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Анотація. Контроль за правильною поставою має важливе значення для людей, що займаються рі-
зними формами фізичної активності. У багатьох спортивних дисциплінах визначає успіх. Метою нашого 
дослідження був аналіз обраних параметрів рівноваги в початківців, що займаються стрибками у воду. У 
дослідженні брали участь спортсмени віком 8 – 10 років, які займаються в секції зі стрибків у воду ЗКС 
"Сталь" (Жешув) і їхні однолітки, котрі не займаються регулярно фізичною активністю. Рівновагу оціню-
вали за допомогою стабілографії. Результати дослідження показали, що швидкість передньо-заднього на-
тиску стопи є параметром, котрий відрізняє початківців, що тренуються у стрибках у воду, від їх одноліт-
ків, котрі не тренуються.  
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Wstęp. Zdolność zachowania równowagi stanowi jedną z ważniejszych zdolności koordyna-
cyjnych, wpływających na jakość czynności ruchowych człowieka [1, 2]. Utrzymanie równowagi 
wymaga koordynacji informacji sensorycznej ze strony układu przedsionkowego i optycznego, z 
informacją sensoryczną docierającą z tułowia, kończyn i szyi. Receptory czuciowe zlokalizowane w 
mięśniach, więzadłach, ścięgnach, torebce stawowej, okostnej i skórze przekazują informację do cen-
tralnego układu nerwowego, zgodną z poziomem deformacji wymienionych tkanek lub działającą na 
nie siłą. Centralny układ nerwowy dokonuje przetworzenia informacji napływających z obwodu, a 
następnie wysyła dyspozycje do układu mięśniowego, odnośnie dokonania przemieszczenia środka 
ciężkości ciała [3]. Kontrola postawy ma istotne znaczenie w przypadku osób uprawiających różne 
formy aktywności fizycznej. W wielu dyscyplinach sportu determinuje sukces [4, 5].  

Skoki do wody, to dyscyplina sportowa obejmująca konkurencje skoków z trampoliny i wieży 
(skok w przód, skok w tył, „delfin”, auerbach, śruba, skok ze stania na rękach). Skoki wykonywane 
są z miejsca lub z rozbiegu, w zależności od ustawienia zawodnika w momencie wybicia oraz kie-
runku obrotu. Skok z miejsca rozpoczyna się opuszczeniem przez ręce wyjściowej pozycji stojącej 
na końcu trampoliny lub wieży. Za pozycję wyjściową w skokach z rozbiegu uznaje się moment, 
kiedy skoczek jest gotowy do wykonania pierwszego kroku. Utrzymanie równowagi w pozycji wyj-
ściowej stanowi jedną z ważniejszych zdolności koordynacyjnych w przypadku zawodników upraw-
iających skoki do wody. Celem pracy była analiza wybranych parametrów równowagi u początku-
jących zawodników uprawiających skoki do wody, na tle grupy kontrolnej rówieśników nietrenują-
cych. Pytania badawcze:  

1. Czy proces treningowy ma wpływ na stabilność posturalną zawodników uprawiających 
skoki do wody? 

2. Które z wybranych wskaźników stabilności ulegają ewentualnym zmianom pod wpływem 
procesu treningowego?  

Materiał i metoda badań. Badaniami objęto grupę 38. zawodników w wieku 8-10 lat, trenu-
jących w ramach Sekcji Skoków do Wody ZKS „Stal” Rzeszów. Zgodnie z systemem szkolenia klu-
bowego zawodnicy uczęszczali na treningi z częstotliwością 5 razy w tygodniu. Jednostka trenin-
gowa składała się z 45-minutowych zajęć na sali gimnastycznej (rozgrzewka, ćwiczenia ogólnoroz
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wojowe, siłowe, akrobatyczne, trening sensomotoryczny), po których zawodnicy udawali się na 45-
minutowe zajęcia na pływalni (nauka skoków do wody z wykorzystaniem trampoliny 1m i tram-
poliny 3m). Staż treningowy badanych zawodników wynosił 1,5 roku. Grupę porównawczą stano-
wiło 38. zdrowych rówieśników, którzy deklarowali, że oprócz zajęć wychowania fizycznego (45 
minut dwa razy w tygodniu) nie podejmują regularnej aktywności fizycznej. Grupa badana obej-
mowała 18 dziewcząt (średnia wieku: x =8,9±0,8 lat, średnia masy ciała: x =31,6±4,1 kg, średnia 
wysokości ciała: x =136,3±4,6 cm) i 20 chłopców (średnia wieku: x =8,7±0,85 lat, średnia masy 
ciała: x =29,88±5,21 kg, średnia wysokości ciała: x =136,7±7,5 cm), grupa kontrolna: 18 dziewcząt 
(średnia wieku: x =8,9±0,83 lat, średnia masy ciała: x =33,9±4,5 kg, średnia wysokości ciała: x = 
137,0±4,7 cm) i 20 chłopców (średnia wieku: x =8,8±0,83 lat, średnia masy ciała: x =32,5±5,5 kg, 
średnia wysokości ciała: x =136,2±7,4 cm).  

