
YOUNG SPORT SCIENCE  МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА 
OF UKRAINE. 2011. V.3. P. 149-153  УКРАЇНИ. 2011. Т.3. С. 149-153 
   

  

© Lizis P., Puszczałowska-Lizis E., Ridan T., 2011  

 
УДК 572.7 : 796.325 – 055.1/3 
 

BUDOWA MORFOLOGICZNA STÓP DZIEWCZĄT  
I CHŁOPCÓW UPRAWIAJĄCYCH SIATKÓWKĘ 

 

Paweł LIZIS1, 2, Ewa PUSZCZAŁOWSKA-LIZIS3, Tomasz RIDAN4 
 

1Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, Wydział Ochrony Zdrowia, 
2Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu, 

3Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, 
4Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, POLSKA 
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Анотація. Робота присвячена вивченню морфологічного стану стопи дівчат і хлопців, які займа-
ються волейболом. Встановлено, що найважливішою характеристикою статевого диморфізму серед мор-
фологічних показників стану стопи хлопчиків і дівчат є кут Кларка. Форма поперечного склепіння, поло-
ження великого і п’ятого пальців стопи у хлопців і дівчат не відрізняються. Зменшення висоти склепіння 
стопи не є поширеним у дітей і підлітків, що займаються волейболом. 

 

Ключові слова: повздовжнє склепіння, поперечне склепіння, кут великого пальця, положення па-
льця V, плоскостопість, дівчата, хлопці, волейбол. 

 

Wstęp. Stopa jest elementem statyczno-dynamicznym narządu ruchu, utrzymuje masę całego 
ciała oraz jest jego mechanizmem napędowym. Wysklepienie stopy pełni funkcję amortyzatora 
wstrząsów w trakcie poruszania się. Sprawność stopy zależy od prawidłowej budowy morfologicz-
nej, a przede wszystkim od prawidłowego ukształtowania łuków podłużnych, poprzecznych oraz 
przedniej strefy podparcia [1].  

Badania stóp osób uprawiających różne dyscypliny sportu dotyczyły wpływu obciążeń i stażu 
treningowego na ich stan morfo-funkcjonalny u zawodników w kategorii seniorów. Natomiast bra-
kuje doniesień naukowych na temat wpływu uprawianych dyscyplin sportowych na stan morfolo-
giczny stóp dzieci i młodzieży. Wielu autorów uważa, że budowa stóp, ich deformacje i urazy wiążą 
się z określonymi dyscyplinami sportowymi [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Przeciążenia kończyn dolnych 
w sporcie oraz urazy, które cyklicznie powtarzają się, prowadzą do niewydolności statyczno-dy-
namicznej stabilizatorów czynno-biernych stóp. Dlatego długodystansowe biegi wytrzymałościowe 
powodują u lekkoatletów stopniowe pojawianie się i utrwalanie płaskostopia. Podobne tendencje 
występują u narciarzy, hokeistów, szermierzy, ciężarowców, zapaśników, piłkarzy nożnych i tenisi-
stów. Z kolei gimnastycy, tancerze, koszykarze oraz siatkarze mają dobrze wysklepione stopy. 
Wydaje się, że ćwiczenia skocznościowe i specyfika treningu w niektórych dyscyplinach sportowych 
sprzyjają budowie morfologicznej stóp. 

Cel pracy. Przedstawione fakty stały się powodem podjęcia badań, których celem była: 
1. Ocena wysklepienia podłużnego, poprzecznego oraz przedniej strefy podparcia stóp dziew-

cząt i chłopców w wieku 12 lat trenujących piłkę siatkową. 
2. Ocena częstości występowania płaskostopia podłużnego u badanych dzieci trenujących pił-

kę siatkową. 
Materiał i metoda badań. Badaniami objęto 139 dzieci, w tym 76 dziewcząt i 63 chłopców z 

