczególnych osobników nie 
przekracza w omawianych badaniach wartości 42/min., natomiast po
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przednio [Klimek — 27] nawet 48/min. u osobnika poddawanego syste
matycznie próbom duszności. Przy tym zresztą tempie oddychania obser
wuje się zwykle u wytrenowanych niewielkie zmniejszenie średniej po
jemności oddechów, przez co zewnętrzna wentylacja płuc szybko wzrasta.

Porównanie średniej pojemności oddechów już w pierwszych sekun
dach próby między sportowcami a grupą kontrolną wykazuje nieco więk
szą amplitudę oddechów tych pierwszych (i = 1404 ml) w porównaniu 
z grupą kontrolną (x = 1190 ml). Nie stwierdzono tutaj jednak istotności 
różnic (tab. I).

Ryc. 3. Procentowe zmiany wartości wentylacji minutowej, średniej pojemności oraz 
liczby oddechów w próbach dyspnoe

Duża średnia pojemność oddechów już na początku próby jest wy
nikiem zwiększenia przestrzeni martwej przez rurę oddechową aparatu 
(respirografu). Już po pierwszej minucie próby nie wytrenowani pogłę
biali oddychanie znaczniej niż sportowcy. Stan ten trwał średnio do 180 se
kundy próby, po czym sportowcy w dalszym ciągu systematycznie zwięk-
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szają amplitudę oddechów i uzyskują niekiedy wartości przekraczające 
możliwości grupy kontrolnej w tym zakresie (a? = 4940 ml, tj. 351,8% 
wartości wyjściowych dla sportowców oraz 2700 ml, tj. 226,8% dla grupy 
kontrolnej).

Średnie wartości wentylacji płucnej na początku doświadczenia w obu 
omawianych grupach nie różnią się (tab. I). Dopiero w dalszych odcinkach 
próby uwidocznia się, że sportowcy oddychają ekonomiczniej. Ich wen
tylacja zewnętrzna jest mniejsza od tejże w grupie kontrolnej, lecz 
stwierdza się u nich lepszą wentylację pęcherzykową w wyniku mniejszej 
częstości przy głębszym oddychaniu (ryc. 3 i 4).

Ryc. 4. Krzywe średniej pojemności i liczby oddechów oraz wentylacji minutowej 
w próbach dyspnoe

Przy łagodnym wzroście krzywej wentylacji płucnej sportowcy osią
gają w końcowym etapie próby wartości nieosiągalne dla nie trenujących, 
głównie dzięki przewadze adaptacyjnego mechanizmu pogłębiania nad 
zwiększaniem rytmu oddychania.
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Duża amplituda oddechów w czasie największej kwasicy gazowej przy 
dyspnoe (pojemność odruchowa płuc) przekraczająca u zawodników wy
sokiej klasy 90% ich pojemności życiowej (wskaźnik?—- • 100) pozwala 

p.ż.
na osiąganie takich wielkości wentylacji płuc (ok. 150 1/min., jakich nie 
mogą uzyskać nie trenujący.

Średnie wartości wentylacji płucnej wyrażone w procentach do war
tości uzyskanych w początkowych 30 sekundach próby osiągają swoje 
maksimum w grupie sportowców i wynoszą 701%, podczas gdy u nie tre
nujących tylko 530% (ryc. 3).

W zakresie badań życiowej pojemności płuc nie stwierdzono istotnych 
różnic między obu badanymi grupami (dla wydrenowanych x = 5234 ml, 

• dla grupy kontrolnej x — 5110 ml — różnica nie istotna na poziomie 0,05, 
gdyż obliczona wartość z materiału 111 = 0,005 jest mniejsza od wartości 
krytycznej t0,05 — 2,021 przy ryzyku błędu równym 0,05 i liczbie stopni 
swobody — 43 czyli: |t| = 0,05 < t0fi5 = 2,021).

O ile więc stwierdza się małą przydatność pomiaru pojemności ży
ciowej płuc dla określania wydolności fizycznej osobnika o tyle badania 
pojemności odruchowej płuc stanowią cenny wykładnik stopnia wytre- 
nowania. Świadczą o tym znaczne różnice wartości omawianego wskaź
nika, obserwowane w badaniach własnych między grupą sportowców (x = 
= 4150 ml) i kontrolą (x = 2828 ml), co stanowi dla grupy pierwszej 
80,28%, dla drugiej natomiast tylko 57,32% pojemności życiowej płuc 
(różnice statystycznie silnie wyrażone 111 = 3,280 > to,oi = 2,704).

Wybitną istotność różnic stwierdza się dla wskaźnika _1 wyrażonego 
p.ż.

w procentach, co wskazuje na dużą wagę tego czynnika w ocenie dyna
micznych możliwości organizmu.

Dla zobrazowania różnic w oddychaniu nie trenującego, ale zdrowego 
człowieka oraz dobrze wytrenowanego sportowca grupy wytrzymałościo
wej zamieszczono ich respirogramy uzyskane w czasie próby dyspnoe 
(ryc. 5 i 6).

Przedwczesne przerywanie prób duszności bez istotnych objawów 
przedmiotowych stwierdza się w pojedynczych przypadkach u skoczków. 
Osobnicy ci nie dochodzą do pojemności odruchowej płuc, a zakończenie 
próby przebiega u nich na tle znacznych zaburzeń oddechowych (zmian 
rytmu i głębokości oddechów), co Grochmal [16] tłumaczy nadmierną 
pobudliwością ośrodków nerwowych i niedomogą ustroju w dostosowaniu 
się i współdziałaniu poszczególnych układów do warunków intensywnego 
wysiłku o charakterze wytrzymałościowym.

W badaniach własnych, obok pojemności życiowej płuc, brak istotności 
różnic stwierdza się również w zakresie czasu trwania prób duszności 
między grupą sportowców i nie trenujących, mimo że wartości średnie dla 
tych pierwszych są o 46,6 sekund większe niż dla grupy kontrolnej (dla
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sportowców x — 409,2 sek., dla nie trenujących 362,4 sek.). Jednak duża 
zmienność omawianego czynnika w grupie sportowców, wynikająca z du
żego zróżnicowania tak stopnia wytrenowania, jak i uprawianej dyscy
pliny sportowej (s = 93,9) sprawia,-że różnice te nie są istotne (|t| = 
= 1,65 < t0,05 = 2,021). Znacznie od średniej różnią się wyniki czołowych 
polskich biegaczy na długie dystanse, którzy oddychają w próbie duszności 
w granicach 530—640 sek.

Wydaje się, że stwierdzenie braku istotności różnic czasu trwania prób 
duszności między szeroko pojętą grupą sportowców i grupą kontrolną 
nie przeczy przydatności omawianego czynnika w ocenie wysiłkowych 
zdolności organizmu trenowanego w konkurencjach sportowych wyra
biających wytrzymałość.

Średnie arytmetyczne dla zawartości tlenu w aparacie na końcu próby 
wykazują większą odporność sportowców na zjawisko hipoksji. Przery
wają oni próbę przy zawartości O2, równej średnio 9,05%, podczas gdy 
grupa kontrolna już przy 11,71%. Wynika stąd, iż sportowcy w większym 
stopniu wykorzystują tlen z powietrza oddechowego respirografu, wy
trzymując równocześnie większe (6,02%) ilości CO2 niż nie trenujący 
(5,23%).

Statystyczna analiza wyników wykazała brak korelacji liniowej, a więc 
związku między ubytkiem tlenu w respirografie a czasem trwania prób 
duszności (rxy = —0,0195), co świadczy o lepszym wykorzystaniu O2 przez 
sportowców niż nie trenujących.

Brak istotnych różnic w składzie powietrza oddechowego na początku 
prób dyspnoe oraz wybitnie znaczące różnice w końcowych ich sekundach 
(tab. I) przemawiają za dużym znaczeniem omawianych czynników w oce
nie wysiłkowych możliwości ustroju. Dołączają się do tego jeszcze wyniki 
czołowych długodystansowców Polski, którzy uzyskali w naszych bada
niach najlepsze rezultaty (9,87% CO2 i 5,67% O2).

Jeśli wartości uzyskane w zakresie badań układu oddechowego przez 
osobników nie trenujących przyjąć jako przeciętne dla zdrowych ludzi 
(100%), to największe różnice (jak to przedstawiono na ryc. 7) u sportow
ców zaobserwujemy w pojemności odruchowej płuc (146,7%) oraz wskaź
niku ? °~ (140%). Świadczy to, że duża amplituda oddechów w trakcie 

p.ż.
duszności charakteryzuje grupę sportowców, a więc może być obiektyw
nym sprawdzianem stopnia wytrenowania, jak też wskazuje na duże 
znaczenie w jego określaniu wskaźnika P'°' w %. Mniejsze różnice uwy- 

p.ż.
datniają się już na końcu próby w procentowej zawartości O2 (77,2%) 
i CO2 (115,1%) w powietrzu oddechowym, chociaż średnia arytmetyczna 
nie daje tutaj pełnego obrazu faktycznych zależności od stopnia wytre
nowania.

Średni czas trwania prób dyspnoe wyraża się między sportowcami 
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a grupą kontrolną różnicą tylko 12,8%. W zakresie tego czynnika daje się 
zaobserwować (jak o tym była mowa wcześniej) wyraźna zależność od 
rodzaju uprawianej konkurencji. Szczególnie różnią się od średniej wy
niki biegaczy na długie i średnie dystanse.

Wielkości życiowej pojemności płuc wynoszące u sportowców tylko 
102,4% w porównaniu z grupą kontrolną, eliminują ten czynnik jako bez
pośrednio przydatny w określaniu stanu wysiłkowego organizmu.

Z badań wchodzących w zakres układu sercowo-naczyniowego cieka
wym przebiegiem odznacza się pletyzmogram. Średnie wartości spoczyn
kowego obwodowego przepływu krwi obliczone w ml/100 ml tkanki/min.

Ryc. 7. Procentowe wartości niektórych funkcjonalnych cech układu oddechowego 
u sportowców w porównaniu z wynikami grupy kontrolnej

są nieco wyższe u sportowców (1,69) niż w grupie kontrolnej (1,04). Nie 
stwierdza się tu jednak istotności różnic (|t|=l,61< to,os 2,021) na 
skutek znacznego zasięgu zmienności (Ex — 0,2 — 5,3 ml) tego czynnika, 
zależnego od indywidualnych właściwości badanego.

W próbach dyspnoe wielkości średnie (5?) przepływu krwi przez koń
czynę wykazują tendencje zwyżkowe. Stopień narastania przepływu 
zwiększa się pod koniec duszności do 184,9% wartości spoczynkowych 
u wydrenowanych, a 177,5% u nie trenujących. U dobrze wytrenowanych 
sportowców w końcowej fazie próby obserwuje się silnie presyjną reakcję 
naczynioruchową.

Natychmiastowa depresyjna reakcja naczynioruchowa obserwowana 
w badaniach własnych autora bezpośrednio po ukończeniu dyspnoe szcze
gólnie silnie zaznacza się również u osobników uprawiających konku
rencje wytrzymałościowe. Związane to być może ze znacznym stopniem 
niedotlenienia, jaki występuje w próbach duszności u tej grupy spor
towców.
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Badania obwodowego przepływu krwi w tym okresie wykazują po
czątkowy gwałtowny wzrost tego czynnika (247,4% u wytrenowanych 
i 194,3% w grupie kontrolnej) co łączy się z subiektywnym uczuciem ude
rzenia krwi do głowy, wrażeniem rozchodzącego się ciepła oraz silnego 
pulsowania krwi. To ostatnie odczucie związane jest prawdopodobnie ze 
zwiększonym rzutem skurczowym serca, o czym wnioskować można po 
wyraźnym zwiększeniu fali tętna na pletyzmogramie oraz równoczesnym 
obniżeniu liczby tętna, a zwiększeniu wartości przepływu krwi.

Tylko w jednym przypadku stwierdzono chwilową presyjną reakcję 
naczynioruchową połączoną ze spadkiem przepływu obwodowego krwi 
po ukończeniu próby dyspnoe. Przekrwienie pohipoksyczne występowało 
w tym przypadku z opóźnieniem (ryc. 9).

Po okresowym wzroście pohipoksycznego przekrwienia okluzyjnego, 
obwodowy przepływ krwi zmniejsza się gwałtownie, zbliżając się już 
po 3,5 minuty u wytrenowanych, a po 6 minutach od przerwania doświad
czenia u nie trenujących do wartości spoczynkowych. Po tych okresach 
obserwujemy ponowne narastanie przepływu (ryc. 10).

Rys. 10. Częstość tętna oraz obwodowy przepływ krwi w próbach dyspnoe oraz po 
ustaniu dyspnoe

Od wartości przeciętnych (x) znacznie odbiegają Wyniki reprezentanta 
Polski w biegach długich, którego przepływy spoczynkowe (9,3 ml) oraz 
uzyskane w trakcie i w końcowych sekundach próby, jak i po jej ukoń
czeniu (19,6 ml), wielokrotnie przewyższają poziom ogólny.

Znaznaczyć należy, że nie zaobserwowano istotnych statystycznie róż
nic średnich wartości dla przepływu krwi w ml/100 ml tkanki/min. mię
dzy grupą sportowców a grupą kontrolną. Wypływa to z dużej dyspersji 
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wyników i wskazuje na konieczność rozpatrywania ich w podgrupach, 
do których przydzielić można osobników o podobnym zachowaniu się 
ukrwienia w próbach dyspnoe.

Różne zachowanie się obwodowego przepływu krwi w trakcie nara
stającej stopniowo duszności pozwoliło na wydzielenie z ogółu badanych 
trzech zasadniczych typów reakcji krążeniowej.

Typ I charakteryzuje w naszych badaniach:
a. początkowe utrzymywanie się przepływu krwi na wysokości war

tości spoczynkowych;
b. wzrost krzywej przepływu;
c. zwolnienie wzrastania lub obniżenie wyników pod koniec próby. 

Typ II
a. wzrost przepływu od początku próby dyspnoe;
b. spadek krzywej poniżej wartości spoczynkowej;
c. ponowny, systematyczny wzrost przepływu aż do ukończenia próby. 

Typ Ul
a. początkowy spadek wielkości przepływu;
b. ponowny systematyczny wzrost tego czynnika.

Zaznaczyć należy, iż do typu II zakwalifikować można było 11 bie
gaczy na długie dystanse i tylko dwu nie trenujących, zaś I i III typ 
reakcji krążeniowej grupuje zawodników uprawiających konkurencje 
utrudniające swobodę oddychania (kolarstwo, sprinty, l.a., gimnastyka 
przyrządowa).

Rozpatrując oddzielnie wyniki reprezentanta Polski w biegach długich 
oraz uwzględniając podział grup na 3 typy reakcji krążeniowej, zaobser
wować można było niższe średnie wartości przepływu spoczynkowego 
w grupach sportowców (ryc. 11). Także w czasie dyspnoe przepływ 
u sportowców był na ogół niższy (z wyjątkiem sportowców zakwalifiko
wanych do II typu reakcji krążeniowej, u których pod koniec próby prze
wyższył znacznie wartości przeciętne uzyskane przez pozostałych ba
danych).

Pod koniec dyspnoe obwodowy przepływ kończynowy krwi jedno
znacznie wzrastał, a najwyższe rezultaty w mV100 ml tkanki/min. uzys
kali sportowcy zakwalifikowani do II typu reakcji krążeniowej.. Naj
większe natomiast procentowe zmiany w porównaniu do wartości wyj
ściowych przyjętych za 100 wykazali po próbie dyspnoe sportowcy za
kwalifikowani do I typu reakcji krążeniowej (ryc. 12). Obserwowane in
dywidualne różnice w wartościach bezwzględnych przepływu krwi po 
próbie duszności zależą od wielkości przepływu spoczynkowego. Świadczy 
o tym istnienie dużej korelacji liniowej między obu omawianymi czyn
nikami (rxy — 0,64; 1t1 = 6,68 > to,oi = 2,704).

Sportowcy, których zakwalifikowano do I typu reakcji krążeniowej 
oraz nie trenujący (typ II), największe wartości przepływu osiągnęli 

10*
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dopiero po pierwszej minucie od zakończenia próby dyspnoe, podczas gdy 
pozostali już w 30 sekundach.

Najszybszy powrót do wartości wyjściowych (albo do nich zbliżonych) 
obserwujemy kolejno w II i III grupie sportowców (po 3 min.), w I grupie 
sportowców (3,5 min. z nieznacznym spadkiem poniżej wartości spoczyn
kowych). III typ reakcji krążeniowej w grupie kontrolnej wykazuje spa-

Ryc. 11. Procentowe zmiany obwodowego przepływu krwi w grupach wydzielonych 
na podstawie odmiennych reakcji naczynioruchowych występujących w próbach 

dyspnoe

Ryc. 12. Obwodowy przepływ krwi w grupach wydzielonych na podstawie odmien
nych reakcji naczynioruchowych występujących w próbach dyspnoe
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dek przepływu poniżej normy po 4 minutach i 30 sekundach, natomiast 
w II grupie kontrolnej utrzymuje się on na wyższym poziomie i nie wraca 
do stanu 'wyjściowego w ciągu 10 minut po próbie dyspnoe (ryc. 11).

Na ryc. 11 uwidoczniono przepływ krwi w czasie trwania i po ukoń
czeniu prób dyspnoe w porównaniu do danych spoczynkowych we wszyst
kich omawianych grupach. Największe wartości wykazuje w pierwszej 
minucie po próbie I grupa sportowców (289%), znacznie niższy stopień 
zmian pozostałe grupy, i tak: III grupa sportowców osiąga wartości 
202,3%, II grupa sportowców 195,3%, I grupa kontrolna 193,2% i III gru
pa kontrolna 171%, u której jak wyżej wspomniano, przepływ po próbie 
utrzymuje się na poziomie wyższym od spoczynkowego w ciągu 10 mi
nut, tj. przez cały czas trwania pomiarów.

Częstość pulsu zwiększa się systematycznie w ciągu całej próby. War
tości spoczynkowe dla sportowców (x = 64,27/min) są istotnie mniejsze 
niż dla nietrenujących (x'*=  78/min.; t = 6,930 > tOjO1 = 2,660). Zwiększa
jąc się w różnym tempie, częstość tętna osiąga najwyższe wartości już 
kilkadziesiąt sekund przed maksymalną dusznością (x = 137,5/min. dla 
sportowców, tj. 213,9% oraz dla grupy kontrolnej x = 144/min., tj. 186,6% 
wartości wyjściowych).

Średnie wartości tętna uzyskane w ostatnich sekundach próby dusz
ności przez wszystkich badanych (bez uwzględnienia indywidualnych 
różnic w czasie trwania prób dyspnoe) wynoszą dla sportowców 115,15/min. 
(179,10% poziomu spoczynkowego), zaś dla nie trenujących 124,06/min. 
(159%). Jak wykazano w tab. II, nie stwierdza się istotności różnic dla tętna 
w końcowych sekundach próby między grupą kontrolną i grupą spor
towców (111 = 1,397 < t0,os — 2,00).

DYSKUSJA

O wartościach wentylacji płucnej decydują takie mechanizmy adap
tacyjne, jak zmiany częstości i głębokości oddychania oraz wielkości prze
strzeni martwej. Powszechnie znane są fakty zwolnienia rytmu oddecho
wego przy kompensacyjnym zwiększeniu objętości oddechowej płuc spor
towców, co wiąże się z lepszym u nich rozwojem pomocniczych mięśni 
oddechowych. Te adaptacyjne zmiany funkcji oddechowej u sportowców 
wywierają dodatni wpływ na wielkość tak zwanej wentylacji pęcherzy
kowej. Zależność wentylacji pęcherzykowej od pojemności oddechów 
przedstawiają obrazowo między innymi Comroe, Forster, Dubois, Briscoe, 
i Carlsen'[5], Hartwig [19] oraz Garbiński [11], Także i w badaniach włas
nych decydujący wpływ na wielkość wentylacji płuc w trakcie próby 
dyspnoe wykazuje głębokość oddechów, którą cechuje większa od częstości 
zmienność w czasie (ryc. 3). Do podobnych wyników u osobników wytre- 
nowanych doszedł Słomski [63].
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W badaniach nad wpływem rytmu oddechowego na mechaniczną pracę 
oddychania w czasie wysiłków fizycznych Milic-Emili, Petit i Deroanne 
[47] stwierdzili, że ćwiczący, którym nie dyktowano rytmu oddechowego, 
sami przyjmowali taką częstość i głębokość oddychania, która przy mi
nimalnym wysiłku mięśni oddechowych zabezpieczała konieczną w danej 
chwili wentylację. Dla uzyskania określonej wentylacji płuc, przewaga 
adaptacyjnego mechanizmu przyspieszania (w zakresie do 50 oddechów 
na minutę) nad zwiększeniem głębokości oddechów wpływa korzystnie, 
wg wyżej wymienionych autorów, na mechaniczną pracę oddychania.

Praca oddychania, wyrażająca się iloczynem objętości i różnicy ciś
nień między jamą ustną a wnętrzem respirografu [Hartwig — 19] wzra
sta z 0,5 Kgm/min. w czasie spokojnego oddychania do 250 Kgm/min. 
przy maksymalnym oddychaniu [Comroe i wsp. — 5]. Już sama maska 
do oddychania stawia duży opór przy wdechu i wydechu, a oddech staje 
się głębszy, szybszy i nierówny.

Próba dyspnoe w zmodyfikowanym spirometrze Krogha przy zasto
sowaniu maski oraz karbowanej rury oddechowej, zwiększającej prze
strzeń martwą, zmieniać musi w jeszcze większym stopniu mechaniczną 
pracę oddychania. Szulc i Zeki [64] nie stwierdzają związku między liczbą 
oddechów a wentylacją płuc ani też między liczbą oddechów a wydatkiem 
energii w kaloriach na godzinę, natomiast Comroe i wsp. [5] podają, iż 
istnieje związek między wentylacją minutową a pracą oddychania. Wnio
skować stąd można, że na wielkość wydatku energetycznego (pracę oddy
chania) bezpośredni wpływ wywiera głębokość oddechów, o czym była 
mowa w publikowanych materiałach [27] przy uzasadnieniu korzystnego 
wpływu niewielkiego obniżenia amplitudy ruchów oddechowych w koń
cowej fazie próby duszności na wielkość zewnętrznej wentylacji płuc. 
Niewielkie obniżenie zakresu ruchu klatki piersiowej pod koniec dusz
ności (spotykane często u osobników wytrenowanych) dzięki zmniejszeniu 
oporów stawianych pomocniczym mięśniom oddechowym przy szybkim 
i dużym unoszeniu klatki piersiowej skraca czas skurczu tych mięśni, 
pozwalając na zwiększenie ich częstotliwości (liczby oddechów). Efektem 
jest u wytrenowanych osobników wzrost zewnętrznego przewietrzania 
płuc, jako ostatni z przystosowawczych reakcji ustroju do narastającej 
ostro duszności. Przypadki zmniejszenia amplitudy oddechów u osobni
ków nie trenujących, przy braku charakterystycznego dla sportowców 
maksymalnego zwiększenia tempa oddychania, uważać należy za objaw 
niewydolności układu oddechowego, charakterystyczny dla mięśni zmę
czonych. Wg Missiury [51] bowiem, zmęczenie mięśni mierzymy obniżką 
wydajności ich pracy i zwiększeniem przerwy wypoczynkowej między 
jednym a drugim skurczem. Także Rotkiewicz i Mulak [61], badając zu
pełnie inną metodą sprawność układu oddechowego czołowych polskich 
długodystansowców zaobserwowali, że charakterystyczną cechą tego ukła
du u wytrenowanych biegaczy jest duża częstotliwość oddychania, przy 
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której uzyskiwana jest maksymalna wentylacja płuc, a sprawność w bie
gach długodystansowych zależy w wybitnym stopniu od wydolności od
dychania.

Obserwacje zachowania się rytmu oddychania w czasie biegu narciar
skiego [Woronow i Czukardin — 68] u mistrzów sportu (100 oddechów 
na minutę) i narciarzy niższej klasy (50—60 odd/min.), wskazują, że 
i w tym pierwszym wypadku dochodzić musiało do obniżenia głębokości 
oddechów, gdyż przyjmując pojemność odruchową płuc u dobrze wytre
nowanych sportowców jako równą 2,5—3 1 (tj. powyżej 50% pojemności 
życiowej płuc — wg Grochmala), doszlibyśmy do nienotowanych wartości 
wentylacji, około 250—300 1/min. Zimkin i Korobkow [71] podają nato
miast, że wielkość wentylacji płucnej w spokoju wynosząca 4—8 Pmin. 
może dochodzić przy pracy do 60—120 1/min., a przy biegu na nartach 
60—100 i więcej litrów/min. Wzrost wentylacji minutowej do 60—80 1/min. 
jest górną granicą obserwowaną w badaniach Liljestranda i Sternstroma, 
Lantosza, Ferfela i Fraiberga oraz Pawłowa [39], Także Butczenko [4] 
wentylację 67 1/min. uważa za najwyższą wartość osiąganą przez dobrze 
wytrenowanych sportowców. Wątpliwe jest natomiast, aby wentylacja 
płuc 120—150 1/min. mogła być utrzymana dłużej ponad 1—2 minut [Mis- 
siuro — 49].

Porównanie wyników badań własnych z tezami Comroe i wsp. [5] 
wskazuje na możliwości wczesnego powstawania eksperymentalnej nie- 
wydalności oddechowej w badanej grupie kontrolnej na skutek znacz
nie gorszej od sportowców wentylacji pęcherzykowej (wentylacja pęche
rzykowa = powietrze oddechowe — przestrzeń szkodliwa • liczba odde
chów).

Powstająca w wyniku hipoksji i hiperkapnii zwyżka wentylacji płuc
nej jest miernikiem wydajności mięśni oddechowych z jednej strony, 
a stanem centralnego systemu nerwowego oraz przebiegiem szeregu skom
plikowanych procesów biochemicznych — o czym była mowa we wstę
pie — z drugiej.

Rozwijająca się w trakcie próby dyspnce niewydolność oddechowa, 
która wg Rossiera, Buhlmana, Wieśingera [60] może mieć charakter uta
jony i objawiać się dopiero po obciążeniu wysiłkiem, nie pozwala często 
nie trenującym na osiąganie wysokich wartości wentylacji. Przyjęło się 
często utożsamiać wielkość pojemności życiowej płuc ze stanem fizycznym 
badanego, nie biorąc zupełnie pod uwagę stopnia wykorzystania tej rezer
wy powietrznej w czasie maksymalnych wysiłków fizycznych (ostrej 
kwasicy gazowej). Badania Goiffona, Parenta i Waltza [13], a później 
Grochmala [15, 16] oraz własne [Klimek i Kubica — 29] dobitnie wska
zują na małą przydatność tego pomiaru do określania wydolności fizycz
nej. Przykładem mogą tu być dawni sportowcy uprawiający ćwiczenia 
fizyczne rozwijające umięśnienie i ruchomość klatki piersiowej (wioślar
stwo, pływanie), ale obecnie nie trenujący i mimo osiągania dużych war
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tości pojemności życiowej płuc, fizycznie niewydolni. Przy opracowaniu 
wyników badań mistrzów sportu Letunow i Motyljanskaja [36] stwier
dzili, że wielkość życiowej pojemności płuc zależy w większym stopniu 
od wzrostu aniżeli od innych czynników. Także Missiuro [50] stwierdza, 
że izolowane od innych obserwacji dane co do życiowej pojemności płuc 
orientują tylko o potencjalnych granicach przewietrzania płucnego i wiel
kości powierzchni oddechowej, a nie są bezwzględnym wskaźnikiem istot
nej wydolności osobnika. Świadczą o tym przypadki niewielkiej pojem
ności płuc u osobników zdolnych do wyjątkowych wysiłków, i odwrotnie.

Rotkiewicz i Mulak [61] badając sprawność układu oddechowego u bie
gaczy długodystansowców za pomocą maksymalnej dowolnej (należnej) 
wentylacji płuc (MDWP) wprowadzonej przez Hermannsena -— przy dyk
towanym rytmie oddychania = 50/min — uzupełnionej określaniem teo
retycznej wielkości maksymalnej płuc (MWPteOr.) stwierdzają, że trening 
w lekkoatletycznych biegach długich nie wywiera znaczniejszego wpływu 
na pojemność życiową płuc, a wartości średnie P.Ż.P. są u biegaczy nieco 
tylko większe od należnych przy braku znaczących pod względem staty
stycznym różnic.

Brak istotnych różnic w wielkości pojemności życiowej płuc między 
grupą kontrolną i grupą zawodników, stwierdzony w niniejszej pracy, 
potwierdza obserwacje innych autorów o drugorzędności omawianego 
czynnika w ocenie możliwości wysiłkowej ustroju. W badaniach własnych 
czołowi długodystansowcy Polski osiągali wartości pojemności życiowej 
w granicach 4500—5200 ml przy doskonałym wykorzystaniu tych 
możliwości w czasie maksymalnej duszności (90,26—93,48%), co winno 
zwrócić uwagę na dużą przydatność określania pojemności odruchowej 
płuc (maksymalnej amplitudy oddechów w skrajnej duszności), a szcze- 

p o.
golnie wskaźnika-----• 100 dla kontroli lekarskiej treningu sportowego,p.ż.

Stwierdzony w badaniach własnych [27] związek stanu fizycznego 
i psychicznego badanego sportowca a przebiegiem krzywej zewnętrznej 
wentylacji płucnej potwierdza słuszność stosowania prób duszności do 
określania wydolności fizycznej ustroju.

Czas trwania próby duszności zależny jest w znacznym stopniu od 
czynników neurogennych, takich jak stan napięcia procesów pobudzenia 
i hamowania, ich siła i zrównoważenie oraz szeregu skomplikowanych 
procesów biochemicznych zachodzących w hipoksji [Kreps, Wierżbinskaja, 
Czenykajewa, Czurkowskaja, Gawurina ■— 34] zabezpieczających procesy 
utleniania tkankowego, wymianę gazową, utrzymanie stałego pH krwi itp.

Gandelsman, Graczewa i Prokopowicz [9] stwierdzili u sportowców 
z wysokim stopniem wytrenowania (maratończyków [42 km i 195 m], 
biegaczy narciarskich na 50 km, kolarzy na długie dystanse itp.) duże 
przystosowanie do czynności ruchowej w warunkach znacznych wahań 
poziomu nasycenia krwi tlenem (do 72%). Natomiast u zdrowego, ale nie 
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trenującego człowieka przy nieco mniejszym obniżeniu oksygenacji krwi, 
zdolność do pracy obniżała się; praca trwała krócej. Także potencjały 
czynnościowe mięśni pracujących przy bardzo znacznym (60%) obniżeniu 
poziomu oksygenacji krwi, prawie nie zmieniały się u osobników wytre- 
nowanych, podczas gdy u nie wytrenowanego osobnika obniżenie utleno- 
wania krwi do 84% powodowało znaczne zmiany potencjałów elektrycz
nych mięśni. Powyższe świadczy, że czas trwania prób duszności może 
być obiektywnym wskaźnikiem stopnia wytrenowania sportowców grupy 
wytrzymałościowej, bowiem wykazują oni zdolność do pracy przy znacz
nie niższym stopniu oksygenacji krwi.

Badania własne w których wykazano istotne różnice w czasie trwania 
prób duszności, ale tylko między grupą sportowców uprawiających kon
kurencje wytrzymałościowe i nie trenujących potwierdzają słuszność 
tych obserwacji.

Na zależność czasu trwania prób duszności od rodzaju uprawianej 
konkurencji sportowej, zwrócił uwagę Grochmal [16], Duże różnice w 
składzie powietrza oddechowego stwierdzone w badaniach własnych 
u sportowców na końcu próby dyspnoe, wynikają z dużego zróżnicowania 
badanego materiału pod względem rodzaju uprawianej konkurencji spor
towej. Grochmal obserwował przedwczesne, nie mające uzasadnienia w 
faktycznych objawach, przerywanie próby duszności w grupie szybko- 
ściowo-siłowej. Z podobnymi przypadkami nadwrażliwości nerwowej 
przejawiającej się zakłóceniami rytmu i głębokości oddechów, i nieuza
sadnionymi objawami przedmiotowymi (przerywaniem doświadczeń za
nim mogło dojść do znaczniejszych zmian w składzie gazów powietrza 
oddechowego) autor spotkał się w pojedynczych tylko badaniach słabo 
wytrenowanych skoczków. Przeciwieństwem ich są biegacze długodystan
sowcy oraz większość biegaczy na średnie dystanse, których ubogie w tlen 
powietrze w końcowych sekundach próby obfituje w znaczne koncentracje 
bezwodnika kwasu węglowego. Dane analizy gazowej powietrza odde
chowego na końcu próby dyspnoe, uzyskane w badaniach własnych nie 
odbiegają na ogół od podanych przez Missiurę [48] lub dla oddychania 
w przestrzeni zamkniętej bez pochłaniania CO2 przez Grochmala [16] 
oraz Gandelsmana i wsp. [10].

Iwanow [20] w hipoksji wywołanej u królików podawaniem do oddy
chania mieszanek z zawartością 12—15% lub 7—4% tlenu, stwierdził pro
sty związek zapotrzebowania tlenowego z napięciem mięśni szkieletowych, 
przy czym podawanie mieszanek o małej zawartości O2 wyzwalało naj
większą wentylację płucną, mimo stwierdzonej wówczas małej przemiany 
materii połączonej z obniżeniem temperatury ciała. Objętość wydycha
nego powietrza zwiększyła się w tych warunkach o około 200% poziomu 
spoczynkowego. Wg Iwanowa można stwierdzić, iż pewna część wymiany 
gazowej przy hipoksji zależy od zmian tonusu (metabolizmu) mięśni szkie
letowych.
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Napięcie mięśni oddechowych i wzmożony tonus grup mięśniowych 
związanych z funkcją układu oddechowego zwiększa się w miarę nara
stania dyspnoe i osiąga duże wartości u osobników wydolnych fizycznie, 
w ostatniej fazie oddychania w przestrzeni zamkniętej. W efekcie, zgodnie 
z wynikami Iwanowa zwiększa się ilość bezwodnika kwasu węglowego 
oraz niedobór tlenu, co przyspiesza specyficzną i odmienną dla każdego 
osobnika reakcję ustroju w końcowych sekundach próby. Wzajemny sto
sunek CO2 i O2 w powietrzu oddechowym zależny jest, oprócz podanych 
wyżej zmian tonusu mięśniowego, także od innych sprzężonych funkcji 
całego ustroju, jak stan układu nerwowego, funkcja gruczołów dokrew- 
nych, funkcje wydalnicze, przebieg procesów utleniania tkankowego, re
akcje układu sercowo-naczyniowego itp., których dokładne omówienie- 
wykracza poza ramy niniejszej pracy.

Możliwości oddychania wytrenowanych sportowców przy bardzo ni
skich koncentracjach tlenu powietrza oddechowego, jalk też brak kore
lacji między ubytkiem tlenu w czasie próby dyspnoe a czasem trwania 
tych prób, wskazuje na lepsze wykorzystanie O2 powietrza oddechowego 
przez sportowców niż nie trenujących.

O2 cm3
Missiuro i Szulc [53] stwierdzili, że iloraz----------- , wynoszący w spo-

went' w l
czynku 31-—54 cm3 na litr powietrza, wzrasta u wytrenowanych w wy
niku intensywnej pracy, natomiast pozostaje bez zmian lub spada przy 
stałej formie treningowej. Z obserwacji tych wynikało, że stopień utyli
zacji powietrza oddechowego stanowi jeden ze sprawdzianów wydolności 
fizycznej.

Missiuro, Niemierko, Perlberg i Pawlak [52] obserwowali znacznie 
lepsze przystosowanie się do pracy w warunkach hipoksemii grupy wspi
naczy wysokogórskich w porównaniu z grupą kontrolną. Żaden z osob
ników grupy wytrzymałościowej nie miał obniżenia świadomości lub za
łamania się funkcji układu oddechowego czy krążenia przy poddawaniu 
zabiegom obniżonego ciśnienia tlenu.

Powyższe obserwacje świadczące o możliwości wykonywania wysiłku 
fizycznego przez osobników wytrenowanych przy znacznie niższym stop
niu utlenowania krwi niż w grupie kontrolnej wskazują na lepszą utyli
zację tlenu w tkankach ustroju przystosowanego do pracy w warunkach 
hipoksemicznych.

Uzyskiwanie w próbach dyspnoe średnio 9,05% tlenu w powietrzu od
dechowym respirografu przez grupę sportowców jest wg Schneidera i Sis- 
co [62] granicą, do której ciśnienie żylne maleje. Jeżeli zawartość tlenu 
obniży się poniżej 9%, dochodzi do wzrostu ciśnienia żylnego, co uważać 
można za sygnał zbliżającego się kryzysu dynamicznego. Poniżej podanej 
granicy 9% O2 w powietrzu oddechowym spada także znacznie pojemność 
minutowa serca, a tym samym ciśnienie tętnicze oraz uszkodzeniu ulega 
czynność mięśnia sercowego. Wiggers i Katz [66] oraz Wiggers [67] uwa
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żają, iż obniżka zawartości tlenu poniżej 9% powoduje zaburzenia mecha
nizmów przystosowawczych układu krążenia. Przy silnej anoksemii mo
że dojść wg Golwitzer-Meyer [14] do osłabienia serca, wyrazem czego 
jest bardzo znaczny wzrost ciśnienia żylnego.

W końcowym stadium anoksemii występują objawy podrażnienia 
n. vagus. Missiuro [48] wywołując u ludzi ostry niedobór tlenu przez od
dychanie w przestrzeni zamkniętej aparatu Hendersona-Pierce’a (8—7% 
O2 bez hiperkapnii) obok zaburzeń krążenia obwodowego obserwował 
lekkie postacie sinicy powstające niekiedy już przy zawartości 10% tlenu 
oraz zjawisko zastoiny w naczyniach obwodowych, a więc przekrwienie 
błon śluzowych i gałek ocznych, a niejednokrotnie lekkie nabrzmienie 
całej twarzy.

Następstwa hipoksji zależą wg Kodejszko [33] od tempa jej rozwoju. 
Ten sam stopień niedotlenienia przy nagłym jego powstaniu może do
prowadzić do zejścia śmiertelnego, podczas gdy rozwijająca się anoksja — 
jeżeli tylko już mogą wystąpić mechanizmy przystosowawcze (wyrów
nawcze) — jest dobrze znoszona.

