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Wstęp 

Pozycja bramkarza w piłce nożnej była zawsze wyjątkowa, choćby ze względu na to, 

że jest to jedyny zawodnik, który może sobie pozwolić na dotykanie piłki rękoma. 

Współczesna piłka nożna wymaga jednak coraz większych zdolności również od tych 

zawodników. Już nie tylko muszą umieć bronić, ale również operować piłką obiema nogami, 

niczym gracz z „pola”
 
[Bednarski i Koźmin 2004].  

We współczesnej grze w piłkę nożną rola bramkarza jest trudna do przecenienia.  

W pierwszej kolejności charakterystykę zawodnika na tej pozycji trzeba rozpocząć od jego 

potencjału fizycznego. Niezwykle ważne u bramkarza są koordynacja ruchowa, zwinność  

i refleks. Ważnymi atrybutami okazują się także skoczność i szybkość. Nie bez znaczenia  

w tym wymiarze są również warunki fizyczne. Wysokość ciała w połączeniu głównie  

ze skocznością sprawia, że jest on pewny i skuteczny w przechwytywaniu dośrodkowań 

w polu karne [Paluszek 2010].  

Obecny etap rozwoju piłki nożnej wskazuje na ważność badań naukowych ściśle 

związany z procesem treningu w całym cyklu szkolenia. Efektywne planowanie  

i stosowanie nowoczesnych metod treningowych oraz wiedza i obiektywna ocena stanu 

wytrenowania zawodnika stanowią punkt wyjścia do osiągnięcia mistrzostwa sportowego 

[Ljach 2004]. 

Celem pracy była analiza efektywności treningu koordynacyjnego, a także ocena 

koordynacyjnych zdolności motorycznych bramkarzy piłki nożnej. W toku eksploracji starano 

się dowieść: czy bramkarski trening koordynacyjny w okresie przygotowawczym ma wpływ 

na poziom KZM bramkarzy w okresie startowym? Kolejnym obszarem badań było 

stwierdzenie, które z KZM były wpływały najbardziej na specjalistyczny trening bramkarski  

i które wykazały największe zróżnicowania pomiędzy okresem przygotowawczym, a okresem 

startowym? 

 

Materiał i metody  

Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie na 5 bramkarzach piłki nożnej (tab. 1). 

Byli to zawodnicy klubu MKS Podlasie Biała Podlaska. Pierwszą turę badań (testów) 

wykonano w lutym 2013 roku, natomiast drugą po okresie czterech miesięcy, w czerwcu tego 

samego roku. W tym czasie badani bramkarze występowali na różnych poziomach 

rozgrywkowych, tj.: III liga lubelsko-podkarpacka, IV liga – grupa lubelska oraz klasa 

okręgowa – grupa Biała Podlaska, ale trenowali pod opieką jednego trenera bramkarzy 

Dmitry Ekimova. Brali oni udział w tej samej liczbie treningów w ciągu tygodnia. 

 

 

 

                                                 
*
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Tabela 1. 

Charakterystyka osób badanych 
 

Lp. Inicjały 
Wysokość 

ciała (cm) 

Masa  

ciała (kg) 

Staż 

 treningowy (lata) 

1. A.W. 182 78 13 

2. R.B. 174 71 12 

3. R.K. 187 93 11 

4. A.F. 180 82 10 

5. M.B. 187 76 9 

Średnia 182 80 11 

Odchylenie standardowe (SD) 5,43 8,28 1,58 

Współczynnik zmienności (V%) 2,98 10,35 14,37 

    Źródło: opracowanie własne. 