Krakowa, uprawiających siatkówkę w ramach SKS przy Szkole Podstawowej nr 87 i 91. Średnie 
arytmetyczne masy ciała badanych dziewcząt wyniosły x =43,3±11,6 kg, natomiast chłopców 
x =47,5±11,0 kg. Wysokość ciała w badanych grupach wynosiła odpowiednio: x =152,8±12,6 cm 
oraz x =155,9±11,3 cm. Podstawową metodą badawczą była plantograficzna ocena stóp w warun-
kach statycznych. Z plantogramów uzyskano następujące wskaźniki: kąt Clarke’a (wysklepienie 
podłużne), wskaźnik Wwp Wejsfloga (wysklepienie poprzeczne), kąt α (ustawienie palucha), kąt β - 
ustawienie palca V (ryc. 1).  
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                                             a)         b)                                     c) 

Ryc. 1. Sposób wyznaczania wskaźników plantograficznych: a) kąt Clarke’a,  
b) wskaźnik Wwp Wejsfloga, c) kąt ustawienia palucha (α) i kąt ustawienia V palca (β) 

 

Badania prowadzono w godzinach rannych, w odpowiednio oświetlonym pomieszczeniu, w 
którym temperatura nie przekraczała 20º. Rodzice wszystkich dzieci, po otrzymaniu informacji na te-
mat celu i metody wyrazili zgodę na ich udział w badaniach. 

W opracowaniu statystycznym wyników badań posłużono się programem Microsoft Excel pa-
kietu Office firmy Microsoft oraz programem STATISTICA firmy StatSoft. W celu charakterystyki 
zebranego materiału zastosowano podstawowe miary statystyki opisowej. Obliczono: średnią ary-
tmetyczną ( x ), odchylenie standardowe (s), współczynnik zmienności (V). Do oceny różnic między 
średnimi arytmetycznymi cech morfologicznych stóp dziewcząt i chłopców zastosowano test t-Stu-
denta dla zmiennych niepowiązanych. W celu oceny częstości występowania płaskostopia pod-
łużnego obliczono udziały procentowe stóp płaskich lewych i prawych u badanych dziewcząt i 
chłopców. 

Wyniki badań. Stwierdzono lepsze wysklepienie podłużne stóp dziewcząt. Kąt Clarke’a stopy 
prawej u dziewcząt i chłopców wynosi odpowiednio: 44,5±6,3º i 41,4±7,5º. Kąt Clarke’a stopy lewej 
u dziewcząt i chłopców wynosi odpowiednio 44,8±6,5º oraz około 41,3±7,6º. Zaobserwowano zna-
mienne różnice kąta Clarke’a między dziewczętami a chłopcami. Badane grupy charakteryzuje po-
dobne wysklepienie poprzeczne stóp (wskaźnik Wwp Wejsfloga), ustawienie palucha stopy prawej 
(kąt α), ustawienie V palca stopy lewej (kąt β) o czym świadczą niskie współczynniki testu t-Su-
denta, które nie osiągają istotności statystycznej. Sporadyczne pojawianie się istotnych różnic w 
ustawieniu palucha stopy lewej (kąt α) oraz ustawieniu V palca stopy prawej (kąt β) między dzie-
wczętami a chłopcami może mieć charakter przypadkowy, podyktowany losowymi błędami po-
miarowymi w trakcie wykonywania badań. W związku z tym wyniki nie upoważniają do wyciągania 
zbyt daleko idących wniosków ostatecznych, które należy zweryfikować dokładniejszymi narzę-
dziami pomiarowymi (tab. 1). 

Ocenę częstości występowania płaskostopia dokonano w oparciu o wartości normatywne kąta 
Clarke’a proponowane przez Lizisa [1]. Odpowiednie wartości normatywne dla stopy prawej i lewej 
dziewcząt w wieku 12 lat wynoszą 33-48º i 36-48º, a u chłopców odpowiednio 33-46º i 33-45º. Za 
stopy prawidłowe uznano te, które znajdowały się w przedziale między 25 a 75 centylem. Dziewczę-
ta wykazują około 4% stóp płaskich prawych i 9% stóp płaskich lewych, natomiast u chłopców 
stwierdzono około 13% stóp płaskich prawych i 6% stóp płaskich lewych. Wyniki wskazują, że pła-
skostopie nie jest powszechnie występującą deformacją stóp dzieci uprawiających siatkówkę w 
badanym okresie wieku (ryc. 1). 
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Tabela 1 

