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Wprowadzenie 

 Niewątpliwie koordynacja motoryczna ma ogromne znaczenie dla codziennego 

funkcjonowania człowieka [Colins i De Luca 1993; Cho i Kamen 1998; Juras i in. 2001; 

Allum i in. 2002; Juras 2003; Pons i in. 2013; Halat i in. 2014; Witkowski i in. 2014; Słomka 

2015]. Często determinuje także sukces w sporcie [Pyskir i in. 2004; Błach i in. 2005; 

Rynkiewicz i in. 2010; Hantke i in. 2012; Juras i in. 2013; Gierczuk i Sadowski 2015; Lech 

i in. 2015; Słomka 2015]. Ilość badań poświęconych temu zagadnieniu jest ogromna. 

Koordynacją motoryczną zajmują się bowiem empirycy i teoretycy nauk medycznych, nauk o 

zdrowiu [Kamen i in. 1998], ale także trenerzy i analitycy z zakresu nauk o kulturze fizycznej 

[Juras i in. 2003, 2004, 2013; Błach i in. 2005, 2006; Kalina i in. 2013;]. Nadal wiele 

nurtujących pytań pozostaje jednak bez odpowiedzi. Kontynuacja badań i dalsze rozważania 

są zatem niezwykle istotne. Przyczynią się one do rozwoju wielu dziedzin nauki. Ponadto 

praktyczna implementacja wyników pozwoli bezpośrednio wpływać na jakość życia i nowe 

osiągnięcia rozwojowe zarówno w sporcie, rekreacji fizycznej oraz rehabilitacji ruchowej 

[Kochanowicz 2001; Juras i in. 2004]. Równie ważny jest przegląd literatury, 

usystematyzowanie wiedzy, porównanie danych empirycznych oraz sformułowanie na ich 

podstawie rekomendowanych wniosków.  

 W niniejszej pracy zaprezentowano badania dotyczące zdolności równowagi ciała 

ćwiczących sztuki i sporty walki. Na podjęcie tej problematyki wpłynęło kilka aspektów. 

Przede wszystkim wskazywana przez autorów niewielka liczba publikacji i doniesień w 

obrębie tych form aktywności ruchowej [Sterkowicz i in. 2012], rola jaką spełnia równowaga 

ciała w przypadku różnych stylów walki wręcz, a także własne zainteresowania naukowe. 

 

Cel badań 

 Praca obejmuje problematykę równowagi ciała ćwiczących sztuki i sporty walki 

w oparciu o najnowsze i reprezentatywne wyniki badań. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: 

Czy podejmowanie sztuk i sportów walki istotnie przyczynia się do kształtowania zdolności 

równowagi ciała? 

 Zaprezentowane stanowiska teoretyczne oraz empiryczne miały stanowić zwięzłe, 

logiczne zestawienie wiedzy dotyczącej omawianego zagadnienia, jej usystematyzowanie 

i podsumowanie. 

 

Materiał i metody 

 Przeglądu literatury dokonano w bazie piśmiennictwa naukowego EBSCOhost za 

pomocą następujących słów kluczowych: „zdolności koordynacyjne”, „równowaga 

statystyczna”, „równowaga dynamiczna”, „sztuki i sporty walki”, „body sway”, „postural 
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control” oraz „martial arts and combat sports”. W pracy przedstawiono wyniki najnowszych 

badań krajowych i międzynarodowych, w których zastosowano metodologię dającą podstawę 

do sformułowania uogólnień oraz uznania analiz za reprezentatywne i wartościowe. 

Omówiono rozważania ilustrujące w różnych aspektach problematykę równowagi ciała 

ćwiczących sztuki i sporty walki. 

 

Przegląd badań 

 Równowaga ciała jest zdolnością motoryczną, a jej utrzymanie podlega prawom 

Newtona [Pyskir i in. 2004; Juras i in. 2013]. Oznacza ona stan, w którym suma sił 

działających na ciało i ich momentów wynosi zero [Juras 2003; Pyskir i in. 2004]. Można ją 

także zdefiniować jako „zdolność utrzymania rzutu środka ciężkości ciała wewnątrz 

powierzchni podparcia, którą w przypadku pozycji stojącej stanowi obszar kontaktu stóp 

z podłożem” [Juras 2003]. Teoretycy zwracają uwagę, że rozróżnia się trzy stany równowagi: 

1) stan stały-ciało po wytrąceniu z położenia równowagi wraca do niego po określonym 

czasie, 

2) stan obojętny-ciało po wytrąceniu z położenia równowagi wraca do niego po 

określonej zmianie położenia, 

3) stan chwiejny-położenia środka ciężkości ciała zmienia się w sposób ciągły 

wytracając energię potencjalną [Pyskir i in. 2004]. 