 

W trakcie czterech miesięcy, między kolejnymi badaniami, do treningu bramkarskiego 

zostały wprowadzone ćwiczenia wpływające na kształtowanie i doskonalenie wybranych 

koordynacyjnych zdolności motorycznych (dostosowanie i przestawianie działań ruchowych, 

kinestetyczne różnicowania ruchów, orientacja przestrzenna, szybkość reakcji, łączenie 

ruchów, poczucie rytmu, równowaga). Ćwiczenia dla poszczególnych koordynacyjnych 

zdolności motorycznych przeprowadzane były trzy razy w ciągu mikrocyklu tygodniowego, 

w tym dwa razy z większym akcentem na te ćwiczenia, a jeden razy wykonywane były 

w trakcie rozgrzewki przed treningiem. Ogółem przeprowadzono 55 jednostek treningowych, 

na których realizowano ukierunkowany trening koordynacyjny. Łączny czas ćwiczeń 

koordynacyjnych wyniósł około 1100 minut. 

Przed udziałem w pomiarach każdy bramkarz został poinformowany o charakterze 

sprawdzianów. Badanym wytłumaczono cel pomiarów oraz dokładnie opisano  

i zademonstrowano prawidłowy sposób wykonania każdego z testów. Badania 

przeprowadzone były w tych samych warunkach na hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej. Przed rozpoczęciem testów 

przeprowadzono 15 minutową rozgrzewkę oraz wykonano precyzyjny pokaz i objaśnienie 

prób. Badani bramkarze byli zmotywowani i skoncentrowani tak, aby zaprezentowali 

w testach swoje maksymalne możliwości. Przyrządy i przybory były sprawne oraz 

odpowiednio dobrane do każdej próby, a stanowiska do ich wykonywania dobrze oznaczone. 

Do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych wykorzystano zestaw prób 

motorycznych zmodyfikowanych przez Ljacha i Witkowskiego [2004], pozwalających na 

ocenę kluczowych w piłce nożnej zdolności koordynacyjnych: 

1. zdolność czucia rytmu ruchów; 

2. zdolność równowagi dynamicznej i statycznej; 

3. zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów (czucia piłki); 

4. zdolność dostosowania i przestawienia działań ruchowych; 

5. zdolność łączenia (sprzężenia) ruchów; 

6. zdolność szybkiej reakcji; 

7. zdolność orientacji przestrzennej. 

Wyniki badań poddano analizie statycznej przy wykorzystaniu programu Statistica 

(7,0). Obliczono średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe. Przeanalizowano 
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normalność rozkładu i jednorodność wariancji zmiennych. W momencie, gdy założenia 

zmiennych były wypełnione użyto test t Studenta dla grup zależnych oraz jednoczynnikową 

analizę wariancji (ANOVA) dla klasyfikacji pojedynczej, po wcześniejszym spełnieniu 

wymagań połączonych z wykorzystaniem testów parametrycznych. Do pokazania 

zasadniczego zróżnicowania między osobnymi zmiennymi użyto test Post-hoc NIR. Istotność 

różnic zdefiniowano przy poziomie p<0,05. 

 

Wyniki  

Testy oceniające zdolność czucia rytmu ruchów 

Wykonany test oceniający zdolność czucia rytmu ruchów, czyli bieg przez obręcze  

z prowadzeniem piłki nie wykazały istotnych różnic, choć średnie czasy sprawdzianów 

przeprowadzonych w II pomiarze były krótsze niż czasy sprawdzianów przeprowadzonych  

w lutym. W biegu przez obręcz bez prowadzenia piłki średni wynik próby wykonanej  

w lutym wynosił 7,12±0,49 s, a w czerwcu 6,90±0,53 s. Również próba odnosząca się do 

biegu przez obręcze z prowadzeniem piłki wykazała podobne zależności. Także dłuższy 

średni czas sprawdzianów pokazano w próbach wykonanych w I badaniu, które wyniosły 

8,51±0,80 s, przy średniej 8,35±0,85 s, które wykonano w czerwcu. Różnica między czasem 

biegu przez obręcze bez prowadzenia piłki a czasem biegu płaskiego na 30 metrów nie 

wystąpiła. W lutym wyniosły 0,73±0,26 s, a w czerwcu 0,73±0,30 s. Różnice między czasami 

biegów przez obręcze z prowadzeniem i bez prowadzenia piłki były większe w czerwcu 

i wyniosły 1,44±0,34 s, z kolei przeprowadzone w lutym wyniosły 1,38±0,33 s (tab. 2). 