Powyższe świadczy, że uzyskanie w próbach dyspnoe wyników zbli
żonych do granicy wytrzymałości ludzkiej (5,672% O2 reprezentantów 
Polski w biegach długich), mimo krótkiego czasu trwania doświadczeń 
i dużego tempa narastania hipoksji, jest dowodem dużej sprawności 
układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz nerwowego, a więc 
szczytowej „formy sportowej”. Obiektywne i subiektywne objawy to
warzyszące próbom dyspnoe nie odbiegają od podanych przez Missiuro 
[48], który obserwował duszność bez hiperkapnii. Wskazywałoby to na 
hipoksyczne pochodzenie tych objawów, do których zalicza się drżenie 
kończyn, występowanie kroplistego potu, szum w uszach, błędność wzro
ku [15, 48, 27] oraz czasem powstawanie tarczy zastoinowej oka [10], co 
u pełnokrwistych łączy się z daleko posuniętą sinicą [22],

Jednoczesne badania regulacji oddychania i krążenia wykazały rów
noległość tych zjawisk zabezpieczających wymianę gazową organizmu 
[Trubeckoj — 65], Funkcja ośrodka oddechowego nie ogranicza się do 
wpływu na mięśnie oddechowe, ale obejmuje też czynności innych syste
mów i narządów. Badania Ż. i K. Gejmansów [12], o których jeszcze 
będzie mowa, wykazały, że nie tylko mechaniczne czynniki wpływają na 
arytmię oddechową serca i [Ogijenko — 54] powstawanie pletyzmogra- 
ficznych fal oddechowych. Aktywność ośrodka oddechowego i jego po
wiązania z ośrodkiem naczynioruchowym oraz, jak to wykazał Jusjewicz 
[21], z ośrodkami mięśni szkieletowych nie biorących udziału w czynności 
oddechowej, odgrywać ma ważną rolę w regulacji zmian oddechowych 
w innych narządach. Trubeckoj [65] np., stosując humoralną izolację 
serca przez zastąpienie krążenia dużego i wieńcowego sztucznym, przy 
pełnym zachowaniu unerwienia serca, obserwował związki między ośrod
kiem oddechowym i sercowo-naczyniowym. W tych warunkach przery
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wających hemodynamiczną łączność serca z układem naczyniowym ba
dano wahania siły skurczów serca w związku z oddychaniem oraz rolę 
naczyń wieńcowych w kształtowaniu oddechowych fal ciśnienia krwi. 
Wyniki tych badań wykazały istnienie oddechowych wahań siły skurczów 
serca oraz zmian tonusu naczyń wieńcowych zgodnych z ruchami odde
chowymi. Ponieważ zmiany te nie zawsze towarzyszyły falom oddecho
wym ogólnego ciśnienia krwi, pozwoliło to autorowi sądzić o nieciągłym 
charakterze związku między ośrodkiem oddechowym i sercowo-naczy- 
niowym.

W badaniach własnych stwierdza się presyjną reakcję naczyniową 
w okresie maksymalnej duszności u najlepiej wytrenowanych biegaczy 
na długie i średnie dystanse, ale duże pletyzmograficzne fale oddechowe, 
swoją amplitudą równające się krzywym obrzmienia okluzyjnego, nie 
pozwalają często na liczbowe określenie wielkości przepływu obwodo
wego krwi.

Pozostałe, indywidualne zmiany naczynioruchowe wykazują reakcję 
depresyjną lub też zbliżoną do zerowej.

Litwin [41] w doświadczeniach ostrych na zwierzętach przy podawa
niu do inhalacji mieszanki gazowej zawierającej 5% tlenu w azocie ob
serwował między innymi presyjną reakcję naczynioruchową. Także pod
czas inhalacji mieszanki hiperkapnicznej (10% CO2) obserwował Litwin 
u psów reakcję naczyniozwężającą.

W innych badaniach [42], 1—1,5-minutowa inhalacja N2 wywoływała 
oprócz dwufazowej reakcji naczynioruchowej wzrost oporu naczyniowego 
w okresie ostrej anoksji o + 41% w kończynie normalnej, a + 39% w koń
czynie pozbawionej skóry. Wtórny spadek tego oporu w połączeniu z prze
krwieniem pohipoksycznym wyniósł odpowiednio — 41% i — 35%. Po
wyższe wyniki świadczą, że wtórny spadek oporu naczyniowego wystę
pujący bezpośrednio po anoksji jest wynikiem rozszerzenia naczyń krwio
nośnych mięśni szkieletowych.

Stwierdzone także przez Litwina [40] hamowanie aktywności naczy
nioruchowej po okresie duszenia może być wynikiem zahamowania prze
wodnictwa zwojów współczulnych albo też zmiany reaktywności układu 
naczyniowego na działanie mediatorów współczulnych (sympatyny i ad
renaliny).

Wyraźny wzrost średnich wartości przepływu w czasie narastania 
duszności związanej w badaniach własnych zarówno z ostrą hipoksją, 
jak i hiperkapnią, jest wynikiem specyficznej reakcji, której nie można 
porównać z mechanicznym sumowaniem objawów powstających przy po
dawaniu do oddychania mieszanek powietrza ubogich w tlen, wzboga
conych dwutlenkiem węgla, lub wywołanych zaciśnięciem tchawicy nar
kotyzowanemu zwierzęciu.

Nie bez wpływu na wielkość przepływu w próbach dyspnoe pozostają 
czynniki mechaniczne, związane z maksymalnymi ruchami odechowymi 
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klatki piersiowej wykonywanymi w maksymalnym tempie i przy dużych 
wahaniach ciśnienia wewnątrzpłucnego. Stanowi to rodzaj masażu dla 
serca i naczyń krążenia małego tym bardziej, iż w próbie duszności rury 
aparatu stawiają układowi oddechowemu duże opory. Wydech odbywa się 
w tych warunkach przy nadciśnieniu, wdech natomiast — w podciśnieniu 
płucnym. Powstanie w takich warunkach różnic ciśnień tętniczo-żylnych 
wzmagać może szybkość przepływu krwi.

O ile wartości przepływu krwi w końcowym stadium duszności wyka
zują różne tempo zmian u różnych osobników, o tyle po ustaniu duszenia 
obserwuje się zwiększenie ukrwienia (przekrwienia pohipoksyczne). Wy
raźna dwufazowość reakcji na działanie silnej anoksji anoksycznej (w od
różnieniu od jednofazowej, presyjnej hiperkapnii) polega na przekrwie
niu pohipoksycznym, występującym przy reoksygenacji krwi [41], Praw
dopodobne jest, że w powstawaniu poanoksycznego rozszerzenia naczyń 
krwionośnych mięśni szkieletowych ważną rolę odgrywa histamina. Duże 
dawki atropiny i dekametonium nie znoszą bowiem tego rozszerzenia, 
natomiast chloropyribenzamina powoduje nawet całkowite zniknięcie 
wtórnego rozszerzenia naczyń [43], Anoksja wywołuje jednak zwykły, 
dwufazowy efekt naczynioruchowy w kończynie odizolowanej tylko krą
żeniowo od reszty organizmu i zaopatrywanej w normalnie utlenowaną 
krew psa dawcy, podczas gdy odnerwienie izolowanej kończyny powoduje 
zanikanie obu tych faz. Świadczyć to może o nerwowym pochodzeniu 
zmian naczynioruchowych [41].

Ż. i K. Gejmansowie [12] za pomocą perfuzji głowy zwierzęcia połą
czonej z tułowiem jedynie za pośrednictwem nerwu błędnego a krwią 
innego zwierzęcia wykazali, że także oddechowa arytmia serca jest po
chodzenia centralnego i zależy od wzajemnych powiązań między ośrod
kiem oddychania i hamującym serce ośrodkiem wagalnym.

Oba te przykłady, jak i omówione poprzednio doświadczenia wskazują 
na możliwość m. in. także i centralnego pochodzenia obwodowych zmian 
krążenia. Nie sposób pominąć w tym miejscu wpływu na stan łożyska 
naczyniowego wielu innych czynników, z których zasadniczym jest sko
jarzone oddziaływanie CO2 na ośrodki naczynioruchowe oraz bezpośred
nio na ścianki naczyń krwionośnych. Jak wiadomo, lokalny wpływ bez
wodnika kwasu węglowego przejawia się w rozszerzeniu światła naczyń 
w mięśniach pracujących, gdy podrażnienie wazomotorycznych ośrodków 
nerwowych wywiera działanie presyjne na naczynia innych części ciała, 
a szczególnie narządów jamy brzusznej i skóry. W ten sposób podwyż
szające się ciśnienie w tętnicach ułatwia szybszy dostęp krwi do rozsze
rzonych naczyń mięśni pracujących i naczyń wieńcowych serca.

Wg Litwina [41] przekrwienie pohipoksyczne jest wynikiem pobudze
nia naczyniorozszerzającego układu nerwowego, przy czym prawdopo
dobne jest, że cholinergiczne włókna naczyniorozszerzające pośredniczą 
w wywoływaniu tego przekrwienia.
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Wyniki badań własnych wskazują, iż obwodowy przepływ krwi 
w czasie dyspnoe wzrasta, a najwyższe wartości osiąga po ukończeniu 
duszności. Może to być wynikiem przemieszczenia krwi z płuc do lewego 
serca jako objaw wtórny w stosunku do oddechowych oporów zewnętrz
nych występujących w próbach dyspnoe. Także nagłe zwiększenie ciśnień 
tętniczo-żylnych przyspieszając chyżość przepływu oraz reoksygenacja 
krwi wywołująca silnie depresyjną reakcję naczynioworuchową — tłu
maczyć mogą nagły wzrost przekrwienia okluzyjnego kończyny po usta
niu duszenia.

Stwierdzony w badaniach własnych przypadek dwu faz przepływu 
po zaprzestaniu duszenia i ustaniu oporów oddechowych, interpretować 
można nagłym po próbie dyspnoe rozluźnieniem mięśni tłoczni brzusznej, 
co zwiększa ukrwienie trzewi. W efekcie dochodzić może do chwilowego 
zmniejszenia dopływu krwi do prawego, a tym samym i lewego przed
sionka serca.

Niezwykle cenne dla wyjaśnienia reakcji naczyniowej i przepływu 
krwi w czasie próby dyspnoe są prace Levy’ego, Hansona i Tabakina 
[37, 38].

Badania wentylacji minutowej, wydalania CO2 i zużycia tlenu przy 
utrudnionym wydechu a swobodnym wdechu w czasie ćwiczeń w stanie 
ustalonym na bieżni ruchomej [38] oraz stwierdzenie wpływu zwężenia 
dróg oddechowych na dynamikę krążeniową, a w szczególności na zależ
ność między objętością minutową serca i zużyciem tlenu [37], pozwalają 
na wyjaśnienie pochodzenia zmian ukrwienia w trakcie próby dyspnoe 
i bezpośrednio po jej ukończeniu. Krzywe pojemności minutowej serca 
uzyskane w czasie utrudnienia wydychania i bezpośrednio po ustaniu 
oporów oddechowych, podane przez wyżej wymienionych autorów, zbli
żone są do przedstawionych w niniejszej pracy, a obrazujących wartości 
przepływu krwi dla podgrupy I, II i III. O ile w trakcie doświadczeń 
obserwuje się różnokierunkowy, i różniący się w czasie występowania, 
przebieg krzywych objętości minutowej serca, o tyle pod koniec doświad
czenia objętość minutowa (poza jednym wypadkiem) wzrasta. Po przet
rwaniu utrudnienia Levy i wsp. uzyskują jednoznaczny szybki wzrost 
objętości minutowej serca oraz spadek zużycia tlenu. Także czas krą
żenia wzrastał w czasie utrudnienia oddychania, a spadał po jego uwol
nieniu.

Porównanie pomiarów obwodowego przepływu krwi w badaniach 
własnych oraz pojemności minutowej serca uzyskanych przez Levy 
i wsp. wykazują różnice tylko w początkowym stadium prób, co wy
nika z różnej metodyki badań. O ile wspomnieni autorzy obserwowali 
na początku oddychania przeciw oporowi zmniejszenie objętości minu
towej serca w przeważającej części przypadków, o tyle w badaniach włas
nych stwierdza się podobną reakcję w wielkości przepływu obwodowego 
zwykle w tych przypadkach, w których badany od początku miał szybki 
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oddech, a więc przeciwstawiał się rosnącym, przy zwiększonej szybkości 
prądu powietrza, oporom zewnętrznym.

O ile spadki pojemności minutowej serca w badaniach autorów ame
rykańskich mogą być zależne od zwiększenia ciśnienia śródpiersiowego 
(jak w klasycznym doświadczeniu Valsalvy), a to z kolei warunkować 
może stopień ukrwienia pęcherzyków płucnych, o tyle w badaniach włas
nych znaczne zmiany ciśnienia śródpiersiowego tak przy wdechach, jak 
i wydechach przeciw oporowi stanowią, jak o tym była mowa, swoisty 
masaż dla serca, raz ułatwiając, innym razem utrudniając dopływ krwi 
do serca i pęcherzyków płucnych. Wydolność wysiłkowa układu krążenia, 
a szczególnie sprawność i siła samego mięśnia sercowego, mogą w tych 
warunkach determinować typ reakcji naczyniowej na obciążenie układu 
oddychania.

Znaczny wzrost pojemności minutowej serca (wg autorów amerykań
skich) oraz przepływu obwodowego (w badaniach własnych) powstaje 
zawsze po zakończeniu utrudnienia oddychania (próby dyspnoe), co jest 
wyrazem przechodzenia krwi z płuc do lewego serca, jako objaw wtórny 
w stosunku do oddechowych oporów zewnętrznych.

Wielkość obserwowanego w badaniach własnych przepływu obwodo
wego krwi po przerwaniu próby duszności, a związanego tak z reoksy- 
genacją krwi, jak i ustaniem oporów oddechowych wykazuje duże indy
widualne różnice, przy czym jak się zdaje wykazuje także prostą zależ
ność od stopnia wytrenowania.

Badania Grochmala i Billewicza ■— Stankiewicza [16] dowiodły, że 
próba duszności wywiera dość znaczny wpływ na układ krążenia. Przy
rost częstości tętna w tych badaniach był nieznaczny (0—54/min., śred
nia wynosiła 14/rnin.). Ciśnienie systoliczne i diastoliczne ulegało zwięk
szeniu i to tym wyraźniejszemu, im próba trwała dłużej (29% u nie tre
nujących, a 47% u wytrenowanych).

Nieznaczny niedobór tlenowy działa przyspieszająco na czynność ser
ca poprzez pobudzenie włókien sercowych układu współczulnego, znaczna 
natomiast hipoksja zwalnia raczej tętno w wyniku podrażnienia ośrodków 
n. błędnych [Missiuro — 48].

Ogólna anoksja wywołana u psów przez 1—3-minutową inhalację N2 
w doświadczeniach ostrych powodowała w badaniach Litwina i Skola- 
sińskiej [44] dwufazowość rytmu czynności serca. W pierwszej fazie 
przypadającej na pierwszą minutę próby, akcja serca przyspieszała się 
w granicach 2—31% wartości wyjściowych. W' drugiej fazie występowała 
bardzo znaczna bradykardia wahająca się w granicach 23—84%. Obu
stronna wagotonia w odcinku szyjnym nasilała i wydłużała czas trwa
nia tachykardii oraz znacznie zmniejszała lub znosiła wtórną brady- 
kardię. Przecięcie rdzenia kręgowego na poziomie C3 oraz zniszczenie 
rdzenia znosiło początkową tachykardię oraz wcześniejsze pojawienie się 
i nasilenie bradykardii.
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Powyższe doświadczenia potwierdziły hipotezę Missiury [48], że w 
pierwszej fazie ogólnej anoksji przeważa napięcie sercowych włókien 
sympatycznych, zaś w drugiej fazie — pobudzenie włókien parasympa
tycznych.

W badaniach własnych obserwowano systematyczne narastanie czę
stości skurczów serca w ciągu próby dyspnoe oraz ustalenie się ich rytmu 
pod koniec eksperymentu.

Duży wysiłek mięśni oddechowych połączony ze znacznym wydatkiem 
energetycznym znosi w próbie dyspnoe wagotoniczne efekty silnej hipo
ksji oraz działanie bezwodnika kwasu węglowego na serce, jak też zmniej
sza wazokonstriktoryczne wpływy centralnego oddziaływania CO2 na 
ośrodki naczynioruchowe.

WNIOSKI

1. Próba dyspnoe stanowi obciążenie tak dla układu oddechowego, jak 
i sercowo-naczyniowego dzięki skojarzonemu działaniu hipoksji i hiper
kapnii oraz mechanicznemu utrudnieniu oddychania, zwiększającemu się 
wraz ze wzrostem wentylacji minutowej.

2. Zwiększenie wentylacji płucnej zależne jest w większym stopniu 
od zmian średniej pojemności niż rytmu oddychania.

3. Rytm oddechowy wykazuje w przebiegu prób duszności niewielką 
zmienność, a różnice częstości oddechów między grupą sportowców i kon
trolną, istotne na początku próby dyspnoe, w ostatnich jej sekundach 
nie różnią się zasadniczo.

4. Pojemność odruchowa płuc wynosi u sportowców 4150 ml (tj. 
295,58% poziomu wyjściowego), zaś w grupie kontrolnej tylko 2828 ml, 
tj. 237,64% średniej pojemności oddechów uzyskanej na początku próby.

5. Zawodnicy w szczytowej formie sportowej osiągają wartości wskaź

nika ~ przekraczające 90%, podczas gdy nie trenujący często poniżej 50%.

6. Nie stwierdzono istotnych różnic między pojemnością życiową płuc 
uprawiających sport a nie trenującymi, co eliminuje ten czynnik jako 
bezpośrednio przydatny w ocenie wydolności fizycznej.

7. Analiza składu powietrza oddechowego (systemu płucno-spirome- 
trycznego) wykazała, że sportowcy przerywają próbę dyspnoe przy wyż
szych niż u nie trenujących koncentracjach CO2, a niższych O2.

8. Wielkości spoczynkowe kończynowego przepływu krwi wyrażone 
w ml/100 ml tkanki wykazują znaczne wahania indywidualne.

9. Przerwanie próby dyspnoe (reoksygenacja krwi oraz ustanie utrud
nienia oddychania) wywołuje silnie depresyjną reakcję naczyniorućhową 
oraz prawdopodobnie zwiększenie rzutu skurczowego serca, dzięki czemu 
obwodowy przepływ krwi znacznie wzrasta.
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10. Nie stwierdza się istotnych statystycznie różnic w wielkościach 
spoczynkowego obwodowego przepływu krwi w próbie dyspnoe, jak i w 
przekrwieniu pohipoksycznym między obu badanymi grupami.

11. Indywidualnie różny spoczynkowy obwodowy przepływ krwi ko
reluje się ściśle z wartościami przepływu pohipoksycznego (po próbie 
duszności).

12. Powrót do normy obwodowego przepływu krwi jest szybszy 
u sportowców niż u nie trenujących. W dalszym przebiegu stwierdza się 
w obu grupach ponowny wzrost wartości przepływu.

13. Badania własne autora potwierdzają przydatność próby dyspnoe 
do badań stopnia wytrenowania w praktyce wytrzymałościowego trenin
gu sportowego.

14. Próba dyspnoe łącząc ubytek O2 ze .wzrostem CO2 może przyczy
nić się do utrzymania sprawności układu oddychania i krążenia w okresie 
przerw treningowych (traumatyzm sportowy) stanowiąc silny fizjologicz
ny bodziec oddechowo-sercowo-naczynioruchowy.
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CO^EPJKAHME 

nPOBA flHCnHOa A hekotopłie ocobehhocth kpoboobpahjehhh
H flbIXAHHfl

IIpu noMonjii oKJU03HHHo-njieTH3Morpa(J)HHecKOH Mero/jBi oóoaHaaeHna BejiHHHHbi 
oÓBOflHmeft pupRyjumuH kpobh b npoóax y;iyuib>i (fliicnnoo) Hccjie^oBaHO aeficTByio- 
mne CBH3H nbixaTejibHoro, cep^enHoro u c.ocypo — «BHraTejibHoro chctcm. O«ho- 
BpeMeHHo npoBefleHO M3MepeHM aacTorrbi cepneaHbix coKpameHuft a Taitate Bejin- 
HHHy HtHBHeHHoił eMKOCTH jierKHx. Ha jietiTO wnMorpatJja perucrpi-ipoBaHO pecirapo- 
rpaMMy a TaKJKe TOpaKorpat^nnecKyro n 0Karo3MMH0-naeiM3Morpac]wHecKyro KpHBbie.

H3 pecnnporpaMMa Bbi'tncaeno flbixarejibHbiii phtm, ceppeanyio flbixaTejibHyro 
eMKOCTb, MHHyTHyio jieroHHyio BeHTHjismmo a TaaiKe pecpacKiopnyio eMKOCTb aer- 
khx. H3 n.'ieTH3MorparpHaecKHx oKJH03HiiHbix bojih BbtwcaeHO BeJiH'MHbi oóBOflaipeft 
IJHpKyJIHUHH KpOBH B MJI/100 MJI TKaHH B MHHyTy BO BpeMH HOKOH, BO BpeMH IipOÓbl 
PHCiihoo h HecKOJibKo MHHyT nocjie ee npeKpameuMH.
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OScjie^oBaHo cnopTCMeHOB (b ochobhom jierKoaTjieTOB 3anMMaioinnxca SeroM Ha 
JJJIHHHbie -H Cpe,7HHC flHCTaHH,HH) H He 3aiIHMaiOipHXCH cnoproM.

Pe3yjibTaTbi oócyatfleHO ochobhmmh CTauicrjriecKMMH MerosaMU. y cnoprcMeiiOB 
oSnapyjKeHO bwcokho bo3mc»khocth jieroiHoft BeHTHjiHpHH ho He noflTBcpjKAeHO 3a- 
BHCHMOCTH JKH3HeHHOH eMKOCTH JierKHX OT CTeneHH TpeHHpOBaHHOCTH. Pe<|)JieKTOpHaH 
eMKOCTb jierKHx (MaKCHMajibnaa aMnjiHTyaa flbixaHHH b momcht Kpaimero ^.hciihoo) 

pedM. SMKOCTb ,,a npeHtfle Bcero noKa3aTejib--------------------- X 100 hpoihbjihiot 3aB»cHMocTb ot CTe-
JKH3H. CMKOCTb

neHH TpeHHposaHHóoTH Hccjie^yeMbix.
PeayjibTaTbi aHajiH3a cocTasa raso® BbipbixacMoro ®03j(yxa b KOHpe npoóbi 

HHcnHoa CBHfleTejibCTByioT 3a óojibineii BMHocjiHBocTbio cnopTCMeHOB aew jiną He 
3aHHMaK>miiXC5i CnopTOM K HBJieHHHM 1'HItOKCHH H ranCpKaill-IHH. OÓBOflHIUaH BejIH- 
‘inna pnpKyjiflijHn KpoBH Hccjie^oBaHHaH Ha npeflnjieHHH b noKoe, b TeueHHe npoóbi 
/picnnoa h b HecKOJibKO MHHyT nocjie ee npeKpameHHH, 3aBHCHT ot MHffHBHflyaJibHbix 
cbohctb HocjieayeMoro h He npoHBJiHeT cymecTBeHHbix CTaTncTHHecKiix paajiiraiii 
MeiKfly pe3yjibTaTaMH cnopTHBHbix h KOHTpojibHbix rpynn.

Ilocjie npeKpameHHH flacnHoa kuk h BHemnnx AbixaTejibHbix conpoTHBJieHHfi, 
o6bo^hih,bh BejiHHHHa pHpKyjinpHH KpoBH pe3KO B03pacTaeT. 3to pe3yjibTaT nepe- 
MeipeHHH KpoBH H3 ;ięrHHX b jieByio nojiOBHHy cepj.ua, noMHefiineHHH cocyjncrbiK 
ccnpoTHBJieHHH, a Tarone nocTrjinoKCHHecKofi jenpeccHBHoii cocyjHCTO-jBHraTe.Tbnoft 
peaKijHH Bi03HHKaK>mefi Bc/iejcTBUH peoKCHreaanHH KpoBH.

CKopoe noHHBteHHe 'lacTOTM nyjibca npn ojHOBpeiieHHOM noBbimeHHH oÓBOjHmefi 
pnpKyjiHpHH KpoBH h noBbiineuHe njieTH3Morpa4>HHecKHX nyjifatoBbix bojih mojkst 
CBH/jeTejibCTBOBaTb, no scefi BepoHTHOCTH, oó yBejiHHenHH yflapnoro oftocMa cepjma. 
Ilocjie npoóbi flHcnHOB KpoBooópameime BosBpaiuaeTCH óojiee óbicTpo k hcxo«hmm 
BeiiHHHHaM y cnopTCMeHOB hcm y He3aHHMaK>in,nxcH cnoptoM.

HpoÓa jHcnnoa, oóBepHHHH yMeiibineHue O2 c yBejuneHHeM CO2 mojkbt co- 
aeiicTBOBaib nojjepHiaumo ypoBHH nojroTOBKH «bixaTejibHoń h KpoBenocHoii CHCTeM 
bo BpeMH nepepbiBoiB b TipeiHHpoBKax (onopTMBHbitł TpaBMaTHBM). Ona óyaeT Torja 
HBJIHTbCH CHJIbHblM flb!XaTejIbHbIM H COCyjHCTO-JBHraTe.TbHbIM $H3HOJIOrHHeCKHM 
pa3flpaiKHTejieM.

SUMMARY

THE SUFFOCATION TEST AND SOME PECULIARITIES OF THE CIRCULATORY 
AND THE RESPIRATORY SYSTEMS

The functional connection between respiratory, cardiac and vasomotoric systems 
was investigated. The occlusion plethysmographic method to measure the ąuantity 
of the peripheric blood flow during the dyspnea test was applied. At the same time 
the measurements of the freąuency of pulse and the vital capacity of lungs were 
taken. The respirógram, thoracogram and occlusion plethysmography curves were 
registered on the tape of kimograph. From the respirógram the respiratory rhythm, 
the mean capacity of respiration, the minutę ventilation and the reflex capacity of 
lungs were calculated. The analysis of the plethysmographic stagnation waves 
allowed to calculate the ąuantity of the peripheral blood flow in ml (100 ml of tissue) 
min. and some minutes after its cessation.

The sportsmen (especially athletics) and healthy but non — trained persons 
were investigated.

cepj.ua
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The results were obtained by using the fundamenta! methods of statistics. The 
sportsmen showed very extensive ventilation volumes, as it was ascertained, the 
vital capacity of the lungs didn’t depend on the stage of training. The ref’ex capacity 
of the lungs (the greatest respiratory amplitudę during the last phase of dyspnea) and 

(the reflex cap. X 100) ,
especially the utilization index ------------------------------  show the dependence upon the

the vital cap.
physical fitness of a subject. The results of the gas analysis of the respiratory air at 
the end of the test give evidence, the sportsmen to be much morę endured to hypoxia 
and hypercapnia than the contro! subjects.

The pheripheric blood flow measured on the forearm in rest, during dyspnea and 
after its cessation, depends on the individual peculiarity of subjecfs organism and 
doesn’t show important statistic differences between both groups of persons. The 
peripheric blood flow rises abruptly after the cessation of dyspnea and the removal 
of ventilatory obstructions. It’s the conseąuence of the ejection of blood from the 
lungs to the left heart, of the diminished resistances of blood vessels and of the vaso- 
dilatation after reoxygenation of blood following hypoxia. Very fast decrease of the 
freąuency of pulse, the abruptly increase of the peripheral blood flow and of the 
plethysmographic pulse wave may, in all probability, be a proof that the stroke 
volume of heart becomes greater.

The return of the peripheral blood flow to the rest values is faster with sportsmen 
than with the contro! group. The dyspnoe test by joining the loss of O2 with the in
crease of CO2 may help to keep the respiratory and eirculatory systems in the state of 
efficiency during the longer interval in training (e. g. sport traumatism) being a strong 
physiological stimulus of the respiratory, cardiac and vasomotoric system.



WYŻSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

ROCZNIK NAUKOWY T. III

ROMAN KWAPULlNSKI

ANALIZA PRZYCZYN ZŁAMAŃ KOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH 
U PIŁKARZY PODCZAS GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Z Katedry Higieny i Kontroli Lekarskiej WSWF w Krakowie 
Kierownik Katedry: doc. dr S. Bąk

oraz z Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Różnych WSWF w Krakowie 
Kierownik Zakładu: st. wykł. mgr Z. Jesionka

WSTĘP

Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową. Na wszyst
kich kontynentach uprawia ją kilkadziesiąt milionów osób. Najlep

szych zawodników zrzeszają Związki Piłki Nożnej, których w chwili obec
nej jest 118. Podlegają one Międzynarodowej Organizacji Piłkarskiej, 
która nosi oficjalną nazwę Federation Internationale de Football Asso- 
ciation (FIFA). Ma ona pod swoją opieką ponad 7 000 000 piłkarzy amato
rów i 50 000 piłkarzy zawodowców [61].

Gra w piłkę nożną odznacza się dużą dynamiką. Celem gry jest zwy
cięstwo w sportowej walce nad drużyną przeciwną, a miarą zwycięstwa 
jest ilość zdobytych bramek w bezpośredniej walce z przeciwnikiem. Wal
kę tę regulują odpowiednie przepisy. Zaciętość walki czyni często grę 
niebezpieczną dla zawodników, a niekiedy nawet brutalną, co jest sprzecz
ne z przepisami. Następuje to głównie w tych wypadkach, kiedy drużyna 
dąży do zwycięstwa „za wszelką cenę”. Wtedy też najczęściej zdarzają się 
ciężkie obrażenia, niekiedy nawet kończące się zgonem. Specyfika tej dy
scypliny sportowej i charakterystyczne dla niej natężenie dynamiki ruchu 
sprawiają, że podczas gry zdarzają się przypadki złamań kości kończyn 
dolnych, a z uwagi na ich częstość stanowią one pokaźny odsetek w grupie 
ciężkich obrażeń.

Analiza tych właśnie urazów jest celem niniejszej pracy. Szczegółowe 
rozważanie okoliczności wypadku pozwoli dokładnie naświetlić ich przy
czyny oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski. Uwagi dotyczące zapobiega
nia mogą się okazać przydatne w praktyce, a wartość ich może zwiększyć 
popularność tej dyscypliny sportowej we współczesnym społeczeństwie.
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OBRAŻENIA PODCZAS GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Urazy zdarzające się podczas zajęć sportowych stanowią wśród wszyst
kich zarejestrowanych obrażeń pokaźną grupę, a mianowicie: z obliczeń 
Goriniewskiej [25] wynika, że stanowią one 1,5%, Łukasika [49] i Zającz
kowskiego [56] od 4 do 6%, a Johansena [36] 8%. Knoll [41], Heiss [29], Hor- 
nof i Schmid [33] badali stosunek ogólnej liczby sportowców do liczby 
sportowców, którzy ulegli obrażeniom. Ich dane wynoszą od 2% do 10%. 
Inne obliczenia odsetka urazów wskazują, że mają one tendencję wzro
stową. Podkreślają to Breitner [11] i Arnold [3].

W oparciu o powyższe dane, na 220 000 zarejestrowanych piłkarzy 
[69, 70] w Polsce, liczba urazów w tej dyscyplinie winna wynosić od 
4 400 do 22 000 przypadków. Ponieważ stale wzrasta liczba zarejestrowa
nych zawodników, możemy również mówić o wzroście bezwzględnej licz
by urazów. Powyższe dane wskazują, jakie straty ponosi społeczeństwo 
z tego powodu i jak ważną sprawą jest zapobieganie urazom sportowym.

Tabela I

Lp. Nazwa podgrupy Ilość przypadków Inne uwagi

1 Okres przerwy w grze za
wodników, którzy powró
cili do czynnego uprawia
nia piłki nożnej

a) do miesiąca — 2
b) do 3 miesięcy — 15
c) do 6 miesięcy — 22
d) ;do 1 roku — 11
e) ponad 1 rok — 3

ogółem daje to 310 mie
sięcy, z czego przypada 
średnio 5,8 mieś, na za
wodnika

2 Zawodnicy, którzy do 
chwili obecnej nie powró
cili do czynnego uprawia
nia piłki nożnej

5

zawodnicy ci w chwili 
zbierania danych znaj
dowali się w leczeniu

3 Zawodnicy, którzy są nie
zdolni do zawodniczego 
uprawiania piłki nożnej

6 z tego 3 zawodników 
posiada udokumentowa
ny procent inwalidztwa

4 Zawodnicy, u których w 
wyniku obrażenia nastą
pił zgon

1

Ogółem 65 2 przypadki nie objęte 
tabelą

W odniesieniu do omawianego zagadnienia, to jest złamań kości koń
czyn dolnych, obliczenia własne autora wykazały, że złamanie pociąga za 
sobą co najmniej przerwę w uprawianiu piłki nożnej, która w zależności 
od rodzaju złamania i przebiegu leczenia trwa od 1 miesiąca do 1 roku.
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Pokaźną grupę stanowią zawodnicy, którzy po złamaniu kości kończyn 
dolnych podczas gry w piłkę nożną nie powrócili już do czynnego upra
wiania sportu, a niektórzy nawet uważają się bądź zostali uznani za in
walidów w tak młodym wieku.

Przypadek, z własnego materiału złamania kości podudzia połączony 
z „wylewem krwi do mózgu” po robinsonadzie bramkarza, zakończony 
zgonem, należy raczej do wyjątkowych.

Szczegółowe dane dotyczące skutków dla piłkarzy po złamaniu kości 
kończyny dolnej przedstawiono w tab. I. Wynika z niej, że zawodnik po 
tego rodzaju urazie wypada z uprawiania sportu przeciętnie na okres 
5,8 mieś. Trwałe skutki naświetlają dolne pozycje tabeli.

METODYKA BADAŃ

W celu przeanalizowania istotnych czynników związanych z urazami 
podczas gry w piłkę nożną, a zwłaszcza złamaniami kości kończyn dol
nych, zebrano w latach 1960—1963 materiał, na który składają się odpo
wiednio opracowane ankiety, protokoły obserwacji meczy ligowych oraz 
odpowiednie dane kliniczne czy ambulatoryjne, uzupełnione wywiadami 
o 67 przypadkach złamań kości.

1. Ankieta

Ankiety wysłano do wszystkich klubów I ligi, do klubów biorących 
udział w rozgrywkach grupy południowej II ligi i do klubów III ligi 
Okręgu Krakowskiego. Ogółem wysłano 800 ankiet, otrzymano 284 odpo
wiedzi, z tego po odrzuceniu odpowiedzi niepełnych i źle wypełnionych 
pozostało do analizy 250 ankiet. Według ilości odpowiedzi przypada na 
I ligę 141 ankiet, na II ligę 46 ankiet i na III ligę 63 ankiety.

Wypowiedzi podzielono na grupy problemowe. Grupy opracowano 
w ten sposób, aby wyniki można było porównać z odpowiednimi danymi 
piśmiennictwa.

2. Protokoły obserwacji meczów ligowych

W sezonie wiosna-lato 1962 dokonano własnych obserwacji 30 me
czów ligowych i pucharowych z udziałem drużyn I ligi i 30 meczów ligo
wych i pucharowych z udziałem drużyn II ligi, na których protokoło
wano okoliczności dotyczące ewentualnych urazów oraz przebieg i dy
namikę gry. Protokoły prowadzono według metodyki podanej przez So
kołowa [73], z pewnymi własnymi modyfikacjami.
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Wzór ankiety

1. Nazwisko i imię .....................................................................................................................

2. Wiek ............................................................................................... .•...........................................
3. Wykonywany zawód ... .........................................................................................................

4. Przynależność klubowa ..........................................................................................................
5. Pozycja w drużynie ................................................................................................................

6. Ilość lat gry w piłkę nożną ...................................................................................  z tego:
a) bez przynależności klubowej .........................................................................................
b) w juniorach ........................................................................................................................
c) od C klasy do. A klasy .................................................... ................................................
d) w lidze okręgowej ...............................................................................................................
e) w II i I lidze .................................................................................................... .................

7. Czy w czasie gry uległ Pan ciężkim obrażeniom, jeżeli tak, to jakim (złamania,
wstrząs mózgu, wylew krwi, obrażenia mięśni, zwichnięcia i inne) ......................
grając w jakiej klasie ................................. , na jakiej pozycji .................................

8. Co było przyczyną ciężkiego uszkodzenia: gra w stanie chorobowym (angina,
grypa), śliskie boisko i złe warunki atmosferyczne, brutalna gra przeciwnika, 
przemęczenie (podróże, zabawa, uroczystość rodzinna, praca zawodowa), chęć 
odpłacenia się przeciwnikowi, inne przyczyny (w tym zachęta do brutalności 
przez kibiców) ..........................................................................................................................

9. Czy podczas meczów uległ Pan lekkim obrażeniom .............................................. .....

10. Jakie to były obrażenia (stłuczenia, rany, wykręcenia, naderwanie ścięgna lub
mięśnia i inne) .....................................................................................................................

11. Jak często Pan je miał (średnio) — w każdym meczu, raz w miesiącu itp.............
....................................... , a grając w swojej karierze zawodniczej w kilku klasach, 
najczęściej w jakiej klasie rozgrywek ............ :.......................  ......

12. Na jakiej pozycji grając Pan je miał najczęściej .......................................................
13. Co było ich przyczyną (można wymienić kilka) — ciasne buty, ostra gra prze

ciwnika, śliskie boisko, przemęczenie, przypadek i inne ............................................
14. Krótki opis uszkodzeń ..........................................................................................................
15. W którym miesiącu, roku, uległ Pan ciężkiemu obrażeniu ......................................
16. W którym miesiącu, roku, najczęściej ulegał Pan lekkim obrażeniom .....................

17. Na których pozycjach (wymienić przynajmniej dwie) gracz jest, Pana zdaniem,
najbardziej narażony na obrażenia lekkie .............-.......... , ciężkie .........................

18. Co Pana zdaniem, jest w większości przyczyną urazów w piłce nożnej — lek
kich ............................................................. , ciężkich .............................................................

19. Czy zna Pan piłkarzy w swoim klubie (wymienić nazwiska), którzy z powodu
uszkodzeń musieli przestać uprawiać piłkę nożną .......................................................

20. Co, Pana zdaniem, należy zrobić, aby zmniejszyć liczbę urazów w piłce noż
nej ..............................................................................................................................................
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Wzór arkusza obserwacyjnego przedstawiał się następująco:

1. Dane ogólne (data, stan boiska, pogoda itp.)
2. Zapis obserwacji według następującej legendy:

liczba nad kreską — numer zawodnika;
liczba pod kreską — minuta gry;
zdobyta bramka — o-----------------
piłka obroniona przez bramkarza — •----------- ------
piłka uderzona za linię bramkową luib odbita przez zawodnika -----------------------
liczba przy linii bocznej — minuta wykonania rzutu rożnego.

Zapis obserwacji przeprowadzono na boiskach klubów ligowych Kra
kowa, Chorzowa, Zabrza, Gliwic, Sosnowca i Warszawy. Powyższe dane 
były podstawą do opracowania i przeanalizowania wielu zagadnień oma
wianych w dalszej części niniejszej pracy.