Oceny równowagi dokonano na platformie stabilograficznej CQ Stab 2P (CQ Elektronik Sy-
stem). Badanie składało się z dwóch, następujących po sobie, 30-sekundowych prób. Pierwszą próbę 
stanowił pomiar stabilności ciała w pozycji stojącej swobodnej, z oczami otwartymi (EO - ang. eyes 
opened). Drugą próbę przeprowadzono z wyłączeniem kontroli wzrokowej położenia ciała w prze-
strzeni (EC - ang. eyes closed). Szerokość rozstawu kończyn dolnych oraz kąt rozwarcia stóp był 
naturalny, niewymuszony. Płyty platformy były odpowiednio wypoziomowane, a ich powierzchnie 
ustawione tak, by tworzyły jedną płaszczyznę. Naprzeciwko badanego, w odległości 1 metra umie-
szczony był punkt fiksacyjny. Po wejściu na platformę, badany stał nieruchomo, starał się fiksować 
wzrok na punkcie odniesienia. Właściwa próba była poprzedzona 20-sekundowym „treningiem”, po 
którym przystępowano do rejestrowania pomiarów. W trakcie badania osoba badająca stała za osobą 
badaną. Przed próbą z oczami zamkniętymi osoba badająca upewniała się, czy badany jest w stanie 
zachować stojącą pozycję swobodną z wyłączeniem kontroli wzrokowej. W celu zachowania rzetel-
ności procesu badawczego, wszystkie badania prowadzono w godzinach przedpołudniowych, przy 
użyciu tych samych przyrządów pomiarowych, obsługiwanych przez autorów pracy. Pomiary pro-
wadzono w sali gimnastycznej, w warunkach zapewniających izolację od bodźców akustycznych, 
które mogłyby zaburzać odruchy posturalne w trakcie badania. Dzieci przystępowały do badań w 
stroju gimnastycznym, bez obuwia. Badania uzyskały akceptację Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Rodzice dzieci przystępujących do badań, po uzyskaniu dokładnych informacji na 
temat celu i przebiegu pomiarów, wyrazili na nie pisemną zgodę.  

Analizy statystyczne przeprowadzono z uwzględnieniem parametrów zamieszczonych w tab. 
1. W celu charakterystyki zebranego materiału obliczono podstawowe miary statystyki opisowej: 
średnie arytmetyczne ( x ), odchylenia standardowe (s), współczynniki zmienności (V), Mediany (Me). 
Zgodność wyników z rozkładem normalnym sprawdzono testem Shapiro-Wilka. Do analizy danych 
spełniających założenia o normalności rozkładów wykorzystano test t-Studenta dla zmiennych nie-
zależnych. W przypadku braku zgodności z rozkładem normalnym wykorzystano alternatywny dla 
testu t-Studenta nieparametryczny test U Manna-Whitney'a. Różnice uznawano za statystycznie 
istotne, gdy poziom prawdopodobieństwa testowego był niższy od założonego poziomu istotności 
α=0,05. W opracowaniu statystycznym wyników badań posłużono się programem Microsoft Excel 
pakietu Office firmy Microsoft oraz programem STATISTICA firmy Stat Soft. 

Tabela 1 
Charakterystyka parametrów stabilogramu analizowanych w pracy 

 

Symbol Jednostka 
miary Nazwa i opis 

SA [mm2] Wielkość pola powierzchni zakreślanego przez COP 
MVAP [mm/s] Średnia prędkość poruszania się COP w osi Y 
MVML [mm/s] Średnia prędkość poruszania się COP w osi X 

  

