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AbstRACt

the level of selected coordinative motor abilities vs. ten-year-old children’s results  
of the International Physical Fitness tests

introduction. During P.E. classes primary school students (grade 4) ought to improve their 
level of physical fitness, including coordinative motor abilities, as well as to acquire motor 
skills which enable them to take part in various forms of physical activity in an active and 
safe way. Unfortunately, in physical education of children and young people the main em-
phasis is still placed on the improvement of fitness abilities. We have to bear in mind, how-
ever, that the level of coordinative abilities limits significantly the improvement of ne cessary 
fitness abilities and vice versa. Our research was aimed at determining what de pendencies 
exist between the results of selected coordinative motor abilities and ten-year-old children’ 
results of the tests designed by the International Committee for the standardization of Phy-
sical Fitness tests. material and methods. the research group consisted of 93 students 
of primary schools in the town of Wołów. In order to determine the level of the particular 
components of physical fitness we employed the trials of the International Committee for 
the standardization of Physical Fitness tests (ICsPFt). For assessing the particular co or-
dinative abilities we used the following tests: ‘run for the balls’, ‘stopping the rolling ball’, ‘long 
standing jump with 50% of maximum possibilities’, ‘long standing jump forward and back-
ward’. results. According to research findings there is a relationship between the im prove-
ment of the selected coordinative motor abilities and some of the components of physical 
fitness. conclusions. therefore, a physical education teacher are advised caution in choosing 
physical exercises and games, taking into consideration comprehensive motor develop-
ment of students, including their coordinative motor abilities.
key words: coordinative motor abilities, physical fitness, physical education, children
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WPROWADZENIE

Środowisko szkolne powinno być miejscem, 
gdzie podczas zajęć wychowania fizyczne-
go dba się o prawidłowy rozwój fizyczny, psy-
chiczny i intelektualny dziecka, uczy się go 
nowych, pożądanych zachowań społecz-
nych oraz diagnozuje jego zainteresowania 
i uzdolnienia do realizacji różnorodnych 
form aktywności ruchowej, a ponadto po-
przez rozwój motoryczny wpływa na rozwój 
poznawczy i emocjonalny zgodnie z koncep-
cją rozwoju zintegrowanego [1].

Nauczyciel wychowania fizycznego, pla-
nując proces dydaktyczno-wychowawczy, 
powinien uwzględnić zmiany, jakie zacho-
dzą w rozwoju dzieci. One to w wieku 10 lat 
przechodzą drugie apogeum rozwoju moto-

rycznego. Ruchy ich są zamaszyste, rozrzutne, 
pełne przyruchów, lecz coraz bardziej do-
kładne. Szybciej się męczą podczas wykony-
wania czynności wymagających precyzji, 
co oznacza, że należy ćwiczyć szczególnie 
zespoły mięśni drobnych [2]. Dzieci w tym 
wieku szkolnym szybko usprawniają ruchy 
manualne, przyswajają umiejętności posłu-
giwania się prostymi narzędziami i przy-
rządami (np. piłkami dostosowanymi do 
wielkości dłoni). Równie wyraźnie dosko-
nalą ruchy lokomocyjne i sportowe. Chętnie 
stosują bieg, który jest w pełni opanowany 
i charakteryzuje się ciągłymi zmianami kie-
runków oraz tempa. Rozwijają także inne 
czynności, np. różnicują rzuty (jednorącz, 
oburącz z różną siłą i w rozmaity sposób), po-
dania i chwyty czy kozłowania. Dzieci w tym 
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wieku cechuje największa łatwość uczenia się 
nowych nawyków ruchowych, nawet o skom-
plikowanej strukturze, wynikająca ze spraw-
ności mechanizmów koordynacyjnych [3]. 
Nauka ruchu odbywa się ciągle przez naśla-
downictwo, lecz nie jest to już bezreflek-
syjne powtarzanie spostrzeżonego bodźca. 
Istotną rolę w rozwoju dziesięcioletnich 
dzieci odgrywa potrzeba ruchu. Zaspoko-
jenie jej wymaga wzmożonej aktywności, 
która powoduje u nich wzrost poziomu szyb-
kości, mocy i zwinności. Znaczący przyrost 
pozostałych zdolności kondycyjnych: siły 
i wytrzymałości przypada raczej na następną 
fazę ontogenezy. Jednak wydatne zwiększe-
nie w tym wieku zdolności kondycyjnych 
i koordynacyjnych wraz z harmonijną bu-
dową ciała decydują o wysokiej sprawno-
ści fizycznej.

