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Анотація. Метою нашого дослідження було визначення залежності між вибраними фізичними яко-
стями й технікою виконання гімнастичних вправ на кільцях у студентів Академії фізичного виховання у 
Кракові після першого року навчання. Був визначений рівень вибраних кондиційних і координаційних 
здібностей, а також техніка виконання гімнастичних вправ на кільцях, які належать до програми навчання 
Академії Фізичного Виховання у Кракові для факультету фізичне виховання. Результати дослідження по-
казали, що спостерігається найбільша достовірна різниця між кондиційніми здібностями і технікою вико-
нанням вправ на гімнастичних кільцях.  
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Wstęp. Obserwując studentów AWF w Krakowie na zajęciach z zakresu teorii i metodyki gi-
mnastyki oraz ich dokonań w tej dziedzinie, zauważa się liczne problemy związane z niskim pozio-
mem przygotowania technicznego. Dotyczy to etapu przyswajania nowych ćwiczeń, jak i później-
szego, skoncentrowanego na doskonaleniu umiejętności zawartych w programie nauczania. Przy-
czyn tego zjawiska naukowcy dopatrują się przede wszystkim w niepełnej lub wręcz szczątkowej re-
alizacji treści programowych z gimnastyki w ramach obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego 
w szkołach [1, 8]. Spostrzeżenia te skłaniają do refleksji nad próbą naprawy tego stanu, a co się z 
tym wiąże, określeniem zależności pomiędzy techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych a zdol-
nościami motorycznymi, które w tej dyscyplinie stanowią fundament możliwości uczenia się no-
wych i doskonalenia znanych już elementów [m.in. 5, 7, 16]. Ten nurt poszukiwań badawczych wy-
maga przypomnienia, iż gimnastyka stawia dość duże wymagania pod względem odpowiedniego 
przygotowania motorycznego, którego brak może wpłynąć na niemożność wykonania określonego 
zadania ruchowego. Mimo pewnych informacji w tym zakresie dotychczas nie określono jeszcze w 
pełni związków zdolności motorycznych z wieloma umiejętnościami gimnastycznymi, szczególnie 
wśród studentów uczelni sportowych. 

Celem podjętych badań było określenie zależności między wybranymi zdolnościami moto-
rycznymi a techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych na kółkach u studentów AWF w Krakowie 
po pierwszym roku nauki. 

W toku prowadzonych badań próbowano odpowiedzieć na następujące pytanie: 
- jakie zdolności motoryczne determinują technikę wykonania wybranych ćwiczeń gimna-

stycznych na kółkach wśród badanych studentów? 
Materiały i metody badań. Badaniami objęto 146 mężczyzn uczących się na pierwszym roku 

kierunku wychowania fizycznego AWF w Krakowie, w roku akademickim 2008/09. Wiek badanych 
mieścił się w przedziale 19 – 22 lat. W maju 2009 zdiagnozowano poziom zdolności motorycznych 
(kondycyjnych i koordynacyjnych). Z kolei w czerwcu, w trakcie ostatnich zajęć z teorii i metodyki 
gimnastyki, oszacowano stopień opanowania umiejętności technicznych z gimnastyki. Warto pod-
kreślić, iż w tym okresie przedmiot ten realizowany był zgodnie z wytycznymi Programu Nauczania 
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dla Kierunku Wychowania Fizycznego – studia pierwszego stopnia [13].  

Ocena poziomu wybranych kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych:  
1. Siła (maksymalna): 
• dynamometryczny pomiar siły chwytu ręki (ścisk dynamometru) [4]. 
2. Siła (wytrzymałość siłowa) mięśni ramion i obręczy barkowej: 
• zgięcia i wyprosty ramion w zwisie – „podciągania” [21], 
• zgięcia i wyprosty ramion w podporze – „pompki” [21]. 
3. Siła (wytrzymałość siłowa) mięśni brzucha: 
• siady z leżenia tyłem w czasie 30 s [4], 
• podpór ugięty na poręczach – „poziomka” [7], 
• wznosy nóg w zwisie na drabince gimnastycznej [7]. 
4. Gibkość: 
• skłon tułowia w przód w siadzie prostym [4]. 
5. Zdolność kinestetycznego różnicowania siły: 
• ścisk dynamometru na 50% siły maksymalnej [15]. 
6. Zdolność zachowania równowagi statycznej: 
• utrzymanie równowagi w staniu jednonóż („test flamingo ballance”) [22]. 
Technikę wykonywanych ćwiczeń w układzie na kółkach oceniano na bazie przepisów sędzio-