3. Przypadki złamań kości kończyn dolnych

a) Wywiad
Szczegółowe okoliczności wypadku złamania kości kończyny dolnej 

zbierano od zawodników w bezpośredniej z nimi rozmowie (wywiad). 
Ogółem zebrano 67 wywiadów, z tego na piłkarzy I ligi przypada 12 wy
wiadów, II ligi 8 wywiadów, III ligi 18 wywiadów, klasy A, B, C 20 wy
wiadów i czołowych juniorów 9 wywiadów. W wywiadach intere
sowano się następującymi szczegółami;

a. dane ogólne;
b. umiejscowienie i inne ogólne dane dotyczące złamania;
c. dane dotyczące meczu;
d. leczenie złamania i powrót do gry;
e. przyczyny złamania w ocenie zawodnika i opis akcji, w której wyniku do

szło do złamania;
f. decyzja sędziego; okoliczności wypadku (odpowiedzi uzyskano od 48 zawod

ników).

b) Dane odpowiednich zakładów leczniczych — 
60 przypadków

U 37 piłkarzy złamania były leczone w klinikach lub szpitalach. Ze
brano dane kliniczne dotyczące;

a. wywiadu lekarskiego;
b. rozpoznania;
c. rentgenogram i jego opis.

Ponadto w stosunku do piłkarzy, których leczono ambulatoryjnie, spo
rządzono wyciągi z ksiąg ambulatoryjnych z uzupełnieniem danych wy
branych z ksiąg rentgenowskich, gipsiarni, wypadkowych i zleceń wy
jazdów karetek pogotowia. Wyciągi obejmują dane podobne do danych 
piłkarzy leczonych w szpitalu.
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Powyższe dane uzyskano z następujących zakładów Służby Zdrowia:

1. Oddział Urazowy Pogotowia Ratunkowego w Krakowie;
2. Klinika Urazowa w Piekarach Sl.;
3. Piąty Rejonowy Szpital Wojskowy w Krakowie;
4. Szpital Miejski w Chorzowie;
5. Szpital Miejski w Gliwicach;
6. Szpital Powiatowy w Brzozowie;
7. Wojewódzka Poradnia Sportowo-Lekarska w Krakowie;
8. Wojewódzka Poradnia Sportowo-Lekarska w Katowicach.

4. Analiza poszczególnych przypadków złamań kości kończyn dolnych

Na podstawie ankiety, protokołów i materiału z zakładów leczniczych 
analizowano przyczyny urazów oraz odtwarzano okoliczności i sytuację, 
w których doszło do złamania kości kończyn dolnych. Odpowiednie przy
padki szczegółowo analizowano w II części pracy.

I. CZĘŚC OGÓLNA

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OBRAŻEŃ ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ZŁAMAŃ KOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH 
NA PODSTAWIE PIŚMIENNICTWA I MATERIAŁU WŁASNEGO AUTORA

Piłka nożna uchodzi za szczególnie niebezpieczną dyscyplinę sportu. 
Poglądy różnych autorów nie są jednak zgodne. Mandl [51], Heiss [29], 
Herxheimer [31], Moskwa [56], Zajączkowski [56] i Krefft [44] podają, że 
piłka nożna zajmuje pierwsze miejsce w obrażeniach sportowych i liczbę 
tę wyrażają odsetkiem od 30,7% do 80%. Innego zdania są Hartwich [26], 
Dobrowolski [19], Kriaczko i Landa [45], którzy na pierwszym miejscu 
stawiają gimnastykę. Jeszcze innego zdania są Spangler [75] i Feather- 
stone [22], którzy twierdzą, że miejsce to zajmuje narciarstwo i rugby. 
Hornof [34] uwzględniając ilość uprawiających daną dyscyplinę podaje, 
że piłka nożna należy do dyscyplin, w których uszkodzenia zdarzają się 
stosunkowo rzadko i zajmuje czternaste miejsce w ogólnym zestawieniu. 
Na pierwszym miejscu stawia zapasy i judo. Dobrowolski [19] w obli
czeniach swoich podaje czas zajęć sportowych i oblicza liczbę obrażeń 
przypadających na 1000 osobogodzin zajęć. Piłka nożna ze wskaźnikiem 
2,38 zajmuje drugie miejsce za hokejem (2,92). Natomiast według Birzi- 
na [9], który bierze jako kryterium oceny 100 osobowystąpień w zawo
dach, piłka nożna zajmuje dopiero trzecie miejsce ze wskaźnikiem 11,38, 
za boksem (27,8) i zapasami (15,85).
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Piłkarze ulegają tak obrażeniom lekkim, jak i ciężkim, oczywiście ze 
znaczną przewagą tych pierwszych. Wśród autorów panują rozbieżności 
co do stosunku procentowego tych dwóch grup. Obrażenia ciężkie według 
Landy i Michajłowa [47] wynoszą 0,9’%, według Wachsmutha i Wólka [79] 
około 3%, według Featherstone’a [22] 4,0% a według Mironowej [33] aż 
8,6%. Jedną z przyczyn tych rozbieżności są różne kryteria oceny urazów.

A. Rodzaje obrażeń

1. Obrażenia lekkie

Większość autorów jako urazy lekkie przytacza następujące:
a. otarcia i powierzchowne zranienia;
b. stłuczenia;
c. wykręcenia i inne lekkie urazy stawów;
d. naciągnięcia mięśni i ścięgien.
Są to obrażenia, po których pełna sprawność ustroju powraca przed 

upływem 20 dni.
Wyżej poruszoną sprawą w piśmiennictwie zajmują się Kuraczen- 

kow [46], Drobik [21], Landa i Michajłow [47], Bojko [10], Nikitin [59], 
Pribyłow [59], Kriaczko [45], Tokarski [77], Ryżkowa [71], Featherstone 
[22], Ostrowski [64] i Soroczko [74], Spośród tych autorów większość po- 
daje, że najczęściej zdarzają się stłuczenia. Co do dalszej kolejności istnieją 
pewne rozbieżności. Według własnych danych kolejność ta przedstawia 
się następująco:

stłuczenia................................................42,9%
otarcia..................................................... 18,3%
wykręcenia.......................................... 14,8%
naciągnięcia ścięgien............................ 9,9%
rany powierzchowne . . . . . 9,8%
inne............................................................ 4,3%

2. Obrażenia ciężkie

Należą do nich:
a. złamania kości;
b. ciężkie uszkodzenia stawów (głównie zwichnięcia);
c. zerwania mięśni i ścięgien;
d. inne urazy.
Częstość powyższych urazów jest dyskutowana w piśmiennictwie. 

Kuraczenkow [46], Spangler [75], Drobik [21], Moskwa [56], Zajączkow
ski [56], Nikitin [59], Pribyłow [59], Pirker [65], Wunderlich [65] i Ostrow
ski [64] twierdzą, że złamania stanowią wśród nich najliczniejszą spośród 
wyżej podanych grup.
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Z zestawień zaś Mironowej [54], Tokarskiego [77], Łukasika [48], 
Wachsmutha i Wólka [79], autorów Traumathologie des Sports [62] i Spor- 
tiwnaja medicina [82], wynika, że częściej zdarzają się uszkodzenia sta
wów. Jeszcze inną kolejność częstości uszkodzeń podają Baumgartner [5] 
i Featherstone [22].

Na podstawie obliczeń własnych kolejność częstości obrażeń ciężkich 
jest następująca:

1. uszkodzenia stawów 55,2%;
2. uszkodzenia kości 23,7%;
3. zerwania mięśni i ścięgien 13,9%;
4. inne 7,2%.

B. Umiejscowienie obrażeń

a. Obrażenia lekkie

Wszyscy autorzy zgodnie twierdzą, że najbardziej narażoną częścią na 
obrażenia lekkie w piłce nożnej są kończyny dolne. Wynika to również 
z danych Kuraczenkowa [46], Landy i Michajłowa [47], Tokarskiego [77], 
Featherstone’a [22], Ostrowskiego [64], Odsetek obrażeń przypadających 
na kończyny dolne przedstawia się następująco: Homof [34] 58.8%, 
Ostrowski [64] 60,0%, Landa i Michajłow [47] i Soroczko [74] 65.0%. Włas
ne dane — 68,9%. W dalszej kolejności idą: kończyny górne — tułów — 
głowa.

b. Obrażenia ciężkie

Analizując obrażenia lekkie spotkaliśmy się z wyraźną przewagą usz
kodzeń.

1. kończyny dolnych w stosunku do obrażeń innych części ciała. 
W przypadku obrażeń ciężkich procent ten jeszcze bardziej wzrasta. Wy
nika to z danych Kuraczenkowa [46], Spanglera [75], Wólka i Wachs
mutha [79], Drobika [21], Nikitina [59], Pribyłowa [58], Landy [45], Die- 
szina [18], Mironowej [54], Featherstone’a [22], Tokarskiego [77], Ostrow
skiego [64], jak i z danych własnych. Różnica polega jedynie na licz
bach wyrażających odsetek podawanych przez autorów. Na przykład: 
Landa [47] stwierdza, że odsetek ten wynosi 65,0%, Wachsmuth i Wołk 
[79] — 67,6%, Dieszin [18] — 75,7%, Makowski [50] — 78%, Mironowa [53] 
ponad 90%, własne dane — 73,4%. Dalsza kolejność przedstawia się na
stępująco:

2. kończyny górne;
3. tułów i głowa.
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C. Częstość obrażeń a pozycje zawodników

Wielu autorów podkreśla, że podczas gry w piłkę nożną obrażenia zda
rzają się na jednych pozycjach częściej niż na innych. Zdania tych auto
rów są podzielone. Jeżeli wszystkich piłkarzy podzielilibyśmy na linię 
obrony, pomocy i napadu (bramkarza rozpatrując oddzielnie) głównie 
z punktu widzenia ich zadań i pola działania, to zależność częstości zła
mania od pozycji gry będziemy mogli łatwiej określić.

Według Drobika [21] najczęściej uszkodzeniom ulegają:
1. bramkarz;
2. napastnicy.
Inną kolejność przedstawia Hornof [34], a mianowicie:
1. napastnicy;
2. pomocnicy;
3. obrońcy;
4. bramkarz.
Jeszcze inną kolejność podają Featherstone i Salisbury [22]. Jest ona 

następująca:
1. bramkarz;
2. środkowa trójka napastników;
3. obrońcy;
4. pomocnicy;
5. skrzydłowi.
Z własnego materiału podano kolejność obrażeń lekkich i ciężkich 

przypadająca na każdą pozycję (tab. II).
Tabela II

Nr Pozycja Urazy lekkie Urazy ciężkie

1 bramkarz 7.1 1.9

2 prawy obrońca 5,5 1,9

3 środkowy obrońca 5,8 1,6

4 lewy obrońca 5,2 1,6

5 prawy pomocnik 3,1 0,7

6 lewy pomocnik 3,3 0,8

7 prawy skrzydłowy 4,2 1,4

8 prawy łącznik 7,3 1,9

9 środkowy napastnik 7,8 2,0

10 lewy łącznik 10,3 1,9

11 lewy skrzydłowy 4,9 1,3
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Jak wynika z tab. II, kolejność jest następująca:
1. środkowa trójka napastników;
2. bramkarz;
3. obrońcy;
4. skrzydłowi;
5. pomocnicy.

D. Przyczyny urazów

W piśmiennictwie wyliczono długą listę przyczyn, które mogą dopro
wadzić do uszkodzeń w sporcie. Wachsmuth i Wólk [79] jako najczęstszą 
przyczynę obrażeń widzą „własną niezdarność” (56,7%), wadliwość terenu 
(21,5%), przeciwnika (8,9%), Heiss [29] błędy w technice i uraz, Baetz- 
ner [4] funkcjonalne przeciążenie organizmu, Gebhardt [24] przemęczenie, 
Hosfee [35] mikrourazy, Knoll {41] i Schmitt [72] uraz. Przyczyny tej 
różnorodności trudno określić, chociażby ze względu na brak bliższych 
danych, na których podstawie autorzy wysuwają swoje wnioski.

W odniesieniu do piłki nożnej różne wypowiedzi można podzielić na 
trzy grupy.

Do pierwszej należą Altrock [2], Brunner [12], Drobik [21], zespół 
autorów Traumatologie des Sports [62] i Sportiwnaja medicina [82], którzy 
główną przyczynę obrażeń widzą w zderzeniu się zawodników. Zderzenia 
te tłumaczą następującymi okolicznościami: Kuraczenkow [46] naru
szanie przepisów gry (36% obrażeń), Wólk [49] — brutalność w grze (25%), 
Mironowa [54] — walka, Heiss [27] — przeciwnik, Arnold [3], Ostrow
ski [64] — łamanie przepisów.

Drugą grupę stanowią autorzy, którzy za zasadniczą przyczynę obra
żeń przyjmują niedostateczne przygotowanie ćwiczących do gry w piłkę 
nożną, a zatem głównie braki w technice, kondycji i taktyce gry. Do nich 
należą Breitner [11] — braki techniczno-kondycyjne, Landa i Kriaczko 
[45] — nieprzygotowanie do zawodów, Featherstone [22] — dłuższa prze
rwa w grze i Michajłow [47] — niedostateczne przygotowanie techniczno- 
-taktyczne.

Ostatnia grupa autorów, oprócz powyższych jako ważne podaje: zły 
stan boisk — Tokarski [77], Heiss [29], Arnold [3], Ostrowski [64], Breit
ner [11], Landa i Michajłow [47]; przypadek — Moskwa [36], Zajączkow
ski [56], Kuraczenkow [46]; nie wyleczone kontuzje i mikrourazy — 
Moskwa [56], Zajączkowski [56]; piłka — Arnold [3], Altrock [2]; upadek 
w biegu — Altrock [2], Drobik [21]; przemęczenie — Featherstone [22]; 
forma i stan ćwiczących — Ostrowski [64], Featherstone [22].

Jak z powyższego zestawienia wynika, niektóre z podanych przyczyn 
są zbyt ogólnikowe, nie poparte dowodami. Obecnie ograniczam się do 
podania domniemanych przyczyn wg oceny zawodników.
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Podkreślenia wymagają złamania kości. Łukasik [48], Saar [23] i Ku- 
raczenkow [46] jako zasadniczą przyczynę podają bezpośrednie kopnię
cie, Naves [38], Veciana [58] jak również Kuraczenkow [49] i Saar [23] 
błędy w technice wykonania elementów piłkarskich, Mironowa [53] — 
zbyt szybki powrót do gry po kontuzji, Kuraczenkow [46] — upadki na 
śliskim i nierównym boisku.

Własne obliczenia wg oceny zawodników pozwalają na ustawienie na
stępującej kolejności przyczyn złamania kości kończyn dolnych podczas 
gry w piłkę nożną:

1. złamania w następstwie świadomego (złośliwego) działania prze
ciwnika;

2. złamania spowodowane złym stanem boiska i trudnymi warunkami 
atmosferycznymi;

3. złamania wynikłe z powodu niedostatecznego przygotowania tech- 
niczno-sprawnościowego.

Sprawy te będą dokładniej analizowane w dalszej części pracy.

E. Częstość obrażeń w różnych okresach

Sprawy te w piśmiennictwie poruszali: Kuraczenkow [46], Drobik [21], 
Heiss [27], Ostrowski [64]. Z ich wypowiedzi wynika, że istnieją dwa 
okresy, w których częstość powstawania urazów wyraźnie się zwiększa, 
to jest wiosna oraz jesień. Spośród nich tylko Ostrowski [64] wyróżnia 
jeszcze trzeci okres, a mianowicie miesiąc czerwiec.

Własne dane ankietowe w zasadzie potwierdzają powyższe spostrzeże
nia. Dodać należy, że natężenie rozgrywek w badanym okresie czasu było 
niemal jednakowe. Częstość obrażeń z danych własnego materiału przed
stawia się jak'w tab. III.

Tabela III

Lp. Grupa przyczyn Urazy lekkie Urazy ciężkie Ogółem

1 nieszlachetna i brutalna gra 43,5% 49,8% 45,8%

2 śliskie i nierówne boisko 24,3% 23,8% 24,1%

3 „przypadkowe” 21,2% 18,1% 20,0%

4 inne 11,0% 8,3% 10,1%

Ponadto obliczenia wykazały, że podczas gdy w I lidze w okresie wcze
snowiosennym powstaje 50,4% obrażeń, to w III lidze w analogicznym 
okresie zdarza się ich tylko 20,0%. Odwrotna sytuacja jest w okresie je
siennym. W I lidze zanotowano 24,0% urazów.

12 Rocznik Naukowy WSWF
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Lp. Okres Urazy lekkie Urazy ciężkie Ogółem

1 wczesnowiosenny (marzec- 
-kwiecień) 42,9% 43,2% 42,9%

2 wiosenny (maj-czerwiec) 15,4% 16,0% 15,4%

3 letni (lipiec-sierpień) 12,0% 10.8% 12,0%

4 jesienny (wrzesień-listopad) 29,7% 39,0% 29,7%

Jak wynika z tab. IV, 72,6% uszkodzeń zdarza się w okresie 5 miesięcy 
wczesnej wiosny i jesieni, zaś pozostałe 27,4% przypada na 4 miesiące 
wiosny (jej późniejszego okresu) i lata. Wydaje się, że przyczyną tych 
różnic jest niedostateczne przygotowanie zawodników do sezonu rozgry
wek piłkarskich, narastające zmęczenie zawodników w ciągu sezonu oraz 
różnica warunków atmosferycznych i stanu boiska w poszczególnych 
okresach. Jeśli idzie o pierwszą i drugą przyczynę zawodnicy wypowie
dzieli się potwierdzająco. Sprawa stanu nawierzchni boiska wymaga 
szczegółowego omówienia.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W dotychczasowej części pracy po naświetleniu urazowości, a zwła
szcza złamań kości kończyn dolnych w piłce nożnej, przeanalizowano za
sadnicze cechy charakteryzujące tę dyscyplinę sportową oraz poszcze
gólne czynniki mające przyczynowy związek z omawianymi urazami.

Jednak o umiejscowieniu i rodzaju złamań kości rozstrzygają siły wy
nikające głównie z dynamiki ciała zawodników podczas akcji z piłką. 
Wielkość i układ sił w każdym przypadku złamań kości kończyn dolnych 
był inny i one po dokładnym rozważeniu winny być odpowiednio uwzględ
nione w ocenie okoliczności wypadku dla wyciągnięcia praktycznych 
wniosków.

Szczegółowa analiza wymaga kilku ogólnych uwag dotyczących ro
dzaju działających sił w złamaniu kości i samego mechanizmu takiego 
wypadku.

RODZAJE SIŁ .DZIAŁAJĄCYCH W ZŁAMANIU KOŚCI

Określają je prawa fizyki i podlegają im wszystkie ciała naszej pla
nety znajdujące się w stanie spoczynku lub ruchu.
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1. Siła ciężkości

Jest ona ogólnie znana, działanie jej wynika z przyciągania ziemskiego. 
Z nią łączy się pojęcie środka ciężkości ciała (Q).

2. Siła bezwładności (inercji)

Bezwładnością nazywamy właściwość ciał do utrzymywania i zacho
wania bez zmiany stanu swego ruchu, gdy nie podlegają one działaniu 
sił. Przy ruchach postępowych bezwładność jest proporcjonalna do masy 
ciała a przy ruchach obrotowych zależy ona od momentu bezwładności, 
to jest od wielkości masy i jej rozłożenia w stosunku do osi obrotu. W ana
lizowanych poniżej przypadkach złamań siła bezwładności (przedstawiona 
wektorem) całego ciała jak i jego poszczególnych części może działać 
w kierunku poruszania się zawodnika lub przyjąć kierunek odwrotny 
(np. przy dalekim wysunięciu nogi w przód, w stosunku do rzutu środka 
ciężkości ruch zostaje gwałtownie zahamowany, a siła bezwładności dzia
łając dalej powoduje przesuwanie tułowia w przód). Wypadkowa W (F, 
i Q) stanowi często jedną z sił przeciwdziałających w stosunku do ude
rzenia przeciwnika.

3. Tarcie (T)

Siła tarcia występuje przy stykaniu się powierzchni dwu ciał w ruchu. 
Jej wielkość wyraża współczynnik tarcia oraz siła nacisku obydwu po
wierzchni według wzoru:

T = Nk
k. = współczynnik tarcia
T = siła tarcia
N = siła nacisku
Siła ta ma wielkie znaczenie podczas gry w piłkę nożną. Specyfika 

piłkarskich butów z korkami stwarza możliwość wykorzystania tej siły 
przez zawodnika. Korki zmniejszają możliwość poślizgu, ułatwiając przez 
to start, zatrzymanie się i zmianę kierunku. Korki butów piłkarskich 
należy dobierać w zależności od rodzaju nawierzchni boiska i pogody. 
Dlatego odpowiednie fabryki produkują buty piłkarskie z możliwością 
wymiany korków (o różnej ilości, wysokości, przekroju itp.) (ryc. 1, 2).

4. Reakcja podłoża (R)

Wielkość reakcji podłoża R uzależniona jest od sił na nie działających. 
Zależność tę określa III zasada Newtona: „Każdemu działaniu odpowiada 
równa i przeciwnie doń skierowana reakcja”. Siłę reakcji podłoża można 
rozłożyć na składową pionową Ry — zależną między innymi od twardości 
podłoża, i składową poziomą Rx zależną od tarcia pomiędzy podłożem 
a stopą. Składowa pionowa Ry przeciwdziała sile ciężkości Q i jeżeli jest 
od niej większa, to środek ciężkości posiada przyspieszenie skierowane

12*
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Ryc. 1. Najnowszy model butów piłkarskich firmy „PUMA” NRF

Ryc. 2. Najnowszy model butów piłkarskich firmy „PUMA” NRF. Widok z dołu 

w górę, jeżeli mniejsza — posiada przyspieszenie w dół. Składowa po
zioma Rx reakcji oporu może być skierowana w przód, i wtedy działa 
zgodnie z kierunkiem ruchu, lub skierowana przeciwnie do kierunku — 
przez co wywołuje jego zahamowanie. Wypadkowa R (Ry i Rx) działa 
w przeciwnym kierunku aniżeli wypadkowa W (Fź i Q).

5. Siła uderzenia (Energia kinetyczna Fu)

Wielkość tej siły, (Fj), szczególnie w złamaniach z uderzenia, uzależ
niona jest od sztywności w danej chwili tej części ciała, która powoduje 
uderzenie. Im większe jest usztywnienie i krótszy czas, tym większa jest 
działająca siła. Zmniejszenie działającej siły uzyskamy przez amorty
zację, lub przez rozłożenie siły na większą powierzchnię. Wynika to 
z wzoru [13]:

V3 mV2 1
a = —> to F = —, czyli Fs = - mV2 

2s 2s 2
a — przyspieszenie
j — siła
V — prędkość
m — masa
s = droga
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6. Siła bezwładności Flp, ciężar piłki Qp i ich wypadkowa W są to czyn
niki, które wpływają na ruch piłki, jej szybkość i kierunek w locie jako 
skutki jej uderzenia.

Rozstrzygające znaczenie ma tutaj sprężystość piłki. Fotogramy za
czerpnięte z miesięcznika „Sportiwnyje Igry” doskonale ilustrują zakres 
tej sprężystości oraz wyjaśniają sposób amortyzowania siły uderzenia 
(ryc. 3,4).

Ryc. 3. Zmiana kształtu piłki podczas uderzenia

Ryc. 4. Zmiana kształtu piłki podczas piąstkowania

MECHANIZM POWSTAWANIA ZŁAMAŃ KOŚCI

Kości jako tkanka podporowa ustroju odznaczają się znaczną sztyw
nością. Pewien zakres sprężystości kości zależy od wieku i indywidual
nych różnic w jej strukturze. Skutek działania sił na kość w zakresie jej 
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wytrzymałości określa prawo H o o c k e’a. Zakres ten zależy od wielu 
czynników.

Wyniki obliczeń różnych autorów są następujące: Sharpey [60] po- 
daje, że kość strzałkowa łamie się przy sile nacisku równej 285—300 KG. 
Według Messerera [60] kość piszczelowa wytrzymuje nacisk od 450— 
1650 KG, wg Mattiego [52] wytrzymałość na rozciąganie kości udo
wej wynosi 675 KG/cm2, na ściskanie 756 KG, na zgięcie 1040—1980 KG,

8 c

I

Ryc. 5. Schemat powstania złamania ze zgięcia i złamania skrętnego (spiralnego). 
A — siła; B, C — siły przeciwstawne sile A; N — warstwa neutralna; F — linia 

złamania; z — siły sprężystości

na skręcenie 570—580 KG/cm2. Rauber [68] podaje, że siła potrzebna 
do złamania kości piszczelowej przez ściskanie wynosi w zależności od osi 
od 502—1180 KG/cm2, Carothers, Smith, Calabrisi [15] — kość piszcze
lowa wytrzymuje nacisk 1845 KG/cm2. Powyższe cyfry ilustrują, jak 
wielka siła musi zadziałać, by doszło do złamania kości.

Jeżeli działanie siły przekracza granice wytrzymałości, następuje zła
manie w miejscu przyłożenia tej siły (złamanie bezpośrednie) lub w naj
słabszym miejscu kości (złamanie pośrednie).
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Podczas gry w piłkę nożną powstaje zazwyczaj złamanie dynamiczne. 
O rodzaju złamania kości długich rozstrzyga głównie wielkość i kierunek 
działającej siły wypadkowej; stąd w podręcznikach chirurgii często dzieli 
się złamania na: ze zgięcia, z przesunięcia, ze skrętu itd.

Na ryc. 5 przedstawiono za Mattim schemat powstawania złamania 
kości.
Działanie siły wyraża wzór:

V
F = m — 

t
F = siła
t = czas

m = masa
V = prędkość
Dla przykładu rozważymy robinsonadę bramkarza na wyciągniętą 

i ustaloną nogę napastnika:
Jeżeli przyjąć, że Q bramkarza równa się 75 KG, jego m równa się

- = KG, V = 5 m/sek., t = 0,025 sek., to
g 9,81

7F = = 1500 KG
0,025

Oznacza to, że siła łamiąca (F) kość piszczelową przez zgięcie wynosiła 
1500 KG.

Jeżeli kości podudzia piłkarza były ustalone (pięta o ziemię, kolano 
zgięte i usztywnione) może nastąpić złamanie przez zgięcie z typowym 
odłamem pośrednim widocznym na zdjęciu rentgenowskim.

Wyniki badania radiologicznego pozwolą nam wnosić o rodzaju urazu 
i kierunku działania siły wypadkowej. Mogą one zatem ułatwić odtworze
nie szczegółowej sytuacji wypadku i równocześnie obiektywnie potwier
dzić opis podany w wywiadzie przez zawodnika.

MATERIAŁ WŁASNY AUTORA DOTYCZĄCY ZŁAMAŃ KOŚCI

Do analizy zebrano 60 przypadków złamań kości kończyn dolnych. 
Były one następujące:

1. Przypadki złamań kości udowej — 2;
2. Przypadki złamań kości podudzia — 43.

Z tego przypadków złamań kości piszczelowej i strzałkowej — 14, kości 
piszczelowej — 9, kości strzałkowej — 6, kostki wewnętrznej — 5, kostki 
zewnętrznej — 7, obydwóch kostek — 2.

3. Przypadki złamań kości stopy — 15.
Z tego przypadków złamań kości śródstopia — 10, kości palców stopy — 5.

Jeśli jako kryterium podziału przyjmiemy okoliczności wypacku 
i przyczyny urazu, podział złamań przedstawia się następująco:
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1. Złamania w następstwie uderzenia (kopnięcia) — ogółem 41 przy
padków, z tego:

a) złamania kopniętego zawodnika — 16 przypadków;
b) złamania kopiącego zawodnika -— 8 przypadków;
c) złamania w wyniku zablokowania piłki podeszwą („nakładki”) 

i kopnięcia w ziemię — 11 przypadków;
d) złamania w wyniku równoczesnego uderzenia piłki — 2 przypadki;
e) złamania w wyniku naskoku na nogę po równoczesnym wyskoku 

do piłki — 4 przypadki.
2. Złamania w następstwie robinsonady bramkarza (rzut całym cięża

rem ciała na nogę przeciwnika) — ogółem 12 przypadków.
3. Złamania w następstwie upadku zawodnika (w wyniku potknięcia 

się itp.) — ogółem 7 przypadków.
W celu ustalenia przyczyn i dokonania ich oceny w oparciu o prze

pisy gry niezbędne jest możliwie dokładne odtworzenie sytuacji wypadku. 
Wymaga to prześledzenia jakościowego rozkładu sił, które działały na 
prawach i zasadach mechaniki. Dlatego stosowaną w tej części pracy 
metodą jest metoda analityczna oparta na prawach i zasadach mechaniki. 
Metoda ta opiera się głównie na jakościowej analizie sił, tzn. uwzględ
nia rodzaje i kierunki działających sił. Odnośnie do ilościowej analizy sił, 
tzn. wielkości sił w KG, możemy mówić tylko stosując zasadę Newtona, 
względnie biorąc przybliżone wartości, jakie mogły mieć miejsce w danej 
sytuacji na boisku. Pewne wartości, zwłaszcza przy uwzględnianiu siły 
bezwładności, może nam dać zasada D’Alemberta, sprowadzająca zagad
nienie dynamiki do statyki. Mówi ona: „Jeżeli do sumy sił zewnętrznych 
dodać siłę bezwładności, to wypadkowa wszystkich sił i momentów sił 
równa się zeru”. W takim wypadku układ sił jest w równowadze, tak jak 
w przypadkach statyki.

Podczas analizy poszczególnych przypadków stosowano następujące 
oznaczenia:

Q — siła ciężkości;
Fi — siła bezwładności;
W — wypadkowa sił;
T — siła tarcia;
N — siła nacisku;
R — reakcja podłoża;

Rx — składowa pozioma reakcji podłoża;
— składowa pionowa reakcji podłoża;

Fu — siła uderzenia;
Ft — siła łamiąca;

Ftp — siła bezwładności piłki;
Qp — ciężar piłki;
Fix — składowa pozioma siły bezwładności;
Fiy — składowa pionowa siły bezwładności;
Fm — siła mięśni;
Mu — moment siły uderzającej;
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Mj — moment siły bezwładności;
Mt — moment siły tarcia;
M — moment siły;
a — odkształcenie piłki;
z — złamanie;
p — pęknięcie;
r — ramię siły;

Fpi, Pp2 — siły blokujące staw skokowy.

Dla zilustrowania poszczególnych przypadków złamań wybrano z każ
dej grupy od 1 do 3 przypadków. Inne przypadki w grupach są podobne.

I. Grupa złamań kości kończyn dolnych w następstwie 
bezpośredniego kopnięcia w kończynę dolną.

Zaliczono do niej 16 przypadków złamań. Z tego przypada na kości 
podudzia 5 przypadków, na kość strzałkową i kostki po 4 przypadki oraz 
na kość piszczelową, kości śródstopia i palce po 1 przypadku. Jako przy
kład dla danej grupy wybrano 2 przypadki — jeden dotyczy złamania 
kości strzałkowej, drugi — kości śródstopia.

Przypadek 1.
Mecz rozegrano pomiędzy drużyną Ruch Chorzów i Górnik Zabrze 

o mistrzostwo I ligi podczas padającego deszczu, w wyniku czego boisko 
było rozmokłe, a nawierzchnia śliska.
Opis sytuacji: W zamieszaniu podbramkowym w okolicy własnego pola 
karnego zawodnik P. Z. zdobył piłkę. Rozpoczyna nową akcję zaczepną,

Ryc. 6. Typowa sytuacja ataku „wślizgiem”

podprowadzając ją około 10 metrów w kierunku linii środkowej. Zawod
nika P. Z. atakuje gracz drużyny przeciwnej w zamiarze odebrania mu 
piłki „wślizgiem” (ryc. 6), ale na moment przed jego wykonaniem potyka 
się, skutkiem czego podczas wślizgu nie trafia w piłkę, lecz bezpośrednio 
w nogę zawodnika P. Z.
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Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie kości strzałkowej nogi pra
wej — złamanie bezpośrednie, w następstwie kopnięcia.

Ocena sędziego: sędzia nie przerwał gry.
Przyczyna złamania: przyczyną urazu było brutalne zagranie zawodnika 
drużyny przeciwnej. Częściowo tłumaczy go rozmokłe i śliskie boisko.

Wnioski: Ogólnie biorąc, tego rodzaju złamania można uniknąć przez 
zwiększenie kultury gry w piłkę nożną (wyeliminowanie gry brutalnej, 
„za wszelką cenę”) oraz przez odpowiedni dobór korków do butów piłkar
skich, w zależności od pogody. Gdyby zawodnik atakowany wślizgiem 
zlikwidował na czas działanie siły T poprzez oderwanie stopy nogi atako
wanej, wówczas siła Fu spowodowałaby tylko stłuczenie.

Ryc. 7. Działanie sił podczas ataku „wślizgiem” przy kopnięciu nogi postawnej 
(złamanie kości strzałkowej)

Można również nie dopuścić do tego rodzaju złamań przez zlikwido
wanie siły Ft, chociaż jest to zależne od przeciwnika. Siły F usunąć się 
nie da (ryc. 7).

Przypadek 2.
Mecz rozegrano o mistrzostwo III ligi. Mecz odbywał się przy tempe

raturze — 8°C, na boisku pokrytym częściowo śniegiem i lodem. Warunki 
gry były zaprzeczeniem zalecanych.

Opis sytuacji: Zawodnik F. H. prowadził piłkę w okolicy środka boiska. 
W pewnym momencie piłka ugrzęzła w śniegu. Zawodnik F. H. gwałtów- 
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nie zatrzymał się, opanował piłkę i zamierzał ją prowadzić w dalszym cią
gu. Moment ten starał się wykorzystać pomocnik drużyny przeciwnej, za
mierzał po dobiegnięciu wybić piłkę. To nie powiodło mu się, bo zawodnik 
F. H. zdążył już opanować piłkę i pomocnik drużyny przeciwnej zamiast 
wybić piłkę kopnął zawodnika F. H. bezpośrednio w stopę nogi postawnej 
(ryc. 8).

Ryc. 8. Kierunek działania siły łamiącej podczas bezpośredniego uderzenia szpicem 
w stopę przeciwnika

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie kości śródstopia nogi le
wej — złamanie bezpośrednie — w następstwie kopnięcia. Rozkład sił 
ilustruje ryc. 9. Dla przejrzystości nie oznaczono siły T i Q. Kierunek ich 
działania nie wymaga wyjaśnień.

Ocena sędziego: sędzia nie przerwał gry.
Przyczyna złamania: przyczyną złamania było bezpośrednie kopnięcie (si
ła F) w stopę nogi postawnej.

Wnioski: W wypadku podejrzenia o umyślne kopnięcie należy ostro karać 
przeciwnika. Przypadek ten jest jeszcze jednym przykładem podkreślają
cym znaczenie warunków pogody i boiska dla prawidłowości gry i bezpie
czeństwa zawodników.

II. Grupa złamań kości kończyn dolnych powstałych w wyniku kopnięcia 
(uderzenia) wykonanego przez zawodnika poszkodowanego

Podgrupa obejmuje 8 przypadków złamań. Trzy przypadki złamań do
tyczą kości śródstopia, dwa kości piszczelowej i palców stopy oraz jeden 
kości podudzia. Jako przykład złamań w tej sytuacji przeanalizowano ni
żej złamanie kości śródstopia.
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Przypadek 3.

Mecz rozegrano pomiędzy drużynami klas niższych o Puchar Polski. 
Odbywał się podczas słonecznej pogody na boisku o dobrym stanie na
wierzchni.

Opis sytuacji: Po wygraniu pojedynku biegowego z obrońcą, zawodnik 
I. T. zbliżył się na nieznaczną odległość do bramki. Widząc, że sytuacja 
jest dogodna dla oddania strzału na bramkę, podprowadza piłkę jeszcze 
kilka metrów bliżej bramki. Ostatnie, zbyt silne uderzenie piłki, spowo
dowało, że piłka uciekła spod kontroli gracza. Wtedy do piłki tej wy
biega bramkarz drużyny przeciwnej, a równocześnie dobiega do niej za-

Ryc. 9. Działanie sił podczas uderzenia podbiciem w szpic buta przeciwnika 
(złamanie II kości śródstopia)

wodnikM. T. z zamiarem oddania strzału. Pierwszy dobiega do piłki bram
karz, który uderzając szpicem buta przesuwa ją w bok i wyjaśnia sytuację 
gry. W tym momencie wykonuje spóźnione uderzenie zawodnik I. T. gra
jący w trampkach, nie trafia jednak w piłkę, lecz z pełnym rozmachem 
uderza podbiciem w szpic nogi bramkarza (ryc. 9). Zawodnik poczuł silny 
ból i zszedł z boiska.

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie II kości śródstopia nogi pra
wej — złamanie bezpośrednie — w następstwie kopnięcia.

Ocena sędziego: sędzia nie przerwał gry.
Przyczyna złamania: jest jasna, wynika z powyższego opisu.
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Wnioski: tego rodzaju złamaniom można zapobiec przez:
a) podniesienie umiejętności technicznych zawodnika;
b) unikanie gry w nietypowym obuwiu (gra w trampkach);
c) właściwą ocenę sytuacji przez zawodników.

III. Grupa złamań kości kończyn dolnych w następstwie zablokowania 
piłki podeszwą i „nakładki”

Podgrupa obejmuje 11 przypadków złamań, z czego 5 przypada na zła
mania kości piszczelowej. Pozostałe dotyczą kości śródstopia (3 przypadki), 
kostki (2 przypadki) i podudzia (1 przypadek). Jako przykład złamań tego 
rodzaju sytuacji przeanalizowano jedno złamanie kości piszczelowej i jed
no złamanie kostki.

Ryc. 10. Złamanie kości piszczelowej w wyniku „nakładki”
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Przypadek 4.

Mecz rozegrano o mistrzostwo klasy A. Pogoda i stan boiska nie budzi
ły zastrzeżeń.

Opis sytuacji: Zawodnik N. Z. wystawiony w „uliczkę” mija obrońcę 
i podprowadza piłkę do pola karnego. W dogodnym momencie decyduje 
się na strzał nie widząc nadbiegającego z boku pomocnika drużyny prze
ciwnika. W chwili oddawania strzału przez zawodnika N. Z., pomocnik 
drużyny przeciwnej przykłada podeszwę nogi do piłki.

Zdjęcie rentgenowskie wykazuje złamanie kości piszczelowej nogi pra
wej — złamanie pośrednie w następstwie „nakładki” (ryc. 10).

Ocena sędziego: sędzia przerwał grę i ukarał drużynę przeciwną rzutem 
wolnym.