Dlatego dziecko będące na drugim etapie 
edukacji szkolnej (klasy IV–VI), które uczest-
niczy w obligatoryjnych lekcjach wychowa-
nia fizycznego czy dodatkowych zajęciach 
ruchowych, powinno rozwijać swoją spraw-
ność fizyczną, w tym koordynacyjne zdolno-
ści motoryczne, oraz nabywać umiejętno-
ści ruchowe, umożliwiające uczestniczenie 
w sposób aktywny, a jednocześnie bezpiecz-
ny w ćwiczeniach, zabawach i grach rucho-
wych. Ważne jest również, aby poznało spo-
soby diagnozowania możliwości własnego 
organizmu w zakresie rozwoju fizycznego, 
psychicznego czy przygotowania do życia 
w społeczeństwie.

Sprawność fizyczną należy rozumieć jako 
całość zdolności i umiejętności człowieka, 
które umożliwiają efektywne wykonywanie 
wszelkich zadań ruchowych [4]. Jest to po-
jęcie szerokie, wiąże się bowiem ze stanem 
całego organizmu człowieka, a nie tylko z jego 
aparatem ruchu. Można ją określić jako ak-
tualną możliwość wykonywania wszelkich 
działań motorycznych, decydujących o za-
radności człowieka w życiu. Koordynacyj-
nym zdolnościom motorycznym przypada 
natomiast bardzo istotna rola wśród wielu 
cech organizmu, które wpływają na spraw-
ność fizyczną dziecka. Obecnie definiuje się 
je jako „[…] względnie utrwalone i uogólnio-
ne formy przebiegu psychofizycznych pro-
cesów regulacji ruchowej. Odzwierciedlają 
one złożone stosunki zachodzące pomiędzy 
procesami neuro-psychicznymi, umożliwia-

jącymi skuteczne sterowanie i regulację ru-
chowych czynności człowieka” [5, s. 13].

Rozwój sprawności fizycznej, w tym ko-
ordynacyjnych zdolności motorycznych, ma 
ścisły związek z rozwojem biologicznym. 
W procesie wychowania fizycznego dzieci 
i młodzieży nadal kładzie się nacisk na roz-
wój zdolności kondycyjnych i umiejętności 
ruchowych. Coraz częściej jednak w przygo-
towaniu dziecka do uczestnictwa w ćwicze-
niach i grach ruchowych zwraca się uwagę na 
zdolności koordynacyjne, które są bardziej 
złożone i trudniejsze do rozwijania. Bez wąt-
pienia zdolności kondycyjne stanowią fun-
dament rozwoju sprawności fizycznej dziecka, 
a więc są niezbędne do tego, by przejawiało 
ono zdolności koordynacyjne. Jak pisze Sta-
rosta, ,,[…] dzięki podniesieniu poziomu 
zdolności koordynacyjnych uzyskać można 
wzrost poziomu zdolności kondycyjnych” 
[6, s. 110]. Pozwala to zatem na stwierdzenie, 
że zdolności te są ze sobą powiązane. Zdol-
ności kondycyjne najczęściej rozwijane są 
przez wykonywanie ćwiczeń prostych, zdol-
ności koordynacyjne zaś – poprzez wyko-
nywanie nowych ćwiczeń złożonych, nie-
znanych ćwiczącemu. Dużym wyzwaniem 
dla nauczycieli wychowania fizycznego czy 
instruktorów jest dobór ćwiczeń jednocze-
śnie rozwijających zdolności kondycyjne  
i koordynacyjne. Zazwyczaj ćwiczenia te sto-
sowane są oddzielnie. Optymalne połączenie 
ćwiczeń kondycyjnych i koordynacyjnych 
najlepiej wpłynie na obie grupy zdolności. 
Istotne jest również dawkowanie obciążeń 
wysiłkiem podczas rozwijania zdolności kon-
dycyjnych i koordynacyjnych. Rozwój zdol-
ności koordynacyjnych mniej obciąża ucznia 
niż rozwijanie zdolności kondycyjnych.