Akcentuje się, że zachowanie równoważnej postawy ciała zależy od przetwarzania 

i interpretacji informacji sensorycznej pochodzącej z trzech źródeł: receptorów czucia 

głębokiego (proprioreceptorów, receptorów kinestetycznych), receptorów narządów 

równowagi oraz receptorów wzrokowych [Jaskólski 2002; Pyskir i in. 2004]. Właściwy zmysł 

równowagi znajduje się w układzie przedsionkowym. Dostarcza on informacji 

o przyspieszeniach liniowych i kątowych ciała ludzkiego oraz wyzwala odruchy pozwalające 

utrzymać stabilność postawy [Jaskólski 2002]. Zmysł równowagi wrażliwy jest na czynniki 

zewnętrzne i wewnętrzne, do których należą: zmęczenie, zdenerwowanie, temperatura ciała, 

ciśnienie atmosferyczne itp. Równowagę ciała zaburzać mogą także związki chemiczne 

przedostające się do ustroju drogą pokarmową. Zalicza się do nich np. alkohol, narkotyki, leki 

psychotropowe i uspokajające [Błach i in. 2005]. Ponadto Juras [2003] wyróżnia zakłócenia 

wewnętrzne i zewnętrze, które mogą powodować wytrącenie ciała z pozycji zrównoważonej. 

Pierwsze wynikają z zaburzeń pracy mięśni, drugie z kolei mają charakter mechaniczny i 

mogą poprzez np. zmianę położenia poszczególnych segmentów ciała, spowodować 

konkretne zmiany w postawie ciała, a nawet utratę równowagi. Pomiaru zdolności równowagi 

ciała dokonuje się przy pomocy: 

1) technik instrumentalnych-są bardzo dokładne, lecz wymagają wyspecjalizowanej 

i drogiej aparatury z oprogramowaniem komputerowym (posturometry, platformy), 

2) testów równowagi-stanowią proste, dobre narzędzia, ale zdecydowanie mniej 

dokładne [Eurofit-Test Flaminga, Test obrotowy-Kalina i in. 2013; Test Starosty-

Starosta 1978]. 

Wykorzystanie testów pozwala ocenić pracę systemu kontroli postawy w stanie spoczynku 

oraz jego reakcję na pobudzanie m. in. bodźcami obrotowymi [Pyskir i in. 2004; Kalina i in. 

2013]. Umożliwia to wykrycie upośledzeń w populacji ludzkiej oraz wrażliwość na elementy 

obrotowe wśród sportowców [Kochanowicz 2001]. Najczęściej do oceny zdolności 
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równowagi ciała stosuje się badania stabilograficzne [Colins i De Luca 1993; Błach i in. 

2005; Hantke i in. 2012]. Metoda analizuje przemieszczenia rzutu środka ciężkości 

w płaszczyźnie podparcia. Badania opierają się na teście Romberga, który polega na 

utrzymaniu określonej pozycji ciała przez 10 sekund najpierw z oczami otwartymi, 

a następnie z zamkniętymi. Stosowany jest on w różnych dziedzinach nauki [Cho i Kamen 

1998; Kamen i in. 1998; Pyskir i in. 2004]. Badania stabilograficzne sportowców pozwalają 

nie tylko na obiektywną diagnostykę funkcjonalną, ale także na wstępną ocenę możliwości 

wystąpienia ewentualnych urazów [Hantke i in. 2012]. Nie dziwi zatem ogromna ilość badań 

i publikacji poświęcona tej problematyce. Dokonano m.in. analiz potencjalnego wpływu 

niektórych parametrów fizjologicznych na zdolność równowagi ciała [Pyskir i in. 2004]. 

Ponadto wykorzystując zarówno stabilometr (do oceny wykonania zadania równoważnego) 

oraz platformę tensometryczną (do pomiaru równowagi statycznej) określono wpływ 

informacji wzrokowej na utrzymanie równowagi ciała oraz wykonanie ćwiczenia 

równoważnego [Juras i in. 2001]. Z czasem empirycy zaczęli wykorzystywać testy 

posturograficzne w połączeniu z popularnymi testami sportowymi [Pyskir i in. 2004; 

Sterkowicz i in. 2012]. Warto odwołać się m. in. do badań [Błach i in. 2005], w których 

zastosowano test zakłócenia równowagi w płaszczyznach występujących w walce np. w judo. 

Próba polegała na wykonaniu bez rozgrzewki sześciu przewrotów w przód z pozycji stojącej 

z obrotem przez to samo ramię w rytmie: 1 przewrót co 3 sekundy. Autorzy podkreślają, że 

wyniki nie mogą być bezpośrednio porównywane z wynikami uzyskanymi w standardowych 

testach. Warto zaznaczyć, że opisana próba spełniała jednak fizjologiczne warunki zakłócenia 

kontroli ciała [Błach i in. 2005].  