Przyczyna złamania: przyczyną złamania było brutalne zagranie zawodni
ka drużyny przeciwnej, który wykonał niedozwoloną przepisami „na
kładkę” nogą wyprostowaną w stawie kolanowym, (siła R, ryc. 11) oraz 
słaba orientacja zawodnika N. Z., który tego nie zauważył.

Ryc. 11. Działanie sił podczas „nakładki” zabronionej przepisami 
(złamanie kości piszczelowej)

Wnioski: Temu i podobnym złamaniom można zapobiec przez ostre ka
ranie „nakładki”, rozszerzenie pola widzenia (przez odpowiednie ćwicze
nia w czasie treningu) i unikanie uderzeń wykonywanych maksymalną 
siłą w niejasnych sytuacjach. Inne sposoby zapobieżenia, to zlikwidowa
nie działających sił, a mianowicie siły R przez niewykonywanie nakładki 
i siły Fp przez wstrzymanie się od uderzenia. W tych wypadkach obec
ność tylko dwóch działających sił będzie gwarancją, że do złamania 
nie dojdzie. Trzeciej siły Fp2 zlikwidować nie można.



191

Przypadek 5.
Mecz rozegrano o mistrzostwo III ligi. Pogoda i stan boiska nie budziły 

żadnych zastrzeżeń.

Opis sytuacji: Zawodnik L. E. grając na pozycji lewego łącznika, po otrzy
maniu piłki od swojego napastnika, decyduje się na strzał na bramkę. 
Obrońca drużyny broniącej zdążył doskoczyć i przyłożyć stopę (stroną 
podeszwową) nogi ugiętej w kolanie do piłki (takie zatrzymanie dozwo
lone jest przepisami piłki nożnej). Zawodnik L. E. uderzając w zatrzy
maną piłkę wewnętrzną częścią podbicia dozna je obrażenia (ryc. 12).

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie kostki wewnętrznej nogi 
prawej — złamanie pośrednie jako następstwo zablokowania piłki po
deszwą.

e sił podczas „nakładki” dozwolonej przepisami 
(złamanie kostki wewnętrznej)

Ryc. 12. Działanie sił podczas „nakładki”

Ocena sędziego: sędzia przerwał grę po upływie pewnego czasu, zarządza
jąc wykonanie rzutu sędziowskiego.
Przyczyna złamania: przyczyną złamania był nieudany strzał na bramkę 
w sytuacji wykluczającej efekt tego uderzenia (siła R), zbyt silne uderze
nie w piłkę w danej sytuacji i niewłaściwa ocena ruchu przeciwnika.
Wnioski: Aby zapobiec złamaniom tego rodzaju należy w danej sytuacji 
stosować inny element techniki (w zasadzie nie uderzenie), zmniejszyć 
siłę uderzenia R i właściwie ocenić ruch przeciwnika. Ponieważ likwidacja 
siły FPi i Fp2 jest niemożliwa, jedynym wyjściem jest usunięcie siły R. 
Jest to możliwe przez wykonanie innego elementu techniki, a nie ude
rzenia. Zawodnik może uniknąć złamania, jeżeli zmniejszy siłę R do mi
nimum.

Zmniejszenie skutków uderzenia możemy osiągnąć również poprzez 
zmniejszenie ramienia siły r, to znaczy przez uderzenie piłki zamiast we
wnętrzną częścią podbicia, wewnętrzną częścią stopy (zgodnie z przepisa
mi). W tym wypadku moment siły (M = Pr) byłby bardzo mały lub rów
ny zeru i nie spowodowałby złamania.
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IV. Grupa złamań kości kończyn dolnych w następstwie równoczesnego 
uderzenia piłki przez dwóch zawodników

Podgrupa obejmuje 2 przypadki. Jeden dotyczy złamania kości śród
stopia, drugi złamania kostki. Z powodu różnic w ich powstaniu przepro
wadzono analizę obydwu przypadków.

Przypadek 6.

Mecz rozegrano o mistrzostwo II ligi. Pogoda i stan boiska nie budziły 
żadnych zastrzeżeń.

Opis sytuacji: W odległości około 30 metrów od bramki przeciwnika do 
skośnego podania dobiega zawodnik K. J. i z przeciwnej strony zawodnik 
drużyny przeciwnej. Zawodnik K. J. dobiega początkowo z zamiarem 
„wyłuskania” piłki, w ostatniej chwili zmienia jednak ten zamiar i ude
rza ją z maksymalną siłą zewnętrzną częścią podbicia, chcąc uderzyć piłką 
zawodnika drużyny przeciwnej, który odgrażał się do tej chwili kilkakrot
nie zawodnikowi K. J. Zamiaru tego nie udaje mu się jednak wykonać, 
gdyż równocześnie uderza piłkę z maksymalną siłą zawodnik drużyny 
przeciwnej.

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie kostki zewnętrznej nogi 
prawej — złamanie pośrednie, jako następstwo równoczesnego uderzenia 
piłki.

Ocena sędziego: sędzia przerwał grę, udzielił napomnienia zawodnikowi 
K. J. i zarządził rzut wolny.

AB

Ryc. 13. Działanie sił podczas równoczesnego uderzenia piłki zewnętrzną częścią 
podbicia i wewnętrzną częścią stopy (złamanie kostki zewnętrznej)

Przyczyna złamania: przyczyną złamania było równoczesne uderzenie pił
ki (siła R) wykonane z maksymalną siłą w sytuacji (ryc. 13), kiedy nie 
istniała konieczność zastosowania tego rodzaju uderzenia. Spowodowało to 
skręt stopy połączony z addukcją i supinacją.
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Wnioski: Złamania w tego rodzaju sytuacji można uniknąć przez likwida
cję siły R, to znaczy nie wykonywanie równoczesnego uderzenia piłki 
przez 2 zawodników. Zmniejszenie efektu uderzenia lub nawet jego cał
kowitą likwidację można osiągnąć przez zmniejszenie ramienia siły r, to 
znaczy przez uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, na przedłużeniu 
kości podudzia. Moment siły byłby wtedy bardzo mały lub równy zeru 
i nie spowodowałby złamania.

Przypadek 7.

Mecz rozegrano pomiędzy drużynami juniorów przy słonecznej po
godzie, na boisku o niezbyt równej nawierzchni.

Opis sytuacji: Prawoskrzydłowy drużyny przeciwnej prowadził piłkę po 
skrzydle, zbliżając się w okolice pola karnego minął obrońcę. Chcąc unik
nąć zagrożenia bramki, zawodnik D. J. decyduje się na zaatakowanie pra- 
woskrzydłowego, który widząc to zamierza oddać strzał. Zawodnik D. J. 
nie mając innego wyjścia decyduje się na wybicie piłki w pole. Następuje 
prawie równoczesne uderzenie piłki przez dwóch zawodników z tym, że 
zawodnik D. J. uderza piłkę w stosunkowo dużym wykroku, trafiając ją 
samym końcem podbicia. W czasie uderzenia noga postawna dodatkowo 
przesuwa się do tyłu.

Zdjęcie rentgenowskie wykazało pęknięcie trzech kości śródstopia — 
pęknięcie pośrednie, w następstwie równoczesnego uderzenia piłki.
Ocena sędziego: sędzia przerwał grę i ukarał drużynę przeciwną rzutem 
wolnym.

Przyczyna pęknięcia: przyczyną pęknięcia było technicznie błędne ude
rzenie w chwili walki o piłkę, co wywołało łamiący układ sił (ryc. 14).

sił podczas równoczesnego uderzenia piłki podbiciem 
(pęknięcie trzech kości śródstopia)

Ryc. 14. Działanie sił

13 Rocznik Naukowy WSWF
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Wnioski: Aby uniknąć tego rodzaju złamania w podobnej sytuacji należy 
zmniejszyć siłę Fu, czyli uderzyć piłkę z minimalną siłą, albo zlikwidować 
siłę R, tzn. nie dopuścić do wykonania uderzenia przez drugiego zawod
nika przez uprzedzenie jego zamiaru. Dla przeprowadzenia tego konieczne 
jest podniesienie umiejętności technicznych i prawidłowej oceny sytuacji 
przez zawodników.

V. Grupa złamań kości kończyn dolnych w następstwie naskoku na nogę 
po równoczesnym wyskoku do piłki

Podgrupa ta obejmuje 4 przypadki, które dotyczą złamań kostek i pal
ców stopy (po dwa przypadki). Jako przykład dla tej grupy podaję analizę 
złamania kostki i palców stopy.

Przypadek 8.
Mecz rozegrano o mistrzostwo III ligi. Odbywał się on przy zachmurzo

nym niebie, bezpośrednio po deszczu, w którego następstwie nawierzchnia

Ryc. 15. Działanie sił podczas
(złamanie

naskoku na kończynę dolną przeciwnika 
kostki zewnętrznej)

Opis sytuacji: Do piłki uderzonej lukiem przez skrzydłowego wyskakują 
równocześnie dwaj zawodnicy, obrońca K. T. i napastnik. Napastnik stara 
się piłkę uderzyć głową do bramki, obrońca natomiast odbić ją jak naj
dalej do bramki. Udaje się to napastnikowi, który wyskoczył wyżej, ale 
przez to też stopy obrońcy zetknęły się wcześnie z ziemią. Napastnik na
tomiast opadając później, naskakuje na nogę obrońcy (ryc. 15).

Zdjęeie rentgenowskie wykazało złamanie kostki zewnętrznej, złama
nie bezpośrednie, w następstwie naskoku na nogę K. T.
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Ocena sędziego: sędzia przerwał grę, udzielił napomnienia napastnikowi 
i zarządził wykonanie rzutu wolnego.

Przyczyna złamania: przyczyną złamania był naskok napastnika (Ft) na 
nogę obrońcy.

Wnioski: W tym przypadku siła Ft jest prostopadła do płaszczyzny ude
rzającej, co spowodowało powstanie siły bezwładności nogi opadającej (F). 
Likwidacja tego rodzaju złamań jest możliwa przez likwidowanie naskoku 
to jest siły Ft. Inne możliwości praktycznie nie istnieją, gdyż likwidacja 
siły bezwładności Fź i siły tarcia T byłaby związana z oderwaniem nogi od 
podłoża.

Przypadek 9.

Mecz rozegrano o mistrzostwo I ligi. Nawierzchnia boiska nie budziła 
zastrzeżeń, pogoda była względnie dobra.
Opis sytuacji: W tym wypadku sytuacja gry była analogiczna jak w przy
padku nr 8, z tą różnicą, że złamaniu uległ napastnik A. H. (ryc. 16).

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie kości palca stopy złamanie 
bezpośrednie w następstwie, naskoku na stopę.

Ryc. 16. Działanie sił podczas naskoku na stopę przeciwnika 
(złamanie kości palca stopy)

Ocena sędziego: brak bliższych danych dotyczących oceny przez sędziego 
wypadku.

Wnioski: Tego rodzaju złamania praktycznie zlikwidować się nie da, gdyż 
usunąć działania siły R zawodnik po naskoku (siła N) nie jest w stanie.

VI. Grupa złamań kości kończyn dolnych w następstwie rzutu 
(robinsonady) bramkarza na nogę zawodnika

«

Grupa ta obejmuje 12 przypadków. Najwięcej, bo 7 przypadków do
tyczy złamań kości podudzia, 2 — kości udowej a po 1 przypadku kości

13*
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piszczelowej, strzałkowej i kostki. Przykładów przeanalizowano 3 przy
padki — dwa dotyczą kości podudzia, jeden kości udowej.

Przypadek 10.

Mecz rozegrano pomiędzy drużynami juniorów o mistrzostwo ligi ju
niorów. Stan boiska i pogoda nie budziły zastrzeżeń.

Opis sytuacji: Do podania skierowanego przez skrzydłowego do zawodni
ka H. P. wyskoczył z minimalnym opóźnieniem oprócz zawodnika H. P. 
bramkarz drużyny broniącej. Podanie było skierowane równolegle do 
bramki i stwarzało duże zagrożenie dla drużyny broniącej, ze względu na 
wygodną pozycję strzałową zawodnika H. P. Zawodnik H. P. widząc wyj
ście bramkarza z bramki stara się oddać strzał w jak najkrótszym czasie.

Ryc. 17. Działanie sił podczas „robinsonady” bramkarza na kończynę dolną 
przeciwnika (złamanie kości udowej)

Zamiar swój wykonuje przez postawienie nogi wolnej na wysokości piłki 
(zasłaniający tym piłkę przed bramkarzem) i oddanie strzału nogą bliższą 
(lewą). Bramkarz’mając zasłoniętą piłkę decyduje się mimo to na robin- 
sonadę, trafiając tułowiem w nogę wolną powyżej kolana zawodnika H. P. 
(ryc. 17).
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Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie kości udowej — złamanie 
bezpośrednie — w następstwie robinsonady bramkarza.
Ocena sędziego: sędzia nie przerwał gry, uznał tylko bramkę strzeloną 
przez zawodnika H. P.

Przyczyna złamania: przyczyną złamania była robinsonada bramkarza na 
nogę zawodnika wykonującego strzał na bramkę w sytuacji, w której 
bramkarz nie miał żadnych możliwości przechwycenia piłki.
Wnioski: W sytuacji tej istnienie trzech sił, siły Ft zawodnika atakowa
nego, siły tarcia T i siły łamiącej Ft powoduje złamania kości udowej. 
(Siła Fix i Fiy powstanie dopiero po zetknięciu się zawodników).

Likwidacja urazu może zaistnieć przez usunięcie przyczyny, to jest 
co najmniej jednej z trzech wymienionych sił. Likwidacja siły Ft jest 
możliwa poprzez zmianę przepisów, karząc szczególnie ostro robinsonadę 
bramkarza na nogę zawodnika (usunąć bramkarza z gry i zarządzić rzut 
karny). Usunięcie siły T jest możliwe poprzez ugięcie nogi w kolanie 
i utrzymanie jej w powietrzu. Likwidacja siły F, jest niemożliwa.

Przypadek 11.
Mecz rozegrano o mistrzostwo ligi juniorów. Mecz odbywał się przy 

chłodnej pogodzie, bezpośrednio po deszczu, co spowodowało, że na
wierzchnia boiska była błotnista.

Ryc. 18. Złamanie kości podudzia w wyniku „robinsonady” bramkarza
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Opis sytuacji: W okolicy pola karnego lewoskrzydłowy podprowadził piłkę 
na odległość około 6 m od linii bramkowej. Następnie dośrodkowaniem 
starał się podać piłkę zawodnikowi W. H., który grał na pozycji lewego 
łącznika. Zawodnik W. H. z zamiarem oddania strzału „z woleja” na bram
kę przeciwnika dobiegł do piłki, lecz na błotnistym boisku pośliznął się 
i minął się z dośrodkowaną piłką. Do tej piłki wybiegł równocześnie bram
karz, który minął się również z piłką. Ponieważ bramkarz wykonał jednak 
robinsonadę, wylądował na opuszczającej się nodze W. H., którą ten za
mierzał uderzyć piłkę. Uderzenie nastąpiło na nogę lekko zgiętą w kolanie.

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie obu kości podudzia nogi 
prawej (ryc. 18) •— złamanie bezpośrednie w następstwie robinsonady 
bramkarza.

Ocena sędziego: sędzia nie przerwał gry, uznał tylko bramkę strzeloną 
bezpośrednio po wypadku przez trzeciego zawodnika.
Przyczyna złamania: przyczyną złamania była brutalna gra bramkarza 
(Fz), który rzucił się na nogę zawodnika W. H. Zły stan boiska winien 
być brany pod uwagę i przez bramkarza, nie powinien zaś stanowić dla 
niego usprawiedliwienia.
Wnioski: Ilość urazów tego rodzaju można zmniejszyć lub im zapobiec 
przez karanie brutalnej gry (bramkarz ma prawo robinsonować wyłącz
nie na piłkę, nie czyniąc szkody napastnikowi), szczególnie baczne sędzio
wanie na trudnym terenie (śliskie boisko) oraz wyplenienie w klubach dą
żenia do zwycięstwa nawet kosztem zdrowia zawodnika (najczęściej dru
żyny przeciwnej).

Rozpatrując siły mające wpływ na tego rodzaju złamania należy po
wiedzieć, że w tym przypadku istnieje praktycznie możliwość likwidacji 
tylko jednej z trzech łamiących sił, a mianowicie siły Ft (ryc. 19). Stwa-

Ryc. 19. Działanie sił podczas „robinsonady” bramkarza na kończynę dolną 
przeciwnika (złamanie kości podudzia)
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rza to szczególne niebezpieczeństwo dla podobnych sytuacji. Siły Fi zlik
widować nie można bez działania siły T, brak działania siły T spowodo
wałby upadek zawodnika na kolano, co jest również sytuacją grożącą 
obrażeniem.

Przypadek 12.

Mecz rozegrano o mistrzostwo II ligi. Mecz rozegrano podczas zimna, 
przy padającym deszczu, na boisku śliskim i nierównym.

Opis sytuacji: Do piłki podanej „w uliczkę” wystartował zawodnik P. J. 
i obrońca drużyny przeciwnej. Piłka uderzając o płytę boiska trafiła w ka
łużę, w wyniku czego dostała dodatkowy poślizg, przy którym zmieniła 
kierunek lotu i ominęła obrońcę. Wykorzystuje to zawodnik P. J., który 
znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Ten ostatni, chcąc zapo
biec strzałowi na bramkę, wybiega z niej naprzeciw zawodnikowi P. J.,

Ryc. 20. Złamanie kości podudzia z odłamkiem pośrednim w wyniku „robinsonady” 
bramkarza
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który decyduje się na minięcie z piłką bramkarza. W chwili, kiedy był 
już z boku bramkarza, ten rzuca się na nogę zawodnika P. J. w sytuacji, 
kiedy piłka była już poza zasięgiem jego ramion.

Zdjęcie rentgenowskie wykazuje złamanie obu kości podudzia z od
łamkiem pośrednim nogi prawej — złamanie bezpośrednie w następstwie 
robinsonady bramkarza (ryc. 20).
Ocena sędziego: sędzia przerwał grę i zarządził wykonanie rzutu karnego. 

Przyczyny złamania i wnioski są podobne jak w wypadku 11.

VII. Grupa złamań kości kończyn dolnych w następstwie upadku 
poruszającego się po boisku zawodnika

Grupa powyższa obejmuje 7 przypadków. Cztery dotyczą złamania 
kostek, dwa — złamania kości śródstopia, jeden — złamania kości strzał
kowej. Jako przykład przytaczamy złamanie obydwóch kostek.

Przypadek 13.

Mecz rozegrano o mistrzostwo III ligi. Mecz odbywał się w nieodpo
wiednich warunkach. Boisko było częściowo pokryte śniegiem i lodem, 
a w niektórych miejscach stały kałuże wody.

Ryc. 21. Szkic akcji, w której wyniku zawodnik atakowany doznał złamania 
obydwu kostek

Opis sytuacji: Podanie środkowego obrońcy z pola bramkowego do zawod
nika B. L., stojącego w przodzie, na polu karnym. W celu odebrania piłki 
zawodnikowi B. L. wystartował do niej napastnik drużyny przeciwnika. 
Zawodnik B. L. był niemal odwrócony tyłem do kierunku podania i chciał 
uprzedzić przeciwnika podając w ten sposób, aby nie uderzyć go piłką. 
Zdecydował się więc na podanie wewnętrzną częścią stopy lewej na ze
wnątrz. W momencie wykonywania podania zostaje popchnięty przez na
pastnika drużyny atakującej. W wyniku tego stracił równowagę, przy 
czym nastąpił skręt nogi postawnej prawej i upadek (ryc. 21).



201

Zdjęcie rentgenowskie wykazało złamanie obydwu kostek nogi pra
wej — złamanie pośrednie, w następstwie pchnięcia, skrętu nogi postaw
nej i upadku zawodnika L. B.

Ocena sędziego: sędzia nie przerwał gry.

Przyczyna złamania: jednym z czynników powodujących złamanie była 
zlodowaciała skorupa pokrywająca pewną część boiska, na skutek czego 
korki butów głęboko wbiły się w lód. Dozwolone przepisami pchnię
cie (Fu) spowodowało ruch obrotowy ciała zawodnika (Mź — Mu), który 
przy unieruchomionej stopie (MT) spowodował złamanie kostek (ryc. 22).

Ryc. 22. Działanie sił podczas złamania obydwu kostek

Wnioski: Nie wolno dopuszczać do gry na zlodowaciałym boisku. Podczas 
gry w normalnych warunkach nie byłoby blokady stopy (MT), a więc 
i złamania kostek.

OMÓWIENIE

We wstępnych rozdziałach niniejszej pracy wykazano, że piłka nożna 
należy do dyscyplin sportowych, w której zagrożenie urazowe zawodni
ków jest znaczne, a z uwagi na jej popularność straty społeczne są dość 
poważne.

Danymi liczbowymi opartymi na materiale z dużej części naszego 
kraju scharakteryzowano rodzaje obrażeń lekkich i ciężkich, a zgodnie 
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z tematyką pracy — dokładnie naświetlono sprawy dotyczące złamań 
kości kończyn dolnych.

Zagadnienie urazowości w piłce nożnej jest przedmiotem często poru
szanym w piśmiennictwie. Własne dane autora oparte na licznym mate
riale, pozwoliły na dokonanie porównawczego zestawienia z podobnymi 
obliczeniami licznych autorów cytowanych w pracy.

Każdy, kto chociaż raz obserwował mecz piłki nożnej między druży
nami równorzędnymi, o wysokim stopniu wyszkolenia techniczno-taktycz- 
nego ■— a z takich zebrano głównie materiał do niniejszej pracy — z pew
nością dostrzeże, że akcja gry z dużą szybkością przenosi się na różne 
miejsca boiska. Nie wszyscy jednak zawodnicy równie często ulegają obra
żeniom.

Dynamika gry, walka o zwycięstwo w bezpośrednim starciu stwarza 
tak różne sytuacje, że mogą się zdarzyć obrażenia, w tym i złamania 
kości kończyn dolnych. Chodzi jednak o to, aby uniknąć ich tam, gdzie 
to możliwe, bez umniejszenia dynamiki i emocji, jaką odznacza się ta 
piękna dyscyplina sportowa.

Analiza zebranego materiału wskazuje na te możliwości. Sprawa na
leżytego wyszkolenia technicznego zawodników nie wymaga uzasadnienia. 
Liczne przypadki opisane w pracy, jako główną przyczynę obrażeń wska
zują braki wyszkolenia technicznego.

Dokładniejszego rozważenia wymagają przepisy gry. Analiza wyka
zała, że złamania kości kończyn dolnych najczęściej zdarzają się w wy
padku „nakładki” i robinsonady bramkarza. Sprawa przylegania pięty 
stopy blokującej czy też zgięcia kończyny w stawie kolanowym przy na
kładce oraz robinsonada ułatwiają sędziemu popełnianie błędów, a za
wodnikom -— rozmaitych uchybień. Materiał pracy ilustruje liczne błędy, 
których z pewnością nie można przypisać jedynie subiektywnej ocenie 
sędziego. Przepisy wymagają dokładniejszego uzupełnienia tych szcze
gółów w § 12. Z drugiej znów strony sędzia jest w stanie właściwie ocenić 
sytuację, jeśli znajduje się blisko akcji. Boisko zaś jest tak duże, a piłka 
jest przenoszona na różne jego miejsca tak szybko, że chcąc wypełnić 
ten warunek nie pozostaje- chyba nic innego, jak wprowadzić dwóch 
sędziów, podobnie jak to ma miejsce na meczu koszykówki.

Pozostaje jeszcze do poruszenia delikatny i trudny problem świado
mego czy przypadkowego działania urazowego zawodnika („winowajcy”). 
Sprawę tę zawęzi spełnienie wyżej omówionych warunków (nawierzchnia 
boiska i pogoda, wyszkolenie techniczne, dwóch sędziów na boisku). Cał
kowite zaś wyeliminowanie złośliwego działania zawodnika wymaga uzu
pełnienia przepisów klauzulą, że jeśli w wyniku takiego postępowania 
dojdzie do ciężkiego obrażenia, zawodnik winien być ukarany całkowitą 
lub długotrwałą dyskwalifikacją.

Jako czynnik zapobiegawczy wymaga tu podkreślenia sprawa wycho
wania zawodników, często niedoceniana w klubach sportowych.
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Wreszcie trzeci — nie uwzględniony dotychczas czynnik — to wła
ściwy dobór zawodników. Piłka nożna ze względu na dużą dynamikę 
ruchu wymaga szybkiej orientacji. W kwalifikowaniu zatem do uprawia
nia piłki nożnej należy uwzględnić wyniki odpowiednich badań psycho
technicznych.

Analiza dość licznego materiału złamań kości kończyn dolnych wy
kazała najczęstsze przyczyny tych wypadków. Uwagi dotyczące zapobie
gania wymagają przed wprowadzeniem ich w życie — a zwłaszcza do
tyczące przepisów — szerszej dyskusji w gronie specjalistów. Wydaje się, 
że wprowadzenie ich sprawi, że ta piękna dyscyplina sportowa ściągająca 
na stadiony setki tysięcy widzów nie zmieni swego charakteru, a stanie 
się grą bezpieczną dla zawodników.

WNIOSKI

1. Złamania kości kończyn dolnych według materiału własnego autora 
stanowią 23,7% obrażeń ciężkich, którym ulegają piłkarze.

2. Złamania kości kończyn dolnych u piłkarzy powodują średnio 
6-miesięczną przerwę w uprawianiu sportu. Około 13% piłkarzy w wy
niku obrażenia jest niezdolnych do dalszego uprawiania piłki nożnej.

3. Około 79% złamań kości kończyn dolnych zdarza się w okolicy pola 
karnego.

4. Naruszanie przepisów gry i niewłaściwe sędziowanie są głównymi 
przyczynami złamań kości kończyn dolnych.

5. Duży wpływ na powstawanie obrażeń posiada niesprzyjająca po
goda i zły stan boisk. Według własnych danych autora aż w 45,7% przy
padkach pogoda i boisko były „współtwórcą” złamania kości kończyn 
dolnych.

6. Dla zapobiegania złamaniom kości kończyn dolnych należy:
a. zwrócić większą uwagę na problemy wychowawcze i kulturę 

gry zawodników;
b. podnieść sprawność i wyszkolenie techniczne zawodników;
c. podnieść wymagania egzaminacyjne warunkujące przyznawanie 

uprawnień sędziowskich;
d. uzupełnić i zmienić niektóre przepisy gry w piłkę nożną, doty

czące gry niedozwolonej i sposobu sędziowania.
7. Szczegółowego opracowania i nowelizacji wymagają problemy re

gulaminu gry, które można by nazwać „przepisami bhp” w piłce nożnej.
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COflEPlKAHHE

AHAJIH3 IIPHHMH IIEPEJIOMOB KOCTEH HHJKHHX KOHEHHOCTEH 
y OYTBOJIHCTOB BO BPEMfl HrPbl B CYTBOJI

CbyTÓCJI HBJIHCTCII OflHHM H3 BHflOB CIIOpTa, B KOTOpoM BOBHHKaeT ÓOJIblUOe KOJIH- 
HecTBO TpaBM, b nepejioMbi KocTeft hhjkhhx KOHegHocTefi CTaHOBHT Hafióojiee ce- 
pbeaHbie noBpetKfleHHH, BCTpeiaeMbie y cjjyTÓojinicroB.
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Ha ocHOBe aHajiH3a 6ho h naTOMexaHHKH 67 cjiyuaeB nepejioMOB KOCTeft hhjkhhx 
KOHeHHOCTefi, 250 aHKer, onpocoB cjjyTÓoJiHCTOB h KJiHHHHecKoro Maiepaajia boghh- 
KaeT, qiro:

1. IlepejioMbi koctch hhhchhx KOHeiHOCTefi Ha ocHOBe coócTBeHHoro MarepHajia 
CTaHOBHT 23,7% TJDKejibix noBpesKfleHHH, KOTopbie BCTpe<iaioTca y 4>yT6oJincTOB.

2. IlepejioMbi KocTeii hh)hhhx KOHenHocTeft y cjDyrÓojiHCTOB Bbi3biBai0T b cpe^neM 
6-MecHHHbifi nepepMB b TpeHupoBKe SToro BH^a cinopTa. 13% (J>yi'óo,TrHCTOB BCJieflCTBHe 
noBpesKfleHHH HecnocoSubi k flajibHefiniHM 3aHHiHHM c[)y'rf?ojioM.

3. Okojio 79% nepejioMOB KOCTeft hhjkhhx KOHenHocTeft cjiynaeica b ofijiacTH 
impacjmoH iMomann.

4. HapymeHue npaBHji nrpbi h HęyMecTHoe cy^eficTBO hbjihiotch rjiaBHbiMH ripn- 
HHHHMH nepejIOMOB KOCTCH HH5KHHX KOHCJUOCTCH.

5- Bojibiiioe BjiHHHHe Ha B03HHKH0BeHHe noBpejKueHHM HMeioT njioxaa noro«a 
H njioxoe cocTOHHHe <J>yT6ojił>Horo hojih. Ha ocHOBaHim coScTBCHHoro MaTepnajia 
b 45,7% cjiyaaeB norofla h cocTOHHHe (JjyTÓojibHoro hojih hbjihjihcb „flonojiHHTejibHOM 
npHHHHoii” nepejioMa KOCTeił hhjkhhx KOHeaHocTefi.

6. /Jjih npeflOTBpameHHH nepejioMOB kocTeft HHMtHHX KOHCtHOCTeił cjienycr:
a) oópaTHTb Sojibmee BHHMaHHe Ha Bonpocbi BocnHTaHHH u KyjibTypy Hrpbi 

4>yT60JIHCTOB;
6) inoflHHTb Ha BbicmHH ypoBenb (JiHSHHecKyio u TexHHHecKyio nojiroTOBKy 

(JjyrfioJiHCTOB;
b) nOBbICHTb 3K3aMeHaiIH0HHbie TpeÓOBaHHH, KOTOpbie HBJIHIOTCH OCHOBOH npji- 

CBoeHHH ssaHHH cyflbH no 4>yr6ojiy;
r) flonoJiHHTb h H3MeHHTb HeKOTopbie npaBHJia nrpbi b cpyTSoji, KacaioiH,neca 

aanpemeHHOH nrpbi u cy^eftCTBa.
7. noflpoóHOH pa3pa6oTKH h HSMeneHHH TpefiyiOT Te ycTaBbi nrpbi, KOTopbie 

mojkho Ha3BaTb „npaBHJiaMH SesonacHocTH u rnrneHbi” b cjjyTÓojie.

SUMMARY

THE ANALYSIS OF THE CAUSES OF BONĘ FRACTURES 
IN THE LOWER LIMBS OF FOOTBALLERS PLAYING FOOTBALL

Football belongs to the most „injurious” branches of sport, the bonę fractures 
in the lower limbs being one of the worst injuries occuring in playing football.

It results from the bio- and pathomechanic analysis of 67 cases of bonę fractures 
in the lower limbs of players as well as from 250 inąuiries and interviews with 
footballers and clinical studies that

1. according to our data such cases amount to 23,7% of all the serious injuries 
suffered by footballers;

2. bonę fractures in the lower limbs cause usually a 6 months break in the 
player’s activity. About 13% of players are unable to play football in conseąuence 
of that injury;

3. about 79% of such bonę fractures take place in the penalty area;
4. rule infraction and referee’s errors are the main cause of those injuries;
5. bad weather and the eondition of the football field have a remarkable influence 

on bonę fracture acc’dents. According to our data as much as 45,7% of those injuries 
were caused chiefly by bad weather conditions and poor playground soil;

6. In order to avoid bonę fractures in the lower limbs of footballers it would be 
desiderable
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a) to pay morę attention to the educational problems and fair conduct of players;
b) to raise both the efficiency and the technical instruction of players,
c) to increase the demands in referee’s examinations,
d) to complete and change some of the rules concerning football refereeing and 

unfair play.
The rules concerning security and hygiene in footbaU ought to be modernized 

and worked out minutely.



WYZSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

ROCZNIK NAUKOWY T. III

RYSZARD KUBICA

RÓWNOCZESNE BADANIA PRZEPŁYWU KRWI W KOŃCZYNIE 
PRACUJĄCEJ I POZOSTAJĄCEJ W SPOCZYNKU

Z Zakładu Fizjologii Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Kierownik Zakładu: prof. dr Jerzy Kaulbersz

Zagadnienie reaktywności naczyń obwodowych, rozpatrywane wszech
stronnie przez wielu autorów, wydaje się bardzo istotne dla wyjaś

nienia prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów będących w sta
nie czynnym. Niezgodność poglądów dotyczących reakcji naczyniowych 
w tkance mięśniowej na działanie adrenaliny [Grant, Pearson — 31, Biil- 
bring, Burn — 14, Allen, Barcroft, Edholm — 2, Celander — 15, Garbuliń- 
ski, Popadiuk, Buła — 29, De La Lande, Whelan — 21], jak również istnie
nie „nieswoistych” reakcji układu krążenia na bodźce stosowane w koń
czynie „izolowanej” [Garbuliński, Buła — 28], itp., wskazują na koniecz
ność dalszego eksperymentowania nad reagowaniem naczyń mięśniowych 
w poszczególnych okolicach ciała.

Mechanizmy regulujące rozmieszczenie krwi, w związku ze swym bar
dzo skomplikowanym charakterem, trudne są niejednokrotnie do sprecy
zowania, jeśli chodzi o interpretację zmian przekrwienia badanych części 
ciała. Wiążące się często z tymi zmianami przestrojenie funkcji nieraz 
bardzo odległych narządów powoduje, że problem ten staje się niezwykle 
interesującym i ważnym ogniwem w wyjaśnianiu różnorodnych reakcji 
organizmu jako całości. Szczególnie jaskrawo występuje on w całokształ
cie zmian adaptacyjnych związanych z doskonaleniem koordynacji we
wnątrzustrojowej pod wpływem systematycznych ćwiczeń fizycznych.

Scripture, Smith, Brown [71], Davis [20], a następnie Slater-Hammel 
[75], Hellebrandt [35], Hodgkins [40], Hellebrandt, Waterland [36] zauwa
żyli pozytywne efekty treningowe siły i wytrzymałości w kończynie „spo
czywającej” pod wpływem systematycznych ćwiczeń wykonywanych 
kończyną drugostronną.

Sieczenow [72] w jednej ze swoich ostatnich prac stwierdził, że proces

14 Rocznik Naukowy WSWF
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restytucji zmęczonych mięśni kończyny górnej przebiega znacznie szyb
ciej wtedy, gdy w okresie odpoczynku wykonuje pracę niezmęczona ręka 
przeciwległa. Fakt ten został potwierdzony między innymi przez Krestow- 
nikowa [46] i Kozłowskiego [45].

Szeroko rozpatrywane są również ostatnio korzystne wpływy ćwiczeń 
fizycznych zdrowych kończyn na skracanie okresu powrotu do normalnej 
funkcji innych np. unieruchomionych w gipsie, jak również na przebieg 
rehabilitacji porażonych części ciała w różnych jednostkach neurologicz
nych jak hemiplegia, paraplegia, choroba Heine-Medina, itp. We wszyst
kich wyżej wymienionych procesach zmiany ukrwienia są niewątpliwie 
jednym z ważniejszych mechanizmów warunkujących pozytywny efekt 
ćwiczeń fizycznych, na co wskazywać mogą stwierdzone przez Webera [80] 
a następnie Nowakowską [58] i Cepurską [16] zmiany ukrwienia bada
nych kończyn pod wpływem ruchów (wysiłek dynamiczny), jak też utrzy
mywania zwiększonego napięcia (wysiłek statyczny) innych kończyn. 
Trudno jest jednak przeprowadzić pełniejszą interpretację tych zmian bez 
powiązania ich z równoczesnymi wahaniami ukrwienia zachodzącymi 
w kończynie pracującej. Dlatego też celowe wydawało się przeprowadze
nie równoczesnych, porównawczych badań przepływu krwi w kończy
nach: pracującej i pozostającej w spoczynku.

Do najczęściej stosowanych sposobów pomiaru przepływu krwi w spo
sób pośredni należy metoda pletyzmograficzna, która pozwala oceniać 
ukrwienie na podstawie zmian objętości badanych części ciała. Metoda ta 
wprowadzona przez Buissona [13] udoskonalona przez Mosso [56] i in
nych, została następnie zmodyfikowana na sposób bardziej wymierny 
przez Brodie i Russella [11]. Znalazła ona zastosowanie zwłaszcza do po
miarów przekrwienia powysiłkowego [Grant — 30, Bauer, Imig — 8, Van- 
derhoof, Imig, Hines — 77 i inni], przekrwienia reaktywnego (po długo
trwałym wyłączeniu krążenia krwi) — [Coles, Cooper — 18, Blair, Glo- 
ver, Roddie — 10, Abramson, Tuck, Bell, Mitchel, Zayas — 1], jak rów
nież do badania wpływu środków farmakologicznych i hormonów [Grant, 
Pearson — 31, Barcroft, Cobbold — 4, De La Lande, Whelan — 21 i innij 
oraz zmian stężenia O2 i CO2 (Black, Roddie — 9, Klimek — 44] na reak
cje naczynioruchowe.

Landowne, Katz [48], Kerslake [43], Barnett [7], Greenfield [32], Pat- 
terson, Shepherd [62], Wallace [78], jak również Conrad i Green [19] wy
kazali przydatność i dużą dokładność okluzyjnej metody pletyzmograficz- 
nej do pomiarów przepływu krwi przez kończyny, a Grant [30] oraz 
Bauer, Imig [8] do rejestracji ukrwienia kończyn wykonujących wysiłek 
fizyczny, głównie statyczny.

W związku z pozytywną opinią powyższych autorów sposób ten zasto
sowano w niniejszej pracy do równoczesnych pomiarów przepływu krwi 
w obydwu kończynach górnych, z których jedna wykonywała wysiłek 
fizyczny o charakterze statycznym.
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METODYKA

Badania przeprowadzono w Zakładzie Fizjologii WSWF Kraków na 
24 studentach tej uczelni. Dokonano ogółem 150 obserwacji; które obej
mowały trzy rodzaje prób:

I. Wysiłek statyczny kończyny prawej (ręka drugostronna w spoczyn
ku) w naturalnych warunkach krążeniowych obydwu kończyn.

II. Pięciominutowe zatrzymanie przepływu krwi w kończynie prawej 
(w spoczynku) przy zachowaniu normalnych warunków ukrwienia koń
czyny przeciwległej.

III. Wysiłek — jak w próbie pierwszej — odbywał się w warunkach 
wyłączonego krążenia w kończynie pracującej przy zachowaniu przepły
wu krwi w kończynie drugostronnej.

W czasie wszystkich prób rejestrowano przepływ krwi, ruchy odde
chowe klatki piersiowej za pomocą torakografu oraz w próbach I i III czas 
trwania wysiłku.