Najbardziej efektywnie można rozwijać 
zdolności koordynacyjne w okresie szkolnym. 
Pełny ich rozwój następuje w wieku 15–16 
lat, najintensywniejszy natomiast obserwuje 
się w wieku 8–12 lat [7, 8]. 

Współcześni badacze: Hirtz [7] oraz Ra-
czek i wsp. [5] zaproponowali podział spe-
cyficznych zdolności koordynacyjnych na 
zdolność kinestetycznego różnicowania, za-
chowania równowagi, szybkiej reakcji, orien-
tacji czasowo-przestrzennej, rytmizacji, do-
stosowania motorycznego, sprzężenia ruchów 
i częstotliwość ruchów. Wymienieni autorzy 
wskazują także na cztery wśród nich, które 
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w znacznym stopniu decydują o efektyw-
ności działań ucznia w grach z piłką i które 
powinno rozwijać się poprzez realizację zło-
żonych zadań ruchowych. Należą do nich 
następujące zdolności: kinestetycznego róż-
nicowania, orientacji czasowo-przestrzennej, 
szybkiej reakcji oraz dostosowania moto-
rycznego. Ze względu na zainteresowania 
badawcze autorów artykułu podjęto próbę 
analizy wyników tych zdolności koordyna-
cyjnych, które mają wpływ na zachowania 
uczniów w grach z piłką.

Celem podjętych badań było określenie 
związków pomiędzy wynikami prób wybra-
nych koordynacyjnych zdolności motorycz-
nych i wynikami prób Międzynarodowego 
Testu Sprawności Fizycznej (MTSF) uczniów 
klas IV rozpoczynających edukację na dru-
gim etapie kształcenia.

Postanowiono znaleźć odpowiedzi na na-
stępujące pytania badawcze:

1. Czy istnieją (jeśli tak, to jakie) związki 
pomiędzy wynikami prób wybranych 
zdolności koordynacyjnych a wynika-
mi poszczególnych prób MTSF uzys-
kanymi przez uczniów klas IV?

2. Jakie związki występują pomiędzy wy-
nikami określającymi poziom wybra-
nych koordynacyjnych zdolności mo-
torycznych badanych uczniów klas IV?

3. Jakie związki istnieją pomiędzy wy-
nikami prób MTSF uczniów klas IV?

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Grupę badaną stanowiło 93 uczniów klas IV, 
w tym 44 uczniów uczęszczających do Ze-
społu Szkół Publicznych w Wołowie (18 
dziewcząt i 26 chłopców) oraz 49 uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie (18 
dziewcząt i 31 chłopców). Badania przepro-
wadzono pod koniec września i na początku 
października 2010 r. Dobór szkół wynikał 
z dostępności placówek oświatowych w ra-
mach współpracy między Urzędem Miasta 
i Gminy w Wołowie a Katedrą Zespołowych 
Gier Sportowych Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu.

W celu określenia poziomu składowych 
sprawności fizycznej zastosowano próby 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fi-
zycznej: „bieg na 50 m”, „skok w dal z miej-

sca”, „bieg na 600 m”, „siła dłoni”, „zwis na 
ugiętych ramionach”, „bieg 4 × 10 m”, „siady 
z leżenia” i „skłon tułowia” [9].