Wyniki. W tab. 2-3 zamieszczono statystyki opisowe wybranych parametrów stabilogramu re-
jestrowanych dla obu kończyn dolnych w próbie z oczami otwartymi i zamkniętymi oraz poziom 
istotności statystycznej różnic pomiędzy wartościami osiągniętymi przez dziewczęta i chłopców za-
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kwalifikowanych do grupy badanej i kontrolnej. Średnie wybranych parametrów równowagi w obu 
grupach, zarówno w przypadku dziewcząt, jak i chłopców były niższe w próbie z kontrolą wzroko-
wą. Wielkości pól powierzchni zakreślonych przez środek ciężkości (COP - ang. center-of-pres-
sure), jak również średnia prędkość poruszania się środka nacisku stóp w płaszczyźnie strzałkowej i 
czołowej u dziewcząt osiągały niższe wartości. W obu grupach średnia prędkość poruszania się COP 
w płaszczyźnie strzałkowej była większa niż prędkość w płaszczyźnie czołowej. Zarówno w przy-
padku dziewcząt, jak i chłopców uprawiających skoki do wody średnie wartości wybranych parame-
trów równowagi w obu próbach (z oczami otwartymi i z wyłączeniem kontroli wzrokowej) osiągały 
niższe wartości w porównaniu do średnich uzyskanych w badaniach rówieśników nie podejmujących 
regularnej aktywności fizycznej. Statystycznie istotne różnice pomiędzy grupą badaną i kontrolną 
odnotowano w przypadku średniej prędkości poruszania się COP w osi X. Wspomniane różnice 
wystąpiły zarówno w przypadku dziewcząt, jak i chłopców, w obu próbach: z oczami otwartymi i z 
wyłączeniem kontroli wzrokowej położenia ciała w przestrzeni (tab. 2, tab. 3). 

Tabela 2 
Statystyki opisowe wybranych parametrów stabilogramu oraz wartości testu t-Studenta 

pomiędzy wynikami uzyskanymi w grupach dziewcząt  
 

Grupa badana (n=18) Grupa kontrolna (n=18) Parametr x  s V Me x  s V Me 
t p 

SA-EO 281,20 111,8 39,8 271,50 309,70 220,0 71,0 202,00 -0,49 0,628 
SA-EC 420,90 144,0 34,2 445,00 480,90 210,7 43,8 431,50 -1,00 0,326 

MVAP-EO 6,27 1,09 17,4 5,95 9,02 1,98 21,9 8,95 -5,17 0,000* 
MVAP-EC 7,28 1,77 24,3 7,05 9,39 2,66 28,3 9,00 -2,80 0,008* 
MVML-EO 5,78 1,90 32,8 4,90 5,79 1,57 27,0 5,50 -0,02 0,985 
MVML-EC 6,57 2,01 30,6 6,05 7,39 1,76 23,8 7,65 -1,32 0,197 

 

* gwiazdką zaznaczono istotność statystyczną na poziomie p < 0,05 
Tabela 3 

Statystyki opisowe wybranych parametrów stabilogramu oraz wartości testu  
t-Studenta/U-Manna-Whiteny`a pomiędzy wynikami uzyskanymi w grupach chłopców 

 

Grupa badana (n=20) Grupa kontrolna (n=20) Parametr x  s V Me x  s V Me 
t / U p 

SA-EO 382,30 131,0 34,3 355,50 422,60 199,8 47,3 448,50 -0,75 0,456 
SA-EC 467,70 155,1 33,2 479,00 564,60 272,2 48,2 552,50 -1,38 0,177 

MVAP-EO 7,70 2,44 31,7 7,85 10,72 7,42 69,2 8,95 119,5 0,029* 
MVAP-EC 8,47 4,61 54,4 7,00 11,49 3,02 26,3 10,75 -2,46 0,019* 
MVML-EO 6,79 1,89 27,8 7,20 7,16 2,94 41,0 6,25 -0,47 0,638 
MVML-EC 6,92 1,53 22,1 6,85 10,32 7,39 71,6 7,00 168 0,398 

 

* gwiazdką zaznaczono istotność statystyczną na poziomie p < 0,05 
 Zmienne badane testem nieparametrycznym - pogrubiono 

 

Dyskusja. W piśmiennictwie znane są doniesienia dotyczące problematyki stabilności postu-
ralnej sportowców. Dokonywano porównań zawodników uprawiających różne dyscypliny [4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11] oraz sportowców będących na różnym poziomie wytrenowania [12, 13, 14]. Analizowano 
kształtowanie się parametrów stabilności posturalnej w badaniach powysiłkowych [15, 16, 17], jak 
również porównywano sportowców z osobami nietrenującymi [4, 14, 18].  