Średnie arytmetyczne wybranych cech plantograficznych stóp  
badanych dziewcząt i chłopców 

 

Dziewczęta Chłopcy Parametr x  s V x  s V 
Wartość 
testu t 

Stopa 
prawa 44,5 6,3 14,2 41,4 7,5 18,1 2,917** Kąt 

Clarke’a Stopa 
lewa 44,8 6,5 14,5 41,3 7,6 18,4 3,333* 

Stopa 
prawa 2,68 0,15 5,60 2,73 0,11 4,03 -0,833 Wskaźnik 

Wwp 
Wejsfloga Stopa 

lewa 2,72 0,14 5,15 2,75 0,14 5,05 -0,500 

Stopa 
prawa 92,7 3,9 4,2 92,4 4,4 4,7 0,422  

Kąt α Stopa 
lewa 91,9 4,0 4,3 93,6 4,5 4,8 2,329* 

Stopa 
prawa 86,9 3,7 4,2 88,2 3,6 4,1 2,063*  

Kąt β Stopa 
lewa 86,8 4,6 5,3 88,2 4,4 4,9 -1,750 

 

Gwiazdką oznaczono istotność statystyczną na poziomie: * p<0,05, ** p<0,01 
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Ryc. 2. Częstość występowania płaskostopia  
u badanych dziewcząt i chłopców uprawiających siatkówkę 

 

Dyskusja. Badania stóp osób uprawiających różne dyscypliny sportu ogniskowały się najczę-
ściej wokół wpływu obciążeń treningowych, jego rodzaju oraz stażu treningowego na wydolność 
stóp zawodników w kategorii seniorów. Nieliczni autorzy podejmowali problem oceny wpływu pro-
cesu treningowego na stan stóp u dzieci i młodzieży. Próbę wykazania, w jakim stopniu trening 
wpływa na budowę stóp 12-letnich zawodników trenujących lekkoatletykę, piłkę nożną i piłkę rę-
czną prowadził Stawowiak [10]. Uzyskane metodą plantokonturograficzną wyniki wykazały, że 
średnie wartości parametrów wysklepienia podłużnego i przedniej strefy podparcia mieszczą się w 
granicach normy. Autor nie odnotował statystycznie istotnych różnic w wartościach badanych cech 
pomiędzy grupami. Stwierdził, że krótki staż treningowy nie wpływa w sposób istotny na różnice w 
budowie stóp bez względu na rodzaj uprawianej dyscypliny sportu. Badania własne wykazały, że 
dziewczęta mają lepiej wysklepione stopy niż chłopcy. Tendencja taka zaznacza się zarówno w 
stopie prawej jaki i lewej. Stwierdzone znamienne różnice kąta Clarke’a między badanymi grupami, 
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wskazują że tendencja ta prawdopodobnie wynika z dymorfizmu płciowego wysklepienia podłuż-
nego i jest najważniejszą cechą różnicującą podeszwową powierzchnię stóp dziewcząt i chłopców 
uprawiających siatkówkę w badanym okresie ontogenezy. Badania własne wykazały, że pod względ-
em wysklepienia poprzecznego, ustawienia palucha i palca V obie grupy podobne są do siebie i w 
badanym okresie wieku nie zaznacza się dymorfizm płciowy przedniej strefy podparcia stóp między 
dziewczętami a chłopcami uprawiającymi siatkówkę. 

 Płaskostopie podłużne nie jest deformacją powszechnie występującą w badanych grupach o 
czym świadczą niskie odsetki stóp płaskich w badanych grupach. Pomimo to wydaje się, że trening 
siatkarski, zwłaszcza w przypadku dzieci w wieku rozwojowym, powinien zawierać elementy ćwi-
czeń korekcyjnych, które zapobiegałyby negatywnym skutkom przeciążeń stabilizatorów czynno-
biernych stopy, pojawiających się w procesie treningowym. Ponadto należy podkreślić, aczkolwiek 
nie było to bezpośrednim przedmiotem badań, że wysklepienie podłużne (kąt Clarke’a) w obu bada-
nych grupach odpowiada wysklepieniu stopy dorosłego człowieka, co może świadczyć o końcowym 
rozwoju tej cechy w wieku 12 lat. Można powiedzieć, że wysklepienie podłużne stopy osiąga zna-
cznie wcześniej dojrzałość i wyprzedza pod tym względem inne cechy budowy ciała.  