Aby ocenić wybrane zdolności koordy-
nacyjne, wykorzystano następujące próby: 
,,bieg do piłek”, określającą zdolność orien-
tacji przestrzennej ,,zatrzymanie toczącej się 
piłki”, mierzącą zdolność szybkiej reakcji, 
,,skok w dal z miejsca na 50% maksymal-
nych możliwości”, określającą kinestetyczne 
różnicowanie oraz ,,skok w dal z miejsca  
w przód i w tył”, mierzącą dostosowanie 
ruchów [5].

Analizę statystyczną przeprowadzono za 
pomocą korelacji liniowej Pearsona. Orienta-
cyjnie przyjęto, że korelacja jest mała, jeżeli 
r  |0,3|, średnia, gdy |0,3|  r  |0,5|, wy-
raźna bądź duża, jeżeli r  |0,5| [10]. Doko-
nując analizy wyników, posłużono się śred-
nimi arytmetycznymi poszczególnych prób 
w obrębie płci.

WYNIKI

W pierwszej kolejności poszukiwano związ-
ków między wynikami prób określających 
poziom wybranych koordynacyjnych zdol-
ności motorycznych a rezultatami prób, które 
służą do oceny poziomu poszczególnych 
składowych sprawności fizycznej.

Analizując u dziewcząt współczynniki 
korelacji między wynikami prób sprawno-
ści fizycznej i prób określających koordyna-
cyjne zdolności motoryczne, zauważono, że 
zależą one od formy ruchu (bieg, skok czy 
inne) oraz zdolności motorycznych (tab. 1).

Podczas analizy wyników badań dziew-
cząt stwierdzono również, że koordynacyjne 
zdolności motoryczne w przeważającej mie-
rze korelują z różną siłą z większością prób 
określających składowe sprawności fizycznej 
(z wyjątkiem próby „siła dłoni”). Jedynie 
zdolność różnicowania kinestetycznego nie 
koreluje z prawie wszystkimi próbami spraw-
ności fizycznej.

Zdolność orientacji przestrzennej kore-
luje dodatnio z wyraźną lub średnią siłą  
z próbami sprawności fizycznej, w których do-
minującą formą ruchu jest bieg. Między tą 
zdolnością a próbą „bieg na 600 m” istnieje 
korelacja równa r = 0,51, między nią a wyni-
kami uzyskanymi w próbie „bieg 4 × 10 m” 



ROZPRAWY NAUKOWE  
2013, 40     AWF WE WROCŁAWIU 

M. POPOWCZAK, A. ROKItA, I. CIChY, P. ChMURA
Poziom sprawności fizycznej dzieci w wieku 10 lat 89

korelacja wynosi r = 0,56 oraz między nią 
a rezultatami próby „bieg na 50 m” wystę-
puje korelacja równa r = 0,35. Orientacja 
przestrzenna ujemnie koreluje natomiast 
z wynikami prób akcentujących wysiłek si-
łowy czy wytrzymałościowo-siłowy.

Zdolność szybkiej reakcji, tak jak zdol-
ność orientacji przestrzennej, dodatnio kore-
luje z pozostałymi składowymi sprawności 
fizycznej. W przeciwieństwie jednak do zdol-
ności orientacji przestrzennej zdolność ta rza-
dziej ujemnie koreluje z próbami, w których 
nacisk kładzie się na wysiłek siłowy.

Zdolność dostosowania motorycznego 

odwrotnie koreluje z poszczególnymi składo-
wymi sprawności fizycznej, lecz z podobną 
siłą jak pozostałe zdolności koordynacyjne, 
tj. orientacja przestrzenna czy szybkość re-
akcji.

Podczas analizy wyników badań chłop-
ców stwierdzono, tak samo jak w przypadku 
dziewcząt, brak związków między zdolno-
ścią różnicowania kinestetycznego a rezul-
tatami prób sprawności fizycznej (tab. 2).