Tabela 2. 

Test oceniający zdolność czucia rytmu ruchów - bieg przez obręcze z prowadzeniem 

piłki, w dwóch okresach treningu 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD  n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Bieg przez obręcze bez 

prowadzenia piłki (s) 
7,12±0,49 5 6,90±0,53 5 0,938 0,360 

Bieg przez obręcze z 

prowadzeniem piłki (s) 
8,51±0,80 5 8,35±0,85 5 0,423 0,676 

Różnica między czasem 

biegu przez obręcze bez 

prowadzenia piłki i 

czasem biegu płaskiego na 

30 m (s) 

0,73±0,26 5 0,73±0,30 5 -0,015 0,987 

Różnica między czasami 

biegów przez obręcze z 

prowadzeniem i bez 

prowadzenia piłki (s) 

1,38±0,33 5 1,44±0,34 5 -0,399 0,694 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Przeprowadzony test oceniający zdolność czucia rytmu ruchów, czyli toczenie piłki 

stopą, w dwóch okresach treningowych wykazał różnice pomiędzy próbami 

przeprowadzonymi w lutym, a czerwcem 2013 roku. We wszystkich próbach wyższe wartości 

wystąpiły w sprawdzianach przeprowadzonych w czerwcu. W próbie toczenie piłki stopą 

prawą wykazano istotną różnicę przy p=0,001, gdzie wyższe wartości wystąpiły w 

sprawdzianach przeprowadzonych w czerwcu. Średnia ich wartość wyniosła 5,96±0,85 s, 
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przy średniej 9,01±1,80 s wykazanych w próbach lutowych. W przypadku testu toczenia piłki 

stopą lewą wykazano istotną różnicę przy p=0,001, gdzie wyższe wartości wystąpiły 

w testach wykonanych w czerwcu. Średnia ich wartość wyniosła 5,78±0,61 s, przy 

10,66±2,42 s wykazanych w sprawdzianach przeprowadzonych w lutym (tab. 3). 

Tabela 3. 

Test oceniający zdolność czucia rytmu ruchów – toczenie piłki stopą, 

w dwóch okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Toczenie piłki stopą prawą (s) 9,01±1,80 5 5,96±0,85 5 4,818 0,001* 

Toczenie piłki stopą lewą (s) 10,66±2,42 5 5,78±0,61 5 6,161 0,001* 

Źródło: opracowanie własne.  

*
 
- istotna różnica przy p<0,05 

 

Testy oceniające zdolność równowagi statycznej i dynamicznej 

Porównując średnie wartości testów równowagi statycznej bramkarzy w dwóch 

okresach treningowych wykazano różnice pomiędzy wynikami wykonanymi w I i II 

pomiarze. We wszystkich trzech przeprowadzonych próbach wyższe wartości wystąpiły 

w sprawdzianach przeprowadzonych w czerwcu. Średnia wartość testu stania jednonóż 

z utrzymaniem piłki na prawej nodze, który został przeprowadzony w lutym wyniosła 

50,53±25,62 s, przy średniej 63,79±44,32 s stwierdzonej w sprawdzianach czerwcowych. 

W przypadku testu stania jednonóż z utrzymaniem piłki na lewej nodze wykazano istotną 

zależność, przy p=0,011, gdzie wyższe średnie wartości były wykazane w teście 

przeprowadzonym w czerwcu. Średnia ich wartość wyniosła 72,59±47,09 s, przy 

26,94±19,85 s wykazanych w sprawdzianach przeprowadzonych w lutym. Przy sprawdzianie 

który dotyczył obrotów na ławeczce również wykazano istotnie wyższą wartość średnich 

wyników przy p=0,023. Istotnie wyższe średnie bramkarze osiągnęli w sprawdzianach 

przeprowadzonych w czerwcu, które wyniosły 6,60±1,61 s, przy 4,9±1,46 s uzyskanych 

w lutym (tab. 4). 