Do oznaczania przepływu krwi przez kończyny stosowano, jak już 
wyżej wspomniano, metodę okluzyjnej pletyzmografii, wprowadzoną przez 
Brodie i Russella [11], a przystosowaną w 1909 r. przez Hewletta i van 
Zwaluwenburga [38] do pomiarów przepływu krwi przez kończyny. Ko
lejne ulepszenia tej metody badań wykonali Lewis i Grant [50], Kerslake 
[43], Greenfield [32], Imig, Suftin, Hines [41], Wcisło [79] i inni. Metoda 
ta polega na rejestrowaniu krótkotrwałych zastoin żylnych, uzyskiwa
nych za pomocą mankietu powietrznego zakładanego na ramię, w którym 
utrzymuje się przez krótki okres czasu ciśnienie w granicach 65—85 mm 
sł. Hg, eliminując w ten sposób odpływ żylny, nie naruszając jednak do
pływu tętniczego. Obrzmienie kończyny występujące w tym czasie jest 
wyrazem objętości krwi, jaka dopłynęła do tej części ciała podczas sto
sowania okluzji. W celu wywoływania rytmicznych, krótkotrwałych za
stoin żylnych (trwających 5 sekund) w odstępach 15-sekundowych, stoso
wano automatyczną aparaturę własnej konstrukcji (ryc. 1).

Pięciosekundowe okluzje odpływu żylnego dają według Kerslake’a 
najkorzystniejszą ocenę przepływu krwi, z możliwością powtarzania ich 
co 10 sekund bez obserwowania zakłóceń w rejestracji tego parametru. 
Spostrzeżenia te wydają się zgodne z badaniami Sofronowa [76], który 
obserwował odpływ krwi przez wewnątrzkostne naczynia do dużych żył 
stwierdzając, że szybkość tego odpływu jest wprost proporcjonalna do 
wielkości wypełnienia krwią kończyny i żylnego ciśnienia zastoinowego. 
Niekorzystne byłoby zatem stosowanie dłuższych czasów okluzji.żylnej, 
gdyż wówczas dochodziłoby do większego wypełnienia kończyny i do 
wyższego ciśnienia żylnego, co powodować by mogło niewłaściwą ocenę 
przepływu krwi.

Aby uniknąć „nagłej” fazy artefaktu okluzyjnego obserwowanej przez 
Landowne i Katza [48] oraz Conrada i Greena [19], mankiet na ramię za-

14*
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kładano w sposób polecany przez dwu ostatnich autorów — brzeg dy- 
stalny mankietu bardziej napięty niż proksymalny. Ciśnienie okluzyjne 
w mankietach wynosiło 75—85 mm słupa rtęci. Landowne i Katz oraz 
Conrad i Green nie stwierdzili zakłóceń w przepływie arterialnym w du
żym zakresie stosowanych ciśnień okluzyjnych aż do wielkości ciśnienia 
rozkurczowego; wyższe ciśnienie okluzyjne jest wskazane zwłaszcza przy 
spodziewaniu się wysokich wartości ciśnienia żylnego. Wstępne badania 
własne nie wykazały różnic pomiarowych przepływu krwi w zakresie od 
50—85 mm słupa Hg.

1 rbmpa tłocząca powietrze

2. Zbiornik sprężający
5. Zawory regulujące 

rytmiczność i c-iSriienie 
powietrza dopływającego 
do mankietów

4.TorakograF
5- Skala dynamometyu

Ryc. la. Schemat automatycznej aparatury stosowanej do badań obwodowego 
przepływu krwi.

Pompa ssąco-tłocząca (1) podaje powietrze do zbiornika sprężającego (2), w którym 
znajduje się zawór regulujący ciśnienie. Ze zbiornika powietrze dostaje się do dwu 
zaworów: (Zl) przekazującego rytmicznie sprężone powietrze do mankietów i (Z2) 
regulującego ciśnienie powietrza skierowanego do mankietów. Zawory sterowane 
są krzywkami napędzanymi silnikiem elektrycznym przez przekładnię ślimakową (3), 

których dokładny schemat przedstawia ryc. Ib (s. 213)

Wysiłek zginaczy palców polegający na statycznym ściskaniu dyna- 
mometru wbudowanego do prawego pletyzmografu, stosowano do mo
mentu wystąpienia objawów zmęczenia (próg zmęczenia wg Samsona — 
70). Na podstawie badań wstępnych okazało się, że zbyt duże obciążenia 
powodowały szereg artefaktów oraz znaczne skrócenie czasu obserwacji, 
co uniemożliwiało dokonanie odpowiedniej ilości pomiarów przepływu 
krwi. Stosowaniu małych obciążeń towarzyszyły objawy bólowe wystę
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pujące przed progiem zmęczenia, (zgodnie z wynikami badań Mc Ardle, 
Verel — 52) oraz przedłużający się czas eksperymentu. W związku z po
wyższym najkorzystniejsze okazało się obciążenie wynoszące 30% siły 
maksymalnej dowolnej (30% smd).

Badania odbywały się w pozycji siedzącej w temperaturze otoczenia 
20°-—22 °C. Aby wyeliminować ewentualne ruchy kończyny w stosunku 
do pletyzmografu, co powodowałoby nieczytelność i niedokładność zapisu, 
stosowano podpórki pod wyrostki: rylcowaty i łokciowy kości łokciowej.

silnik.

Ryc. Ib

Próbę rozpoczynano od założenia torakografu oraz umieszczenia oby
dwu kończyn (dłoń wraz z przedramieniem) w oddzielnych pletyzmogra- 
fach zawieszonych balistycznie, które wypełniano wodą o temperaturze 
32°—34 °C. Pierwszym pomiarem każdego badania było określenie siły 
maksymalnej dowolnej zginaczy palców (największa wartość z trzech ko
lejnych pomiarów) za pomocą dynamometru sprężynowego. Przez kolejne 
15—20 minut rejestrowano w spoczynku kilkakrotnie przepływ krwi rów
nocześnie w obydwu kończynach górnych i wyrażano go w ml na 100 ml 
tkanki na minutę. Po ustaleniu się wartości spoczynkowych przystępo
wano do właściwej próby.
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W czasie próby pierwszej oznaczano zachowanie się przepływu krwi 
w obydwu kończynach górnych przed, w czasie i po wysiłku, czas trwania 
pracy w sekundach oraz rejestrowano ruchy oddechowe klatki piersiowej 
(ryc. 2).

W okresie powysiłkowym mierzono przepływ krwi nieprzerwanie 
przez pierwsze 5 minut a następnie w 10, 13, 15 i 17 minucie od momentu 
wystąpienia objawów zmęczenia. Po tym okresie przepływ krwi wracał 
do wielkości spoczynkowych.

Ryc. 2. Torakogram i pletyzmogramy w czasie próby pierwszej.
Od góry: torakogram, pletyzmogramy prawej i lewej kończyny, sygnał Depreza 

oraz odcinki czasu co 5 sekund
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Ryc. 3. Torakogram i pletyzmogramy w czasie próby drugiej.
Od góry: torakogram, pletyzmogram prawej kończyny, pletyzmogram lewej kończyny, 

sygnał Depreza, odcinki czasu co 5 sekund
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W próbie drugiej po oznaczeniu spoczynkowego przepływu krwi 
w obydwu kończynach górnych, stosowano pięciominutowe zatrzymanie 
krążenia w kończynie prawej (w spoczynku) przez utrzymywanie w man
kiecie założonym na ramię ciśnienia w wysokości 210—230 mm słupa Hg 
(zgodnie z Royce — 68). W tym czasie odbywał się ciągły pomiar prze
pływu krwi w kończynie drugostronnej (ryc. 3).

Po przywróceniu normalnych warunków krążenia poziom przepływu 
rejestrowano w obydwu kończynach górnych nieprzerwanie przez pierw
sze 3 minuty i następnie w piątej, siódmej i dziesiątej minucie.

Próba trzecia przebiegała w sposób podobny do próby pierwszej. Róż
nica polegała na tym, że wysiłek odbywał się w warunkach wyłączonego 
krążenia, a więc w warunkach ischemii, w związku z czym przepływ krwi 
w tym czasie mierzono tylko w kończynie spoczywającej (ryc. 4).

Częstość tętna obliczana była z fali tętna na pletyzmogramie w 10-se- 
kundowych odcinkach przed, pod koniec i po wysiłku.

Ryc. 4. Torakogram i pietyzmcgramy w czasie próby irztcńj.
Od góry: torakogram, pletyzmogram prawej kończyny (widoczny okres wyłączenia 
krążenia równy czasowi trwania wysiłku — 185 sekund), pletyzmogram lewej 

kończyny, sygnał Depreza, odcinki czasu co 5sek.

WYNIKI

Analiza wyników obejmowała:
1. przepływ krwi w ml/100 ml tkanki/minutę;

a) przepływ spoczynkowy,
b) przyrost przepływu krwi w czasie wysiłku — różnica między wiel

kością przepływu w końcowej fazie wysiłku a przepływem spoczyn
kowym,



c) przyrost przepływu po wysiłku — różnica między maksymalną 
wielkością przepływu powysiłkowego a przepływem w końcowej 
fazie wysiłku,

d) całkowity przyrost przepływu — różnica między maksymalnym 
poziomem przepływu w czasie próby a przepływem spoczynkowym,

2. częstość i amplitudę fali tętna;
3. torakogram;
4. czas trwania wysiłku do progu zmęczenia (w próbach: I i III). 

Wyniki obserwacji przedstawiono w kolejności prób.

Próba I

Analiza przepływu krwi w kończynie wykonującej wysiłek fizyczny (pra
wej) wykazała, że ukrwienie tej części ciała nie przebiega jednolicie. Moż
na bowiem wyróżnić trzy grupy osobników reagujących swoiście na wy
konywaną pracę statyczną.

Grupa 1. (9 osobników) odznacza się najniższymi wartościami przepływu 
krwi w warunkach spoczynkowych: 3,71 ml/100 ml tk./minutę. W czasie 
wykonywania wysiłku dochodzi u tych osobników do stałego progresyw
nego wzrostu przepływu osiągającego pod koniec pracy: średnio 5,94 ml/

Ryc. 5. 1, 2, 3 — krzywe przepływu krwi w kończynie wykonującej wysiłek statyczny, 
wykreślone na podstawie średnich. Obrazują one charakter zmian naczyniowych 
w trzech wyodrębnionych grupach badanych (objaśnienie w tekście). Sp — wartości 

przepływu spoczynkowego
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100 ml tk./minutę. Maksymalny przepływ przypada jednak na około 40 se
kund po ukończeniu wysiłku i wynosi średnio 9,46 ml/100 ml tk./minutę. 
W następnym okresie poziom ukrwienia stopniowo się zmniejsza osiąga
jąc po 13 do 15 minutach wielkość przepływu spoczynkowego (ryc. 5).

Grupę 2. (11 badanych) cechują średnie wartości przepływu spoczynkowe
go: 4,37 ml/100 ml tk./minutę. W początkowej fazie wysiłku — 15 do 
20 sek. — przepływ krwi ulega zmniejszeniu średnio o 0,74 ml/100 ml 
tk./min., po czym obserwuje się stopniowy jego wzrost aż do wielkości 
średnio 5,99 ml/100 ml tk./minutę. Największy przepływ krwi przypada 
w tej grupie na okres około 40—60 sekund po ukończeniu wysiłku i wy
nosi średnio 9,27 ml/100 ml tk</minutę. Poziom spoczynkowy osiągnięty 
zostaje w 13—15 minut po wystąpieniu progu zmęczenia (ryc. 5).

Grupa 3. (4 badanych), najmniej liczna z omawianych grup, posiada naj
większe wartości przepływu spoczynkowego średnio 5,54 ml/100 ml tk./mi
nutę. Charakterystyczną cechą przepływu u osób wchodzących w skład tej 
grupy jest początkowo znaczne jego obniżenie o około 1,56 ml/100 ml 
tk./min. z następowym zwiększeniem aż do poziomu 5.42 ml/100 ml tk./mi
nutę, która to wartość nie przekracza wielkości przepły
wu spoczynkowego. Szczytowe przekrwienie przypadające na 40 
do 60 sek. po przerwaniu wysiłku wynosi średnio 10,80 ml/100 ml tk./mi
nutę, stanowiąc najwyższą wartość przepływu powysiłkowego w omawia
nych grupach (ryc. 5).

Porównując średnie wielkości przepływu uzyskane w końcowej fazie 
wysiłku o względnie równym natężeniu przez badanych wyżej wymienio
nych grup, zauważyć można nieznaczne różnice (statystycznie nieistotne) 
w poziomie ukrwienia wysiłkowego, co przy niejednakowych wartościach 
przepływu spoczynkowego wskazuje na różne pod względem wielkości 
przyrosty przepływu krwi w czasie wykonywanej pracy.

Współczynnik korelacji liniowej (r) między przepływem spoczynko
wym a przyrostem przepływu w czasie wysiłku (tab. I), wskazuje na ści
słą zależność analizowanych danych w stosunku odwrotnym (ujemna war
tość r); czyli wyższym przepływom spoczynkowym towarzyszy mniejszy 
przyrost tempa przepływu a mniejszym — większy.

Identyczna zależność istnieje między wielkościami przyrostu przepły
wu w czasie wysiłku a przyrostami ukrwienia w okresie powysiłkowym 
(tab. I).

Całkowity przyrost przepływu krwi pod wpływem stosowanego wysił
ku jest w prostej linii zależny od czasu jego trwania (wysiłku), na co 
wskazuje współczynnik r = + 0,52, t = 2,85 przy P < 0,01.

Średni czas trwania pracy w trzech wymienionych grupach nie wy
kazuje statystycznie istotnych różnic (1—145 sek., 2—141 sek., 3—168 se
kund).
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Współczynniki korelacji cech fizjologicznych w kończynie pracującej. * — oznacza 
brak istotności różnic

Tabela I

l.p korelowane cechy
1--------

r . /t7 p

4
"^-^.^przyrost przepływu w czasie 

wysiłku

przepływ spoczynkowy

-0,62. 3,10 0,005

2
przyrost przepływu po wysiłku

przyrost ""—
przepływu w czasie wysiłku

-0.52 2.85 0,01

3
'—-^całkowity przyrost przepływu

czas wysiłku "—

+ 0,52 2.85 0,01

4
'"“•'--^^catkowity przyrost przepływu

przepływ spoczynkowy

+ 0.028 0,131
*

0.9

5
" "—^^całkowity przyrost przepływu 

o b c i a ż cnie
-0,19 0,90?

*

0.4

6
siła

crzepływ spoczynkowy
- 0.0'ł 0,328

*
0,8

1
przepływ spoczynkowy

czas wysiłku "
+0,16 0,160

*

0,5

8
obciążenie

czas wysiłku '—
-0,004 —

9
-^przyrost przepływu w czasie 

wysiłku

czas wysiłku —
-0,022 0.103
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Tabela II
Współczynniki korelacji cech fizjologicznych między kończyną pracującą (prawą) 

a „spoczywającą” (lewą). * •— oznacza brak istotności różnic

lp korelowane cechy s /t7 P

1
przepływ spoczynkowy 

prawa - lewa + 0,51 2,130 0,02

2
‘ozruca -pierwszy porru.av 
w czasie wysiłku -
- przepłw spoczynkowy 

prawa - lewa
+ 0.55 3.0S8 0,01

5
różnica - pomiar w końcowej 
fazie wysiłku- pierwszy pomiar 
w czasie wusiŁku

prawa-lewa
-0,48 2.519 0.02

4
przyrost przepływu 
w czasie wysiłku 
prawa - lewa -o.n 0,945

*
0,4

I
' 5i

przyrost przepty wu 
po wysiłku 
prawa - Lewa

+0,21 1,00?
*

0,4-

6 całkowity przyrost przepływu 
prawa - lewa +Q09? 0,45?

*
OJ

Współczynniki korelacji kończyna lewa

1
—^przyrost przepływu po wqsitku

przyrost '
przepływu w o-zasle-wiptllcu ""---------

-0J3 5,00 0,001

2
—^catkowlty przyrost przepływu

czas wysiłku '

-0,23 1,156
*

0.3

3
^^przyrost przepływu w czasie 

" wy sitku

Obclyienie
+ 0,25 1,250

*
0,3
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Tętno i amplituda fali tętna

Nie stwierdzono • istotnych różnic między spoczynkowymi wartościami 
częstości tętna w poszczególnych grupach badanych. Dotyczy to także 
zmian wysiłkowych, w związku z czym zestawiono je średnio dla wszyst
kich osobników. Średnia częstość tętna w spoczynku wynosiła 65 uderzeń 
na minutę, wzrastając przeciętnie w czasie wykonywania wysiłku o około 
14 uderzeń; różnica niewielka przyjmując, że tętno obliczano w 10-sekun- 
dowych odcinkach pletyzmogramu. Bezpośrednio po przerwaniu pracy 
częstość tętna wraca do poziomu spoczynkowego.

Wielkość amplitudy fali tętna wzrasta w czasie wysiłku o około 80% 
a po jego ukończeniu prawie o 200% w porównaniu do amplitudy spoczyn
kowej.

Oddychanie

Torakogram wskazuje na przyspieszenie ruchów oddechowych w cza
sie trwania wysiłku średnio o 5 oddechów na minutę przy znacznym ich 
spłyceniu (ryc. 2). W okresie powysiłkowym tempo oddychania wraca 
podobnie jak i tętno bardzo szybko do wartości spoczynkowych (17 odde
chów na minutę). Oprócz zmian tempa oddychania zauważyć można także 
zmiany charakteru torakogramu. Przejawiają się one — w czasie stoso
wanej pracy statycznej — w przesunięciu krzywej torakograficznej w kie
runku wdechowym, czemu towarzyszy w większości przypadków wspom
niane już zmniejszenie amplitudy oddechów (nieraz zatrzymanie) oraz 
duża nieregularność ruchów oddechowych. Jedynie u jednego badanego 
(wioślarz) stwierdzono pogłębienie oddychania. Bezpośrednio po ukończe
niu wysiłku amplituda oddechów ulega zwiększeniu z równoczesnym zwol
nieniem i polepszeniem rytmu oddychania.

Porównanie przepływu krwi w kończynach pracującej i spoczywającej

Analiza przepływu krwi w kończynie „spoczywającej” (lewej) pozwala 
na stwierdzenie zmian ukrwienia występujących pod wpływem wysiłku 
wykonywanego przez kończynę przeciwległą. Charakter tych zmian nie 
jest jednak jednolity u wszystkich badanych, gdyż można wyodrębnić — 
podobnie jak w kończynie pracującej — trzy grupy badanych, którym od
powiadają następujące krzywe przepływu krwi: a) umiarkowany przyrost 
przepływu w czasie odpowiadającym wysiłkowi kończyny drugostronnej 
i po jego ukończeniu (przyrost w czasie wysiłku jest jednak większy od 
powysiłkowego) — 11 osób, b) całkowity przyrost ukrwienia przypada na 
czas wysiłku kończyny przeciwległej z następowym zmniejszeniem prze
pływu w okresie powysiłkowym — 10 osób oraz c) zmniejszenie ukrwienia 
w czasie wysiłku kończyny przeciwstronnej przy maksymalnym przyro
ście przepływu przypadającym na okres powysiłkowy — 3 osoby (ryc. 6). 
Powyższe typy zmian naczyniowych nie są równoległe z rodzajami krzy
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wych obserwowanych w kończynie pracującej. Można jednak zauważyć, 
że wymieniony typ (a) — w kończynie „spoczywającej” — występuje 
najczęściej równolegle z krzywą 1, zaś (b) i (c) z krzywymi 2 i 3 (1, 2, 3, — 
krzywe wyodrębnione w kończynie wykonującej wysiłek).

Średnie wielkości przyrostów przepływu krwi obliczone z wartości 
uzyskanych przez wszystkich badanych wskazują, że w omawianej koń
czynie „spoczywającej” największy wzrost przepływu przypada na okres

Ryc. 6. a, b, c — krzywe przepływu krwi w kończynie „spoczywającej”, wykreślone 
na podstawie średnich wartości. Obrazują one charakter zmian naczyniowych w 
trzech wydzielonych grupach (a, b, c). Wyjaśnienie w tekście. Sp — wielkości

przepływu spoczynkowego

wysiłku kończyny drugostronnej i wynosi 1,08 ml/100 ml tk./minutę, przy 
niewielkim wzroście ukrwienia w okresie powysiłkowym: 0,21 ml/100 ml 
tk./minutę. Różnica między tymi średnimi jest statystycznie istotna t — 
= 4,33, przy P < 0,001.

Te same średnie obliczone dla kończyny wykonującej wysiłek statycz
ny przedstawiają się odmiennie, bowiem maksymalny przyrost przepływu 
krwi przypada na okres powysiłkowy: średnio 3,84 ml/100 ml tk./minutę, 
podczas gdy przyrost przepływu w czasie wysiłku wynosi w tej kończynie 
jedynie 1,55 ml/100 ml tk./minutę. Wartości te podobnie jak i w kończynie 
drugostronnej różnią się istotnie (t = 7,14 przy P < 0,001). Z powyższych 
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porównań wynika, że największy przyrost przepływu krwi w kończynie 
wykonującej wysiłek statyczny przypada na okres powysiłkowy a w dru
gostronnej („spoczywającej”) na okres wysiłku kończyny przeciwległej.

Złożony wydaje się mechanizm „przenoszenia” zmian naczyniowych, 
w którym niewątpliwą rolę odgrywa czynnik odruchowo-naczyniowy. 
Drażnienie receptorów ścian naczyń kończyny pracującej przez metaboli
ty (kwas mlekowy, adenilowy, CO2), może powodować wazodilatację lub 
wazokonstrikcję naczyń innych obszarów w tym także naczyń kończyny 
drugostronnej. Zastosowanie próby II polegającej na pięciominutowym 
zatrzymaniu krążenia w kończynie prawej (wykonującej wysiłek statycz
ny w próbie pierwszej), miało na celu prześledzenie odruchowych zmian 
naczyniowych w kończynie drugostronnej, bez wpływu niektórych specy
ficznych zmian charakterystycznych dla wysiłku fizycznego, jak np. ogól
ne procesy adaptacyjne układu krążenia, promieniowania impulsów sty
mulujących mięśnie kończyny przeciwległej, itp. Wyłączenie krążenia na 
czas dłuższy łączy się z nagromadzeniem produktów przemiany materii, 
zmniejszeniem O2 (podobnie jak w czasie wysiłku fizycznego), które to 
zmiany wpływające na receptory ścian naczyń tkanek będących w wa
runkach ischemii, mogą powodować zmiany łożyska naczyniowego koń
czyny drugostronnej na drodze odruchowej.

Próba II

Przy doborze czasu trwania okluzji arterialnej zwracano uwagę, aby 
wielkości przekrwienia reaktywnego były zbliżone do wielkości całkowi
tego zwiększenia przepływu krwi w czasie próby pierwszej. Całkowity 
wzrost przepływu krwi czyli przekrwienie reaktywne po pięciominuto
wym wyłączeniu krążenia wynosił średnio 4,66 ml/100 ml tk./minutę, 
która to wartość w porównaniu z próbą pierwszą stanowi 86%. Nie różni 
się zatem wiele od przekrwienia występującego w tej kończynie po wy
siłku t = 1,723 (nieistotne).

W kończynie symetrycznej obserwuje się mniejszy wzrost przepływu: 
0,69 ml/100 ml tk./minutę w porównaniu z próbą pierwszą: 1,52 ml/100 ml 
tk./minutę (tab. III).

Do porównania wyników poszczególnych prób posłużył procentowy 
stosunek całkowitego przyrostu przepływu krwi w kończynie „spoczywa
jącej do całkowitego przyrostu przepływu w kończynie drugostronnej. 
Wielkości tych stosunków w dwu pierwszych próbach wynoszą kolejno: 
1 — 29,74% i II — 17,52% (ryc. 7a).

Różnica między tymi wartościami jest statystycznie istotna t = 2,571 
przy P < 0,02. Dane te wskazują, że mimo niewielkich różnic w całkowi
tych przyrostach przepływu w kończynie prawej, przyrost przepływu krwi 
w kończynie przeciwległej był znacznie mniejszy w próbie drugiej, a więc 
w wypadku izolowanego wpływu mechanizmu odruchowego. Na ryc. 8
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Tabela III
Średnie wartości całkowitych przyrostów przepływu krwi 
(w ml/100 ml tkanki/minutę) w trzech kolejnych próbach.

Strzałki wskazują wielkości średnie, których dotyczy dana wartość (t). * — wskazuje 
na brak istotności różnic

Rodzaj 
próby

Średnie wartości całkowitych 
przyrostów przeptywu krwi 
w ml./100 ml tle/mm.

kortczyna prawd kortczyna lewa

X Sx s X Sx s
1 5.39 0,31 1.56 1.52 0.20 1.00

f- 1.723
P<Q1

* t°- 5.853
P< 0.001

II 466 0,26 1.29 0.69 0.05 026

t°- 2.901
P< 0,01

t’-4 226
P(0.01

III 5,69 0,22 1,11 1.5? 0,19 0.96

t"=flW
P(Q5

t"= 0.172
p(0.9

*

1 5,39 0,51 1.56 1.52 0,20 1.00

przedstawiono krzywe przepływu krwi w obydwu kończynach górnych 
w czasie próby II wykreślone na podstawie średnich wartości.

Oprócz odruchowej regulacji zmian naczyniowych ważnym moderato
rem reakcji krążeniowych w różnych częściach ciała jest mechanizm hu-

J kortczijna prawa

Ryc. 7a. Procentowy stosunek całkowitego przyrostu przepływu krwi w kończynie 
„spoczywającej” do przyrostów przepływu w kończynie pracującej. I, II, III 

kolejne próby.
b. Średnie wielkości przyrostów przepływu krwi (w ml/100 ml tkanki/minutę) 

w dwu symetrycznych kończynach górnych. I, II, III — kolejne próby 
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moralny przejawiający się w bezpośrednim drażnieniu ośrodków wazo- 
motorycznych oraz ścian naczyń np. kończyny „spoczywającej” przez me
tabolity powstające w mięśniach pracujących.

Ryc. 8- Krzywe przepływu krwi w czasie próby drugiej, wykreślone na podstawie 
średnich wartości. Sp — przepływ spoczynkowy. Bezpośrednio po przywróceniu 
krążenia widoczne rozszerzenie naczyń prawej a zwężenie naczyń lewej kończyny — 

odruch Lovena

W kolejnej próbie przeprowadzonej na tych samych badanych wyłą
czano krążenie w kończynie pracującej w czasie wysiłku. W ten sposób 
eliminowano kontakt humoralny między danymi częściami ciała a tym 
samym bezpośrednie drażnienie naczyń kończyny przeciwległej przez 
metabolity działające wazodilatacyjnie.

Próba III

Średni czas trwania wysiłku — 141 sekund — w warunkach braku do
pływu krwi do kończyny pracującej wykazuje nieznaczną różnicę wyno
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szącą — 6 sekund (t = 1,620, różnica nieistotna) w porównaniu z próbą I, 
w czasie której krążenie było zachowane.

Całkowity przyrost przepływu w kończynie wykonującej wysiłek jest 
w tej próbie o 0,30 ml/100 ml tk./minutę większy niż w próbie I i o 1,03 
ml/100 ml tk./minutę wyższy w porównaniu z próbą II. Pierwsza różnica 
nie jest statystycznie istotna, druga natomiast wykazuje znamienność 
statystyczną (tab. III). Przyrost przepływu w kończynie „spoczywającej” 
w czasie wysiłku kończyny drugostronnej nie różni się od średniego przy
rostu przepływu krwi w tej kończynie w czasie próby pierwszej: I = 1,08, 
a III = 1,02 ml/100 ml tk./minutę. Również wielkości całkowitego przyro
stu przepływu krwi nie różnią się w tych próbach, podczas gdy wynik 
próby drugiej odbiega istotnie od powyższych (tab. III).

Tabela IV 
Procentowy stosunek całkowitego przyrostu przepływu krwi do wielkości spoczyn
kowych w trzech kolejnych próbach. Strzałki wskazują wielkości średnie, których 

dotyczy dana wartość (t). * oznacza brak istotności różnic

Rodzaj 
prdb Lj

Procentowy stosunek całkowitego 
przyrostu przeptywu krwi do przepty wu 
spoczij n kowego

kortezgna prawa kończyna lewa
X Sx s X Sx S

1 130 9.35 45,65 4o 4.51 22,06

t'- 0.0,6 t’-3,908 
P< 0.001

II 151 8.77 4. ?1 21 1.55 ł.61

t“- 2,519 
P ( 0,05

t’-5.159 
o (0.005

III 167 12,45 6081 57 11.06 54-15

2.555 
p( 0.025

t- 1.582 *
P<0.2

1 150 935 45.65 40 *t.51 22.06

W kończynie pracującej stosunek całkowitego przyrostu przepływu 
krwi do wartości spoczynkowych wyrażony w procentach (tab. IV) wska
zuje, że podobnie jak i bezwzględne wielkości przyrostów, tak i wyrażone 
w procentach nie wykazują istotnych różnic między próbami I i II. Wy
niki próby III, w której wysiłek odbywał się w warunkach ischemii, różnią 
się statystycznie od dwu poprzednich. W kończynie drugostronnej tak 
bezwzględne wielkości całkowitych przyrostów przepływu krwi, jak rów
nież wyrażone w procentach w stosunku do przepływu spoczynkowego, 
przedstawiają się identycznie: wyniki prób I i III nie różnią się statystycz
nie, a rezultaty próby drugiej odbiegają istotnie od dwu poprzednich 
(tab. III i IV).

Procentowy stosunek całkowitego przyrostu przepływu w kończynie 
„spoczywającej” do całkowitego przyrostu w kończynie wykonującej wy

15 Rocznik Naukowy WSWF
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siłek w czasie próby III (28,17%) jest nieco niższy od tegoż w próbie pierw
szej (29,74%), a znacznie większy niż w próbie II (17,52%). Różnica między 
wynikami próby I i III nie jest istotna — t = 0,307 — a między wynikami 
prób II i III statystycznie istotna t = 2,455 przy P < 0,02 (ryc. 7a). Po
wyższe dane wskazywać mogą, że bezpośrednie drażnienie naczyń kończy
ny będącej w spoczynku przez kwaśne metabolity działające naczynio- 
-rozszerzająco, nie jest istotnym czynnikiem zwiększającym przepływ krwi 
w tej kończynie w czasie wykonywanego wysiłku statycznego z obciąże
niem 30% siły maksymalnej dowolnej.

DYSKUSJA

Z wyników uzyskanych w badaniach pletyzmograficznych wnioskować 
można o różnorodnym zachowaniu się przepływu krwi w kończynie pra
cującej u badanych osób.

W większości wypadków stwierdzono wzrost szybkości przepływu krwi 
w czasie wykonywania wysiłku statycznego z obciążeniem 30% smd (za
kres w kg: 9 do 13,5). Z danych literatury wynika, że wartości tych obcią
żeń leżą poniżej wielkości zamykających krążenie w pracującym mięśniu. 
Dolgin i Lehman [24] podają obciążenie 15—20 kg jako zamykające prze
pływ krwi w mięśniach zginających palce. Royce [67] uważa, że dopiero 
26 kg (60% smd) rozwija napięcie powodujące zrównanie ciśnienia we
wnątrz tkanki mięśniowej z ciśnieniem krwi, w efekcie czego krążenie 
ulega zahamowaniu w obrębie danej grupy mięśniowej. Rochter i Hyman 
[66] za takie obciążenie uważają średnio 45,30% smd zginaczy palców.

Występujące zatem w większości wypadków w badaniach własnych 
zwiększenie ukrwienia wydaje się zjawiskiem wytłumaczonym.

Z badań Barcrofta i Millena [6] wiadomo, że poziom przepływu krwi 
przez mięsień w czasie skurczu izometrycznego zależy od obciążenia (na
tężenia) stosowanego w czasie tego rodzaju wysiłku. Badając metodą róż
nic temperatury tkanki mięśniowej przed, w czasie i po wysiłku stwier
dzili oni przyrost przepływu krwi w m. gastrocnemius człowieka w czasie 
wysiłku statycznego z obciążeniem 0,1 i 0,05 sm. Przy obciążeniach więk
szych (0,3 i 0,2) nie obserwowali różnic w ukrwieniu w porównaniu ze 
stanem spoczynkowym.

Obserwacje własne wskazują na istnienie rozbieżności w zachowa
niu się przepływu krwi także w czasie wysiłku statycznego o względnie 
tym samym natężeniu. Stwierdzono mianowicie, że wzrost przepływu 
w czasie wysiłku jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości przepływu 
spoczynkowego. Jeżeli zatem poziom wyjściowy ukrwienia jest niski, wy
stępuje wówczas znaczniejszy przyrost niż w wypadku dużych jego war
tości. Wzrost ten jest jednak ograniczony do pewnego pułapu uwarun
kowanego być może wielkością napięcia tkanki mięsnej, co wpływa na 
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określoną amplitudę rozszerzenia naczyń jak i na zwiększenie ilości czyn
nych kapilarów [K r o g h — 47] warunkujących poziom krążenia mięś
niowego w czasie skurczu mięśnia. Przy stosowaniu obciążenia 30% smd 
zginaczy palców uzyskiwano najczęściej pod koniec wysiłku pomiary 
w wysokości 5,00 do 6,00 ml/100 ml tk./minutę, przy różnych przepływach 
wyjściowych.

Stosując pletyzmograficzną metodę badania nie można jednak określić 
stopnia ukrwienia samych tylko mięśni a raczej sumarycznie wszystkich 
tkanek danej części ciała. Według Redischa, Wertheimera, Delisle i Stee- 
le’a [64] stosunek skóry do mięśni przedramienia wynosi średnio 0,31. 
Udział skóry w całokształcie zmian krążeniowych w kończynie może być 
zatem dość duży. Badania Granta [30] wykazały jednak ischemię skóry 
w czasie skurczu mięśni przedramienia. Można więc obserwowane zmiany 
uważać za dotyczące głównie tkanki mięśniowej, mimo stwierdzonego 
przez O’Connella [59] wzrostu temperatury skóry podczas pracy lokalnej, 
co mogło być efektem przewodzenia ciepła z czynnej tkanki mięśniowej.

Zauważone zmiany ukrwienia w przedramieniu potwierdzają wyniki 
badań Granta [30], który obserwował niewielki przyrost przepływu krwi 
w czasie 1-minutowego skurczu izometrycznego zginaczy palców, jak rów
nież wyniki oznaczeń Bauer i Imig [8], którzy rejestrowali w czasie ści
skania dłonią przekrwienie zbliżone charakterem do krzywej grupy 2, 
a przy dużych obciążeniach do krzywej 3 (2 i 3 — typy reakcji naczynio
wych wyodrębnione w badaniach własnych, ryc. 5). Autorzy ci nie roz
patrywali jednak roli przepływu spoczynkowego, od którego charakter 
tych zmian — jak już wspomniano — wydaje się być ściśle zależny, na
tomiast łączyli je jedynie z wielkością obciążenia.

Bauer i Imig [8] uważają, że przepływ krwi przez kurczący się mięsień 
jest określony algebraiczną sumą dwu czynników: 1) ucisk naczyń przez 
kurczące się włókna mięsne i 2) wpływ rozszerzający metabolitów po
wstających w czasie skurczu, które według H i 11 o n a [39] działają po
średnio przez inicjowanie odruchu aksonowego.

Stopień ukrwienia, w jakim znajdował się mięsień przed rozpoczęciem 
skurczu, warunkując niewątpliwie tempo zużycia surowców mięśniowych 
oraz stężenie metabolitów, może wywierać wpływ na wielkość zmian na
czyniowych w czasie skurczu izometrycznego.

Wyrażano sprzeczne opinie co do okresu, w którym uwalniają się 
wspomniane metabolity. Rein [65] sugerował, że występuje to dopiero 
w czasie rozkurczu, jednak Anrep i Saalfeld [3] przemywając świeżą 
krwią kurczący się m. gastrocnemius psa, stwierdzili w 'perfuzacie wy
pływającym z pracującego mięśnia obecność substancji wazodilatacyj- 
nych, co wskazuje, że uwalniają się one także w czasie skurczu. Stwier
dzenie to zostało poparte w 1938 r. przez Granta [30].

Dużą rolę naczynio-rozszerzającą przypisują działaniu metabolitów tak 
w okresie wysiłku jak i po jego ukończeniu Grant [30], Barcroft, Millen

15*
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[6], Elsner, Carlson [27], Brown, Maycock [12], Garbuliński, Popadiuk, 
Buła [29], wymienieni już Bauer i Imig oraz Barcroft, Dornhorst, Mc Cle- 
tchey, Tanner [5J. W okresie powysiłkowym przyrost przepływu krwi jest 
jednak znacznie większy, co wiąże się głównie z podkreślanym przez wie
lu autorów [Lindhard — 51, Barcroft, Millen — 6, Kektscheew, Braitze- 
wa — 42, Ciarkę — 17, Royce — 69, Muller — 57] długiem metabolicz
nym — dług tlenowy oraz nadmiar produktów przemiany materii — wy
nikającym z upośledzenia krążenia w czasie wysiłku statycznego.

Podobnie po długotrwałym wyłączeniu krążenia (bez wykonywania 
pracy) obserwuje się przekrwienie będące następstwem nagromadzenia 
produktów przemiany materii [Lewis, Grant — 50, Blais, Glover, Rod- 
die — 10, Royce — 68] oraz efektem zmniejszenia O2 [Abramson, Tuck, 
Bell, Mitchel, Zayas — 1]. Według Mc Neilla [53] hipoksja nie jest jednak 
ważnym czynnikiem powodującym wysoki poziom przepływu w okresie 
reaktywnej hiperemii. Blair, Glover, Roddie [10] powołując się między 
innymi na Baylissa i Pattersona sugerują, że dużą rolę odgrywa zmniej
szenie napięcia ścian naczyń wynikające ze spadku ciśnienia wewnątrz
naczyniowego w okresie zamknięcia krążenia, a opierając się na bada
niach Duffa, Pattersona i Whelana zwracają uwagę na pewien udział hi
staminy w determinowaniu przekrwienia reaktywnego.

Diii, Edwards, Newman i Margaria [23] stwierdzili liniową zależność 
między długiem tlenowym, akumulacją kwasu mlekowego a czasem trwa
nia wysiłku, natomiast uwalnianie kwasu mlekowego jest według nich 
logarytmiczną funkcją czasu. De Lanne, Barnes, Brouha, Massart [22] 
uważają, że zmiany O2 i CO2 we krwi są uzależnione zarówno od inten
sywności jak i od czasu trwania wysiłku, a stężenie kwasu mlekowego za
leży głównie od intensywności pracy. Przekrwienie powysiłkowe uzależ
nione jest zatem od natężenia, czasu i wielkości wykonanej pracy [Coles, 
Cooper — 18, Bauer, Imig — 8, Mc Ardle, Verel — 52, Ciarkę — 17], 
Dornhorst, Whelan [25] oraz Eichna, Wilkins [26] nie stwierdzili jednak 
dokładnej zależności między powyższymi parametrami.