Badania Itamara i wsp. [7] wykazały, że młodzi judocy, w porównaniu do pływaków lepiej ra-
dzą sobie z utrzymaniem równowagi w warunkach wyłączenia kontroli wzrokowej. Trening stawia-
jący nieoczekiwane wymagania systemowi kontroli posturalnej wpływa na poprawę zdolności sen-
somotorycznych. Herpin i wsp. [11] twierdzą, że rodzaj aktywności sportowej ma wpływ na rozwój 
określonych strategii sensomotorycznych. Autorzy dokonali porównania wybranych parametrów 
kontroli równowagi u zawodowych płotkarzy i strzelców z pistoletu na tle grupy osób nie uprawia-
jących zawodowo sportu. Badania wykazały, że wysiłek statyczny w sporcie strzeleckim poprawia 
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kontrolę wychyleń ciała, zarówno w próbach z oczami otwartymi, jak i z wyłączeniem kontroli 
wzrokowej. Z kolei płotkarze charakteryzują się lepszą kontrolą równowagi w próbach na niestabil-
nym podłożu. Dynamika biegu przez płotki powoduje szybką zmianę warunków otoczenia w trakcie 
biegu (konieczność pokonywania przeszkód w jak najkrótszym czasie) narzucając bardzo wysokie 
wymagania analizatorowi wzrokowemu, co zmusza do stałej selekcji najbardziej istotnych informa-
cji, w celu lepszego radzenia sobie w trudnych sensomotorycznie sytuacjach. João i wsp. [15] badali 
stabilność posturalną piłkarzy nożnych w wieku 16-19 lat. Wyniki wskazują, że po meczu stabilność 
posturalna w próbach z oczami otwartymi ulega pogorszeniu. U zawodników wypoczętych prędkość 
poruszania się środka ciężkości była wyższa w przypadku kończyny dolnej dominującej. Badania 
prowadzone przez Bieć i wsp. [18] wykazały, że 13-letni piłkarze nożni w porównaniu do rówieś-
ników nietrenujących odznaczają się lepszą stabilnością posturalną zarówno w próbach z oczami 
otwartymi jak i z wyłączeniem kontroli wzrokowej.  

W niniejszej pracy dokonano charakterystyki wybranych parametrów stabilometrycznych u 
początkujących zawodników uprawiających skoki do wody i ich rówieśników nie podejmujących 
regularnej aktywności fizycznej. Badania wykazały, że trening sportowy wpływa na poprawę kon-
troli stania swobodnego, a parametrem odróżniającym początkujących zawodników uprawiających 
skoki do wody od ich nietrenujących rówieśników jest prędkość przednio-tylna środka nacisku stóp. 
Zagadnienie stabilności posturalnej skoczków do wody nie znajduje wystarczającej liczby doniesień, 
stąd trudno jest dokonać bezpośredniej konfrontacji wyników z badaniami innych autorów. Podsu-
mowując warto dodać, że w przyszłości istotnym byłoby również stałe monitorowanie parametrów 
równowagi zawodników uprawiających skoki do wody. Takie badania pozwoliłyby na obserwację 
dynamiki zmian w procesie utrzymywania równowagi pod wpływem treningu sportowego. Miałoby 
to istotne znaczenie dla procesu treningowego.  

Wnioski. 
1. Trening wpływa na poprawę kontroli stania swobodnego u zawodników uprawiających 

skoki do wody.  
2. Prędkość przednio-tylna środka nacisku stóp jest parametrem odróżniającym początkują-

cych zawodników uprawiających skoki do wody od ich nietrenujących rówieśników.  
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Streszczenie. Kontrola postawy ma istotne znaczenie w przypadku osób uprawiających różne formy aktywności 
fizycznej. W wielu dyscyplinach sportu determinuje sukces. Cel pracy stanowiła analiza wybranych parametrów 
równowagi u początkujących zawodników uprawiających skoki do wody. Badaniami objęto grupę zawodników w wieku 
8-10 lat, trenujących w ramach Sekcji Skoków do Wody ZKS „Stal” Rzeszów oraz ich rówieśników nie podejmujących 
regularnej aktywności fizycznej. Ocenę równowagi przeprowadzono metodą stabilograficzną. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że prędkość przednio-tylna środka nacisku stóp jest parametrem odróżniającym 
początkujących zawodników uprawiających skoki do wody od ich nietrenujących rówieśników.  

 

Słowa kluczowe: stabilność posturalna, skoki do wody, dziewczęta, chłopcy.  
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Abstract. Good posture is essential for people who are engaged in different forms of physical activity. It also de-
termines person’s success in sport disciplines. The aim of this study was to analyse selected parameters of balance in nov-
ice sportsmen who training water jump. The study group consisted of sportsmen, aged 8-10, training within the Diving 
Section at ZKS “Stal” Rzeszow. The randomly selected controls group were children in the same age group who did not 
exercise regularly. Stabilography metod was used to measure balance. The results obtained in this research showed, that 
the most important parameter which differentiate novice divers and children in the same non-athletes group is anteroposte-
rior speed center-of-pressure.  

 

Key words: postural control, diving, girls, boys. 