Tabela 4. 

Test oceniający równowagę statyczną w dwóch okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Równowaga statyczna – PN (s) 50,53±25,62 5 63,79±44,32 5 -0,818 0,423 

Równowaga statyczna – LN (s) 26,94±19,85 5 72,59±47,09 5 -2,824 0,011* 

Równowaga dynamiczna– obroty 

na ławeczce (liczba) 
4,9±1,46 5 6,60±1,61 5 -2,465 0,023* 

Źródło: opracowanie własne.  

* - istotna różnica przy p<0,05 
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Test oceniający zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów (czucia piłki) 

Wykonany test oceniający zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów w dwóch 

okresach treningowych nie wykazały istotnych różnic. W próbie uderzenie piłki nogą wiodącą 

średnia wartość w lutym wyniosła 6,60±1,42, a w czerwcu 7,20±5,71. Średnia wartość próby 

uderzenie piłki nogą niewiodącą w lutym kształtowała się na poziomie 5,20±2,52, przy 

średniej 7,20±2,44 stwierdzonej w próbie czerwcowej. Średnia wartość sumy punktów 

uzyskanych nogą wiodącą i niewiodącą w testach przeprowadzonych w lutym wyniosła 

11,80±3,48, a w testach przeprowadzonych w czerwcu 14,40±4,74 (tab. 5). 

Tabela 5. 

Test oceniający zdolność kinestetycznego różnicowania ruchów (czucia piłki) w dwóch 

okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Uderzenie piłki nogą 

wiodącą (liczba) 
6,60±1,42 5 7,20±5,71 5 -0,322 0,750 

Uderzenie piłki nogą 

niewiodącą (liczba) 
5,20±2,52 5 7,20±2,44 5 -1,799 0,088 

Uderzenie piłki nogą 

wiodącą i niewiodącą 
11,80±3,48 5 14,40±4,74 5 -1,396 0,179 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Test oceniający zdolność dostosowania i przestawienia działań ruchowych 

Przeprowadzony test oceniający zdolność dostosowania i przestawienia działań 

ruchowych w dwóch okresach treningu wśród bramkarzy MKS Podlasie Biała Podlaska nie 

wykazały istotnych różnic, mimo, że średnie czasy w czerwcu były krótsze niż czasy w lutym 

(tab. 6). 

Tabela 6. 

Test oceniający zdolność dostosowania i przestawienia działań ruchowych w dwóch 

okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Bieg z obieganiem tyczek w stronę 

wiodącą (s) 
7,57±0,31 5 7,04±0,27 5 4,028 0,001 

Bieg z obieganiem tyczek w stronę 

niewiodącą (s) 
7,71±0,35 5 6,85±0,34 5 5,454 0,001 

Bieg z obieganiem tyczek 

i prowadzeniem piłki nogą wiodącą (s) 
11,64±1,97 5 10,54±1,55 5 1,383 0,183 

Bieg z obieganiem tyczek i prowadz. 

piłki nogą niewiodącą (s) 
12,41±2,32 5 10,98±1,64 5 1,592 0,128 

Różnica między czasem biegu  

z obieganiem tyczek w stronę wiodącą  

i czasem biegu z obieganiem tyczek  

i prowadzeniem piłki nogą wiodącą (s) 

4,07±1,87 5 3,50±1,49 5 0,750 0,462 

Różnica między czasem biegu  

z obieganiem tyczek w stronę 

niewiodącą i czasem biegu  

z obieganiem tyczek i prowadzeniem 

piłki nogą niewiodącą (s) 