 Obecnie autorzy zwracają szczególną uwagę na poszukiwanie nowych, rzetelnych 

i trafnych metod umożliwiających ocenę omawianej zdolności koordynacyjnej. Na szczególną 

uwagę zasługują analizy, których celem było określenie rzetelności pomiaru testu równowagi 

funkcjonalnej [Juras i in. 2008]. Do pomiaru wykorzystano platformę tensometryczną. Próba 

polegała na dowolnym, maksymalnym wychyleniu ciała w przód. Podkreśla się, że testy 

o podobnym charakterze są powszechnie stosowane w badaniach podstawowych, 

aplikacyjnych oraz klinicznych [Słomka 2015]. Autorzy zwracają jednak uwagę, że 

stosowane procedury bardzo często są niejednolite, co znacznie utrudnia porównywanie 

uzyskanych rezultatów [Juras i in. 2008]. Aczkolwiek należy zaakcentować, że wyniki 

badania ukazały większą rzetelność wybranych miar omawianego testu w stosunku do 

podstawowych miar stosowanych powszechnie w posturografii statycznej [Juras i in. 2008; 

Słomka 2015]. Tym samym zaproponowano nowy standard pomiarowy. Nie dziwi zatem, że 

obecnie znajduje on zastosowanie zarówno w badaniach prowadzonych na gruncie nauk 

o kulturze fizycznej [teorii sportu, antropomotoryki, medycyny sportu], a także dziedzin 

wiedzy ściśle związanych z medycyną. Zwraca się uwagę, że wysoką rzetelność testu można 

uzyskać już przy 2 powtórzeniach pomiarowych, gdzie przy statycznej posturografii 

niejednokrotnie wymaganych było aż 5-7 prób [Juras i in. 2008; Słomka 2015]. W ramach 

kontynuacji badań dotyczących poszukiwania coraz lepszych narzędzi do opisu 

i charakterystyki kontroli postawy ciała, przeprowadzano kolejne analizy. Zastosowana przez 

empiryków [Słomka i in. 2013] metoda dekompozycji sygnału środka nacisku na podłoże 

(COP - ang. center of pressure) nawiązuje do prac Zatsiorskiego i Duarte [1999; 2000]. 

Metoda ta umożliwia otrzymanie pełniejszego obrazu niezwykle złożonego procesu, jakim 
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jest utrzymywanie równowagi ciała. Niewątpliwie stanowi ona uzupełnienie informacji 

o zachowaniu ruchowym [Słomka i in. 2013; Słomka 2015]. Głównym efektem aplikacyjnym 

opisywanych badań jest możliwość wykorzystania metody w specyficznych grupach, np. 

klinicznych i sportowych [Słomka 2011, 2015; Słomka i in. 2013]. Procedura rambling-

trembling, podobnie jak test maksymalnego wychylenia funkcjonalnego, nie wymaga wielu 

powtórzeń w celu uzyskania wysokiej rzetelności pomiaru. 

 Należy także wyróżnić badania, w których wykorzystano zmodyfikowany Test 

Flaminga oraz Test Marszu (ang. Marching Test) specjalnie opracowany przez Jaskólskiego 

[Witkowski i in. 2014]. Pierwszy z wymienionych służył do oceny równowagi statycznej, 

drugi z kolei do pomiaru równowagi dynamicznej. Autorzy szczegółowo opisali Test Marszu, 

co umożliwia jego wykorzystanie także przez innych empiryków [Witkowski i in. 2014]. 

 Niewątpliwie od dawna wiadomo, że utrzymanie stabilnej postawy, zarówno na 

treningach oraz w czasie zawodów, stanowi jeden z czynników determinujących skuteczność 

atakujących oraz obronnych działań podejmowanych przez ćwiczących sztuki i sporty walki 

[Witkowski i Cieśliński 1987; Harasymowicz i Kalina 2005, 2006; Sterkowicz i in. 2012]. 

Powszechnie uważa się, że podejmowanie tych form aktywności fizycznej istotnie kształtuje 

zdolność równowagi ciała. Czy jednak zostało to potwierdzone empirycznie? W celu 

udzielenia odpowiedzi na to pytanie dokonano przeglądu literatury dostępnej m. in. w bazie 

danych EBSCOhost. 

 Konieczne jest zwrócenie uwagi na analizy przeprowadzone wśród 6-8 letnich 

chłopców, których poddano programowi treningu sztuk walki [Falk i Mor 1996]. Badani dwa 

razy w tygodniu uczestniczyli w 40 minutowych zajęciach walki wręcz. Wpływ ćwiczeń na 

kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych oceniono po dwunastu tygodniach. 

Otrzymane dane porównano z grupą kontrolną-rówieśnikami nieuczestniczącymi 

w programie sztuk walki. Wykazano, że trening walki wręcz przyczynił się do poprawy 

wyników uzyskanych w testach zdolności koordynacyjnych (p < 0,05). Wyniki te znalazły 

potwierdzenie w późniejszych badaniach innych autorów. Wykazano bowiem, że 

podejmowanie karate [Perrot i in. 1998; Cesari i Bertucco 2008] oraz judo [Paillard i in. 

2002] przyczynia się do poprawy kontroli równowagi ciała, w stosunku do osób 

niećwiczących. Jednocześnie zaobserwowano, że wieloletni trening judo kształtuje 

równowagę statyczną oraz przyczynia się do rozwoju wyspecjalizowanych struktur lewej 

półkuli mózgu [Mikheev i in. 2002]. Ponadto okazało się, że lepsze wyniki w testach 

równowagi osiągają judocy niż tancerze [Perrin i in. 2002]. Empirycy wskazują, że trening 

sztuk i sportów walki przyczynia się do rozwoju receptorów czucia głębokiego 

(proprioreceptorów, receptorów kinestetycznych) odpowiedzialnych za kształtowanie 

omawianej zdolności koordynacyjnej [Mesure i in. 1997; Perrin i in. 2002]. Część autorów 

podkreśla, że nie znaleziono jednoznacznych powiązań z wiekiem, stażem treningowym, 

wydolnością ogólną i innymi parametrami opisującymi sportowca [Samołyk i in. 2003]. 