Wykazano, że podobne związki pomię-
dzy wynikami, które zauważono u dziew-
cząt, występują również u chłopców. Jedy-
na różnica między nimi dotyczy dodatnich 

Tab. 1. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (p  0,05) pomiędzy wynikami poszczególnych 
składowych sprawności fizycznej a rezultatami wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych 
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(  = 72,64 cm) –0,53 –0,38 –0,59 0,50 0,02 0,29 0,32 0,39 

Tab. 2. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (p  0,05) pomiędzy wynikami poszczególnych 
składowych sprawności fizycznej a rezultatami wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych 
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(  = 78,60 cm) –0,47 –0,42 –0,43 0,51 0,28 0,29 0,43 0,01 
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korelacji między rezultatami określającymi 
poziom zdolności szybkiej reakcji i prób 
sprawności fizycznej. Tylko między omawia-
ną zdolnością koordynacyjną a wynikami 
próby „bieg na 50 m” istnieje wyraźna ko-
relacja (r = 0,42).

Analizując wyniki, ustalono również 
związki pomiędzy wynikami prób ocenia-
jących poziom poszczególnych koordyna-
cyjnych zdolności motorycznych. U bada-
nych dziewcząt średnią dodatnią korelację 
(r = 0,41) zaobserwowano pomiędzy rezul-
tatami próby mierzącej szybkość reakcji  
a wynikami próby określającej różnicowanie 
kinestetyczne (tab. 3). Ujemne wyraźne ko-
relacje zauważono pomiędzy wynikami pró-
by oceniającej szybkość reakcji a rezultatami 
próby mierzącej dostosowanie motoryczne 
(r = –0,66) oraz pomiędzy wynikami próby 
określającej różnicowanie kinestetyczne a re-
zultatami próby oceniającej dostosowanie 
motoryczne (r = –0,53).

U chłopców zauważono związki tylko po-
między niektórymi wynikami wybranych 
prób oceniających zdolności koordynacyjne. 
Najczęściej występuje między nimi średnia 
ujemna korelacja (tab. 4).

Stwierdzono także, zarówno u chłopców, 
jak i u dziewcząt, brak związków pomiędzy 
wynikami wybranych prób określających 
koordynacyjne zdolności motoryczne, tj. 
między orientacją przestrzenną a szybkością 
reakcji.

Na podstawie uzyskanych wyników po-
szczególnych składowych sprawności fizycz-
nej ustalono również związki pomiędzy nimi, 
wyliczając współczynniki korelacji.

W trakcie analizy stwierdzono, że i u 
dziewcząt, i u chłopców między wynikami 
prób: „bieg na 50 m”, „bieg na 600 m” oraz 
„bieg 4 × 10 m” występuje wyraźna dodat-
nia korelacja (tab. 5, 6). Świadczy to o tym, 
że poprawiając rezultaty wymienionych prób, 
można podnosić na wyższy poziom pozo-

Tab. 3. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (p  0,05) pomiędzy wynikami  
wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dziewcząt

 r 
Orientacja  

przestrzenna
(  = 21,46 s) 

Szybkość  
reakcji 

(  = 124,75 cm) 

Różnicowanie 
kinestetyczne 
(  = 78,14%) 

Dostosowanie 
motoryczne 

(  = 72,64 cm) 

Orientacja przestrzenna  
(  = 21,46 s) 1,00 0,23 –0,33 –0,02 

Szybkość reakcji  
(  = 124,75 cm) 0,23 1,00 0,41 –0,66

Różnicowanie kinestetyczne  
(  = 78,14%) –0,37 0,41 1,00 –0,53

Dostosowanie motoryczne  
(  = 72,64 cm) –0,02 –0,66 –0,53 1,00

Tab. 4. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (p  0,05) pomiędzy wynikami  
wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u chłopców

r 
Orientacja  

przestrzenna
(  = 20,22 s) 

Szybkość  
reakcji 

(  = 115,46 cm) 

Różnicowanie 
kinestetyczne 
(  = 83,51%) 

Dostosowanie 
motoryczne 

(  = 78,60 cm) 