W badaniach własnych w związku ze stosowaniem względnie sta
łego natężenia wysiłku, o ilości wykonanej pracy świadczy może czas 
jej trwania, który pozostaje w dodatnim związku liniowym z całkowitym 
przyrostem przepływu krwi i zwiększeniem ukrwienia po wysiłku (tab. I), 
co popiera wyniki badań pierwszej grupy autorów, wskazując na istnienie 
dokładnej zależności między czasem trwania wysiłku a przyrostem prze
pływu krwi.

Czas trwania pracy (85 do 205 sekund) nie odbiega od zakresu wyni
ków uzyskanych w podobnych pomiarach (takie samo natężenie) przez 
Vanderhoofa, Imiga i Hinesa [77], Podobnie czas powrotu przepływu do 
wartości spoczynkowych (13—17 min.) pokrywa się z wynikami Bauer 
i Imiga [8] po pracy statycznej tej samej grupy mięśni o podobnym na
tężeniu.
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Analiza wielkości przepływu spoczynkowego nie wykazuje istotnych 
różnic między symetrycznymi kończynami górnymi, co zostało już stwier
dzone dla kończyn dolnych przez Lehmkuhla i Imiga [49],

Przy porównywaniu zmian krążeniowych w kończynach pod wpły
wem wysiłku wykonywanego przez jedną z nich, należy uwzględnić wy
niki badań Webera [80], Nowakowskiej [58] i Cepurskiej [16]. Pierwszy 
z autorów zauważył polepszenie ukrwienia kończyny badanej podczas 
wykonywania wysiłku inną kończyną. Nowakowska rejestrując przepływ 
krwi klasyczną metodą pletyzmografii obserwowała zmiany objętości ba
danej kończyny górnej w czasie równoczesnego ściskania dynamometru 
rtęciowego ręką drugostronną. Cepurska, oznaczając przepływ krwi w jed
nej z kończyn górnych metodą okluzyjnej pletyzmografii w okresie po
wysiłkowym kończyny przeciwległej, stwierdziła wzrost przepływu tak 
po wysiłku dynamicznym, jak i statycznym.

Badania własne w których stosowano wysiłek statyczny zginaczy 
palców wykazały, że przepływ krwi w' kończynie drugostronnej jest 
zróżnicowany w grupie badanych osób nie tylko pod względem ilościo
wym, lecz także jakościowym (ryc. 6). Zmiany ukrwienia przebiegają 
także odmiennie w porównaniu z zachowaniem się przepływu krwi w koń
czynie wykonującej wysiłek statyczny, bowiem najwyższy przyrost wy
stępuje w okresie odpowiadającym pracy, a dużo mniejszy w fazie powy
siłkowej.

Nowakowska stosując podobny rodzaj wysiłku, obserwowała większą 
objętość kończyny badanej w czasie odpowiadającym wysiłkowi, a mniej
szą w okresie powysiłkowym.

Zagadnienie „przenoszenia” zmian naczyniowych na kończynę drugo
stronną jest procesem złożonym, polegającym prawdopodobnie na: (a) me
chanizmie odruchowo-naczyniowym oraz (b) na bezpośrednim drażnieniu 
ścian naczyń kończyny przeciwległej przez kwaśne metabolity powstające 
w czasie wysiłku fizycznego w mięśniach pracujących, także przez zmia
ny ph, itp. Wyniki badań własnych wskazują na niewielką raczej rolę 
czynnika (b) w determinowaniu zmian naczyniowych w kończynie „spo
czywającej” pod wpływem wykonywanego rodzaju i natę
żenia wysiłku, podczas gdy znaczenie czynnika naczyniowo-odru- 
chowego jest raczej oczywiste. Nie wydaje się jednak, aby był on jedynym 
czynnikiem warunkującym zmiany krążeniowe w kończynie przeciwleg
łej, o czym mogą świadczyć różnice między .wynikami prób I i III a pró
bą II.

Badania Grilla [34], w których autor nie obserwował polepszenia krą
żenia w kończynach górnych podczas pracy dynamicznej dolnych, przeczą 
twierdzeniu o mającym występować zwiększeniu ukrwienia w innych 
kończynach pod wpływem ruchów lokalnych. Autor ten podkreśla jed
nak, że przy pracy o dużym natężeniu, powodującej ogólne rozszerzenie 
naczyń i obfite pocenie (ogólnokrążeniowe zmiany czynnościowe), może 
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wystąpić zwiększenie objętości kończyn górnych. Na słuszność powyż
szego twierdzenia wskazywać może w badaniach własnych wzrost czę
stości tętna, mimo niewystępowania jakichkolwiek objawów pocenia. 
Przyspieszenie tętna nie musi być jednak wskaźnikiem wzrostu krążenia 
ogólnego, lecz może towarzyszyć zwiększeniu ciśnienia śródpiersiowego, 
co spotyka się np. w czasie tzw. „natężenia”; przy ćwiczeniach statycz
nych angażujących mięśnie kończyn górnych połączonych ze znacznym 
spłyceniem, ewentualnie zatrzymaniem oraz arytmią ruchów oddecho
wych obserwowanych przez Sieropiegina [73] w czasie ćwiczeń gimna
stycznych. Podobne zmiany krzywej oddechowej rejestrowano także 
w badaniach własnych, w których mogło to być efektem promieniowa
nia stanu czynnego do pomocniczych mięśni oddechowych, doprowa
dzając do mniejszego lub większego ustalenia pozycji klatki piersiowej. 
Sytuacja taka wiąże się zwykle z utrudnieniem dopływu krwi do prawego 
przedsionka, czego efektem jest zaleganie jej na obwodzie, na co wskazy
wać może obrzmienie badanych kończyn. Bezpośrednio po przerwaniu 
wysiłku, a więc w momencie przywrócenia normalnych warunków dopły
wu krwi do serca (towarzyszy temu znaczne pogłębienie oddychania), ob
serwuje się obniżenie objętości kończyny „spoczywającej”, co może być 
właśnie efektem odpływu krwi w kierunku serca i kończyny drugostron
nej (ryc. 2).

Innym czynnikiem mogącym brać udział w determinowaniu zmian 
występujących w kończynie przeciwległej, może być stwierdzone przez 
wielu autorów promieniowanie stanu czynnego do mięśni nie zaangażo
wanych bezpośrednio w wykonywanej pracy. Stan ten obejmuje nie tylko 
mięśnie antagonistyczne [Missiuro — 54, Missiuro, Kirschner, Kozłow
ski — 55, Person — 63], lecz także mięśnie kończyny drugostronnej [Da- 
vis — 20, Hellebrandt — 35, Gregg, Mastelone, Gersten — 33, Sills, Ol- 
son — 74, Panin, Lindenauer, Weiss, Ebel — 61, Hellebrandt, Water- 
land — 36 i inni]. Obecność stanu czynnego w mięśniach kończyny dru
gostronnej powodować może wtórnie wazodilatację naczyń tej kończyny 
na drodze zwiększenia ciepłoty i przemiany materii (produkcja metaboli
tów) oraz uwolnienia acetylocholiny.

Doświadczenia Orłowa [60] z Instytutu Fizjologii im. I. P. Pawłowa 
w Leningradzie, polegające na badaniu zmian naczyniowych metodą ple- 
tyzmograficzną u psów w czasie drażnienia poszczególnych obszarów kory 
wielkich półkul wykazały, że strefa ruchowa jest bardzo ściśle związana 
z mechanizmami wazomotorycznymi. Impulsacja proprioceptywna do tej 
strefy, towarzysząca wysiłkowi fizycznemu, może powodować nie tylko 
odruchową regulację czynności tkanki mięśniowej lecz także odpowied
nie dostrojenie funkcji krążenia obwodowego.

Z powyższych rozważań wnioskować można o złożonym charakterze 
mechanizmów regulujących rozdział krwi jak i reakcje sercowo-naczy- 
niowe w czasie ruchowych przejawów czynności organizmu. Różny ro
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dzaj, natężenie i czas wysiłku, jak również niejednakowy stopień wytre
nowania poszczególnych osób, może powodować różną proporcję powyż
szych mechanizmów w determinowaniu zmian krążeniowych w czasie 
wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Olbrzymie znaczenie przypadające układowi sercowo-naczyniowemu 
w procesach treningowych, w czynnym odpoczynku czy rehabilitacji, 
wskazuje na konieczność dokonywania dalszych obserwacji, które dopro
wadzić powinny do opracowania najbardziej ekonomicznego i celowego 
programu polepszania wydajności pracy, przyspieszania odpoczynku 
i usprawnienia leczniczego.

WNIOSKI

1. Całkowity przyrost przepływu krwi w kończynie wykonującej wy
siłek statyczny wykazuje wprost proporcjonalną zależność od czasu trwa
nia wysiłku.

2. Przyrost przepływu krwi w kończynie pracującej w czasie wysiłku 
statycznego jest ujemnie skorelowany z wielkościami przepływu spoczyn
kowego i z przyrostami przepływu po wysiłku.

3. Największy (średnio) wzrost przepływu krwi w kończynie wyko
nującej wysiłek statyczny (obciążenie 30% siły maksymalnej dowolnej) 
przypada na okres powysiłkowy, a w kończynie „spoczywającej” na okres 
odpowiadający wysiłkowi kończyny pierwszej.

4. Przepływ spoczynkowy w dwu symetrycznych kończynach gór
nych nie wykazuje różnic istotnych statystycznie.

5. W obydwu kończynach górnych można rozróżnić po trzy typy 
zmian przepływu krwi (pod wpływem stosowanego wysiłku statycznego), 
które zależne są od wielkości ukrwienia spoczynkowego.

6. Zmiany naczyniowe w kończynie „spoczywającej” mogą powsta
wać tak na drodze odruchowo-naczyniowej, jak i zależeć mogą od ogólne
go zwiększenia czynności układu sercowo-naczyniowego, od ciśnienia 
śródpiersiowego oraz mogą być wtórnym efektem promieniowania impul
sów do mięśni kończyny „spoczywającej” i w niewielkim stopniu efektem 
czynnika humoralnego, itp.

7. Częstość tętna powraca do poziomu wyjściowego w kilka sekund 
po przerwaniu skurczu. Amplituda fali tętna zwiększa się stopniowo osią
gając maksimum w kilka sekund po ukończeniu wysiłku.

8. Krzywa torakograficzna wykazuje spłycenie (nieraz zatrzymanie) 
ruchów oddechowych z towarzyszącym znacznym zakłóceniem rytmu od
dechowego w czasie lokalnego wysiłku statycznego. Po przerwaniu skur
czu występuje natychmiastowe pogłębienie i polepszenie rytmu oddy
chania.
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CO^EPJKAHHE

OflHOBPEMEHHblE HCCJIEflOBAHHfl IIPOTEKAHHH KPOBH
B PABOTAIOLIJEM KOHEHHOCTH H HAXO/[HLU1EHCH B IIOKOE

HeKOTOpbie aBTOpbl KOHCTaTHpOBajIH H3MeHeHMH npOTeKaHHH KpOBH B HaXO«H- 
iHeiicH b noKoe KOHenHCCTH nofl BjiHHHHeM ycHJiHH flpyron KonenHoCTH. ,Ęjih onpe^e- 
JieHHH 3aBHCHM0CTH 3THX H3MOHeHHH OT OflHOBpeMeHHbIX KOJieÓaHHH npOTeKaHHH B pa- 
óoTaioineH KOHeHHocTH, npioBe^eHbi H3MepeHHH kpobhhhctocth o6eHx BepxHHx 
KOHCnflOCTCH, H3 KOHX OflHa HCnOJIHHJia CTaTHHOCKOe y-CHJIHe C Harpy3KOH 30% MaKCH- 
MaJibHoił jhoSoh ciijibi. B HccjiefloBanHH npOTeKaHHH 6bwi npHMCHeH Merofl okkjho- 
3HOHHOH njieTH3Morpa4>HH, BBejieHHbiH Spofle h PyccejmeM, npHcnocoójieHiiuii k h3- 
MepenHK) npOTeKaHHH kpobh b KOHeKHOCTHK reBJierroM h bbh ĘBajnoBendyproM (1909).

Pe3yjibTaTbi HccjjeflOBaHHH ywasbiBaiOT, hto npoTeKaHne kpobh b padoiaiomeft 
KOHeHHocTH nocTynaeT pas.tHHno y pa3Hbix ocoóeił, h6o na ocHOBaHHH hhoto xapaK- 
Tepa coeynHCTbix peaKUHii mojkho BbijtejiHTb rpn rpynnbi wcjienoBaHHbix. Pa3Hbie 
THnbi peaKUHH KpoBooópaLueiiHH na jjo3HpoBaHHoe ycHJine KameTCH sasncaT ot npo- 
TeKiaiHHH B COCTCHHIHH JTOKOH. YBejHHeittie npOTeKaHHH KpOBH BO BpeMH yCHJIHH B pa- 
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GoTarouieii kohchhoctm hbjihotch Ten 3HaHHTejibHee, hcm hhjkc ypoeeHb npoTeKaHHa 
b noKoe. Taiiaii me 3aBHCHM0CTb óbijia itoncTarapoBaHa Mem«y npnpoęTOM npoie- 
K-aHHH kpobh bo BpeMH ycHJiHH h nocne ycHJiHH. OflHaKO HajiSojibiiiee yBejinHeime 
npoTeKaHHH nponicxoflHT nocne ycnjiHH. Ectb oho okojio flBa c hojiobhhoh pa3a Sojib- 
me, bom npupocT bo speMa yciijma.

B „HenOflBMJKHOH” KOHeiHOCTH H3MeHeHHH KpOBHHHCTOCTH OTJIHHaiOTCH OT Tex, 
Kanne Ha6jno,naeM b paSoiaromeft KofieHHOCTH. Hanóojibmun npnpocT npoTeKamifi 
npoHcxo^HT bo BpeMH ycHJiHH flpyroft KOHenao-CTH u oRojio nsTHKpaTHO MeHbiiiHii 
nocjie ycHJiHH. B btoh kohckhocth mookho BbiflejiHTb TaiGKe Tpii .Bii^a peanami Kpor 
BooSpameHua.

CflejiaHo «o6aBOBHo ;;bc npoSbi: nepsaa naTHMHHyTHoe Bwa;iH)’icniie KpoBOOÓpa- 
meHHa b npaBoft kohchhocth bo BpeMH ee hokoh; BTopaa: ycujine b ycjio®nax bei- 
TUHOHeHHH Kp0B0'O6pail^eiIHH.

Pe3yjibTaTM iipoó yKasbinaioT na snaHHTCJtbjiyto pojib HeBporeHuoro tpaKTopa 
B MOAH^HKaUHH OOCyflHCTbIX H3iM6HeHHH B „iHeUOflBMMtHOB” KOHeHiHOCTM upił HeSojIb- 
meM ynacTHH ryMopajibnoro cjiaKTopa.

SUMMARY

SIMULTANEOUS INVESTIGATIONS OF THE BLOOD FLOW THROUGH 
THE EXERCISING AND RESTING LIMBS

Some authors have confirmed that the blood flow in the non-exercising (resting) 
limb is increased when the contralateral limb is exercised. To establish of the 
dependency of simultaneous circulatory changes in the exercising and resting limbs 
the measurements of blood flow were carrieli out in two upper limbs. One of them 
(the right limb) performed static effort being charged with a load equal to 30% 
of the maximal force. The blood supply was measured using the venous occlusion 
plethysmography that described by Brodie and Russell (1905) and adapted to measure 
the blood flow through the upper limbs by Hewlett and van Zwaluwenberg (1909).

The results of the investigations carried out indicate that the blood flow 
through the exercising limb of several subjects was various. On the basis of different 
circulatory changes it may be separate 3 groups of subjects. The differences depend 
upon the resting level of blood flow; the increase of flow during work is the 
greater the lower the level of the flow during rest. Similar relationship was found 
ofut also between the increases of blood supply during effort and the increases 
after the cessation of the work. The post-exercise rise, however, was 2.5 times 
higher than that during effort. The linear relationship was found out between 
the total increjase of blood flow and the time of the effort.

In the contralateral (resting) limb the circulatory changes were reciprocal. The 
highest increase of blood supply was observed at the time of the work of the 
contralateral limb and it was 5 times smaller in the post-exercise period.

In the resting limb it may be also separate three kinds of circulatory changes.
The two additional tests were carried out. First: five minutę arterial occlusion 

in the right upper limb during rest and second: static effort was performed in 
conditions of arrested circulation. The results of these tests indicate that the great 
role in modification of the blood flow in the resting limb was played by the 
neurogenous factor but the part took by the humoral factor was insignificant.
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WSTĘP

Próby wyjaśnienia wpływu ruchu na organizm człowieka, jego cechy 
morfologiczne i funkcjonalne były przedmiotem wielu opracowań. Do

tychczasowe wyniki dotyczące jego kształtującego działania na zakres ru
chów czynnych w stawach, a głównie w stawach biodrowych są niestety 
niewystarczające. Współzależność struktury i funkcji wzajemnego uwa
runkowania się tych dwu czynników w związku z zakresem ruchu spor
towego nie jest w pełni wyjaśniona, a obserwacja następstw stosowania 
rozmaitych ćwiczeń ruchowych jest bardzo aktualna.

Na duże znaczenie zakresu ruchów w stawach, który w wychowaniu 
fizycznym nazwano gibkością stawową zwrócili uwagę między innymi 
Denisiuk [12], Falize [15], Gamburcew [21], Gilewicz [22], Glivicki, Jo- 
achimsthaler [23], Godycki [24], Kreipl [32], Leighton [39], Matches [42], 
McCloy [44], Moore [51], Ozolin [55], Prumer [61], Wasiliew [74] i inni.

Gamburcew [21], Matchews [42] utrzymują, że gibkość ma duże zna
czenie dla kontroli lekarskiej, przy sprawdzeniu efektywności leczenia 
zachorowań i uszkodzeń aparatu ruchu. Jest ważnym czynnikiem spraw
ności, zapobiega uszkodzeniom. Falize [15] widzi jej wartość przy selekcji 
zawodowej i sportowej. Nadmierna gibkość według niego wynaturza apa
rat ruchu, podobny pogląd wyraża Gilewicz [22],

Glivicki i Joachimsthaler [23] wiążą zakres ruchu z możliwością opa
nowania i dalszego doskonalenia techniki ćwiczeń gimnastycznych. Go
dycki [24] utrzymuje, że związek gibkości z budową przedstawia wartość 
dla antropologa, Prumer [61], że zmienia się wraz ze zmianą formy spor
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towej i może być podstawą jej oceniania. Paszkowa [56] wskazuje na moż
liwość wykorzystania w praktyce gibkości właściwej dla danego osobnika. 
Siemionów [64] wprowadza pojęcie „specjalnej gibkości stawowej” cha
rakterystycznej dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Twierdzi., że 
można wyróżnić gibkość oszczepnika, plotkarza itp. Podobnego zdania jest 
Ciarkę [8]. Ozolin [55] kładzie szczególny nacisk na rozwój tej cechy 
u lekkoatletów, zwracając uwagę, że w praktyce nigdy nie zachodzi po
trzeba wykonania ruchu o maksymalnej amplitudzie, jednak rezerwa 
gibkości pozwala na wykonanie ruchu szybciej, łatwiej i energiczniej. 
Wasiliew [74] traktuje gibkość stawową jako jeden ze wskaźników roz
woju fizycznego.

Poglądy przedstawione przez niektórych autorów czasami mają cha
rakter hipotez i nie zawsze są poparte badaniami eksperymentalnymi 
[Gilewicz — 22, Godycki — 24, Piasecki — 59], Stąd też wynika potrzeba 
bardziej wnikliwego zanalizowania wpływów uprawiania sportu na roz
wój i kształtowanie się tej cechy, stwierdzenia związków z innymi’cecha
mi aparatu ruchu w celu praktycznego ich wykorzystania w ćwiczeniach 
fizycznych, treningu sportowym i rehabilitacji.

Wyróżniono kilka rodzajów gibkości stawowej: pasywną, aktywną 
i szkieletową [Donskoj — 14], statyczną i dynamiczną [Kreipl — 32], 
zakres ruchu czynnego i biernego autorzy podręczników.

Jako czynniki wpływające dodatnio na stopień gibkości Falize [15], 
Latariet [37], Gilewicz [22] Matchews [43], Laurence i współpracownicy 
[38] wymieniają długość torebki stawowej, długość więzadeł, tonus mięś
niowy, stopień wydłużania się mięśni antagonistycznych, dobrą koordy
nację nerwowo-mięśniową. McCloy [44], Denisiuk [12] zwracają uwagę 
na stopień rozciągliwości struktur powięziowych. Ozolin [55] wymienia 
ponadto zwiększenie krwioobiegu i temperatury.

Czynnikami wpływającymi ujemnie są według Brausa [4], Bochenka, 
Reichera [3], Bromana [6], Donskogo [14], Ficka [17] Lanza [36], Perro- 
ta [57] mięśnie przeciwdziałające i więzadła. Barnett [1], Nikołajew [54] 
twierdzą, że więzadła spełniają rolę czynnika rezerwowego, mięśnie ha
mują ruch wcześniej niż więzadła, przy czym posiadają one osobniczo 
zmienną długość co wykazali Ruszkiewicz, Okoniewski, Portych, Wrzoł- 
kowa, Biskupski, Swaluk [63], Latariet [37] poza mięśniami i więzadłami 
za element ograniczający ruch odwodzenia w stawie biodrowym uważa 
obrąbek panewkowy (labrum acetabulare).

Astenicy według Iwanieckiego [28] mają większą ruchomość. Gile
wicz [22] za Missiurą [48, 49] mówi, że przyrost mięśnia pod wpływem 
pracy powoduje zwiększenie napięcia spoczynkowego mięśni, a zatem im 
większy byłby przyrost roboczy, tym bardziej zwiększałaby się siła ogra
niczająca zakres ruchu.

Jeżeli chodzi o wpływ specjalizacji ruchowej na wielkość zakresu ru
chu w stawach to Gamburcew [21] utrzymuje, że jest on większy u osób 
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uprawiających ćwiczenia fizyczne, szczególnie zaś u pływaczek i gimna
styków. Donskoj [14] uważa, że tylko specjalne ćwiczenia rozciągające 
zwiększają zakres ruchu. Falize [15], Piasecki 159], Siemionów [64], Iwa
nicki j [28] utrzymują, że ćwiczenia fizyczne w ogóle zwiększają zakres 
ruchu. Paszkowa [56] wykazała zależność wielkości zakresu ruchu od 
właściwości danego sportu, od okresu jego uprawiania i od klasy sporto
wej. Rodzaj zmian, według niej, zależy od kierunku działania obciążenia. 
Stener [68] twierdzi, że zakres ruchu wyćwiczony w okresie dzieciństwa 
wpływa na możliwości ruchowe osobnika dorosłego.

Na temat tempa zmian tej cechy w czasie treningu wypowiadają się 
tylko Gamburcew i Ozolin [21, 55], twierdząc, że w początkowych okre
sach treningu gibkości stawowa zwiększa się szybko, a następnie ulega 
stabilizacji. Zaniechanie ćwiczeń nie powoduje gwałtownej redukcji za
kresu ruchu w stawach, lecz stopniowe jej zmniejszenie. Na podstawie 
zakresu ruchu w jednym stawie nie można sądzić o gibkości ogólnej.

Zakres ruchu podawany przez poszczególnych autorów różni się mię
dzy sobą często znacznie. Gamburcew [21], Moore [51], Matchews [43] jako 
przyczyny kontrowersji w podawanych wynikach wymieniają brak jed
nolitej obiektywnej metody pomiarów i niewielką ilość prac ekspery
mentalnych dotyczących tych zagadnień.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie zakresu ruchu w stawach bio
drowych osobników płci męskiej należących do różnych grup specjali
zacji ruchowej w nawiązaniu do wybranych elementów ukształtowania 
morfologicznego.

W kolejności rozpatrywano następujące zagadnienia:
1. Niektóre proporcje ciała i kształt kończyn dolnych.
2. Zakres ruchu i jego różnice w porównywanych grupach sportow

ców i nie sportowców.
3. Współzależność obserwowanych cech w ujęciu wewnątrz i między- 

grupowym.

MATERIAŁ I METODA BADAŃ

Badania przeprowadzono na 240 osobnikach płci męskiej w wieku od 
18 do 26 lat. Połowa z nich zajmowała się sportem systematycznie mi
nimum dwa lata. Kryteriami doboru materiału były:

1. Brak odchyleń od normy wskaźników zdrowia (na podstawie opinii 
Poradni Sportowo-Lekarskiej dla sportowców i opinii Zespołu Profilak- 
tyczno-Leczniczego dla Studentów Szkół Wyższych).

2. Odpowiedni staż sportowy w drużynach ligowych.
Osobników w poszczególnych grupach dobierano w taki sposób, by po

równywane grupy odpowiadały sobie pod względem wieku, a jeśli chodzi 
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o sportowców także pod względem stażu sportowego. Badanych wszyst
kich grup, którzy kiedykolwiek ponieśli kontuzje nie brano pod uwagę.

W wyniku tak przeprowadzonego doboru powstało osiem grup ba
danych o liczebności 30 osobników każda. Do grupy pierwszej określanej 
odtąd symbolem (Pa) zaliczono piłkarzy nożnych w wieku od 18 do 21 lat, 
ze stażem sportowym co najmniej dwuletnim. Do grupy (Pb) dobrano 
piłkarzy w wieku od 22 do 26 lat, ze stażem sportowym minimum cztero
letnim. Do grupy trzeciej (Sa) — studentów Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Krakowie odpowiadających wiekowo grupie Pa i nie zaj
mujących się żadnym sportem wyczynowym. Do grupy czwartej (Sb) 
zakwalifikowano studentów WSWF, którzy odpowiadali wiekiem pił
karzom Pb i podobnie jak Sa nie zajmowali się sportem wyczynowym. 
Do grupy piątej (Sc) dobrano studentów szkół wyższych (AGH i UJ), 
którzy spełniali te same warunki co studenci w grupie Sa. Grupę szóstą 
(Sd) stanowili studenci AGH i UJ w wieku od 22 do 26 lat nie zajmujący 
się czynnie sportem podobnie jak w grupie Sb. Do grupy siódmej (La) 
zakwalifikowano lekkoatletów biegaczy (sprinterów) z minimum dwu
letnim stażem sportowym w wieku od 18 do 21 lat, którzy legitymowali 
się wynikami co najmniej drugiej klasy. Ostatnia grupa ósma (Lb) to 
lekkoatleci biegacze (sprinterzy) w wieku 22 do 26 lat startujący w ze
społach ligowych z wynikami na poziomie klasy mistrzowskiej i pierw
szej. Grupy lekkoatletów dobrano w celu rozszerzenia materiału porów
nawczego.

W wyniku tak dobranego materiału pomiarowego powstały cztery 
grupy osobników młodszych w wieku od 18 do 21 lat, z których dwie gru
powały sportowców, jedna piłkarzy, a druga lekkoatletów i dwie grupy 
studenckie, jedna studentów WSWF zajmujących się między innymi 
wszechstronnymi ćwiczeniami fizycznymi w wymiarze około 15 godzin 
tygodniowo, jednak bez specjalizacji sportowej, drugą stanowili studenci 
kierunków technicznych i przyrodniczych nie zajmujący się czynnie spor
tem. Ostatnio wymienieni studenci uczestniczyli tylko w przewidzianych 
programem zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze 2 godz. tygod
niowo w ramach studium wychowania fizycznego we własnych uczel
niach.

Następnie cztery grupy to osobnicy w wieku 22 do 26 lat, z których 
grupy Pb i Lb rekrutowały się z zawodników drużyn ligowych trenują
cych średnio 12 godzin tygodniowo, a prócz tego biorących udział w za
wodach. Dwie następne grupy to studenci nie sportowcy z WSWF w pier
wszym wypadku i AGH oraz UJ w drugim.

Na każdym osobniku dokonano podstawowych pomiarów antropome
trycznych, które uzupełniono zdjęciem fotograficznym sylwetki ciała 
w trzech położeniach — z przodu, z boku i z tyłu, następnie dokonano re
jestracji zakresu ruchu w stawach biodrowych w trzech podstawowych 
płaszczyznach (38 pomiarów), według uprzednio opracowanej przez au
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tora metody pomiarów [Tworzydło — 72]. Metoda polega na obserwacji 
zakresu ruchu uda i miednicy. Ruch w stawie biodrowym jest różnicą za
kresu ruchu uda i miednicy.

Badania antropometryczne przeprowadzono zgodnie z metodyką 
R. Martina, przy użyciu antropometru, cyrkla kabłąkowego, cyrkla linio
wego i taśmy [Sikora — 29]. Badania zakresu ruchu w stawach biodro
wych przeprowadzono w następujących wariantach: zginanie w stawach 
biodrowych, kończyną wyprostowaną i zgiętą w stawie kolanowym, za
kres skrętu zewnętrznego i wewnętrznego, odwodzenia, prostowania koń
czyną wyprostowaną i zgiętą w stawie kolanowym do kąta 90°. Wszyst
kie pomiary wykonano kolejno dla kończyn prawej i lewej. Pozycją wyj
ściową do wszystkich pomiarów była pozycja leżąca, przy czym pomiar 
zakresu zginania i skrętów był wykonywany na osobnikach leżących na 
plecach, pomiaru odwodzenia dokonywano z pozycji wyjściowej w leże
niu na boku, a prostowania z leżenia — przodem.

Równocześnie z pomiarami zakresu ruchu uda rejestrowano wielkość 
zakresu ruchu miednicy, zgodnie z przyjętą metodą pomiarów.

Wyniki pomiarów uzupełniała ankieta zawierająca informacje oso
bowe, u sportowców staż sportowy, najlepszy wynik sportowy. W celu 
uniknięcia wpływów pory dnia, stanu fizjologicznego mięśni i okresu tre
ningowego na mierzony zakres ruchu, wszystkie wyżej wymienione po
miary przeprowadzono w jednej porze dnia (w godzinach popołudnio
wych) przed wysiłkiem treningowym i w jednym okresie treningowym 
wiosną 1962 roku. Przeprowadzenie tych pomiarów w możliwie jednako
wych warunkach zmniejsza wielkość błędów pomiarowych, jednakowo we 
wszystkich obserwowanych grupach, co pozwala na porównywanie ze 
sobą wyników. Testy rzetelności pomiarów określone współczynnikiem 
korelacji liniowej (r) między dwoma kolejnymi pomiarami na tych sa
mych osobnikach, wahają się w granicach od 0,887 do 0,933. Średnie aryt
metyczne dla kolejnych dwu pomiarów w tej samej grupie (Sa) różnią się 
tylko w dziesiątych stopnia. Np. średnia pomiaru pierwszego wynosi 63,4°, 
drugiego 63,5°. Błąd standardowy średniej arytmetycznej w pierwszym 
wypadku wynosi 1,16, zaś w drugim 1,18, przy N = 30 osobników.

Materiał opracowano za pomocą przyjętych w antropologii metod sta
tystycznych. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach, które zawierają 
średnie arytmetyczne (x), ich błąd standardowy (sx), oraz miary rozsie
wu (s, V, Ex)

x = średnie arytmetyczne
sx = błąd standardowy średniej arytmetycznej
s = odchylenie standardowe

V = współczynnik zmienności
Ex — zasięg zmienności
Siłę związków między niektórymi cechami określono za pomocą współ

czynników korelacji liniowej i zależności stochastycznej. Istotność różnic

J6 Rocznik Naukowy WSWF
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między średnimi stwierdzano za pomocą testu t Studensta dla prób nie
zależnych. Przy pomocy testu t Studenta sprawdzono również istotność 
korelacji (r), a testem X°’ istotność związków w tabelach czteropolowych. 
Niektóre dane z obserwacji przedstawiono procentowo.

Wyniki opracowania materiału zestawiono w tabelach, omówimy je 
kolejno, oddzielnie dla każdej grupy cech. Ponieważ zakres ruchu w obu 
stawach biodrowych, prawym i lewym, nie różni się od siebie w sposób 
istotny, przedstawiono tylko dane dla jednej kończyny — kończyny pra
wej, w celu uniknięcia zamieszczenia nadmiernej ilości tabel i wykresów 
zawierających podobne informacje. Ponadto analiza i interpretacja otrzy
manych rezultatów będzie przedstawiona w pracy niniejszej w sposób 
jednolity, a mianowicie omówione zostaną kolejno badane zjawiska w 
aspekcie porównawczym:

1. badania ewentualnych różnic i podobieństw w zależności od wieku 
i stażu w porównywanych grupach, oraz

2. w zależności od specjalizacji ruchowej.

WYNIKI

Charakterystyka materiału pod względem morfologicznym

Wysokość ciała

Charakterystykę tej cechy przedstawiono w tab. I.
Zamieszczone w tab. I średnie różnych grup wiekowych różnią się 

między sobą, jedynie różnice między piłkarzami młodszymi (Pa) i star
szymi (Pb) są istotne. Piłkarze młodsi są niżsi, co można by tłumaczyć 
jeszcze różnicami okresu rozwojowego. Wielkość testu (t) przedstawiono 
w tab. VI.

Mimo że w pozostałych wypadkach różnice między średnimi są nie
wielkie, jednak osobnicy młodsi są na ogół niżsi od osobników starszych. 
Wyjątek stanowią grupy studentów młodszych i starszych AGH i UJ 
(Sc i Sd), co raczej należałoby uznać za przypadek wynikający z loso
wego doboru materiału.

Dalsze istotne różnice w średnich wzrostu takich samych grup wieko
wych w porównaniu międzyspecjalizacyjnym stwierdzono porównując 
grupę piłkarzy młodszych (Pa) z grupami studentów AGH i UJ (Sc) i lek
koatletami (La). Piłkarze młodsi (Pa) są mniejszego wzrostu niż studenci 
młodsi (Sc) i lekkoatleci młodsi (La), jak również niż studenci grupy (Sa). 
U piłkarzy starszych średnia wzrostu jest większa od studentów grupy 
Sd i Sb, mniejsza jednak niż u lekkoatletów obu grup. Istotna różnica 
zachodzi jedynie między Pb a Sd. Pozostałe różnice są nieistotne.
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Długość ciała w cm
Tabela I

drupa X ± Sx £ x s V

Pa W fi ±4,45 458 - 484 6,32- 5,72

Pb ±0,76 464 ~ 482 4,24 2,41

Sa 470,8 t 0,89 463 - 484 4,89 2,86

Sb H1,6 i 0,94 462 - 484 5’49 5,02

Sc 474,0 i 4,48 402 - 489 6,60 3,?3

Sd 471,3 ±0,98 464 - 483 5,3? 5,45

La 1?4,1 ±0,92 464 - 484 504 2,89

Lb 1?6.1 ±0,?1 466 - 48? 5,01 2,84

Ciężar ciała w kg
Tabela II

biru pa X ± 5X L x s V

Pa 64,05 ± 4,02 52 - 78 5,58 8.71

Pb 74,20 ±0,89 63 - 60 4,90 6,76

Sq 67,56 ±0,96 57-84 5,30 7,84

Sb 65,96 ±0,91 54- 76 4,99 7,56

Sc 65,03 ± 0,?4 5? - 75 5,18 7,96
Sd 66,56 ± 4,04 57-77 5,74 8,62

La 65,30 ±4,42 55 - 62 6,14 9,4o

Lb 68,56 ± 4,40 60 " 81 6,05 8,85

16*
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Ciężar ciała

Podobnie jak wzrost, ciężar ciała wykazuje istotne różnice między 
grupami piłkarzy młodszych i starszych. Pozostałe porównania grup róż
nych wiekowo między Sa i Sb, Sc i Sd, La i Lb nie wykazują istotnej 
różnicy, jakkolwiek grupy młodsze są nieco lżejsze, z wyjątkiem studen
tów wychowania fizycznego (tab. II i VI).

Różnica między piłkarzami Pa i studentami Sa okazała się także istot
na. Następne różnice między Pa i Sc, oraz Pa i La nie są istotne, niemniej 
jednak piłkarze młodsi są lżejsi od porównywanych grup tego samego 
wieku. Dalsze porównania między grupami Pb i Sb, Pb i Sd, Pb i Lb, są 
we wszystkich wypadkach istotne. Piłkarze starsi Pb wyróżniają się więk
szym ciężarem ciała niż osobnicy porównywanych grup.

Wskaźnik tułowiowo-kończynowy

Dalszym wskaźnikiem proporcji, mającym znaczenie dla różnicowania 
typologicznego jest wskaźnik tułowiowo-kończynowy obliczony wg wzo- 

długość tułowia
ru: —-------------------------------- • 100, gdzie długość tułowia = suprasterna-

długość kończyny dolnej
le — symphysion, a długość kończyny dolnej = V2 wysokości iliospi- 
nale + symphysion. Odpowiednie charakterystyki zbiorcze omawianego 
wskaźnika w badanych grupach przedstawia tab. III, a wielkość testu 
(t) dla porównywanych średnich — tab. VI. Istotne różnice stwierdzono 
między lekkoatletami La i Lb. Lekkoatleci młodsi mają kończyny w sto
sunku do tułowia dłuższe niż lekkoatleci starsi.

Porównując omawiany wskaźnik stwierdzić należy, że u piłkarzy młod
szych, jak i starszych jest on większy, niż we wszystkich porównywanych 
grupach, z czego wynika, że piłkarze posiadają najkrótsze nogi w stosun
ku do długości tułowia, zaś najdłuższe — lekkoatleci.

Różnice między wielkością tego wskaźnika u piłkarzy młodszych a je
go wielkością w odpowiednich wiekowych grupach są istotne tylko mię
dzy piłkarzami a lekkoatletami. Piłkarze starsi istotne różnice wykazują 
w stosunku do studentów Sb i lekkoatletów Lb (tab. III i VI).

Wskaźnik długościowo-obwodowy uda

Wyrazem stosunków mięśniowych może być wskaźnik długościowo- 
długość uda

-obwodowy uda obliczony wg wzoru:------------------ *100,  gdzie długość
obwód uda

uda = V2 (iliospinale + symphysion) — tibiale. Przedstawia on długość 
uda w procentach jego obwodu.

Porównując powyższy wskaźnik, przede wszystkim można zauważyć, 
że najmniejszy jest on u piłkarzy obu grup, czyli odznaczają się oni sto-
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Wskaźnik tułowiowo-kończynowy
Tabela III

Strupa X i S£ E x s V

Pd 59, ?6 11,56 49 - 66 8,58 14,35

Pb 59.1o i 0,74 52 - 68 4,06 6,80

So 5536 10,64 51 -65 3,54 6,1?