Jednakże wykazano, że długotrwały trening judo zawierający elementy zakłócające 

równowagę ma pozytywny wpływ na system kontroli postawy ciała [Błach i in. 2005]. 

Stwierdzono natomiast, że reakcja na zakłócenie postawy ciała u 41% badanych zawodniczek 

judo ulega stabilizacji, a u 59% ulega niewielkiej destabilizacji [Błach i in. 2005]. Otrzymane 

rezultaty potwierdzają więc hipotezę, że trening sztuk i sportów walki pozytywnie kształtuje 

zdolność równowagi ciała. Wcześniejsze badania wykazały bowiem, że w grupie osób 
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niećwiczących zjawisko stabilizacji nie występuje [Pyskir i in. 2004]. Reakcja zawodniczek 

judo na zakłócenie kontroli ciała zarówno testem z przewrotami jak i walką sportową była 

podobna, chociaż siła związku była silniejsza w przypadku reakcji na walkę niż na test [Błach 

i in. 2005]. Wskazuje się, że w obu przypadkach im mniejsza była stabilność w stanie 

wyjściowym tym mniejszy był stopień zakłócenia kontroli postawy ciała. Wyniki 

potwierdziły zatem hipotezę stawianą przez innych autorów [Samołyk i in. 2003]. Empirycy 

założyli w niej, że organizm wytrenowanej zawodniczki judo traktuje spokojne stanie jako 

stan nienaturalny. Ponadto warto podkreślić, że w badaniach tych nie zauważono istotnej 

reakcji systemu kontroli postawy ciała na zmęczenie wywołane walką [Błach i in. 2005]. 

Odwołując się do późniejszych rozważań autorów, niezwykle interesujące były analizy, 

w których określano wpływ podstawowych parametrów antropometrycznych na reakcje 

systemu kontroli postawy ciała przy niewielkiej zmianie położenia osoby względem podłoża 

[Błach i in. 2006]. Pomiaru dokonano przy otwartych i zamkniętych oczach badanego. 

Zebrane dane porównano z wcześniejszymi wynikami uzyskanymi w teście zakłócającym 

kontrolę ciała u zawodniczek judo oraz kobiet nietrenujących [Kochanowicz 2001]. 

Wykazano, że niewielka zmiana wysokości względem podłoża, wyraźnie zakłóca pracę 

systemu kontroli ciała. Należy jednak dodać, że u 50% osób nastąpiło pogorszenie, a u 50% 

badanych poprawa kontroli postawy ciała. Empirycy zwrócili uwagę, że w grupie badanej, 

w której nastąpiło pogorszenie pracy systemu postawy ciała po wejściu na podest, stopień 

zakłócenia kontroli postawy ciała był stosunkowo wysoki. Ponadto był on znacznie wyższy 

niż u kobiet niećwiczących poddanych testowi z przewrotami w przód, a nawet wyższy niż 

u zawodniczek judo po walkach turniejowych. Autorzy wskazali, że poprawa kontroli 

postawy ciała u kobiet nietrenujących była reakcją przeciętną i znacznie gorszą niż 

u zawodniczek judo w warunkach walki turniejowej. Trzeba także dodać, że w przypadku 

kobiet niećwiczących poddanych testowi z przewrotami w ogóle nie odnotowano poprawy 

wyników [Kochanowicz 2001; Błach i in. 2005, 2006]. 

 Biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia autorów, szczególnie interesujące były 

badania, w których wykazano, że staż szkoleniowy determinuje „czucie równowagi” 

(ang. „sense of balance”) ćwiczących [Sterkowicz i in. 2012]. Empirycy udowodnili, 

że seniorzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście równowagi. Średnie wyniki pomiarów 

uzyskali juniorzy, a najgorsze kadeci [Sterkowicz i in. 2012]. Ponadto warto odwołać się do 

badań, w których zaobserwowano pozytywny wpływ wieloletniego praktykowania karate na 

utrzymanie równowagi, odznaczające się zwiększonymi wychwianiami ciała w stosunku do 

grupy kontrolnej [Juras i in. 2013]. Za kluczowe dla niniejszej pracy należy uznać także 

analizy przeprowadzone wśród 40-71 letnich osób praktykujących taekwondo [Pons i in. 

2013]. Badani przez rok uczestniczyli raz w tygodniu w jednogodzinnych zajęciach z zakresu 

tej formy aktywności ruchowej. W analizach określono zdolność orientacji przestrzennej oraz 

równowagę statyczną i dynamiczną. Pomiarów dokonano na podstawie różnych testów 

motorycznych, a także sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu kwestionariusza. 