wania stosowanych w gimnastyce sportowej mężczyzn [14], które zostały zmodyfikowane przez pra-
cowników Zakładu Teorii i Metodyki Gimnastyki na potrzeby prowadzonego przez nich przedmiotu. 

Układ ćwiczeń składał się z następujących elementów: ze zwisu prostego (ramiona wyprosto-
wane) wspieranie ciągiem, podpór ugięty (2 s), opad w tył do zwisu przewrotnego, podmykiem 
przejście do zamachów w zwisie (należało wykonać 3 zamachy), zeskok przerzutem w tył o nogach 
złączonych.  

Zastosowano następującą skalę: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 (skala ocen obowiązująca w AWF), 
która stanowiła wskaźnik opanowania umiejętności technicznych na kółkach. 

- 2,0 pkt – ćwiczenie niewykonane lub błąd duży, poważne odchylenie od bezbłędnego wy-
konania lub końcowej pozycji oraz upadek z przyrządu lub na przyrząd, a także ćwiczenie wykonane 
z pomocą; 

- 3,0 – 3,5 pkt – błąd średni, wyraźne, znaczne odchylenie od bezbłędnego wykonania lub 
pozycji końcowej; 

- 4,0 – 4,5 pkt – błąd mały, niewielkie odchylenie od prawidłowego wykonania lub końco-
wej pozycji; 

- 5,0 pkt – element wykonany bezbłędnie. 
Średnia arytmetyczna ocen wszystkich ćwiczeń obowiązkowego układu gimnastycznego na 

kółkach dała informację o ogólnym wskaźniku opanowania umiejętności technicznych na tym przyr-
ządzie po upływie jednego roku nauki. 

Sprawdzian przeprowadzili pracowniczy Zakładu Teorii i Metodyki Gimnastyki AWF w Kra-
kowie, posiadający uprawnienia sędziowskie PZG. 

Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy zostały opracowane za pomocą programu Statistica 
wer. 8. w Zakładzie Teorii i Metodyki Gimnastyki AWF w Krakowie. Zależności pomiędzy zdolno-
ściami motorycznymi a wskaźnikami określającymi stopień opanowania technicznego opracowano 
wykorzystując wzór korelacji rangowej Spearmana (rSp). 

Do opisu i interpretacji określających siły związków przyjęto skalę zaproponowaną przez 
Stanisza [18]. 

Wyniki badań i dyskusja. Ćwiczenia na kółkach charakteryzują się złożoną strukturą rucho-
wą. Sposób wykonania niektórych z nich w szczególny sposób determinuje siła mięśniowa, z kolei 
innych technika, gibkość, a na jakość wykonania całego układu wpływ wywiera wytrzymałość siło-
wa [6]. Dlatego też starano się dobrać takie próby, które pozwoliłyby wyłonić te komponenty, któ-
rych odpowiedni poziom warunkuje możliwość opanowania i jakość wykonania ćwiczeń gimna-
stycznych na kółkach. Wyłonienie ich wzajemnych relacji daje dużo korzyści pragmatycznych, mo-
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gących zracjonalizować proces dydaktyczny z przedmiotu teoria i metodyka gimnastyki, szczególnie 
w zakresie odpowiedniego kierunku w przygotowaniu motorycznym. Przy coraz mniejszej liczbie 
godzin przewidzianych na ten przedmiot w programie studiów AWF wyniki takich badań mogą 
nabrać jeszcze większego znaczenia. 