Wnioski. 
1. Stwierdzono znamienne różnice kąta Clarke’a między badanymi grupami, co prowadzi do 

wniosku, że tendencja ta prawdopodobnie wynika z dymorfizmu płciowego wysklepienia podłuż-
nego i jest najważniejszą cechą różnicującą budowę stóp dziewcząt i chłopców w badanym okresie 
ontogenezy, uprawiających siatkówkę.  

2. Stwierdzono niski odsetek stóp płaskich podłużnie u dziewcząt i chłopców, co prowadzi do 
wniosku, że płaskostopie nie jest powszechną deformacją stóp dzieci w wieku 12 lat uprawiających 
siatkówkę. 
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Streszczenie. Wstęp: Badania stóp osób uprawiających różne dyscypliny sportu najczęściej 
dotyczyły ich stanu morfo-funkcjonalnego u zawodników w kategorii seniorów. Natomiast brakuje 
doniesień naukowych na temat wpływu uprawianych dyscyplin sportowych na stan morfologiczny 
stóp u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym.  

Cel pracy: Celem pracy jest ocena wysklepienia podłużnego, poprzecznego, przedniej strefy 
podparcia stóp dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat, trenujących piłkę siatkową oraz ocena częstości 
występowania płaskostopia podłużnego w badanej grupie dzieci. 

Materiał i metoda badań: Badaniami objęto 139 dzieci, w tym 76 dziewcząt i 63 chłopców z 
Krakowa, uprawiających siatkówkę w Szkole Podstawowej nr 87 i 91. Średnie arytmetyczne masy 
ciała badanych dziewcząt wyniosły x =43,3±11,6, natomiast chłopców x =47,5±11,0. Wysokość cia-
ła w badanych grupach wynosiła odpowiednio: x =152,8 ± 12,6 oraz x = 155,9 ±11,3. Podstawową 
metodą badawczą była plantograficzna ocena stóp w warunkach statycznych. W celu charakterystyki 
zebranego materiału zastosowano podstawowe miary statystyki opisowej. Obliczono: średnią aryt-
metyczną ( x ), odchylenie standardowe (s), współczynnik zmienności (V). Do oceny różnic między 
średnimi arytmetycznymi cech morfologicznych stóp dziewcząt i chłopców zastosowano test t-Sude-
nta dla zmiennych niepowiązanych. 

Wyniki: Zaobserwowano znamienne różnice kąta Clarke’a między dziewczętami a chłopcami. 
Nie stwierdzono istotnych różnic wskaźnika Wwp Wejsfloga i przedniej strefy podparcia stóp między 
badanymi grupami. Zanotowano niewielki procent stóp płaskich podłużnie u dziewcząt i chłopców.  

Wnioski: Wysklepienie podłużne jest najważniejszą charakterystyką różnicującą badane gru-
py dzieci w wieku 12 lat. Różnice w wysklepieniu podłużnym stóp między dziewczętami a chłop-
cami wynikają z zaznaczającego się dymorfizmu płciowego kąta Clarke’a. Pod względem wysklep-
ienia poprzecznego, kąta ustawienia palucha (α), i V palca (β) badane grupy są do siebie podobne. 
Płaskostopie podłużne nie jest powszechną deformacją stóp u badanych dzieci, trenujących piłkę 
siatkową. 

 

Słowa kluczowe: Wysklepienie podłużne, wysklepienie poprzeczne, ustawienie palucha, 
ustawienie V palca, płaskostopie, dziewczęta, chłopcy, piłka siatkowa. 
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Annotation. The article deals with the morphological structure of the foot in young boys and 
girls volleyball players. Clark angle is the most important characteristics of sex dimorphism in mor-
phological structure of the foot of girls and boys. The shape of the transversal arch, hallux deplop-
ment and fifth toe deplopment is similar in girls and boys. Flat foot is not general deformation of the 
foot in children and youth volleyball players. 
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