Udowodniono, że podejmowanie taekwondo przyczyniło się do poprawy wszystkich 

ocenianych parametrów (p < 0,05). W późniejszych analizach wykazano, że chłopcy 14-15 

letni trenujący judo osiągnęli wyższy poziom równowagi dynamicznej niż ich rówieśnicy 

niepodejmujący tej formy aktywności fizycznej [Witkowski i in. 2014]. Warto podkreślić, 

że różnice okazały się statystycznie istotne przy p < 0,01. Stwierdzono również pozytywną 
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zależność obu testów pomiarowych wśród judoków (p < 0,01) oraz brak korelacji między 

wynikami równowagi statycznej i dynamicznej w grupie chłopców nietrenujących 

[Witkowski i in. 2014]. Ponadto niezwykle interesujące były badania przeprowadzone przez 

Feizolahiego i Azarbayjaniego [2015]. Empirycy porównali adaptacyjne zdolności 

równowagi ciała wśród osób podejmujących różne formy rekreacji ruchowej w ramach 

Studenckich Olimpiad Sportowych w Iranie. Wykazano, że największe zdolności równowagi 

statycznej osiągnęli w testach gimnastycy, następnie ćwiczący sztuki walki i kolejno piłkarze, 

zapaśnicy oraz koszykarze. Najgorsze wyniki uzyskały osoby reprezentujące podnoszenie 

ciężarów. Autorzy zwracają jednak uwagę, że różnice między trenującymi tradycyjne style 

walki wręcz a gimnastykami i piłkarzami, nie były statystycznie istotne. Podkreślić należy 

natomiast, że ćwiczący sztuki walki osiągnęli najlepsze wyniki w pomiarach równowagi 

dynamicznej. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęli zapaśnicy, natomiast gimnastycy 

dopiero czwarte. Aczkolwiek, analogicznie jak w przypadku równowagi statycznej, różnice 

nie były statystycznie istotne. 

 W kraju niezwykle interesujących rozważań dokonano wśród dzieci 7-10 letnich 

posiadających przynajmniej dwuletni staż szkoleniowy w karate oraz ich rówieśników, którzy 

nigdy nie trenowali walki wręcz [Truszczyńska i in. 2015]. Uwzględniając masę, wysokość 

ciała oraz wskaźnik BMI, nie wykazano statystycznie istotnych różnic między badanymi. 

Wpłynęło to większą rzetelność dokonanych analiz. Różnice między grupą trenującą 

a kontrolną wykazano w odniesieniu do przemieszczenia środka nacisku stóp na podłoże 

w środkowo-bocznej płaszczyźnie podparcia przy otwartych oczach (p < 0,01), a także 

w stosunku do maksymalnej amplitudy między dwoma najdalszymi punktami w środkowo-

bocznej płaszczyźnie podparcia również przy oczach otwartych (p < 0,0095). Ponadto 

większe wychwiania przy otwartych oczach stwierdzono u karateków niż niećwiczących 

(p < 0,025). Grupa trenująca uzyskała także lepsze wyniki w przeprowadzonych testach 

Romberga (p < 0,01 i p < 0,007). 

 Biorąc pod uwagę cel niniejszej pracy, niewątpliwie należy odwołać się także do 

badań przeprowadzonych niedawno wśród judoków różnych kategorii wiekowych [Mala i in. 

2016]. Porównano równowagę statyczną badanych po maksymalnym beztlenowym wysiłku 

wykonanym w teście Wingate. Statystycznie istotnie lepsze wyniki wykazano u seniorów niż 

juniorów (F[1,34] = 11.24, p = 0, 00, η2 = 0,25). 

 

Dyskusja 

 Niewątpliwie problematyka równowagi ciała ćwiczących sztuki i sporty walki stanowi 

ważny aspekt badań naukowych [Cesari i Bertucco 2008; Shishida 2008; Pion i in. 2014; 

Witkowski i in. 2014; Gierczuk i Sadowski 2015; Lech i in. 2015; Mala i in. 2016]. Podkreśla 

się, że utrzymanie stabilnej postawy w walce w pozycji stojącej, zasadniczo wpływa na 

skuteczność wszystkich podejmowanych działań [Kalina i in. 2007; Rynkiewicz i in. 2010; 

Pion i in. 2014; Witkowski i in. 2014; Gierczuk i Sadowski 2015; Lech i in. 2015]. Wskazuje 

się, że każdy rzut i każde kopnięcie wykonuje się bowiem przy zachwianej równowadze 

[Błach i in. 2005; Harasymowicz i Kalina 2005; Shishida 2008; Mala i in. 2016]. 

Doskonalenie równowagi dynamicznej powinno zatem stanowić podstawowy aspekt treningu 

sztuk i sportów walki [Błach i in. 2005]. 
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 Na podstawie dokonanego przeglądu badań nad problematyką równowagi ciała 

ćwiczących sztuki i sporty walki wydaje się, że połączenie technik instrumentalnych oraz 

specjalnie opracowanych testów jest najbardziej wskazanym sposobem pomiaru równowagi 

ciała ćwiczących sztuki i sporty walki. Szczególnie zasadne jest wykorzystanie platformy 

tensometrycznej oraz np. Testu Starosty [Starosta 1978], Testu obrotowego [Kalina i in. 