Przeprowadzona analiza statystyczna uzyskanych wyników (zamieszczonych w tabeli 1) po-
zwoliła wyłonić zdolności motoryczne, które istotnie statystycznie korelowały z poziomem przy-
gotowania technicznego na kółkach, a także dała możliwość ich hierarchizacji.  

Wspieranie ciągiem można określić jako ćwiczenie techniczno-siłowe, co ma związek z uzy-
skanymi zależnościami o przeciętnej sile korelacyjnej z siłą mięśni kończyn górnych i brzucha (rSp = 
0,35 – dla zginaczy mięśni ramion; rSp = 0,43 – dla prostowników mięśni ramion; rSp = 0,39 – dla 
mięśni brzucha, badanych próbą wznosów nóg w zwisie na drabince). To spostrzeżenie wskazuje, iż 
środki treningowe stosowane w procesie uczenia się wspierania ciągiem (na etapie kształtowania siły 
wymienionych partii mięśniowych), powinny być zbliżone w swoim charakterze do prawidłowej te-
chniki wykonania tego ćwiczenia. 

Wydaje się, iż technika podporu ugiętego na kółkach powinna najmocniej skorelować z tym 
samym ćwiczeniem wykonanym na poręczach na czas. Przypomnieć należy, iż w układzie badano 
technikę tej pozycji w zatrzymaniu przez 2 s. Taki związek prawdopodobnie mógłby zaistnieć, gdy-
by również na kółkach należało utrzymać poziomkę jak najdłużej (jak w próbie oceniającej wytrzy-
małość siłową mięśni brzucha). Ponadto duże znaczenie może odgrywać konstrukcja przyrządu, a w 
przypadku kółek jej chwiejność, co wiąże się z angażowaniem dodatkowo innych partii mięśnio-
wych. Być może, dlatego najsilniejsze zależności tego ćwiczenia wystąpiły z poziomem siły zgina-
czy (rSp = 0,46) i prostowników mięsni ramion (rSp = 0,44). Pozostałe otrzymano z: wytrzymałością 
siłową mięśni brzucha badaną wznosami nóg na drabince gimnastycznej (rSp = 0,35) i utrzymaniem 
„poziomki” na poręczach (rSp = 0,31), a także z gibkością, badaną skłonem tułowia w przód w sia-
dzie prostym (rSp = 0,29). 

Elementem łączącym zarówno podpór jak i zwis jest opad w tył do zwisu przewortnego. Jest 
to ćwiczenie, które należy wykonać płynnie, w sposób kontrolowany poprzez początkowe zgięcie a 
następnie wyprost ramion, przy czym nogi cały czas powinny znajdować się blisko klatki piersiowej. 
Wymaga to zaangażowania siły: zginaczy ramion (rSp = 0,53), prostowników ramion (rSp = 0,41), 
mięśni brzucha (rSp = 0,36 w próbie wznosów nóg oraz rSp = 0,28 w przypadku utrzymania poziomki 
na czas). 

Spośród zdolności motorycznych technikę wykonania zamachów w zwisie na kółkach warun-
kuje siła mięśni brzucha (rSp = 0,37 – zależność uzyskana z wynikami wznosów nóg na drabince), 
zginaczy (rSp = 0,35) i prostowników ramion (rSp = 0,28). Otrzymano także istotną zależność tych 
ćwiczeń z gibkością (rSp = 0,27). Właśnie zamachy są najbardziej złożonymi ćwiczeniami w swej 
strukturze spośród wszystkich w układzie. Dlatego też zastanawiający jest brak związków ze zdolno-
ścią różnicowania siły, która m.in. polega na odpowiednim rozluźnianiu i napinaniu mięśni w trakcie 
ćwiczenia [10, 12, 15]. Być może w tym przypadku należałoby przeprowadzić inny test oceniający tę 
zdolność niż zastosowany w tej pracy, który polegał na ścisku dynamometru dłoniowego na 50 % 
maksymalnych możliwości. Niewykluczone, że skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie 
go testem laboratoryjnym, za pomocą Wiedeńskiego Systemu Testowego (jednak jest on trudno do-
stępny) lub testów skonstruowanych dla komputerów typu „laptop” [20]. 