4,70±2,22 5 4,12±1,43 5 0,687 0,500 

Źródło: opracowanie własne. 
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W biegu z obiegnięciem tyczek w stronę wiodącą średnia próby wykonanej w lutym 

wyniosła 7,57±0,31 s, natomiast w czerwcu 7,04±0,27 s. W próbie bieg z obiegnięciem 

tyczek w stronę niewiodącą średnia wartość sprawdzianu wykonanego w lutym wyniosła 

7,71±0,35 s, a w czerwcu wyniosła 6,85±0,34 s. Podobną zależność stwierdzono w próbie 

bieg z obiegnięciem tyczek i prowadzeniem piłki nogą wiodącą, gdzie średnia próby 

wykonanej w lutym wyniosła 11,64±1,97 s, przy średniej 10,54±1,55 s, stwierdzonej w próbie 

czerwcowej. W biegu z obiegnięciem tyczek i prowadzeniem piłki nogą niewiodącą średni 

czas w lutym wyniósł 12,41±2,32 s, przy średnim czasie w czerwcu 10,98±1,64 s. Średnia 

różnic między czasem biegu z obieganiem tyczek w stronę wiodącą i czasem biegu 

z obieganiem tyczek oraz prowadzeniem piłki nogą wiodącą z prób wykonanych w lutym 

wyniosła 4,07±1,87 s, a czerwcu 3,50±1,49 s. Średnia różnic między czasem biegu 

z obieganiem tyczek w stronę niewiodącą i czasem biegu z obieganiem tyczek oraz 

prowadzeniem piłki nogą niewiodącą z prób przeprowadzonych w lutym wyniosła 

4,70±2,22 s, a w czerwcu wyniosła 4,12±1,43 s (tab. 6). 

 

Test oceniający zdolność łączenia (sprzężenia) ruchów 

W przeprowadzonych testach oceniających zdolność łączenia ruchów, czyli slalom 

między tyczkami z prowadzeniem dwóch piłek w dwóch okresach treningowych nie 

wykazano różnic pomiędzy wynikami otrzymanymi w lutym i czerwcu 2013 roku. W biegu 

slalomem między tyczkami z prowadzeniem jednej piłki średnia wartość próby wykonanej 

w lutym wyniosła 2,85±0,32 s, natomiast w czerwcu stanowiła 3,04±0,25 s. W biegu 

slalomem między tyczkami z prowadzeniem dwóch piłek średnia wartość sprawdzianu 

przeprowadzonego w lutym wyniosła 5,73±0,99, przy średniej 5,53±1,07 s stwierdzonej w 

sprawdzianach czerwcowych. Mniejsze różnice pomiędzy testami wystąpiły w czerwcu i 

wyniosły 2,49±1,11 s, natomiast pomiędzy tymi przeprowadzonymi w lutym wyniosły 

2,88±1,12 s (tab. 7). 

Tabela 7.  

Test oceniający zdolność łączenia (sprzężenia) ruchów w dwóch okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Bieg slalomem między tyczkami 

z prowadzeniem jednej piłki (s) 
2,85±0,32 5 3,12±0,25 5 -1,422 0,171 

Bieg slalomem między tyczkami 

z prowadzeniem dwóch piłki (s) 
5,73±0,99 5 5,53±1,07 5 0,435 0,668 

Różnica między czasami biegów 

slalomem między tyczkami 

z prowadzeniem 2 piłek i 1 piłki (s) 

2,88±1,12 5 2,49±1,11 5 0,774 0,448 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Test oceniający zdolność szybkiej reakcji  

Porównując średnie wartości testu oceniającego zdolność szybkiej reakcji,  

tj. zatrzymanie toczącej się piłki stopą badanych bramkarzy nie wykazano różnic pomiędzy 

wynikami przeprowadzonymi w lutym a czerwcem 2013 roku. Średnia wartość testu 

wykonanego w lutym wyniosła 146,50±6,52 cm, a średnia wartość próby w czerwcu wyniosła 

143,16±5,27 cm (tab. 8). 



 

7 

 

Tabela 8. 