2013] czy Testu Marszu (ang. Marching Test) Jaskólskiego [Witkowski i in. 2014]. 

Zastosowanie metody dekompozycji sygnału środka nacisku na podłoże [Zatsiorsky i Duarte 

1999, 2000], procedury rambling-trembling oraz testu maksymalnego wychylenia 

funkcjonalnego, wydają się być najodpowiedniejszymi narzędziami [Słomka i in. 2013]. 

Podkreśla się, że wysoka zmienność wskaźnika wielości pola rozwiniętego statokinezjogramu 

wskazuje na dużą przydatność tego miernika w zaburzeniach kontroli postawy ciała m. in. 

w walce judo [Samołyk i in. 2003; Błach i in. 2005]. Wskazuje się, że zastosowanie 

stabilometru (do oceny wykonania zadania równoważnego) i platformy tensometrycznej (do 

pomiaru równowagi statycznej) należy traktować jako komplementarne, wzajemnie 

uzupełniające się techniki pomiarowe [Juras i in. 2001]. 

 Niewątpliwie zaprezentowano w niniejszej pracy szereg publikacji, w których 

empirycznie potwierdzono hipotezę, że podejmowanie sztuk i sportów walki istotnie 

kształtuje równowagę ciała ćwiczących [Falk i Mor 1996; Mesure i in. 1997; Perrot i in. 

1998; Mikheev i in. 2002; Paillard i in. 2002; Perrin i in. 2002; Samołyk i in. 2003; Błach i in. 

2005; Cesari i Bertucco 2008; Sterkowicz i in. 2012; Pons i in. 2013; Juras i in. 2013; 

Witkowski i in. 2014; Truszczyńska i in. 2015; Feizolahi i Azarbayjani 2015; Mala i in. 

2016]. Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na wnioski sformułowane na podstawie 

wyników badań. Podkreśla się, że trening karate przyczynia się do udoskonalenia 

mechanizmów regulacji równowagi ciała ćwiczących [Perrot i in. 1998; Cesari i Bertucco 

2008]. Wskazuje się jednak, że poziom tej poprawy jest uzależniony od indywidualnie 

wypracowanych strategii sensomotorycznych odpowiedzialnych za utrzymanie stabilnej 

postawy [Perrot i in. 1998; Cesari i Bertucco 2008]. Wnioskuje się, że poprawa kontroli 

równowagi ciała judoków w stosunku do osób niećwiczących, wynika z korzystnych zmian 

adaptacyjnych uzyskanych w procesie kształtowania tej zdolności koordynacyjnej 

i związanych m.in. z neuroplastycznością, czyli przeobrażeniem się i przystosowaniem 

poszczególnych struktur mózgu [Paillard i in. 2002]. Wykazano m.in., że wieloletni trening 

judo przyczynia się do rozwoju zwłaszcza lewej półkuli mózgu [Mikheev i in. 2002]. Stąd 

też, bardziej doświadczeni i wytrenowani zawodnicy potrafią przewidzieć różne specyficzne 

sytuacje i warunki mogące się pojawić w czasie walki sportowej. Dzięki temu podejmują 

lepsze, bardziej adekwatne decyzje, wyprzedzają działania przeciwka i odnoszą zwycięstwo. 

Bardzo często umożliwia im to także uniknąć kontuzji podczas zawodów. Fakty te wyjaśniają 

dlaczego we wcześniejszych analizach zaobserwowano ujemną zależność między ryzykiem 

upadku a wiekiem [Bulbulian i Hargan 2000]. 

 W późniejszych badaniach przeprowadzonych wśród judoków wykazano wyraźnie 

różną reakcję organizmu na wygrane i przegrane walki wyrażone przez wartość bezwzględną, 

a także wysoką siłę związku między stabilnością w stanie wyjściowym i zakłóceniami 

kontroli postawy ciała w walkach przegranych [Błach i in. 2005]. Zdaniem empiryków 

świadczy to wieloczynnikowej kontroli postawy ciała, w której istotną rolę może odegrać 

aspekt psychiczny. Autorzy wskazują jednocześnie, że istnieje wyraźne podobieństwo 
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w reakcji systemu kontroli postawy ciała na pierwszą walkę i tą skończoną przed czasem. 

Na 16 pierwszych walk, aż 10 skończyło się bowiem przed czasem (62,5%), a 6 w pełnym 

czasie (37,5%). Wyraźna różnica w poprawie stabilności po teście z przewrotami, a pierwszą 

walką, również może sugerować istnienie aspektu psychicznego w kontroli postawy ciała 

[Błach i in. 2005]. Ponadto niezwykle istotne było wykazanie, że zmęczenie wywołane 

wysiłkiem i powodujące brak wyprostowanej, stabilnej postawy, jest najbardziej wyraźne 

w płaszczyźnie strzałkowej. Empirycy wskazują, że w stanie osłabienia organizmu 

decydującą rolę w utrzymaniu stabilnej postawy ciała odgrywa sygnał wzrokowy 

[Wojciechowska-Maszkowska i in. 2012]. Szacuje się, że zaobserwowane pozytywne zmiany 

w kontroli postawy ciała karateków, charakteryzujące się zwiększonymi wychwianiami ciała 

w stosunku do grupy kontrolnej, mogą świadczyć o nadmiarowości układu czuciowego [Juras 

i in. 2013]. Wyniki przedstawionych badań są szczególne istotne biorąc pod uwagę, że już u 