Orientacja przestrzenna  
(  = 20,22 s) 1,00 0,08 –0,26 –0,43

Szybkość reakcji  
(  = 115,46 cm) 0,08 1,00 0,16 –0,40 

Różnicowanie kinestetyczne  
(  = 83,51%) –0,26 0,16 1,00 0,03 

Dostosowanie motoryczne  
(  = 78,60 cm) –0,43 –0,40 0,03 1,00
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Tab. 5. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (p  0,05) pomiędzy wynikami  
poszczególnych składowych sprawności fizycznej u dziewcząt
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(
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Bieg na 50 m (  = 10,66 s) 1,00 0,57 0,84 –0,58 –0,36 –0,42 –0,61 –0,53 
Bieg na 600 m (  = 252,75 s) 0,57 1,00 0,66 –0,48 –0,25 –0,41 -0,27 –0,36 
Bieg 4 ×10 m (  = 14,30 s) 0,84 0,66 1,00 –0,68 –0,34 –0,43 –0,63 –0,64 
Skok w dal z miejsca  
(  = 128,81 cm) –0,58 –0,48 –0,68 1,00 0,16 0,60 0,64 0,54 

Siła dłoni (  = 18,11 kG) –0,36 –0,25 –0,34 0,16 1,00 0,06 0,02 0,40 
Zwis na ugiętych  
ramionach (  = 9,53 s) –0,42 –0,41 –0,43 0,60 0,06 1,00 0,54 0,41 

Siady z leżenia (  = 17,67) –0,61 –0,27 –0,63 0,64 0,02 0,54 1,00 0,38 
Skłon tułowia (  = 2,22 cm) –0,53 –0,36 –0,64 0,54 0,40 0,41 0,38 1,00

stałe składowe sprawności fizycznej związa-
ne z biegiem. Zauważono natomiast różnice 
między chłopcami a dziewczętami w odnie-
sieniu do korelacji ujemnych. U dziewcząt 
wyniki próby „bieg na 50 m” wyraźnie ujem-
nie korelują z rezultatami prób: „skok w dal 
z miejsca” (r = –0,58), „siady z leżenia” (r = 
–0,61) i „skłon tułowia” (r = –0,53). Podob-
nie wyniki próby „bieg 4 × 10 m” wyraźnie 
ujemnie korelują z rezultatami prób: „skok 
w dal z miejsca” (r = –0,68), „siady z leżenia” 

(r = –0,63) i „skłon tułowia” (r = –0,64). Prze-
mawia to za tym, że poprawiając rezultaty 
składowych sprawności fizycznej związa-
nych z biegiem, można uzyskać lepsze wy-
niki w próbach: „siła dłoni”, „zwis na ugiętych 
ramionach”, „siady z leżenia” i na odwrót.

Analizując u dziewcząt i chłopców wyniki 
prób: „skok w dal z miejsca”, „siady z leże-
nia” i „zwis na ugiętych ramionach”, odnoto-
wano wyraźną dodatnią korelację pomiędzy 
nimi. Rezultaty uzyskane w tych próbach 

Tab. 6. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (p  0,05) pomiędzy wynikami  
poszczególnych składowych sprawności fizycznej u chłopców
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Bieg na 50 m (  = 9,97 s) 1,00 0,70 0,71 –0,68 –0,20 –0,48 –0,42 –0,05 
Bieg na 600 m (  = 204,12 s) 0,70 1,00 0,65 –0,55 –0,01 –0,56 –0,47 –0,06 
Bieg 4 × 10 m (  = 13,47 s) 0,71 0,62 1,00 –0,72 –0,26 –0,52 –0,49 -0,25 
Skok w dal z miejsca  
(  = 8,95 cm) –0,68 –0,55 –0,72 1,00 0,23 0,51 0,55 0,07 

Siła dłoni (  = 19,80 kG) –0,20 –0,01 –0,26 0,23 1,00 0,17 0,23 0,09 
Zwis na ugiętych ramionach  
(  = 9,17 s) –0,48 –0,56 –0,52 0,51 0,17 1,00 0,55 0,18 

Siady z leżenia (  = 18,74) –0,42 –0,47 –0,49 0,55 0,23 0,55 1,00 0,27 
Skłon tułowia (  = –2,79 cm) –0,05 –0,06 –0,25 0,07 0,09 0,18 0,27 1,00
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ujemnie z wyraźną lub średnią siłą korelują 
z wynikami prób, w których dominuje bieg.