Test oceniający zdolność szybkiej reakcji w dwóch okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Zatrzymanie piłki stopą 

(cm) 
146,50±6,52 5 143,16±5,27 5 1,259 0,224 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Test oceniający zdolność orientacji przestrzennej 

Przeprowadzone testy oceniające zdolność orientacji przestrzennej w dwóch okresach 

treningowych wśród bramkarzy MKS Podlasie nie wykazały istotnych różnic, choć średnie 

czasy sprawdzianów tych prowadzonych w czerwcu były krótsze w porównaniu z próbami 

realizowanymi w lutym. W biegu wahadłowym średnia wartość próby wykonanej  

w lutym wyniosła 14,29±1,51 s, natomiast w czerwcu stanowiła 14,07±1,33 s. Również próba 

dotycząca biegu do ponumerowanych piłek wykazała podobne zależności. Także dłuższy 

średni czas sprawdzianów wykazano w próbach wykonanych w lutym i wyniosły 

15,77±1,18 s, przy średniej 15,60±1,01 s, które wykonano w czerwcu. Większe różnice 

pomiędzy testami wystąpiły w czerwcu i wyniosły 1,53±0,42 s, natomiast pomiędzy tymi 

przeprowadzonymi w lutym stanowiły 1,48±0,42 s (tab. 9). 

Tabela 9. 

Test oceniający zdolność orientacji przestrzennej w dwóch okresach treningu 
 

Rodzaj testu i czynności 
I badanie II badanie Test t Studenta 

 ±SD n  ±SD n Wartość t Wartość p 

Bieg wahadłowy 5x3m (s) 14,29±1,51 5 14,07±1,33 5 0,354 0,726 

Bieg do ponumerowanych piłek (s) 15,77±1,18 5 15,60±1,01 5 0,349 0,730 

Różnica pomiędzy testami 1,48±0,42 5 1,53±0,42 5 -0,283 0,781 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Celem prezentowanej pracy była analiza efektywności treningu oraz ocena poziomu 

koordynacyjnych zdolności motorycznych wśród bramkarzy piłki nożnej.  

W wyniku przeprowadzonych badań i ich analiz stwierdzono, iż specjalistyczny trening 

bramkarski ukierunkowany na kształtowanie i podnoszenie poziomu KZM miał wpływ na ich 

poziom w okresie startowym. Zróżnicowanie wyników w poziomie koordynacyjnych 

zdolności motorycznych bramkarzy pomiędzy okresem przygotowawczym, a okresem 

startowym w większości nie wykazały istotnych różnic, jednak wszystkie wyniki, które 

zostały uzyskane w drugich badaniach, przeprowadzonych w czerwcu, były wyższe niż 

rezultaty osiągnięte w pierwszych badaniach, w okresie przygotowawczym w lutym. 

Najbardziej wrażliwymi KZM na bramkarski trening koordynacyjny były zdolność 

czucia rytmu ruchów oraz zdolność równowagi statycznej i dynamicznej. Wykazały one 

istotne różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi w lutym a w czerwcu 2013 roku. Takie 

rezultaty są wynikiem zastosowania danej grupy ćwiczeń w okresie przygotowawczym 

Wydaje się, iż zastosowana bateria ćwiczeń w różnym stopniu działa na KZM. Dlatego też 
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w treningu bramkarzy piłki nożnej powinno zwracać się uwagę na planowanie oraz dobór 

ćwiczeń, a także systematyczne wprowadzania KZM do zajęć jako ważnego czynnika 

stanowiącego o progresji wyniku (ze szczególnym naciskiem na umiejętności techniczne gry 

prawą i lewą nogą – wszechstronność). Takie podejście pozwoli na prawidłowe 

ukształtowanie bramkarzy, którzy będą potrafili grać obiema nogami w zmieniających się 

warunkach gry oraz pod presją ze strony przeciwnika. Badania własne oraz innych autorów 

[m.in. Szwarc 2003; Stępiński 2004; Buraczewski i in. 2008] potwierdzają, iż różnorodny 

zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie KZM koordynacyjnych bramkarzy 

powinien znajdować się w treściach jednostek treningowych na wszystkich etapach szkolenia. 