7-10 letnich karateków wykazano korzystny wpływ treningu na kontrolę równowagi ciała w 

porównaniu z grupą kontrolną [Truszczyńska i in. 2015]. Jednocześnie należy podkreślić, że 

stwierdzono przede wszystkim rozwój średnio-bocznej stabilności postawy oraz większą 

wrażliwość systemu sterowania i regulacji równowagi ciała na bodźce zniekształcające. Na 

skutek rozwoju integracji czuciowej, zależność między stabilnością postawy i poprawą 

funkcji systemu wzrokowego była niższa u ćwiczących sporty walki niż u dzieci 

nietrenujących [Truszczyńska i in. 2015]. Biorąc pod uwagę rozwój nauk o kulturze fizycznej, 

zwłaszcza tych związanych z procesem treningu sportowego, jak np. teoria sportu, 

szczególnie ważne są najnowsze wyniki badań, w których określono wpływ maksymalnych 

ćwiczeń beztlenowych na kontrolę postawy ciała zarówno w przypadku seniorów oraz 

juniorów [Mala i in. 2016]. Ponadto wykazano, że na podstawie wyników uzyskanych z 

trzech różnych testów równowagi, można przewidzieć z jaką precyzją ćwiczący wykona 

poszczególne elementy techniczne w aikido [Milosavljevic i in. 2016]. 

 Dokonując przeglądu badań dotyczących omawianego zagadnienia, warto odwołać się 

także do analiz przeprowadzonych wśród osób podejmujących inne formy aktywności 

ruchowej. Zaobserwowano np., że akrobaci charakteryzują się stabilniejszym zachowaniem, 

a zatem mniejszymi średnimi wychwianiami analizowanych parametrów niż grupa kontrolna. 

Sugeruje się, że jest to spowodowane lepszym wykorzystaniem możliwości fizycznych 

sportowców, co jest związane z większą destabilizacją systemu oraz poruszaniem się 

w obszarze tzw. „dobrej zmienności”[Juras i in. 2003, 2004]. Analogiczne rezultaty 

wykazano u osób podejmujących jogę [Słomka 2011, 2015]. Ponadto u akrobatów okazało 

się, że wraz ze zwiększaniem się złożoności zadania równoważnego, zwiększa się również 

różnica między zawodnikami sportu wyczynowego a grupą kontrolną [Juras i in. 2003, 2004]. 

Stwierdzono również, że akrobaci charakteryzują się większą stabilnością wykonania zadania 

równoważnego podczas zmiany warunków na trudniejsze np. przez zamknięcie oczu czy 

podwyższenie [Raczej i in. 2007]. Uwagę zwracają również badania, w których wykazano 

poprawę skuteczności wykonywania podstawowego zadania równoważnego po zastosowaniu 

stosunkowo prostego zadania dodatkowego [Szydło i in. 2012]. Zaobserwowano jednak, że 

wraz ze wzrostem złożoności zadania dodatkowego, efekt ten był mniej widoczny oraz 

statystycznie nieistotny [Szydło i in. 2012]. 
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Wnioski 

 Wydaje się, że imponujące wyniki współczesnych sportowców są uwarunkowane 

m.in. wysokim poziomem koordynacji ruchowej charakteryzującym prawie wszystkich 

zawodników każdej dyscypliny i konkurencji sportowej. Także w przypadku sztuk i sportów 

walki, poziom zdolności motorycznych determinuje skuteczność większości podejmowanych 

działań [Harasymowicz i Kalina 2005; Kalina i in. 2007; Shishida 2008; Rynkiewicz i in. 

2010; Pion i in. 2014; Witkowski i in. 2014; Gierczuk i Sadowski 2015; Lech i in. 2015; Mala 

i in. 2016]. Podkreśla się, że w przypadku tych form aktywności ruchowej, kluczową rolę 

odgrywa równowaga ciała [Błach i in. 2005; Pion i in. 2014; Witkowski i in. 2014; Mala i in. 

2016]. Nie dziwi zatem, że badania stabilograficzne ćwiczących różne style walki wręcz 

stanowią ważny aspekt dyskusji naukowych [Perrin i in. 2002; Błach i in. 2005; Raczek i in. 

2007; Rynkiewicz i in. 2010; Juras i in. 2013]. 

 Niewątpliwie zaprezentowane wyniki badań potwierdziły, że empirycznie 

udowodniono korzystny wpływ treningu sztuk i sportów walki na kształtowanie zdolności 

równowagi ciała zawodnika [Falk i Mor 1996; Perrot i in. 1998; Paillard i in. 2002; Cesari 

i Bertucco 2008; Sterkowicz i in. 2012; Juras i in. 2013; Pons i in. 2013; Witkowski i in. 