Podczas analizy stwierdzono ponadto, że 
tylko u chłopców wyniki próby „skłon w 
przód” nie mają związku z rezultatami więk-
szości prób sprawności fizycznej (tab. 6). 
Próba „siła dłoni” u dziewcząt i chłopców 
najrzadziej koreluje natomiast z pozostały-
mi próbami sprawności fizycznej.

DYSKUSJA

Wykorzystywanie w czasie zajęć ruchowych 
ćwiczeń ukierunkowanych na poznanie no-
wych umiejętności ruchowych, nauczanie 
struktury nowych czynności ruchowych czy 
umożliwianie działań stwarzających pole do 
przejawiania różnorodnych, pożądanych za-
chowań w zabawach czy grach ruchowych 
może wpływać na wzrost wybranych zdol-
ności koordynacyjnych. Zmienność sytuacji 
podczas gry (np. z piłką) wymaga od jej 
uczestników ciągłego poszukiwania nowych 
rozwiązań, dostosowania motorycznego oraz 
szybkiej reakcji, czyli prezentowania wyso-
kiego poziomu koordynacji, natomiast ob-
ciążenia siłowo-wytrzymałościowe w ćwi-
czeniach kształtujących powodują przede 
wszystkim rozwój zdolności kondycyjnych, 
co może mieć również znaczenie dla koor-
dynacji ruchowej [6, 11].

Istnienie związków pomiędzy wybrany-
mi koordynacyjnymi zdolnościami moto-
rycznymi a poziomem poszczególnych skła-
dowych sprawności fizycznej jest kwestią 
dość złożoną i dyskusyjną ze względu na to, 
że grupa uczniów poddana badaniom znaj-
duje się w okresie drugiego apogeum rozwoju, 
co może wpływać na wyniki uzyskane w po-
szczególnych próbach i testach. W tym wieku 
następuje bowiem najintensywniejszy przy-
rost większości koordynacyjnych zdolności 
motorycznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy 
wyników stwierdzono istnienie związków 
pomiędzy wybranymi zmiennymi. Statys-
tycznie istotne korelacje wystąpiły pomiędzy 
zdolnościami koordynacyjnymi a poszcze-
gólnymi składowymi sprawności fizycznej. 
Dostosowanie motoryczne, szybkość reakcji 
i orientacja przestrzenna korelują z najwięk-

szą liczbą składowych sprawności fizycznej 
badanej na podstawie MTSF. Różnią się jed-
nak siłą i wartością (dodatnią lub ujemną) 
korelacji. Jeżeli dostosowanie motoryczne 
koreluje dodatnio z daną składową sprawno-
ści fizycznej, to szybkość reakcji czy orienta-
cja przestrzenna korelują ujemnie z tą samą 
składową. Uwarunkowane jest to charakte-
rem ruchu, jaki dominuje w realizacji próby. 
Przypuszczalnie wzrost poziomu obu koordy-
nacyjnych zdolności motorycznych powoduje 
wzrost rezultatów w próbach oceniających 
sprawność fizyczną, w których dominuje bieg. 
Rozwój siły prawdopodobnie wpływa zaś 
w sposób negatywny na poziom szybkości re-
akcji i orientacji przestrzennej. Jest to zgodne 
z poglądem Starosty, który uważa, że inten-
sywny i skokowy rozwój siły może zaha-
mować lub obniżyć rozwój zdolności koor-
dynacyjnych [6].