Z kolei zeskok przerzutem w tył w sposób statystycznie istotny skorelował z siłą mięśni koń-
czyn górnych (rSp = 0,48 – dla zginaczy i rSp = 0,43 – dla prostowników). To ćwiczenie zakończone 
jest lądowaniem do postawy, dlatego też wydaje się, iż szczególnie jakość wykonania tej fazy ćwi-
czenia powinna zależeć od zdolności zachowania równowagi. Wyniki badań nie wykazały jednak ta-
kiego związku. Zastosowany test „falimingo ballance” polega na utrzymaniu statycznej pozycji. W 
odniesieniu do szukania zależności między techniką wykonania fazy lądowania należy prawdopo-
dobnie użyć testu o innej strategii ruchowej za pomocą którego diagnozie zostanie poddana tzw. 
Zdolność zachowania równowagi dynamicznej. Jednakże podział na równowagę statyczną i dynami-
czną ma charakter umowny, gdyż badania (posturograficzne) wykazały znaczną niestabilność ciała 
w postawie zbliżonej do zasadniczej nawet u zawodników specjalizujących się w dyscyplinach spo-
rtu, w których zdolność ta jest wiodąca [19]. 
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Ogólny poziom przygotowania technicznego na kółkach najsilniej skorelował z wytrzymało-
ścią siłową: zginaczy (rSp = 0,55), prostowników (rSp = 0,46) ramion, brzucha (rSp = 0,39 – uzyskaną 
w próbie wznosów nóg w zwisie na drabince gimnastycznej). Nieco słabsze zależności odnotowano 
w odniesieniu do gibkości (rSp = 0,27). Zbliżone wyniki uzyskał Omorczyk [11], który również anali-
zował zależności miedzy techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych na kółkach, a poziomem 
zdolności motorycznych wśród studentów AWF w Krakowie. Jednak wyniki badań tego autora wy-
kazały, że zdolność zachowania równowagi u studentów badanych w latach 2005/2006 istotnie staty-
stycznie wpływała na jakość techniki omawianych elementów gimnastycznych. 

Należy również pamiętać o pozostałych czynnikach wpływających na sposób wykonywania 
ćwiczeń w gimnastyce takich jak: budowa somatyczna, przygotowanie psychiczne i taktyczne oraz 
odpowiednie cechy wolicjonalne [2, 3, 5, 7, 9, 17]. Te zagadnienia także stanowią ważną i jeszcze 
nie w pełni opracowaną problematykę naukową.  

Wydaje się, iż kryzys gimnastyki w Polsce pokutuje we wszystkich dziedzinach sportu i rekre-
acji, a także w życiu codziennym. Liczne problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży oraz wśród 
dorosłych, brak znaczących wyników z gimnastyki sportowej na arenach międzynarodowych, moty-
wują do poszukiwań badawczych, które dałyby wychowawcom i trenerom narzędzia do systema-
tycznego i skutecznego „naprawiania” gimnastyki, jako podstawowej dyscypliny, która jest niezwy-
kle przydatna dla harmonijnego rozwoju organizmu ludzkiego. 

Tabela 1 
Współczynniki korelacji (rSp) między techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych  

na kółkach a poziomem zdolności motorycznych 
 

Zdolność motoryczna 
Wspierani
e ciągiem 

(pkt) 

Podpór 
ugięty 
(pkt) 

Opad 
w tył 
(pkt) 

Zamachy 
(pkt) 

Zeskok 
przerzutem 

w tył 
(pkt) 

Sumaryczny 
wskaźnik 

przygotowania 
technicznego 

(pkt) 

Siła 
maksymalna 

Ścisk 
dynamometru 
(kG) 

