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wstęp

Sporty ekstremalne lub sporty najwyższego ryzyka są nierozerwalnie związane  
z przeżyciami i wrażeniami, których większość ludzi nigdy w życiu nie doświad-
czy. Sporty tego typu nie są tylko zapierającymi dech w piersiach przygodami, lecz 
służą człowiekowi głównie do rozwoju predyspozycji umysłowych, takich jak sku-
pienie uwagi, umiejętność koncentracji, kontrolowanie emocji, spostrzegawczość 
itd. Sportowcy ekstremalni charakteryzują się nie tylko wyższą dzielnością, lecz 
również wyższą od innych ludzi zdolnością myślenia abstrakcyjnego rozumianą 
jako umiejętność zarządzania rzeczami oraz realizowanie pomysłów niemożli-
wych do zrealizowania. Umiejętności nabywane w ekstremalnym środowisku nie 
tylko mają zastosowanie podczas specjalnych działań militarnych, policyjnych  
i ratowniczych, lecz również w lotnictwie, misjach agencji kosmicznych i rozma-
itych badaniach naukowych. Ekstremalny świat, w znaczeniu również abstrakcyj-
nym, został dany i pozwala funkcjonować niestety tylko nielicznym jednostkom 
na świecie, w większej części dzięki określonym predyspozycjom genetycznym  
i behawioralnym. 

219



spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej…

charakterystyka sportów ekstremalnych

Sport ekstremalny jest definicją skrajnych i krańcowych dyscyplin sporto-
wych, gdzie jednym z najważniejszych czynników decydujących o ich ekstremal-
ności jest brak tolerancji błędów, mogących skończyć się makabryczną kontuzją, 
a nawet śmiercią. Do podstawowych elementów występujących w klasycznych 
sportach ekstremalnych zaklasyfikujemy:

– szybkość;
– wysokość;
– niebezpieczeństwo;
– wyczyn.

Do sportów ekstremanych badacze zaliczają właściwie każdy sport, którego 
nieodłączną częścią jest ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, czyli m.in. wspi-
naczka wysokogórska, nurkowanie, rajdy samochodów, skoki spadochronowe, 
narciarstwo zjazdowe i inne. Najważniejszą rzeczą powodującą u ludzi uczest-
nictwo w tych sportach jest potężna dawka adrenaliny dostarczana przez nie do 
mózgu. Możemy wyróżnić sporty ekstremalne w rozumieniu wąskim, które speł-
niają wszystkie wymogi, i w których występują wszystkie elementy stanowiące  
o ekstremalności danych dyscyplin (Kalina, 2002). Do pozostałych sportów eks-
tremalnych zaliczymy pozostałe dyscypliny oraz konkurencje, w których wystę-
puje określone ryzyko utraty życia. Do sportów ekstremalnych w rozumieniu wą-
skim klasyfikujemy:

– spadochroniarstwo (skydiving i paralotniarstwo);
– wspinaczka (wysokogórska, speleologia);
– freestyle motocross;
– skateboarding (surfing);
– snowboarding.