Wszystkie badane zdolności koordynacyj-
ne u chłopców nie korelują z wynikami próby 
określającej poziom gibkości tułowia. U dziew-
cząt z kolei nie występują związki między 
wynikami próby „siła dłoni” i wynikami 
prób badanych zdolności koordynacyjnych. 
Ponadto zdolność różnicowania kinestetycz-
nego nie oddziałuje na wyniki pozostałych 
prób określających sprawność fizyczną.

W grupie dziewcząt korelacja pomiędzy 
wybranymi koordynacyjnymi zdolnościami 
motorycznymi w większości przypadków 
jest wyraźna lub średnia. W grupie chłopców 
natomiast korelacja pomiędzy wybranymi 
koordynacyjnymi zdolnościami motorycz-
nymi w większości przypadków nie istnieje. 
Wskazują na to również inni polscy badacze: 
Gargula [12], Spieszny i wsp. [13] oraz Juras 
i Waśkiewicz [14].

Z przeprowadzonych badań dotyczą-
cych ustalenia poziomu sprawności fizycznej 
wynika, że u chłopców zdolność szybkoś-
ciowo-biegowa (lokomocyjna) diagnozowana 
na podstawie próby „bieg na 50 m” oraz 
zwinność określana dzięki zastosowaniu pró-
by „bieg 4 × 10 m” korelują ze wszystkimi 
pozostałymi zdolnościami motorycznymi.

Podczas analizy otrzymanych wyników 
zwrócono uwagę na to, że pomiar siły dłoni, 
który został wykonany za pomocą dynamo-
metru, u dziewcząt i chłopców okazał się – 
jak twierdzą niektórzy amerykańscy autorzy 
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– niedostateczną próbą reprezentującą cał-
kowitą siłę człowieka na tym etapie jego roz-
woju [15].

Znamienne jest zaobserwowane duże 
podobieństwo wyników uzyskanych przez 
dziewczęta i chłopców. Dlatego wydaje się, 
że nie należy dobierać dla dziesięciolatków 
ćwiczeń ruchowych ukierunkowanych na 
rozwój motoryczny ze względu na płeć.

PODSUMOWANIE

1. Wyniki określające poziom orientacji 
przestrzennej, szybkości reakcji i dostoso-
wania motorycznego mają związek z rezulta-
tami poszczególnych składowych sprawno-
ści fizycznej. Świadczy to o tym, że rozwój 
wybranych koordynacyjnych zdolności mo-
torycznych u dziesięciolatków oddziałuje na 
poziom badanych składowych sprawności 
fizycznej i odwrotnie. Organizując ćwiczenia 
ruchowe, należałoby zatem zadbać o jedno-
czesny rozwój koordynacyjnych i kondycyj-
nych zdolności motorycznych.

2. Pomiędzy wynikami orientacji prze-
strzennej i szybkości reakcji nie zauważono 
związku. Między wynikami pozostałych wy-
branych koordynacyjnych zdolności moto-
rycznych odnotowano korelację o małej lub 
średniej sile, co wskazuje na to, że w przy-
padku braku związku między dwoma wy-
branymi koordynacyjnymi zdolnościami 
motorycznymi rozwój jednej z nich najczę-
ściej nie spowoduje zmian w poziomie dru-
giej zdolności.

3. Pomiędzy wynikami uzyskanymi przez 
dziesięcioletnich uczniów w próbach o cha-
rakterze szybkościowym i zwinnościowym 
występuje korelacja dodatnia. Pomiędzy tymi 
próbami a próbami, w których angażowana 
jest głównie siła, istnieje natomiast korelacja 
ujemna. Związek gibkości z pozostałymi skła-
dowymi sprawności fizycznej jest nikły, dla-
tego prawdopodobnie gibkość nie oddziałuje 
na pozostałe składowe sprawności fizycznej. 
To dowodzi, że należy zachować odpowied-
nie proporcje czasowe w trakcie lekcji wy-
chowania fizycznego między ćwiczeniami, 
zabawami i grami ruchowymi rozwijający-
mi poszczególne zdolności motoryczne, dą-
żąc do wszechstronnego rozwoju motorycz-
nego ucznia.
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