Sb 56,62 i 0,10 4-9  66 3,84 0,18
Sc 56,?0 - 0,50 51 -64 2,74 4,83

Sd 5190 i 0,65 49-64 3,58 6,18

La 50,4o i o,14 50 -68 4,06 6,05

Lb 54,30 i 0,63 4?-6l 3,46 6,31

Tabela IV 
Wskaźnik długościowo-obwodowy uda

X i Sx Ex s V

Pa 85,65 i 1,09 13 - 73 6,00 1,00

Pb 82,15 11,44 65 - 104 1,90 901

Sa 61.50 i 1,22 13 " 96 6,10 1,65

Sb 88,50 - <51 15 ~ 1O£• 7.20 8,13

Sc 91.50 ± 1,33 18 - 103 130 1.9?
Sd 87.63 i 1,58 12 -102 8,65 9,89
La 70,80 11,26 76 -101 6,90 1,59

Lb 91.00 t 1,18 Qo-104 6,50 7,14
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sunkowo największym obwodem uda, przy czym różnice te są istotne. 
Należy również zwrócić uwagę, że piłkarze starsi, z dłuższym stażem spor
towym, wykazują jeszcze większy obwód uda niż piłkarze młodsi, co na
leżałoby tłumaczyć przerostem roboczym mięśni uda, wynikającym ze 
specyficznej ich pracy.

Największe wskaźniki wykazują lekkoatleci obu grup oraz grupa Sc, 
czyli studentów nie zajmujących się sportem; sylwetka ich uda jest 
smuklejsza, ma inny kształt niż u piłkarzy (tab. IV, VI).

Fałd skórno-tłuszczowy uda

Pomiary tkanki tłuszczowej mają duże znaczenie dla oceny budowy 
ciała, w danym wypadku uzupełniają charakterystykę badanych osob
ników. Wyżej wymieniony fałd był mierzony na przedniej powierzchni 
uda w V3 jego górnej części. U piłkarzy i lekkoatletów obu grup młod
szych i starszych jest mniejszy w porównaniu ze studentami, przy czym 
różnice te są istotne. Grubość tego fałdu w porównaniu międzygrupowym 
u Pa i Pb nie wykazuje znaczących różnic, natomiast u lekkoatletów róż
nica jest istotna. Grubość fałdu zarówno u piłkarzy młodszych, jak i u lek
koatletów młodszych jest większa niż u starszych (tab. V i VI).

Na podstawie wskaźników długościowo-obwodowych uda i grubości 
fałdu skórno-tłuszczowego można sądzić, że rodzaj pracy i jej intensyw
ność wpływa na zwiększenie obwodu uda, przy jednoczesnym zmniejsza
niu podściółki tłuszczowej. Jakkolwiek stwierdzenie tych zjawisk nie jest

Fałd skórno-tłuszczowy uda w mm
Tabela V

órupa X + ę-- Ex. 5 V

Pa 8,56 t 0,51 4- 1? 2,814 33,22

Pb 4,96 i 0,69 3- 48 3,79 37,61

Sa 41 82 i 0,5? 5-16 3,46 26,75

Sb iq 56 t 0,69 3-19 3,82 56,10

Sć >13,56 i 0,81 6 -24 4,4? 32,96

Sd 48,02 t 1,83 3 -28 10,00 55,82

La 9,42 ł 0,70 4-19 3,83 40,72

Lb 7,10 t 0,36 3 -14 1,96 27,65



Tabela V1
Wielkość testu i na istotność różnicy między średnimi cech antropometrycznych.

Wyjaśnienie do tabel VI, XVIII, XIX: Poz. 1—4 przedstawiają porównanie grup starszych i młodszych w obrębie tej samej spe
cjalizacji. 5—7 porównanie grup piłkarzy ze studentami i lekkoatletami w kategorii młodszych. 8—10 porównanie piłkarzy ze 

studentami i lekkoatletami w kategorii starszych

WztOSt W GITb Wć1<^q w kzy WsUctrżruk. tuTcwo 
wo - kz> rtc/Zuriowu 
w 7o dr. koAc-z. 0

Wskciźrudd dJ/aoo- 
śc-iowo - obwodo
wy uda w % ar. 
uda

faułc) skdmo - 
Muszazowy 
uda w rrun.

t t t t t

1
Pn

Pb
2. <750 5,192 0,029 1,888 0.618

2
Sd

Sb
O,59o 1.209 0,46? 0,531 1,386

3 So
Sd 1,411 0,914 1,416 1,829 2,155

4
Lca

Lb
1,5o4 1,888 3,932 0,088 2,802

5
Rcł

Sćł 0,694 2,448 1,386 1,091 4,130

6 Pd
Sc

2.4?8 0,648 1,829 5,300 5,103

1 Pa
Ld

2,861 0,496 5,310 3,000 C>9?3

8 Pb
Sb

1.91? 4,010 2,950 3,186 2,443

9
Pb

5d
2,124 3.300 4599 2,500 5,004

1O -Pb
Lb 1J11 2,183 5,428 4,631 1,003
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rzeczą nową, to jednak badanie związków budowy i funkcji wydaje się 
celowe dla uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy i jakie zależności wy
stępują w zakresie możliwości ruchu czynnego w stawach'biodrowych 
a wyżej wymienionymi cechami.

Drugą podstawową charakterystyką zbiorczą jest dyspersja, która daje 
nam możność stwierdzenia czy badane grupy z punktu interesujących nas 
cech są bardziej czy mniej jednorodne. Otóż analizując miary zmienności 
wewnątrzgrupowej np. współczynnik zmienności (V) dla branych pod 
uwagę cech antropometrycznych (długość ciała, ciężar ciała, wskaźnik tu
łowiowo-kończynowy, długościowo-obwodowy, grubość fałdu skórno-tłu- 
szczowego) stwierdzić można, że jego wielkość kształtuje się dość różnie 
w badanych grupach. W ocenie ogólnej dają się zauważyć interesujące 
prawidłowości. W grupach zawodniczych (u piłkarzy i lekkoatletów), 
prawdopodobnie w związku ze zwiększającym się stażem sportowym 
współczynnik zmienności ulega zmniejszeniu, co może oznaczać, że mamy 
tu do czynienia z procesem pewnego rodzaju upodabniania się do siebie 
osobników w tych grupach, natomiast w grupach nie zawodniczych od
wrotnie, grupy osobników starszych posiadają większy współczynnik 
zmienności, co może być rozumiane jako proces różnicowania się obser
wowanych cech.

Typy kształtu uda

W związku ze stwierdzeniem istotnych różnic wskaźnika długościo- 
wo-obwodowego uda w porównywanych grupach, podjęto próbę oceny 
kształtu tej części kończyny, wychodząc z założenia, że przy niewielkiej 
podściółce tłuszczowej o kształcie uda decyduje układ i wzajemne pro
porcje brzuśców mięśniowych i ścięgien mięśni. Próby tego rodzaju kla
syfikacji nie spotkano w dostępnej literaturze.

Wykorzystując zdjęcie badanych w trzech ujęciach (z przodu, z boku 
i z tyłu) dokonano powiększenia sylwetek do naturalnej wielkości (przy 
pomocy rzutnika, stosując ten sam typ obiektywu, którym dokonywano 
zdjęcia). Następnie sporządzono obrys uda uzyskując jego kontur w pła
szczyźnie czołowej (na podstawie zdjęć z przodu i z tyłu) oraz profil 
w płaszczyźnie strzałkowej (na podstawie zdjęć z boku).

Uzyskane tą drogą obrysy uporządkowano według pięciu wyróżniają
cych się typów dla płaszczyzny czołowej i niezależnie od tych w płaszczyź
nie strzałkowej wyróżniono również pięć typów (ryc. 1 i 2). Spotykano je 
we wszystkich możliwych kombinacjach u obserwowanych osobników. 
Następnie dokonano zestawienia ilościowego i procentowego typów pro
filu w porównywanych grupach. Opracowane w ten sposób wyniki przed
stawiono w tab. VII i VIII. Porównanie tych wyników pozwala stwier
dzić różnicowanie się profilu uda w związku ze stażem sportowym. Zja
wisko to jest szczególnie wyraźne u lekkoatletów La i Lb (ryc. 3). Nato-
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miast u studentów nie zajmujących się ćwiczeniami fizycznymi — Sc 
i Sd — zjawiska tego nie stwierdzono.

Na tej podstawie można by przypuszczać, że w trakcie systematycz
nego angażowania do pracy mięśni uda w określonej dyscyplinie sporto
wej, brzuśce mięśniowe zwiększają swoją objętość, modelują kontury uda 

A7 .H .\
Ryc. 1. Rodzaje profilów uda w płaszczyźnie czołowej u badanych osobników

Ryc. 3. Profil uda w płaszczyźnie czołowej — % badanych w grupach La i Lb
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w sposób określony dla danej dyscypliny. Różnicowanie kształtu jest 
być może również uwarunkowane charakterem mechaniki ruchu u po
szczególnych osobników, związanym z koordynacją nerwowo-mięśniową 
na tle budowy anatomicznej ich aparatu ruchu.

Zakres ruchu zgięcia w stawie biodrowym przy kończynie wyprostowanej 
w stawie kolanowym

Na podstawie tab. IX stwierdzamy przede wszystkim, że średnia za
kresu ruchu omawianego u grup młodszych piłkarzy i studentów (Pa, Sa 
i Sc) są niższe niż odpowiednie średnie ich grup starszych Pb, Sb i Sd, 
u lekkoatletów różnice między obu grupami są minimalne i nieistotne. 
Wśród porównywanych grup młodszych najmniejszy zakres ruchu wy
kazuje grupa Sc a następnie Pa, zaś największy Sa i La.

Spośród grup starszych najmniejszy zakres ruchu wykazują piłkarze, 
a następnie studenci UJ i AGH, największy — studenci WSWF.

Na ogół można powiedzieć, że piłkarze obu grup, a następnie studenci 
■UJ i AGH obu grup wiekowych wykazują mniejszy zakres zginania 
w stawie biodrowym niż lekkoatleci obu grup, a szczególnie studenci 
WSWF.

Zakres ruchu zgięcia w stawie biodrowym przy kończynie zgiętej w stawie 
kolanowym

Obserwacja tab. X pozwala stwierdzić, że wszystkie grupy młodsze 
wykazują mniejszy zakres tego ruchu niż grupy starsze. Istotne jednak 
różnice między grupą starszą i młodszą zachodzą tylko pomiędzy grupa
mi Sc i Sd, tzn. między grupami studentów UJ i AGH. Drugim ciekawym 
spostrzeżeniem jest fakt, że obie grupy piłkarzy (Pa i Pb) wykazują 
mniejszy zakres tego ruchu niż pozostałe grupy, spośród których naj
większy jego zakres posiadają lekkoatleci obu grup.

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, iż współczynnik zmienności (V) 
w obu grupach La i Lb jest wyraźnie niższy od innych porównywanych 
grup. Wyniki tych porównań wykazują duże podobieństwo do poprzed
nio opisanej kategorii ruchu.

Zakres skrętu zewnętrznego w stawie biodrowym

Porównując dane dla skrętu zewnętrznego należy zwrócić uwagę, iż 
różnice między grupami młodszymi a starszymi nie przedstawiają się 
jednakowo. O ile u piłkarzy i lekkoatletów grupy młodsze wykazują wyż
sze średnie skrętu niż grupy starsze, o tyle u studentów jest odwrotnie.

Spośród grup młodszych najmniejszy kąt skrętu wykazują studenci 
WSWF, potem — piłkarze, zaś największy — lekkoatleci.

Wśród grup starszych najmniejszy kąt posiadają piłkarze, najwięk-
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Zakres zgięcia w stawie biodrowym (w stopniach). 
Kończyna prosta (prawa)

Tabela IX

ćłrupa X Ex s V

Pa 56,3 t 1,31 4o° - 11° l,2o 42,18
Pb 58,0 t 4,50 4o° - 50° 8,25 14,22

Sa 63,5 ± 1,18 50° - 19° 6,50 1931

Sb 66,0 ± 1,51 52° - 82° 8,30 42,51

Sc 53,8 + 1,26 4?°- 92° 6,90 42,82

Sd 59,2 t 1,49 48°- 11° 6,55 44,06

La 63,3 t 1,38 4<?°" ?8’ 1,55 44,92 >
Lb 63,2 t 1,32 51°' 18° 1,25 44,41

Tabela X 
Zakres zgięcia w stawie biodrowym (w stopniach).

Kończyna zgięta (prawa)

(a tu pa X i sx E x s V

Pa 90,8 - 4,33 n° - no0 1,30 8,03

Pb 92,6 11,22 18° - 409° 6,lo 1,23

Sa 98,2 ± 4,44 85° - 423° 190 8,04

Sb 99,0 11,51 84° - 120° 8,50 8,38

S.c 94,0 i 1,21 16° - 105° 1,00 IM

Sd 98,5 i 1,45 19"- 116° 1.95 8,01

La 400,3 t 0,95 90°- 140° 5,20 5,18

Lb 403,0 14,42 91° - 446° 6,15 5,91
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Zakres skrętu zewnętrznego w stawie biodrowym (w stopniach).
Kończyna prosta (prawa)

Tabela XI

6 kupo X t sx. £ x s V

Po 59,5 t 4,29 45° - 72° 7,10 14,93

Pb 56,5 i 1,35 57°- 72° ?,4O 43,0?
So 58,5 t 1,68 4o°- ?5° ?,2O 45,80
Sb 60,2 i 4,59 35° - ?5° 8,75 44.55
Sc 60,3 i 1,4? 42° - ?4° 8,00 13,26
Sd 61,4 t 4,5? 42° - ?8° 8,60 14,07

Lo 62,5 t 4,28 40°- ?4° 7,05 14,34

Lb 61,2 t 1,4? 46° - 43° 6,55 40,71

Zakres skrętu wewnętrznego w stawie biodrowym (w stopniach).
Kończyna prosta (prawa)

Tabela XII

6kupo X i Sx £ x s V

Po 48,3 t 1,46 32° - 69° 9,oo 78,63
Pb 45,0 - 4,42 2?° - 58° 7.80 4?. 33

So 52,0 i 4,89 32°- 70° 40,35 4?,?o

Sb 53,0 i 4,59 39° - ?2° 8,7o 16,41
Sc 55,8 t 4,4? 40° - 71° 8,2o 45.24

Sd 5Q 5 * 2,12 28 °- 74° 44,65 24,48

Lo 52,5 - 1.89 34° - 76’ 40,35 49,71
Lb 49,5 i 1,95 31° - 71° 40,70 21,60
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szy — lekkoatleci. Najmniejszy kąt skrętu spośród wszystkich grup wy
kazują wspominani już piłkarze starsi, a zaraz po nich studenci młodsi 
WSWF i piłkarze młodsi. Średnia tego ruchu jest u piłkarzy istotnie 
mniejsza (tab. XI i XIX).

Średnie zakresu tego ruchu są wyższe w grupach osobników młod
szych, wyjątek stanowią tu jedynie studenci WSWF.

Istotne różnice stwierdzono między piłkarzami młodszymi i studen
tami WSWF oraz między piłkarzami starszymi a studentami Sb. Naj
mniejszy zakres ruchu wykazują piłkarze starsi, zaś największy stu
denci Sc.

Najmniejszy współczynnik zmienności skrętu wewnętrznego wyka
zują piłkarze starsi (Pb), co świadczy, że z tego punktu widzenia są grupą 
najbardziej jednorodną.

Studenci młodsi WSWF (Sa) posiadają zakres tego ruchu istotnie 
mniejszy od studentów starszych (Sb), piłkarze młodsi (Pa) większy od 
studentów AGH i UJ (Sc) odpowiadających im wiekowo. W pozostałych 
branych pod uwagę kombinacjach porównań nie stwierdzono istotnych 
różnic, jakkolwiek piłkarze starsi (Pb) posiadają mniejszy zakres tego 
ruchu od lekkoatletów, a większy od studentów AGH i UJ (Sd).

Piłkarze starsi ponadto wyróżniają się największym współczynnikiem 
zmienności (V), co wskazywałoby na największy u nich rozsiew obserwo
wanej cechy (tab. XIII i XIX).

Zakres prostowania w stawie biodrowym przy kończynie wyprostowanej 
w stawie kolanowym

Piłkarze i lekkoatleci młodsi mają istotnie większy zakres ruchu niż 
piłkarze starsi i lekkoatleci starsi. Ponieważ istotne różnice stwierdzo
no tylko w grupach zawodniczych różniących się wiekiem i stażem spor
towym, można by te różnice uważać za wynik wpływu treningu. Ważne 
wydaje się podkreślenie, że w grupach studentów wychowania fizyczne
go, różnice te w grupach różnych wiekowo są niezwykle małe (Sa — Sb = 
= 0,3°).

We wszystkich jednak grupach osobniczych, osobnicy młodsi wyka
zują większy zakres ruchu.

Porównanie grup piłkarzy starszych (Pb) i studentów starszych WSWF 
oraz piłkarzy starszych (Pb) i starszych studentów AGH i UJ (Sd) po
zwala stwierdzić, że piłkarze starsi mają mniejszy zakres ruchu niż stu
denci, przy czym różnice te są istotne. Nie różnią się natomiast od lekko
atletów, chociaż i ci wykazują większy zakres ruchu od piłkarzy (tab. XIV 
i XIX).
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Zakres odwodzenia w stawie biodrowym (w stopniach).
Kończyna prosta (prawa)

Tabela XIII

ćirupa X £ x s
*

V

Poi 56,2 4 128 43°- 74° 7,05 42,54

Pb 53,8 t 4,72 32° - 10° 9,45 47,56

So 53,5 t 4,25 38° - 65° 6, S5 42,80

Sb 58,0 t 4,30 35° "72° 7.50 42,93

Sc 50,3 ± 10? 4o°- 65° 5,9o 44,72

Sd 50,65 ± 4,2o 44° - 6<6° 6,60 43,05

La 57,0 i 4,39 45° - 74° 7,65 43,42

Lb 58,75 X4,34 42° - %4° 7,35 42,64

Tabela XIV

Zakres prostowania w stawie biodrowym (w stopniach).
Kończyna prosta (prawa)

ć\ PU po X - 5x £x S V

Po 24,8 t 0,95 8°- 34° 5,28 24,22
Pb 47,8 . t 0,86 40°- 29° 4.71 2646

Sa 24,4 t 0,85 13°- 30’ 4,65 24,72

Sb 24,4 t 0,87 40°- 32° 4,60 22.74
Sc 23,4 + 4,44 43° - 45° 7,94 35.81
Sd 24,0 ± 0,77 14° - 30’ 4,23 20,44
La 22,98 ± 0,96 42’- 32’ S,4o 23,49
Lb 20,40 ± 0,81 40°- 28° 447 22.23
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Zakres prostowania w stawie biodrowym (w stopniach).
Kończyna zgięta (prawa)

Tabela XV

6 ru pa X 1 sx £ x s V

Pa 18,4 1 0,66 ?°- 26° 5,66 1?,8?

Pb 16,5 1 1,02 6°-27° 5,58 34,23

Sa 14,1 14,05 T' 30’ 5,49 33,85

Sb 16,3 14,03 4°- 2?° 5,64 34,60

Sd 16,4 10,93 8°~ 25° 5,43 54,29
Sd 16,4 1 0,82 8 - 26° 4,50 2?,45
La 19,2 i 4,09 G°- 35° 5,97 31,42

Lb 16,9 1 0,83 40° - 32° 4,5? 27,15

Tabela XVI
Ruchy miednicy w czasie zginania kończyną prostą prawą (w stopniach)

X ± *x E x s V

Po 25, ?4 ± 1,18 14 - 4o 6,52 24,0?

Pb 25,30 ±1,16 42- 40 6,80 26,87

Sa 25,40 14,21 14- 4o 6,64 25,35

Sb 25,42 14,16 12 -4o 6|1O 24.23

Sc 25,02 ±1,32 7 -40 1,00 Zfffł

Sd 23,62 ±1,36 1O- 3? 1.24 30,65

La 24,34 ii,?2 9-36 10,20 41,90

Lb 24.62 + 1,02 45-35 5,4o 21,?3
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Zakres ruchu prostowania w stawie biodrowym przy kończynie zgiętej 
w stawie kolanowym

Wielkość tego ruchu nie wykazuje istotnych różnic pomiędzy porów
nywanymi grupami tak przy porównywaniu grup wiekowo różnych, jak 
i przy porównywaniu grup reprezentujących różne dyscypliny sportowe, 
chociaż u lekkoatletów grupy (La młodszych) jest on największy (tab. XV 
i XIX), natomiast u piłkarzy Pb (starszych) i studentów WSWF star
szych — najmniejszy.

Jednak, podobnie jak w poprzednio opisanej kategorii ruchu, grupy 
młodsze wykazują większy zakres tego ruchu, wyjątek stanowią grupy 
studentów AGH i UJ, u których średnie arytmetyczne omawianego ruchu 
są jednakowe.

Ruchy miednicy w czasie zginania kończyną prostą i zgiętą

Ruch miednicy w obu wariantach ruchowych nie wykazuje istotnych 
różnic we wszystkich dokonanych próbach porównania. Ponieważ zakres 
ruchu miednicy wynika z zakresu skłonu w przód w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa, można by na tej podstawie wnioskować, że jego zakres w ta
kim ułożeniu jest podobny we wszystkich grupach.

W świetle współczynnika zmienności dla różnych kategorii ruchu za
uważyć można, iż podobnie jak dla cech antropometrycznych zmienność 
wewnątrzgrupowa, jakkolwiek różna, pozwala na stwierdzenie pewnych

Tabela XVII
Ruchy miednicy w czasie zginania kończyną zgiętą prawą (w stopniach)

X i sx E x s V

Pa 26,34 14,30 44 - ?,32 2?,44

Pb 24,90 ± 4,09 44-- 38 5J6 23,45

Sci 25,94 14,04 1- -ho 5,52 23,05

Sb 25,82 +-\08 4? - 55 5> 22,30

Sc 25,94 i 4,30 8-40 6,88 26,52
Sd 25,50 ±4.26 44 - 36 6,68 28,66

L<2 25,44 14,45 44 -33 6,42 24,34

Lb 22,34 10,92 44 - 30 4,92 22,02

17 Rocznik Naukowy WSWF
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ogólnych prawidłowości, a mianowicie: w związku z wiekiem i stażem 
sportowym współczynnik zmienności w grupach piłkarzy jest większy 
u osobników starszych, odwrotnie niż w wypadku cech antropometrycz
nych. U lekkoatletów starszych współczynnik jest mniejszy u osobników 
starszych. Obie grupy studentów młodszych posiadają większą wartość 
współczynników zmienności (V) od studentów starszych. Na tej podsta
wie można by wysnuć wniosek, że pod względem zakresu ruchu piłkarze 
z wiekiem bardziej się różnicują, natomiast lekkoatleci i studenci z wie
kiem upodobniają się pod tym względem.

Badania związków cech

W nawiązaniu do stwierdzonych istotnych różnic między wielkościami 
wskaźników morfologicznych i zakresu ruchu w stawach biodrowych oraz 
kształtu uda, między piłkarzami i innymi porównywanymi grupami spo
rządzono tabele korelacji liniowej oraz 4-polowe tablice zależności sto
chastycznej, które przedstawiają zależności prostoliniowe.

Badania związków przebiegały w czterech kierunkach:
I. Poszukiwania współzależności między parami cech określających 

zakres ruchu w branych pod uwagę płaszczyznach i wariantach.
II. Stwierdzenie czy istnieje zależność zakresu ruchu od niektórych 

wybranych cech antropometrycznych.
III. Znalezienie współzależności między zakresem ruchu a wynikiem 

biegu na 100 m u studentów i lekkoatletów oraz współzależności 
zakresu ruchu i wyniku biegu na 1000 m u studentów WSWF (Sa). 
Odpowiednie dane obejmują tylko te grupy, gdyż w trakcie zbie
rania materiału nie było możliwości przeprowadzenia wiarogod- 
nych prób biegowych we wszystkich grupach w jednakowych wa
runkach. Brane pod uwagę wyniki biegu u lekkoatletów i studen
tów WSWF zebrano po zawodach, w których uczestniczyli.

IV. Uchwycenie związku zakresu ruchu z kształtem uda, który jak 
zaznaczono powyżej w pewnym stopniu odzwierciedla proporcje 
mięśni. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w tab. XX, XXI, 
XXII, XXIII.

Współczynniki korelacji, których istotność wykazano, ujęte są w ta
belach w ramki.

Ad. I.
1. Wielkość współczynników korelacji liniowej między ruchem zgina

nia kończyną prostą a ruchem miednicy jest różna w badanych grupach 
i jakkolwiek stwierdzono istotność korelacji jedynie w dwu grupach 
(u piłkarzy młodszych Pa i studentów starszych WSWF Sb), to jednak ze 
względu na fakt, iż we wszystkich grupach wykazują one wartości ujem
ne, należy sądzić, że zwiększenie zakresu ruchu zginania w stawie biodro
wym wiąże się ze zmniejszeniem ruchu miednicy.



Tabela XVIII
Wielkość testu t na istotność różnicy średnich zakresu ruchu w stawach biodrowych między badanymi grupami w różnych kategoriach 

ruchu

Zakres zdięc-ita w sta
rz lc bied rowu rrt 
(kohozund p/osta) 
w stopnzdcn

Zakres żabcia wsta
wię- bloarowum 
(kortczuim prosta) 
w stopntacn,

Ruch mlednlcu w pi 
strzałkowej przń mi- 
naruu kortbz. prosta 
w otopmacH

Ruch mtedrucu w pł 
strzałkowej przu zal- 
rtartLu kortczzaięt# 
w stopniach.

po ró v9 rvq. wa ne- t t t t

1 4>W 0.826 0.973 0,354 0,826

z Sd
Sb 1,268 0,383 0,008 1,168

3
Sc

Sd 3,058 2,27-1 4,35? 1,445

4
Ld

Lb
0,02? 1,7-99 0,098 1,817-

5
Pd

Sd
3,?82 3,68? 0,2?5 1,386

fe Pd
Sc t32f 1,681 0,?01 0,206

?
Pd

La 3,5?? 5,69 3 0,108 0,67-8

8 Pb

Sb
3,658 3,215 0,059 0,590

9
Pb

Sd
0,590 3,038 1,445 0,973

40
Pb

Lb
2,53? 6,136 0,413 1,799
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Tabela XXI

Wielkość współczynników korelacji liniowej między zakresem ruchu
w stawie biodrowym i zakresem ruchu miednicy i uda a czasem biegu na 100 i 1000 m

Tabela XXII

dr u po

Zakres ruchu 
zq'inania w sta
wie- biodrowym 
a czas biega 
na 400 m. w sek.

Zakres ruchu 
zginania w sta
wie biodrowym 
a czat> biegu 
na iOOOm.wsel

Zakres ruchu 
uda i miednicy 
w pł. strzałkowej 
a czat, biegu 
na 4OO m .w sek

Zakres ruchu 
uda i miednicy 
w pl. strzałkowej 
a czas biegu 
na tOOOm.wsek

So - 0,580 -0,487 - 0,428 - 0,342

La i Lb -+0,29

Wielkość testu -z2 przy zestawieniu zakresu ruchu i profilu uda 
w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Wielkość krytyczna testu z2 = 3,84

Profil uda w płaszczyźnie- strzałkowej

ćłr u po
Zakres zginania 
'<ariczuną wyprostowane 
a profit udq 4,4

Zakres zginania 
kortazgny wuprostowqny 
a profit uda ' 2,5

Zakres prostowania 
kortczuny prosty 
a profit uda 4,4

zawodnicy
(Pa,-Pb,La,Lb) 0,223 0,444 0,434

studenci
(Sa,Sb, Sa.Sd) 2,445 W 0,040

Profil uda w ptaszc-zy-źnie czołowej

(j rupa Zakres odwodzenia 
a profil uda 4,4

Zzunctnie kohczu-ng 
pr&sty a profit uda 4,2

■P/ostowcinie 
prosty a profil uda A ,2

zawodnicy
(Pa^hlg.Lb) 0,45<? 0,533 0,811

studend
(S<a,Sb,Sc,Sd) 0,445 0,005 6,364

Porównując wielkość współczynników korelacji w grupach młodszych 
i starszych można zauważyć, że u studentów Sa i Sc, tzn. młodszych, 
współczynniki są prawie zerowe, u starszych natomiast są znacznie więk
sze. Również i u starszych lekkoatletów współczynnik jest nieco większy 
niż u młodszych. Wynikałoby z tego, że we wspomnianych grupach star
szych związek między zakresem ruchu zginania w stawie biodrowym 
a ruchem miednicy jest silniejszy. Jedynie tylko u piłkarzy jest przeciw
nie. Znacznie większy współczynnik korelacji wykazują piłkarze młodsi 
(tab. XX).
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2. Współczynniki korelacji między zakresem ruchu w stawie biodro
wym kończyną zgiętą w stawie kolanowym i zakresem ruchu miednicy 
okazały się w zdecydowanej większości istotne i mają wartość ujemną. 
Wyjątek stanowią tu tylko dwie grupy studentów Sc i Sd, nie zajmują
cych się systematycznie ćwiczeniami fizycznymi (2 — tab. XX).

3. Ruchy zginania i odwodzenia są ze sobą skorelowane na ogół dodat
nio: zwiększenie zakresu jednego ruchu odpowiada zwiększeniu zakresu 
drugiego ruchu (3 — tab. XX). Istotne współzależności stwierdzono tylko 
w grupie studentów młodszych WSWF (Sa).

4—5. Ruchy prostowania i odwodzenia oraz prostowania i zginania 
kończyną wyprostowaną w większości wypadków posiadają znak dodatni, 
jakkolwiek istotność tych związków stwierdzono jedynie u studentów 
grupy Sc (4—5, tab. XX).

6. Zakres zginania kończyny wyprostowanej i zgiętej w stawie kola
nowym tylko w czterech wypadkach na osiem okazał się istotny, a mia
nowicie u osobników w grupach piłkarzy starszych (Pb), studentów 
WSWF młodszych (Sa) i obu grup lekkoatletów (La i Lb). Wartości 
współczynników są dodatnie, czyli że ruchowi kończyny wyprostowanej 
o dużym zakresie towarzyszy w tych grupach zwykle duży zakres ruchu 
kończyny zgiętej (6 — tab. XX).

7. Ruch prostowania kończyną prostą i zgiętą wykazuje zawsze do
datnie i istotne korelacje, z wyjątkiem grupy studentów AGH i UJ (Sc), 
w której wielkość współczynnika korelacji jest mniejsza niż w innych 
grupach (7 — tab. XX).

8. Zakres skrętu zewnętrznego i wewnętrznego w żadnej grupie nie 
okazał się istotny, część współczynników posiada znak dodatni, zaś część — 
ujemny. Oznacza to, że wielkość tych ruchów nie jest ze sobą skorelowana 
(8 — tab. XX).

9. Zakres prostowania kończyną zgiętą i zakres zginania kończyną pro
stą tylko w grupie piłkarzy młodszych (Pa) jest istotnie sprzężony.

Ad. II.
10. Między zakresem ruchu zginania kończyną prostą a długością koń

czyny nie stwierdzono istotnej współzależności. Prawdopodobnie siła 
mięśni i zakres ich skracania oraz różne ramiona siły mięśni wykonują
cych ruch i przeszkadzających w jego wykonaniu nie są związane z dłu
gością kończyny (10 — tab. XX).

11. Poszukiwanie współzależności między obwodem uda a ruchem 
zginania kończyną zgiętą było przeprowadzone w związku z wysuwaną 
hipotezą [Bochenek — Reicher i inni], że obwody uda i brzucha prze
szkadzają w wykonaniu obszernego ruchu w stawie biodrowym. Współ
czynniki korelacji między obwodem uda a ruchem zginania kończyną zgię
tą tylko w dwu wypadkach, u piłkarzy starszych (Pb) i lekkoatletów 
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młodszych (La) są stosunkowo wysokie. Wielkość współczynników kore
lacji wskazuje na ich istotność, przy czym wykazują one odwrotną za
leżność tych dwu cech. Przypuszczać jednak należy, że przeszkodą nie są 
tu spotykające się powierzchnie uda i brzucha, ale zwiększone napięcie 
mięśni towarzyszące przerostom roboczym, które u piłkarzy są szczegól
nie wyraźne (11 — tab. XX).

12. Stosunek obwodu do długości uda może w pewnym stopniu rzuto
wać na wielkość masy mięśniowej mierzonej części ciała, szczególnie wte
dy, jeśli fałd skórno-tłuszczowy uda jest niewielki, tak jak to ma miejsce 
u sportowców (piłkarzy i lekkoatletów). Jak wiadomo, wielkość masy 
mięśniowej mówi o sile osobnika. Okazuje się, że we wszystkich bada
nych grupach związek między wskaźnikiem długościowo-obwodowym 
uda a zakresem ruchu zgięcia kończyną prostą nie istnieje (12 — tab. XX).

Ad. III.
Czas biegu na 100 m jest ujemnie skorelowany z zakresem ruchu zgi

nania kończyną wyprostowaną u studentów WSWF młodszych (— 0,580), 
natomiast u lekkoatletów w obu grupach nie stwierdzono istotności tego 
związku (tab. XXI).

Poszukiwano także współzależności zakresu ruchu uda i miednicy 
łącznie z czasem biegu na 100 m. Wielkość współczynników korelacji nie 
wskazuje na istotność takiego związku.

Między zakresem ruchu zginania w stawie biodrowym a czasem biegu 
na 1000 m oraz między zakresem ruchu uda i miednicy a czasem biegu 
na 1000 m., nie stwierdzono istotnej zależności (tab. XXI).

Ad. IV.
Dla uchwycenia związku między kształtem uda a zakresem ruchu, ba

dano współzależność za pomocą tabel korelacyjnych czteropolowych, a si
łę związków obliczano za pomocą odpowiednich dla tego celu wzorów 
[Panek — 28], Wyniki opracowania materiału przy zastosowaniu wyżej 
wymienionych metod wykazały istnienie istotnego związku u studentów, 
między zakresem prostowania kończyną prostą a profilami uda 1 i 2 
w płaszczyźnie czołowej. Wynik testu wynosi 6,361 przy wartości kry
tycznej dla P = 0,05 — 3,84, wyliczony stąd współczynnik korelacji = 
= —0,252 jest istotny przy P — 0,01.

Pozwala to sądzić, że profil uda wskazujący na stopień rozwoju obję
tości i długości mięśni przywodzących jest skorelowany z zakresem pro
stowania w stawie biodrowym. Osobnicy posiadający profil uda 2, który 
sugeruje istnienie krótkich brzuśców mięśni przywodzących wykazują 
mniejszy zakres ruchu prostowania niż osobnicy o profilu uda 1 (z dłu
gimi brzuścami mięśni przywodzących tab. XXII).

Pozostałe wymienione w tab. XXII próby porównań nie dały pozy
tywnych wyników.
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DYSKUSJA

Przedstawiona w niniejszej pracy charakterystyka morfologiczna ba
danych grup (piłkarzy, lekkoatletów, studentów wychowania fizycznego 
i studentów kierunków technicznych i przyrodniczych) daje nam możność 
z jednej strony zilustrowania materiału, zaś — z drugiej możność uchwy
cenia czy istnieją ewentualne związki i jakiego rodzaju między zakresem 
ruchu w porównywanych grupach a właściwościami budowy ciała.

Stwierdzone duże różnice w proporcjach wysokościowych ciała u pił
karzy i lekkoatletów (piłkarze odznaczają się stosunkowo dłuższym tuło
wiem a krótszymi kończynami dolnymi, lekkoatleci — przeciwnie) mogą 
być wynikiem doboru do danej dyscypliny, jak również selekcji w czasie 
treningu sportowego, nie jest także wykluczone iż stwierdzone różnice są 
konsekwencją specyficznej pracy mięśniowej osobników będących jeszcze 
w okresie rozwoju (szkółki młodzieżowe). Być może, że oba wymienione 
czynniki mogą determinować stwierdzone różnice. Zwiększenie się ob
wodów kończyn spowodowane jest przerostami roboczymi mięśni obcią
żonymi pracą, co jest udokumentowane przez Milicer [46, 47], Mydlar
skiego [53], Missiurę [48]; informują o tym również Letunow, Motylians- 
kaja [40], Zimkin [78] i inni. Zaobserwowane największe obwody u pił
karzy byłyby więc zgodne z obserwacjami wyżej wymienionych autorów.

Działanie kształtujące sportu i wychowania fizycznego na ogólne ce
chy budowy ciała jest szeroko opracowane. Uzyskane w pracy niniejszej 
wyniki dotyczące tych zagadnień są zgodne z dotychczasowymi osiągnię
ciami.

Przechodząc z kolei do omówienia zakresu ruchu w porównywanych 
grupach, należy na wstępie zaznaczyć, iż przy porównywaniu uzyskanych 
wyników z wynikami innych autorów napotyka się na trudności. Różni 
autorzy stosowali różne metody pomiarów, nie uwzględniając ruchu mied
nicy w czasie ruchu uda w stawach biodrowych. Rozmaite pozycje wyj
ściowe do pomiarów także zmieniają wynik i utrudniają porównanie. 
Materiał stanowili osobnicy rozmaitego wieku i płci.

Denisiuk [12], Teryks [69[, Philips i wsp. [58], Kelliher [30], Sigerseth, 
Haliski [65], Broyer, Galles [5], Ciarkę [8], Matchews [43], Hall [25], 
McCloy [45], stosują badania testowe (między innymi Toe-Touch, Bob- 
bing test itp.).

Szafarkiewicz [67], Kreipl [32], Moore [51], Hurt [26], Tyrance [70], 
Priimer [61], Falize [15], Leighton [39], Gamburcew [21], Weiss [73], sto
sują różnego typu kątomierze (goniometry, flexometry, arthrometry). 
Stosowano także badania radiologiczne, Tarance [70],

Poza różnymi metodami pomiarów zwracają uwagę rozmaite metody 
opracowania wyników pomiarów oraz rozmaita ich interpretacja.

Na podstawie tych samych pomiarów różni autorzy wyciągają roz
maite wnioski- Jedni wynik testu Toe-Touch uzależniają od gibkości krą- 
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gosłupa, inni — od długości ścięgien mięśni tylnej powierzchni uda.
Otrzymane w przedstawionej pracy wyniki dotyczące zakresu ruchu 

w wybranych grupach pozwalają — bez względu na to, w jakim stopniu 
zakres ruchu odpowiada wartościom rzeczywistym — na uchwycenie 
pewnych prawidłowości dotyczących różnego zakresu ruchu w badanych 
grupach.