2014]. Okazało się, że podejmowanie tych form aktywności ruchowej, przyczynia się do 

adaptacji i wypracowania skutecznych strategii zapewniających poprawne wykonanie zadań 

równoważnych oraz ich stabilizację w różnych warunkach [Juras i in. 2003, 2004; Raczek 

i in. 2007; Słomka 2011]. 

 Niezwykle istotne jest wskazanie możliwych obszarów dalszych analiz. Interesujące 

byłoby określenie zależności między czynniki psychicznymi a równowagą ciała 

i wykonaniem zadań równoważnych [Błach i in. 2005]. Wyniki analiz przyczyniałyby się do 

rozwoju wielu dziedzin nauki m. in. psychologii sportu, teorii sportu i antropomotoryki. 

Stworzyłyby także możliwość ich praktycznego wykorzystania w procesie treningu 

sportowego, w nauczaniu czynności ruchowych, do zapobiegania urazom zawodnika, a zatem 

do wspierania jego wszechstronnego rozwoju [Mesure i in. 1997; Mikheev i in. 2002; Juras 

i in. 2003, 2004; Harasymowicz i Kalina 2005; Paillard i in. 2005; Słomka 2011, 2015]. 

Niewątpliwie efektywność działania systemu kontroli równowagi ciała istotnie wpływa na 

sukces w sportach walki. Stwierdza się jednak, że jest to mechanizm stosunkowo słabo 

poznany, brakuje wypracowanych standardów oraz modeli treningowych w tym zakresie 

[Błach i in. 2005]. Kontynuowanie badań jest więc szczególnie zasadne. 
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Streszczenie 

Problematyka równowagi ciała ćwiczących sztuki i sporty walki stanowi ważny aspekt badań [Cesari i Bertucco 

2008; Juras i in. 2013; Pion i in. 2014; Witkowski i in. 2014; Gierczuk i Sadowski 2015; Mala i in. 2016; 

Milosavljevic i in. 2016). Utrzymanie stabilnej postawy w walce wpływa bowiem na skuteczność wszystkich 

podejmowanych działań [Błach i in. 2005; Kalina i in. 2007; Sterkowicz i in. 2012; Truszczyńska i in. 2015). 

Dokonano przeglądu literatury w bazie danych EBSCOhost za pomocą następujących słów kluczowych: 

„zdolności koordynacyjne”, „równowaga statystyczna”, „równowaga dynamiczna”. Empirycznie udowodniono 

korzystny wpływ treningu sztuk i sportów walki na kształtowanie kontroli postawy ciała ćwiczących [Falk i Mor 

1996; Perrot i in. 1998; Paillard i in. 2002; Cesari i Bertucco 2008; Pons i in. 2012; Sterkowicz i in. 2012; Juras 

i in. 2013; Witkowski i in. 2014). Pomiarów dokonywano przy pomocy różnych technik instrumentalnych oraz 

testów równowagi. Metoda dekompozycji sygnału środka nacisku na podłoże (Zatsiorskiego i Duarte 1999, 

2000), procedura rambling-trembling oraz test maksymalnego wychylenia funkcjonalnego (Juras i in. 2013) są 

najodpowiedniejszymi narzędziami pomiarowymi. Podkreśla się konieczność kontynuowania badań (Błach i in. 

2005). Zasadne jest określenie zależności między czynnikami psychicznymi a równowagą ciała, wypracowanie 

standardów oraz modeli treningowych w tym zakresie (Błach i in. 2005).  
Słowa kluczowe: sztuki walki, sporty walki, równowaga ciała, zdolności koordynacyjne. 
 

BODY BALANCE OF PERSONS PRACTICING MARTIAL ARTS-REVIEW OF RESEARCH 
Summary 

The issue of body balance of persons practicing martial arts is an important aspect of researches (Cesari and 

Bertucco 2008; Juras et al. 2013; Pion et al. 2014; Witkowski et al. 2014; Gierczuk and Sadowski 2015; Mala et 

al. 2016; Milosavljevic et al. 2016). Maintaining a stable posture in fight affects the effectiveness of all taken 

actions (Błach et al. 2005; Kalina et al. 2007; Sterkowicz et al. 2012; Truszczyńska et al. 2015). This paper made 

a literature review in the EBSCOhost database using the following keywords: "coordination skills", "static 

balance", "dynamic balance", "body sway", "postural control" and "martial arts", "combat sports”. Beneficial 

effects of training martial arts on the development of postural control of the exercisers body has been empirically 

proven (Falk and Mor 1996; Perrot et al. 1998; Paillard et al. 2002; Cesari and Bertucco 2008; Pons et al. 2013; 

Sterkowicz et al. 2012; Juras et al. 2013; Witkowski et al. 2014). Measurements were performed using a variety 

of instrumental techniques and balance tests. The method of signal decomposition of pressure center on the 

ground (Zatsiorsky and Duarte 1999, 2000), rambling-trembling procedure and test of maximum functional 

deflection (Juras et al. 2013) are the most appropriate measurement tools. The need to continue research is 

clearly emphasized (Błach et al. 2005). It is reasonable to define the relationship between psychological factors 

and body balance to develop standards and training models in this field (Błach et al. 2005). 
Key words: martial arts, combat sports, body sway, coordination skil 

 