0,26 0,18 0,14 0,14 0,09 0,20 

„Podciągania” 
(liczba) 0,35* 0,46* 0,53* 0,35* 0,48* 0,55* Siła 

(wytrzymałość 
siłowa) mięśni 
ramion i 
obręczy 
barkowej 

„Pompki” na 
poręczach 
(liczba) 

0,43* 0,44* 0,41* 0,28* 0,43* 0,46* 

Siady z leżenia 
w czasie 30 s 
(liczba) 

0,17 0,11 0,03 0,25 0,20 0,17 

„Poziomka” 
(s) 0,24 0,31* 0,28* 0,14 0,05 0,24 

Siła 
(wytrzymałość 
siłowa) mięśni 
brzucha 

Wznosy nóg w 
zwisie (liczba) 0,39* 0,35* 0,36* 0,37* 0,21 0,39* 

Gibkość 

Skłon tułowia 
w przód w 
siadzie 
prostym (cm) 

0,26 0,29* 0,18 0,27* 0,16 0,27* 

Kinestetyczne 
różnicowanie 
siły 

Ścisk dyn. na 
50% siły 
maksymalnej 
(kG) 

-0,02 0,05 0,07 -0,19 -0,12 -0,08 

Zachowanie 
równowagi 

Test „flamingo 
ballance” (s) 0,08 0,12 0,11 0,13 0,01 0,10 

 

* Wsp. korelacji (rSp) istotne z p < 0,05. 
 



Zależności między zdolnościami motorycznymia…                 189 

Wnioski. 
1. Technika wykonania wszystkich ćwiczeń (zawartych w programie nauczania przedmiotu 

teoria i metodyka gimnastyki w AWF w Krakowie – I rok studiów) na kółkach w sposób istotny sta-
tystycznie koreluje z siłą: kończyn górnych i obręczy barkowej oraz mięśni brzucha (w tym przypad-
ku wyjątek stanowi jedynie brak zależności z zeskokiem przerzutem w tył). 

2. Nie zauważa się znamiennych statystycznie zależności między zdolnością zachowania ró-
wnowagi statycznej, zdolnością różnicowania kinestetycznego siły, maksymalną siłą ścisku ręki i 
wytrzymałością siłową mięśni brzucha badaną siadami z leżenia w czasie 30 s a sposobem wykona-
nia ocenianych ćwiczeń gimnastycznych na kółkach. 

3. W celach diagnostyki możliwości motorycznych, które warunkują dokładne wykonywanie 
ćwiczeń gimnastycznych, należy stosować u studentów próby zalecane w kontroli zawodników gi-
mnastyki sportowej. 
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A TECHNIKĄ WYKONANIA WYBRANYCH ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH  
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Streszczenie. Celem badań było określenie zależności między wybranymi zdolnościami moto-
rycznymi a techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych na kółkach u studentów AWF w Krakowie 
po pierwszym roku nauki. Zdiagnozowano poziom wybranych kondycyjnych i koordynacyjnych 
zdolności motorycznych, a także technikę wykonania ćwiczeń na kółkach, które znajdują się w pro-
gramie studiów AWF w Krakowie na kierunku wychowania fizycznego. Wyniki badań wskazują, iż 
istnieją istotne statystycznie związki w zakresie kondycyjnych zdolności motorycznych i sposobu 
wykonania ocenianych ćwiczeń. 

 

Słowa kluczowe: technika, zdolności motoryczne, gimnastyka, studia. 
 
 

DEPENDENCE BETWEEN THE DEVELOPMENT LEVEL  
OF PHYSICAL SKILLS AND FUFILMENT TECHNIQUE  
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Annotation. The aim of this research was to determine the relations between the motor skills 
and the execution technique of gymnastics still rings exercises, among the first year college students 
at Academy of Physical Education (APE) in Cracow. The level of selected conditioning and coordi-
nation motor skills was diagnosed, as well as the execution technique of still rings exercises, which 
are part of the college studies program at APE in Cracow. Study results indicate that statistically sig-
nificant correlations between the conditioning motor skills and the way of execution of the tested ex-
ercises exist. 

 

Key words: technique, motor abilities, gymnastics, college studies. 