Mniejszy zakres ruchu uzyskany w badaniach własnych autora u pił
karzy w porównaniu z grupami studentów i lekkoatletów jest niemal re
gułą. Wyjątek stanowi tylko większy zakres ruchu odwodzenia stwier
dzony u piłkarzy młodszych w porównaniu ze studentami młodszymi 
AGH i UJ. Badania Sigersetha i Haliskiego 165], którzy stwierdzili, że pił
karze są mniej gibcy od uczniów w 21 pomiarach zakresu ruchu są zgodne 
z wnioskami wysuwanymi na podstawie niniejszego opracowania. Tylko 
w wypadku zgięcia tułów-biodro piłkarze u wyżej wymienionych auto
rów wykazują większą gibkość niż porównywani z nimi uczniowie. Nie 
jest wykluczone, że uzyskane przez nich wyniki mają związek z zasto
sowaniem metody testowej, która, jak wiadomo, polega na zgięciu tuło
wia w przód z pozycji stojącej, być może, że nie brano pod uwagę pro
porcji tułowia i kończyn, które mogły również wpływać na uzyskanie ta
kiego wyniku. Zakres ruchu zginania w stawach biodrowych u piłkarzy 
w badaniach własnych autora jest mniejszy niż u studentów WSWF, a nie 
różni się istotnie od studentów AGH i UJ, co jest sprzeczne z wynikami 
Sigerstha i Haliskiego [65],

Nie stwierdzono istotnych zależności między zakresem ruchu a stażem 
zawodniczym w branych pod uwagę grupach. Nie potwierdza to wyników 
Gamburcewa [21], Paszkowej [56], Natomiast analizując miary zmienności 
zauważono, że w grupach zawodniczych brane pod uwagę cechy antropo
metryczne u osobników starszych wykazują mniejszą zmienność niż 
u osobników młodszych. U studentów odwrotnie, w grupach osobników 
starszych cechy antropometryczne wykazują większy rozsiew niż w młod
szych. Cechy ruchomości u piłkarzy wykazują większe zróżnicowanie 
w grupie osobników starszych niż młodszych. Lekkoatleci i studenci młod
si charakteryzują się większą zmiennością cech ruchomości niż osobnicy 
starsi. Porównywanie wyników z danymi wyżej wymienionych autorów 
jest o tyle nieścisłe, że obiektami ich obserwacji nie byli piłkarze, lecz 
pływacy i gimnastycy. Piłkarze nie stosują specjalnych ćwiczeń rozcią
gających, ponieważ długi krok w biegu nie jest cechą pożądaną u piłka
rzy i nie jest związany ze specyficznymi piłkarskimi ruchami. Csanadi [10] 
uważa za wręcz niepożądane kształtowanie u piłkarzy lekkoatletycznego 
kroku biegowego. Natomiast u lekkoatletów, którzy w pomiarach wyka
zali duży zakres ruchu, są stosowane ćwiczenia specjalne — rozciągające, 
których znaczenie podkreśla Ozolin [55], Zdaje się, że mniejszy zakres 
ruchu piłkarzy ma związek ze zwiększonym napięciem mięśniowym, które 
towarzyszy przerostom roboczym, Missiuro [48, 49], Gilewicz [22], Zimkin 
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[78] oraz z wielkością napięcia powięzi uda, McCloy [44]. Wzrost brzuśców 
mięśniowych może rozciągać powięź i tym samym zwiększać jej napięcie, 
które z kolei wpływa na zmniejszenie zakresu ruchu, o ile nie stosuje się 
ćwiczeń rozciągających. Chociaż to zagadnienie nie jest dostatecznie udo
kumentowane, powinno być brane pod uwagę.

Poszukując związku cech, nie stwierdzono zależności między zakresem 
ruchu a proporcjami ciała, co jest zgodne z wynikami podawanymi przez 
Matchewsa i wsp. [42], Broera, Gallesa [5], Loyd i wsp. [41], Falize’a [15]. 
Paszkową [56]. Jedynie Tyrance [70] uzyskał zależność gibkości od budo
wy ciała, porównując skrajne jej typy.

Obwód uda przy zginaniu kończyną zgiętą jest odwrotnie skorelowany 
tylko w dwu wypadkach u piłkarzy (Pb) i lekkoatletów (La). Wyniki te są 
być może związane z proporcjami siły mięśni, ponieważ interpretacja, że 
obwód uda i brzucha przeszkadzają sobie wzajemnie przy wykonywaniu 
tego ruchu przez zetknięcie się ich ścian, nie wchodzi tu w grę.

Każda z porównywanych grup wykazuje inny wariant związków ba
danych cech, co byłoby zgodne z twierdzeniem Paszkowej [56], Siemio- 
nowa [64], Clarka [9], którzy utrzymują, że każdy rodzaj sportu kształ
tuje inne cechy gibkości stawowej związanej z właściwościami danego 
sportu.

Czas biegu na 100 m u studentów młodszych WSWF (Sa) wykazuje 
ujemną korelację z zakresu zginania kończyną prostą. Współczynnik ko
relacji wynosi — 0,580 i wykazuje istotność przy P = 0,005. W literaturze 
nie znaleziono potwierdzenia takiej zależności. Jedynie Loyd i współpra
cownicy [41] podają ujemną korelację między tymi cechami u dziewcząt, 
jakkolwiek nie jest oma u nich istotna. U lekkoatletów współczynniki 
korelacji przy zestawieniu tej samej pary cech mają wartości dodatnie, 
jednak w świetle testu (t) nie są istotne.

Zakres ruchu prostowania u studentów ma związek z kształtem uda. 
Udo którego kształt wskazuje na większy rozwój przywodzicieli (profil 2) 
ma mniejszy zakres prostowania.

Kształt uda jest bardziej zróżnicowany u zawodników z dłuższym sta
żem sportowym. Jest to szczególnie wyraźnie zaznaczone u lekkoatletów 
starszych. W dostępnej literaturze nie znaleziono prac traktujących o po
wyższym zagadnieniu.

Wyniki pomiarów zakresu ruchu w stawach biodrowych nie wskazują 
na istnienie prostoliniowej współzależności między zakresem ruchu 
w różnych płaszczyznach, czyli że duży zakres ruchu w jednej płaszczyź
nie u danego osobnika nie jest w określony bezpośrednio sposób związa
ny z zakresem ruchu w innych płaszczyznach. Zakres ruchu w stawach 
biodrowych w poszczególnych wariantach pomiaru we wszystkich płasz
czyznach jest bardzo zmienny i zróżnicowany między i wewnątrz osob
niczo co zauważono poprzednio [Tworzydło — 71], W związku z tym 
nasuwa się uwaga ogólnej natury, że jakkolwiek stwierdzono pewne 
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współzależności między niektórymi interesującymi nas cechami, to jed
nak nie wynika z tego, iż mamy do czynienia z bezpośrednią zależnością 
badanych cech, ponieważ nie jest wykluczone, iż wynik korelacji jest 
funkcją czynników trzecich, warunkujących być może zachowanie się 
pozostałych. Np. stwierdzona odwrotna zależność między czasem biegu 
na 100 m a zakresem ruchu zginania kończyną prostą może być spowodo
wane specyficznym typem koordynacji mięśniowej czy nerwowo-mięś- 
niowej.

W świetle przedstawionych wyżej faktów wydaje się, że zakres ruchu 
w stawach biodrowych — gibkość stawowa — jest zjawiskiem wielo
stronnie uwarunkowanym.

Przyczynami jej dużej zmienności międzyosobniczej i międzygrupo- 
wej wykazanej w niniejszej pracy mogą być: napięcie spoczynkowe mięś
ni, stosunki koordynacyjne, temperatura otoczenia, stan psychiczny lub 
rodzaj budowy umięśnienia, powięzi, torebek stawowych, więzadeł, od
ległości przyczepów mięśni od osi ruchu w stawie itp.

Skomplikowany mechanizm koordynacji ruchów przedstawiają Czchai- 
dze [11], Fidelus [19], zwracając m. in. uwagę, że siła mięśni zależy od ich 
rozciągnięcia (położenia wyjściowego), które zmienia się w czasie ruchu. 
Ciarkę i współpracownicy [9] podobnie jak ostatnio wymienieni autorzy 
utrzymują, że zmiany w sile mięśniowej zależne są od położenia wzglę
dem siebie dźwigni kostnych w stawie oraz że istnieje optymalna pozy
cja stawu dla każdego mięśnia. W pozycji optymalnej mięsień może spo
wodować powstanie największego momentu obrotowego.

W czasie wykonywania ruchu w określonym kierunku w mięśniach 
antagonistycznych pojawiają się prądy czynnościowe, których wielkość 
zależy od prędkości ruchu i kierunku obciążenia [Barnett — 2,1, Fide
lus — 18, Fischer, Merhautowa — 20, Wilkie — 77, Dern, Blair, Lave- 
ne — 13].

Pojawienie się w mięśniach potencjałów czynnościowych interpreto
wane jest przez Barnetta [1], dwoma mechanizmami odruchowymi: 1. od
ruchem rozciągnięcia, 2. odruchem obronnym (tylko w krańcowej pozycji 
stawu). Jest to zgodne z prawem Hiltona: „Żaden staw nie może być po
ruszany przez mięsień, którego nerw nie posiada kontaktu z danym sta
wem”. Mechanizmy te zabezpieczają przed uszkodzeniem stawu.

Napięcie spoczynkowe mięśni zmieniające się pod wpływem pracy 
[Missiuro — 48, Ikowa — 27, Fiedorów — 16, Priimer — 61], także nie 
może pozostać bez wpływu na zakres ruchu w stawie.

Międzyosobnicze różnice budowy stawu [Ruszkiewicz, Okoniewski 
Portych, Wrzołkowa, Biskupski, Swaluk — 63, Brunt — 7] także zmie
niają warunki pracy mięśni i mogą mieć wpływ na wielkość zakresu ru
chu. Mięśnie mają także stosunkowo różne długości brzuśców.

Zmiany adaptacyjne lub utajone mikrourazy w obrębie układu ru
chu [Kuraczenkow — 34, 35, Moskwa — 52, Priwies — 60] powstające 
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pod wpływem długoletniego treningu sportowego mogą mieć wpływ na 
kształtowanie się wielkości mierzonej cechy. Jest możliwe, że napięcie 
skóry może działać ograniczająco na zakres ruchu.

Który z wymienionych czynników odgrywa decydujący wpływ w ostat
nio przeprowadzonych pomiarach, trudno ustalić.

W świetle powyższych prób interpretacji i uwag celowe wydają się 
dalsze badania nad wyjaśnieniem przyczyn tak ogromnej zmienności mię
dzy- i wewnątrzosobniczej.

WNIOSKI

1. Między porównywanymi grupami stwierdzono istotne różnice wy
branych elementów budowy ciała:

a. Piłkarze z długim stażem sportowym wyróżniają się większym cię
żarem ciała niż osobnicy w porównywanych grupach.

b. Piłkarze odznaczają się stosunkowo dłuższym tułowiem a krótszy
mi kończynami; Grupy lekkoatletów mają bezwzględnie i stosunkowo 
krótszy tułów i dłuższe kończyny dolne.

c. Obwód uda w stosunku do długości uda jest największy u piłkarzy, 
a najmniejszy u lekkoatletów.

d. Fałd skórno-tłuszczowy jest zdecydowanie mniejszy we wszystkich 
grupach zawodników (piłkarzy i lekkoatletów) w porównaniu z grupami 
kontrolnymi.

e. Wyżej wymienione cechy budowy ciała są u zawodników starszych 
bardziej jednorodne niż u młodszych, natomiast odwrotnie — grupy stu
dentów starszych są pod tym względem bardziej zróżnicowane.

2. Kształt uda wykazuje większe zróżnicowanie u sportowców z dłu
gim stażem sportowym. Wynika stąd, że określony typ pracy warunko
wałby większą zmienność tej cechy.

3. Piłkarze obu grup mają mniejszy zakres ruchu niż osobnicy w po
równywanych grupach, natomiast lekkoatleci i studenci wychowania fi
zycznego — największy. Studenci kierunków technicznych i przyrodni
czych mają podobnie mały zakres ruchu, jak piłkarze.

4. Każda z badanych grup reprezentuje inny wariant związków po
równywanych cech.

5. W sześciu grupach stwierdzono odwrotną zależność między wiel
kością zakresu ruchu w stawach biodrowych (kończynami zgiętymi w sta
wach kolanowych) a zakresem ruchu miednicy, który zawsze towarzyszy 
temu ruchowi. Wyjątek stanowią grupy studentów (kierunków technicz
nych i przyrodniczych), u których nie stwierdzono istotności tego związku.

6. Obwód uda i zakres ruchu zginania kończyną zgiętą w stawie ko
lanowym pozostają w odwrotnym związku liniowym w grupach piłkarzy 
starszych i lekkoatletów młodszych.
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7. Nie stwierdzono zależności między zakresem ruchu w płaszczyźnie 
strzałkowej a długością kończyny oraz wielkością wskaźnika długościowo- 
-obwodowego uda.

8. Czas biegu na 100 m i zakres ruchu zgięcia kończyną wyprostowa
ną u studentów wychowania fizycznego jest istotnie skorelowany, a mia
nowicie: im zakres ruchu większy, tym czas biegu gorszy. U lekkoatletów 
nie stwierdzono istotności tego związku.

9. Profil uda jest związany z zakresem ruchu. U studentów zakres 
ruchu prostowania kończyną prostą jest związany z kształtem profilu uda 
w płaszczyźnie czołowej.

10. Zakres ruchu w stawach biodrowych w poszczególnych warian
tach pomiaru we wszystkich branych pod uwagę płaszczyznach jest bar
dzo zmienny oraz zróżnicowany wewnątrz- i międzyosobniczo we wszyst
kich badanych grupach osobników.

Zmienność cech ruchomości na ogół wykazuje tendencje do zwiększa
nia się z wiekiem u piłkarzy, a do zmniejszania się z wiekiem w pozosta
łych grupach.

11. W większości wypadków nie stwierdzono istotności związków mię
dzy zakresem ruchu w poszczególnych płaszczyznach i wariantach ruchu.
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COflEPJKAHHE

nPEflEJIbl nOflBHJKHOCTH TA3OBEflPOBOrO CYCTABA Y <t>YTBOJIHCTOB, 
JIETKOATJIETOB H CTY/JEHTOB

ripn noMoiu,H pa3pa6oTaHHoro aBTopoM MCTOĄa naiwepeHHfi nccJieflOBano npe^ejibi 
noABMżKiiocTH Ta3o*>eflpoBoro  cycTasa y MyatnnH BO3pacTa ot 18 po 26 jict, npHHafl.ie- 
:Kamnx k ipaanbiM npynnaiM no«BH?MHOH cneuHaaiHoaiiHH, OTHOCHTeabHO « BbióipamibiM 
ajieMemaM Mopc^ojiorimecKOH (JiopMbi. PaccMorpeHbi cxoACTBa u pa3nni}bi b 33bh- 
chmocth ot BoepacTa a cnopTHBHoro CTawa cpaBHHBaeMbix rpynn, a TaKHte cootho- 
uieHHH MeJKay napaMH cbohctb onpepe.'i}i:oinnx npeflpji itowbhjkhocth b paocMarpH- 
BaeMbix n.jiocKOCTHX u BapnaiHTax, MeiKfly npe/jejiom houbhhchochocth u neKoTopbiMH 
aHTponoMeTpHHeaKHMH npmBtHaiKaMH, Meamy npejjejiOM iioiubhjkhocth h BpeMeneM Sera 
na 100 u 1000 m m, HaKOHeii, Meatfly 4>opMofi fieupa, orpamaioiiiefi b nenoTopoH CTe- 
iieHH MMineHiibie nponoipnHH, u npenejioM ik>hbk3khocth.

Ilo cpaBJienHfo co CTyjjeHTaMH u jierKoaTJieTaMH, (JjyTdojiHCTbi oronnaioTCJi óo.Tb- 
hihm bbcom, Sojiee hjiiihhhm TyjiosumeM, óojiee kopotkhmh kohchhocthmii h Han6ojib- 
tneił oKpyiKHócTbK) óeppa no OTHonieHHio k ero nmme. YcTanoBJieHO, hto TOJiniHHa 
HOJKiKMHKpoBoii (Jjajiflbi onpeflejienno Meiibme b rpynnax cnopTCMeHOB. YcTaHOBjieno, 
■tro c B03pacroM ocoóeHHOCTH TejiocTpoeHHH y cnopTCMeHOB cTaHOBHTCH Sojiee ojjhó- 
poflHbiMH, a y CTyfleHTOB — óojiee pa3iioo6pa3HbiMH. B cfjopMe óeppa BbiCTynaiOT 
BCCbMa 3HaHHTejIbHbie pa3JIHHHH B 3aBHCHMOCTH OT cnopTHBHoro CTa»:a.

B cpaaHHBaeMbix rpynnax aaMMeHbnmft npcpcn nojjBMHOHOCTH oómapyiKeH y 4>yT- 
śojihctob, a Hanóojibninft —r y jierKoaTJieTOB 0 CTyflenToi! $H3KyjibTypbi, cTyzieHTbi 
ecTecTBeHHbix h TexHnnecKHx 4>aKyjibTeTOB odjiajiaioT Tatom a;e MaabiM npe/jemm 
noflBUKKHOCTn HaK h (JjyTfiojiHCTbi. KaoKflaiH iH3 eoicbMn McinbiTyeMbix rpynn npencTaiB- 
jineT hhoh sapnaHT cpaBHHBaeMbix cbohctb.

B CojibinnHCTBe rpynn oÓHapyHteHO oópaTHyio 3aBHCHM0CTb MeiK/jy npepe.noM 
hopbhmiiocth inpn crn6e SenpoBoro cycTaBa c corHyroH b KOJieHHOM cycraBO Koiien- 
HOCTbJO 0 npenejiOM nopBHótwiocTH rana. Me>Kpy BpeweiicM Sera na 100 m h npcpcioM 
nOUBHJHHOCTH HpH OTHÓe BbinpHMJieHHOH KOHe^HOCTM y CTyflOHTOB 4)H3KyJIbTypbI Bbl- 
CTynaeT BecbMa 3HannTejibHaH oópaTHaa KoppejitnjHH.

OopMa npo<t»ijia (ócppa y cryneHroB CRHoan c npejiejjOM nofliBHiKHOCTH upn Bbi- 
npHMjieHHH. TIpepe.T nojUBHMCHOCTH Ta.?oć)e,ppoBMX cycTaiBOB bo Bicex HccjienoBaH'Hbix sa- 
pnanTax n nJi0CK0CTHX onei-ib pasnnnoH y 0TnejihHbix jnm.

H3MeHHHBOCTb noflBHJKHOCTn npoHBJiaeT TenflCHUHro k pocTy c BospacTOM y $yT- 
60JIHCTOB, a k yMeHbineHHK) — b 0CTajibHbix rpynnax.

SUMMARY

THE FLEXIBILITY IN HIP JOINTS 
AT FOOTBAL PLAYERS, ATHLETES AND STUDENTS

By application of a method of measurement elaborated by the author, some 
researches were done on the rangę of flexibility at hip joints among małe individuals 
between the ages of 18 and 26, appertaining to different groups of motion specia- 
lization, with reference to selected elements of morphological form. Differences an)i 
similitudes were investigated depending on the age and training period of the 
compared groups: as well as correlations between pairs of characteristics determining 

lf Rocznik Naukowy WSWF
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the rangę of motion in planes and variants taken into consideration: between the 
rangę of motion and some anthropometric characteristics: between the rangę of 
motion and time of 100-metre and 1000-metre races: and also interdependences 
between the shape of thigh reflect-ing in some degree the proportions of muscles 
and the rangę of flexibility.

When compared with students and athletes, foottball players distinguished 
themselves by heavier weight of body, longer trunk, shorter limbs and the largest 
girth of thing in relation to its length. It was stated that the cutaneous-adipose fold 
was absolutely smaller with the groups of competitors. It was also observed that 
characteristics of the body build got with age morę homogenous among competitors 
and morę differentiated among students. The shape of the thigh underwent 
a relatively considerable .differentiation in connection with the sports training.

Footballers showed the most limited rangę of flexibitity among the individuals 
of the compared groups, athletes and students of physical education — the widest 
one. Students of technical and science schools exhibited an eąually limited rangę 
of motion as footballers. Eeach of the eight examined groups represented another 
variant of the compared characteristics.

The majority of groups exhibited an inverse dependecy between the rangę of 
flexibility at hip joints with a limb bent at the knee joint and the rangę of motion 
of the pelvis. The time of 100 m. race and the rangę of flexibility with a limb 
stretched out was negatively and essentially correlated among students of physical 
education.

The type of thigh is connected among students with the rangę of extension 
motion. The rangę of motion at hip joints in all the variants and planes observed 
was very differentiated with each individuail taken separately and among them 
considered as a whole. The instability of motor characteristics showed tendencies 
towards increasing with the age among footballers and towards decreasing among 
the remaining groups.
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HENRYK SMARZYŃSKI

XX KONGRES MIĘDZYNARODOWY
SZKOŁY NOWOCZESNEJ PEDAGIGIKI FREINETA
WE FRANCJI (1—5 IV 1964)

dniach 1—5 kwietnia 1964 r. odbył się XX Kongres Międzynarodowy
W Szkoły Nowoczesnej Pedagogiki Freineta we Francji. Głównym or

ganizatorem tego Kongresu był światowej sławy pedagog francuski Frei- 
net. W Kongresie brało udział około 800 osób, w tym około 600 delegatów 
z Francji — głównie nauczycieli szkół podstawowych i średnich — oraz 
około 200 delegatów zagranicznych. W Kongresie uczestniczyła również 
delegacja polska.

W pierwszym dniu Kongresu, po przemówieniach przedstawicieli in
stytucji naukowych, gości i delegatów zagranicznych, Freinet wygłosił 
wykład inauguracyjny na temat zadań szkoły i nauczyciela w epoce współ
czesnej. W tym przełomowym okresie szkole i nauczycielowi przypada 
niezmiernie odpowiedzialna rola wprowadzenia ludzkości w nową epokę 
dziejową. Chcąc sprostać tym wymaganiom, działalność szkoły — dotych
czas bardzo tradycyjna -— musi ulec radykalnej przebudowie: szkoła musi 
skierować się ku przyszłości, ku nowemu tworzącemu się życiu i nowej 
rodzącej się kulturze. Próbą poszukiwania nowych dróg dla przyszłej 
szkoły jest m. in. nowoczesna francuska szkoła eksperymentalna, z jej 
postępową pedagogiką i dydaktyką, nawiązującą do myśli pedagogicznej 
Oświecenia, do koncepcji Rousseau i Pestalozziego. Przyszła szkoła — to 
szkoła pracy, przygotowująca swoich wychowanków do życia przez pracę. 
Powojenne wychowanie — mówił Freinet znalazło się w wielu krajach 
na bezdrożu. Dotychczasowe teorie pedagogiczne, które służyły ustrojowi 
burżuazyjnemu, zawodzą, a oparta na nich praktyka dydaktyczna jest 
bezradna wobec aktualnych potrzeb. Stary program nauczania nie odpo
wiada już ani stylowi życia, ani potrzebom klasy robotniczej i ludzi pracy. 
Oderwanie szkoły od życia powoduje, że proces kształtowania młodzieży, 
przygotowania jej do pracy i do udziału w życiu społecznym, poznawanie 
z perspektywami przyszłości — wszystko to odbywa się właściwie poza 
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szkołą. Z każdym dniem rośnie przepaść pomiędzy współczesnym społe
czeństwem a szkołą tradycyjną. Szkoła ta nie zrozumie ducha nowej epoki 
i dąży do wychowywania i kształcenia młodego pokolenia na wzorach 
przeszłości. Nauczyciele wychowawcy — mówił Freinet — muszą wyjść 
naprzeciw „nowego”: podjąć wysiłki w kierunku zmodernizowania szkoły 
oraz wychowania i nauczania, w kierunku dostosowania szkoły do współ
czesnego życia, do wymagań nowoczesnej techniki epoki atomowej, która 
jest także epoką socjalizmu.

Jednym z podstawowych problemów pedagogicznych XX Kongresu 
Międzynarodowego Szkoły Nowoczesnej Freineta był problem „chorób 
szkolnych”. Freinet poświęcił temu zagadnieniu drugi swój podstawowy 
referat. Zarówno w referacie, jak i w szerokiej i wyczerpującej dyskusji 
przeanalizowane zostały choroby współczesnej szkoły tradycyjnej, która 
jest wrogiem pełnej aktywności dziecka i przekształca szkołę w koszary, 
zarówno przestarzałymi formami organizacyjnymi pracy, brakiem rozu
mienia psychiki i zainteresowań dziecka jak i czysto formalną dyscypliną 
„groźnych” nauczycieli, wywołujących nerwicę u uczącej się młodzieży. 
Szkoła tradycyjna-werbalna zeszła w dużym stopniu na drogę schola- 
stycznej dydaktyki, która uczy powtarzania słów bez ich rozumienia i bez 
powiązania z rzeczywistością.

Nauczanie w szkole nowoczesnej Freineta dąży do wyzwolenia aktyw
ności uczniów w oparciu o rozwój naturalny i zainteresowania dziecka. 
W szkole nowoczesnej nauczyciel przez dogłębne poznanie psychiki 
dziecka zmienia swą postawę pedagogiczną i dydak
tyczną, i staje się przyjacielem uczniów. Nowoczesna szkoła dąży do 
stwarzania sytuacji dydaktycznych dostosowanych do wieku i stopnia 
rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, wyzwalając pełną i samodzielną 
aktywność poznawczą uczniów. W ten sposób szkoła zapewnia nie tylko 
nabywanie przez uczniów wiadomości, ale rozwija przede wszystkim 
umiejętności poznawcze, samodzielność myślenia, krytycyzm i sprawności 
praktyczne przez stosowanie metod heurystycznych w nauczaniu.

Nowoczesnym metodom nauczania poświęcono też na Kongresie spe
cjalne posiedzenie plenarne, na którym Freinet wygłosił referat krytycz
ny o nauczaniu programowym w USA. Nowoczesna szkoła, wykorzystując 
zdobycze współczesnej techniki, wprowadza również do nauczania metody 
audiowizualne, wykorzystując do tego film dźwiękowy, niemy i magneto
fon, z dużą korzyścią w nauczaniu, jeśli te pomoce naukowe są właściwie 
wykorzystywane przez szkołę i nauczyciela, który zna technikę ich ob
sługi i umie je wykorzystać dydaktycznie.

Jednak nauczanie programowe, propagowane przez wielu dydaktyków 
i pedagogów w USA, jest dla szkoły nowoczesnej — twierdzi Freinet — 
często szkodliwe, ponieważ zabija aktywność i samodzielność uczniów 
w procesie dydaktycznym, podając gotowe słowa sformułowania pojęć 
sądów i wniosków po pokazie. Nauczanie programowe nazwał Freinet 
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metodą neoscholastyczną. Nowoczesna technika i nowoczesna maszyna 
wymaga dziś człowieka samodzielnego i mądrego, dobrze przygotowanego 
do życia w nowych warunkach współczesnej kultury, ale tego problemu 
nie rozwiąże sama maszyna w szkole, nie zastąpi ona nigdy nauczyciela, 
a zwłaszcza jego działalności pedagogicznej oraz funkcji dydaktycznych, 
rozwijających samodzielną postawę i umiejętności poznawcze. Przy na
uczaniu programowym, opartym na maszynach uczących, dzieci przestają 
się interesować pracą i są nastawione na bierne i bezkrytyczne przyjmo
wanie gotowych wiadomości. Nauczanie programowe na maszynach uczą
cych hamuje rozwój umiejętności poznawczych: całe nauczanie zostaje 
sprowadzone do mechanicznego werbalnego powtarzania i bezkrytycznego 
zapamiętywania treści przekazanych przez maszynę.

Maszyny nauczające nie zastąpią więc nauczyciela, mogą jedynie być 
pomocne w nauczaniu, przy właściwym ich wykorzystaniu dydaktycznym 
przez nauczyciela. Nie da się jednak stosować nauczania programowego 
przy rozwiązywaniu problemów, bo te wymagają już samodzielnego my
ślenia uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Również nie przy wszystkich 
przedmiotach nauczania da się stosować nauczanie programowe mecha
niczne, jak np. przy nauce fizyki.

Najwięcej uwagi w całości obrad kongresowych poświęcono pracom 
w sekcjach, a zwłaszcza w sekcjach nauczania w klasach-pracowniach, 
w klasach kształcących przez stosowanie tekstu swobodnego, tworzonego 
samodzielnie przez dzieci, i w sekcji techniki swobodnej ekspresji dziec
ka — rysunku, malarstwa.

Klasy-pracownie mają stwarzać naturalne sytuacje i wyzwalać pełną 
aktywność uczniów, którzy mają w klasie-pracowni wiązać teorię z prak
tyką. Do tak pojętej pracy dydaktycznej w nowoczesnej szkole podsta
wowej przygotowuje już przedszkole. Rysunek dziecięcy, swobodna eks
presja artystyczna, stanowią przygotowanie dla późniejszej metody opar
tej na tekście swobodnym — układanym i redagowanym przez dzieci. 
Również dużą rolę odgrywa w nauczaniu szkoły nowoczesnej Freineta 
metoda kompleksowych zainteresowań, praca z kartoteką zagadnieniową, 
tzw. „fichier”, w czym bardzo pomocne są opracowywane przez dzieci ga
zetki tematyczne, wycinki pism ilustrowanych. Dziecko, wychodzące 
z przedszkola i przychodzące do szkoły, jest już dostatecznie rozwinięte 
ruchowo, umie wyrażać swoje przeżycia przez rysunek, mimikę, śpiew 
i umie żyć w zespole.

Szkoła nowoczesna w ujęciu Freineta ma być ośrodkiem wspólnych 
zespołowych poszukiwań na drodze doświadczenia, a nie ośrodkiem po
dawanych werbalnie wiadomości zapisywanych mechanicznie przez ucz
niów. Tak pojęta szkoła jest ośrodkiem aktywności uczniów. W szkole tej 
sale szkolne przekształcone są na klasy-pracownie, w których nauczyciel 
ma bezpośredni kontakt z uczniami pracującymi w zespołach, najczęściej 
po czterech uczniów. W takich klasach miejsce tradycyjnych ławek szkol
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nych zajmują stoliki wygodne tak do pracy, jak i do pisania i rysunków, 
a dawna katedra w klasie, oddzielająca nauczyciela od uczniów, zastąpio
na zostaje stolikiem łączącym nauczyciela z uczniami w jeden organiczny 
zespół.

Współczynnikami dynamizującymi uczniów w klasach-prac.owniach są 
warsztaty szkolne organicznie związane z klasami-pracowniami, a mia
nowicie:

a) Cztery pracownie do podstawowej pracy ręcznej:
1. praca w polu, hodowla;
2. kuźnia i stolarnia;
3. tkactwo, przędzalnictwo, szycie, kuchnia, gospodarstwo domowe;
4. konstrukcje mechaniczne, handel.

b) Cztery pracownie aktywności wyższej zajęć uspołecznionych i zin- 
telektualizowanych :
1. poszukiwanie wiadomości, dokumentacja;
2. eksperymentowanie;
3. ekspresja twórcza graficzna;
4. ekspresja twórcza artystyczna.

Powyższe pracownie, zwane też popularnie przez Freineta — głów
nymi ośrodkami technik życia (techniąues de vie) mają za zadanie zapo
znać dzieci w szkole z różnymi rodzajami pracy, ale nie dają przygoto
wania zawodowego. Przez wprowadzenie do pracowni szkolnych podsta
wowych narzędzi pracy, prostych maszyn, jak np. maszyny drukarskiej 
i urządzeń drukarskich — stwarza szkoła pomost do realnego przyszłego 
życia w społeczeństwie i daje zrozumienie jedności pracy fizycznej z pra
cą umysłową w dobie współczesnej kultury technicznej.

O dynamice i pełnej aktywności szkoły nowoczesnej Freineta świadczy 
uczestnictwo uczniów na równi z nauczycielem we wszystkich dziedzinach 
życia szkolnego powiązanego ściśle z życiem społecznym środowiska. Pro
gram nauczania szkoły nowoczesnej obejmuje kurs wstępny, elementarny 
i wyższy. Plany ogólne roczne oraz plany miesięczne pracy przygotowują 
nauczyciele, a natomiast uczniowie biorą już czynny udział w opracowa
niu planów tygodniowych, czuwają nad ich realizacją oraz przeprowa
dzają kontrolę ich wykonania. Podstawą oceny wykonania planu dydak
tycznego są z góry ustalone minimalne wymagania i kryteria z każdego 
przedmiotu. O ile uczniowie wykonają plany robocze dydaktyczne wcześ
niej, przed terminem, wówczas dopuszczalne jest dowolne wykorzystanie 
czasu przfez uczniów stosownie do ich zainteresowań w danej klasie.

Zajęcia dydaktyczne w klasach-pracowniach Freineta są zespołowe- 
-wspólne, a poza tym mogą też mieć charakter indywidualny. Zadaniem 
głównym nauczyciela jest kierowanie prawidłowym procesem poznaw
czym uczniów przez umiejętne stwarzanie sytuacji dydaktycznych, akty
wizujących cały proces nauczania. Nauczyciel służy pomocą uczniom
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w procesie nauczania, wprowadza ich w umiejętne rozwiązywanie proble
mów wyrastających z kontaktu z życiem.

Obserwacja i doświadczenie, pytania i dyskusja, praca laboratoryjna 
są podstawowymi metodami nauczania szkoły nowoczesnej Freineta. Me
tody te nie tylko zapewniają samodzielne zdobywanie wiadomości, 
ale kształcą i rozwijają umiejętność rozumienia faktów i sensu 
zjawisk, które podsuwa życie.

Tematy zajęć szkolnych czerpią uczniowie szkoły nowoczesnej z życia 
codziennego i codziennych doświadczeń związanych z życiem bieżącym. 
Zwykle na początku tygodnia, w poniedziałki, dokonują uczniowie wraz 
z nauczycielem zestawień pytań i problemów, które w ciągu tygodnia 
nasunęło im życie, a następnie układają wspólnie tygodniowy plan opra
cowania w określonej kolejności wysuniętych tematów. Po opracowaniu 
poszczególnch zagadnień gromadzą materiały opracowane w formie kar
toteki („fichier”), przy czym uczą się korzystać z encyklopedii, słowników, 
opracowań specjalnych czasopism ilustrowanych czy popularnonaukowych.

Punktem wyjściowym nauczania szkoły nowoczesnej Freineta jest 
więc życie, bo szkoła ta jest „dla życia, przez życie i przez pracę”, tak 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, stosowanych, jak i humani
stycznych w oparciu o naturalne zainteresowanie dziecka.

W pracy szkoły nowoczesnej dominują zajęcia zespołowe, a obok nich 
— w miarę potrzeby — niekiedy zajęcia indywidualne. Ostatnia godzina 
pracy w szkole Freineta jest zwykle przeznaczona na sprawozdanie z ca
łości wykonanych w ciągu dnia prac. Na tej godzinie, podczas ogólnego 
zebrania, otrzymują też uczniowie korespondencję międzyszkolną oraz 
rozwiązują wspólnie problemy najważniejsze i dają odpowiedzi na pytania 
wpisane przez dzieci rano do księgi pytań. Przy trudniejszych problemach, 
jeśli nasuwają się jakieś wątpliwości, zapada zwykle uchwała, aby zwró
cić się z prośbą o wyjaśnienie do innych szkół bądź do ludzi nauki. Ta 
forma pracy jest cenną, bo uczy dzieci krytycznej postawy i przygotowuje 
do przyszłego uczestnictwa w tego rodzaju formach, spotykanych w spo
łeczeństwie ludzi dorosłych.

Freinet, zbliżając szkołę do życia poprzez nowoczesne techniki dydak
tyczne otwarł bramy szkoły tradycyjnej, przekształcając ją w szkołę no
woczesną, prowadząc dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie przy
szłości. Warto dodać, że szkoła nowoczesna Freineta zrywa także ze sta
rymi, tradycyjnymi formami kontroli i oceny ucznia, tzw. klasówkami, 
werbalnym odpytywaniem uczniów z mechanicznie opanowanego mate
riału; wprowadza natomiast ocenę własnych postępów przez samych ucz
niów pod opieką i kontrolą nauczyciela. Przy ocenie wyników uczniowie 
biorą pod uwagę nie tylko wyniki swej pracy, wiadomości i wiedzę oraz 
umiejętności i sprawności operatywne, ale także stopień włożonego wy
siłku. W ocenie bierze także udział — obok zespołu klasy pod kierunkiem 
nauczyciela — sam zainteresowany uczeń, który w swym dzienniczku 



dokonuje wykresu wykonania planu indywidualnego. W dzienniczku tym 
są podstawowe dane dotyczące jego osobowości i rodziny; natomiast nau
czyciel prowadzi jeszcze tzw. „profil życiowy” ucznia. W ten sposób znika 
w klasie podział uczniów na dobrych i złych, natomiast każdy ma swoje 
samodzielnie wypracowane miejsce w grupie (klasie szkolnej i szkole).

Do podstawowych tzw. technik szkoły nowoczesnej — poza wymie
nionymi wyżej technikami — zalicza Freinet swobodną ekspresję dziecka. 
Cała energia pracy dziecka może być wyzwolona odpowiednimi metodami. 
Cenne są — jak już była mowa — film, radio, magnetofon, telewizja, ale 
najużyteczniejsza bodaj może być szkolna drukarnia; pełną wartość dy
daktyczną ma dopiero tekst ułożony przez samych uczniów, 
a następnie przez nich wydrukowany, czyli tzw. tekst dowolny („texte 
librę”), wyrosły z psychiki dziecięcej i pobudzający aktywność innych 
dzieci. Obok tekstu dowolnego i rachunku swobodnego, czerpanego z życia, 
podobna rola przypada ekspresji rysunkowej i malarskiej dziecka. Dzięki 
technikom ekspresji życiowej dziecko najlepiej jest wprowadzane w sa
morzutny kontakt ze światem przyrodniczym, społecznym i z życiem ze
społowym.

Swobodna ekspresja dziecka, wedle Freineta, ma olbrzymie walory 
pedagogiczne i dydaktyczne. W różnych formach ekspresji kształtuje naj
lepiej dziecko swe funkcje poznawcze i swój czynny stosunek do rzeczy
wistości, wzrastając w nią stopniowo.

Szkoła nowoczesna Freineta wywiera duży wpływ na całe postępowe 
szkolnictwo nie tylko we Francji, ale w wielu krajach europejskich 
i pozaeuropejskich. Idee pedagogiczne Freineta są bliskie ideologii socjali- 
listycznej.

W ostatnim dniu Kongresu, po dokonaniu syntezy dorobku szkoły 
nowoczesnej, po wielu pożegnalnych i gorących przemówieniach przed
stawicieli wszystkich delegacji — w tym również delegata polskiego — 
zamknięto Kongres uchwałą zwołania następnego międzynarodowego Kon
gresu Pedagogicznego w Brest na wiosnę 1965 r., w celu kontynuowania 
prac na polu nowoczesnego postępowego wychowania i nauczania młodego 
pokolenia.
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