Stosowanie urozmaiconych, nowych i coraz to trudniejszych ćwiczeń wpływa na rozwój 

i poprawę koordynacyjnych zdolności motorycznych wśród bramkarzy piłki nożnej. Kontrola 

zdolności i umiejętności bramkarzy w obszarze przygotowania ogólnego, specjalnego 

i koordynacyjnego przez wykorzystywanie okresowych testów jest kluczowym elementem 

oceny efektywności pracy. Konsekwentne badanie tych samych bramkarzy pozwoli na 

zindywidualizowanie zajęć treningowych, a przez to podnoszenie umiejętności i tym samym 

polepszenie osiąganych wyników. 

 

Wnioski 

1. Wykazano, iż trening koordynacyjny w okresie przygotowawczym ma wpływ na 

poziom KZM u badanych zawodników w okresie startowym. 

2. Zastosowany trening w okresie przygotowawczym miał największy wpływ na takie 

KZM jak: zdolność czucia rytmu ruchów oraz zdolność równowagi statycznej 

i dynamicznej, które wykazały największe zróżnicowania o charakterze istotnym 

pomiędzy badaniami. 
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Streszczenie 

Celem pracy była analiza efektywności treningu koordynacji ruchowej, a także ocena poziomu koordynacyjnych 

zdolności motorycznych bramkarzy piłki nożnej. Badania wykonano dwukrotnie na grupie 5 zawodników. Byli 

to bramkarze klubu MKS Podlasie Biała Podlaska. Pierwszą turę badań (testów) wykonano w lutym 2013 roku, 

natomiast drugą po okresie czterech miesięcy, w czerwcu tego samego roku. 

Między kolejnymi badaniami, do treningu bramkarskiego zostały wprowadzone ćwiczenia wpływające na 

kształtowanie i doskonalenie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Ogółem przeprowadzono 55 jednostek 

treningowych, na których realizowano ukierunkowany trening koordynacyjny. Łączny czas tych ćwiczeń 

wyniósł około 1100 minut. Na podstawie analizy wyników badań wykazano, iż bramkarski trening 

koordynacyjny w okresie przygotowawczym ma wpływ na poziom KZM bramkarzy w okresie startowym. 

Stwierdzono także, że zastosowany trening w okresie przygotowawczym miał największy wpływ na takie KZM 

jak: zdolność czucia rytmu ruchów oraz zdolność równowagi statycznej i dynamicznej, które wykazały 

największe zróżnicowania o charakterze istotnym pomiędzy badaniami. 

Słowa kluczowe: piłka nożna, koordynacja ruchowa, koordynacyjne zdolności motoryczne, trening, bramkarze. 

 

THE EFFECTIVENESS OF COORDINATION TRAINING OF GOALKEEPERS 

OF FOOTBALL PLAYERS 

Summary 

The aim of this work was to analyse the effectiveness of coordination training and to assess coordination motor 

abilities (CMAs) of goalkeepers in football. The research was carried out on a group of 5 goalkeepers from MKS 

Podlasie Biała Podlaska football club. The study participants were examined twice, i.e. in February and June 

2013. In the period of four months between the tests, exercises aimed at developing and improving coordination 

motor abilities were implemented in goalkeeper training. In total, 55 sessions were conducted with a special 

focus on coordination-related training. Coordination exercises took 1100 minutes. The analysis of research 

results revealed that pre-season goalkeeper coordination training improved the goalkeepers’ CMA performance 

in the competition period. It was also observed that training applied in the pre-season period exerted the greatest 

influence on such CMAs as a sense of movement rhythm and static and dynamic balance, all of which revealed 

the largest significant differences between the examinations. 

Key words: football, coordination motor abilities, training, goalkeepers. 

 