Pojęcie sportów ekstremalnych nie zawsze można zdefiniować w jednoznacz-
ny sposób. W dzisiejszych czasach zauważamy bardzo zróżnicowany podział spor-
tu. Dychotomiczny podział na sport zawodniczy (elitarny) i amatorski (masowy) 
jest podziałem podstawowym. W bardziej szczegółowych klasyfikacjach wyróż-
nia się sport wyczynowy, instrumentalny (obronny) lub rekreacyjny (Winiarski, 
1995). Przez socjologów sport klasyfikowany jest w kategoriach zabawy, poczy-
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nając od Huizingi, głoszącego, że u źródeł wszelkiej kultury leży zabawa, poprzez 
Veblena, Znanieckiego, czy autorów książki Sport and Social Systems (Jankowski, 
Krawczyk, 1997). Te różnorakie formy definicji sportu powodują liczne spory  
i dyskusje związane ze sformułowaniem precyzyjnej definicji sportu. Termin 
sport lub sporty w najszerszym znaczeniu rozumiany jest jako wszelka systema-
tyczna aktywność fizyczna lub podejmowanie osobistych wyczynów np. skoku 
spadochronowego w tandemie (Kalina, Kałużny, 2002). Jednakże tego skoku nie 
zaliczymy do sportu ekstremalnego, ponieważ osoba decydująca się na tego typu 
przeżycie jest w pełni uzależniona od instruktorów. Podobnie jak głoszonej przez 
socjologów tezy, że sport w każdym niemalże znaczeniu jest zabawą. Sporty eks-
tremalne raczej do zabawy (chociaż czerpana jest z niej po zakorzenieniu się okre-
ślonych bodźców tzw. euforia) nie należą, nawet w formie czysto rekreacyjnej np. 
wspinanie się na sztucznych ściankach wymaga od osób zaangażowanych dużej 
odpowiedzialności, rozwagi, przemyślnych zachowań, i całkiem nieprzeciętnej 
sprawności fizycznej. Do sportów ekstremalnych kwalifikujemy czynności, które 
w przyszłości, po należytym udoskonaleniu, mogą nabrać charakteru zawodowe-
go (lotnictwo, kosmonautyka, tajne służby wojskowe, ratownictwo górskie, anty-
terroryzm policyjny). Sporty ekstremalne od głupoty i zabawy różnią się również 
tym, co wyraża następujące zdanie. Innym przykładem może być skok stabilizacyj-
ny, gdzie spadochron otwierany jest linką. Tego typu wyczyn mógłby być zakwali-
fikowany tylko do sportów w rozumieniu szerokim. Odsuwając zdrowy rozsądek, 
formy etyczne, estetykę obowiązującą w poszczególnych dyscyplinach, można by 
do sportów ekstremalnych w rozumieniu szerokim zaliczyć np. walki w klatkach, 
obecnie nazywanych Mixed Martial Arts. Sportowcami ekstremalnymi w szero-
kim rozumieniu mogliby być również rugbiści lub triatloniści, jednakże w przy-
padku zawodników MMA lub rugby aktywność podmiotu nie zawsze skierowana 
jest na zrównoważenie sytuacji ekstremalnej, w jakiej przebiega walka sportowa 
(Jankowski, Krawczyk, 1997). W przypadku tych dyscyplin walkę rozpatrujemy 
jako sytuację niezwykle trudną, w której agresywniejszy i sprawniejszy wygry-
wa, to znaczy, że zawodnicy mogą popełniać błędy, a o sukcesie czy przetrwaniu  
w przypadku przegranej decyduje sprawność i agresywność. Osobliwą, jak rów-
nież nieprzeciętną dyscypliną sportu jest triatlon, gdzie zawodnicy, sprawdzając 
się w trzech odmiennych konkurencjach (pływanie, kolarstwo, bieg), muszą wal-
czyć z samymi sobą, innymi, czasem, a niekiedy nieprzyjazną pogodą. Wymienia-
jąc następujące czynniki, triatlon jest konkurencją, w której zawodnicy zazwyczaj 
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podejmują ekstremalny wysiłek, jednakże nie jest to sport ekstremalny w żadnym 
rozumieniu, ponieważ zawodnicy w każdym momencie wyścigu mogą zrezygno-
wać (wyjątek stanowi pływanie), po podjęciu próby. Podobną grupę stanowią 
gimnastycy sportowi, którzy podczas akrobatycznych konkurencji ryzykują czę-
stokroć poważną kontuzją, lecz zagrożenia makabrycznego, drastycznego urazu 
lub życia – nie. Inną grupę stanowią nurkowie SCUBA i niektórzy profesjonalni 
sportowcy. Nurkowanie SCUBA, pomijając elementy budowy mostów, naprawy 
uszkodzonych statków i okrętów, dywersji czy terroryzmu, jest bardziej podwod-
ną rekreacją turystyczną, gdzie osoby nurkujące mogą zetknąć się z sytuacją nie-
bezpieczną podczas awarii sprzętu. Profesjonalni sportowcy najpopularniejszych 
i najbardziej tradycyjnych dyscyplin również wielokrotnie podejmują się ekstre-
malnych zachowań, które z uwagi na charakter wyczynu i podejmowane ryzyko 
wymagają od sportowca szczególnych predyspozycji fizycznych, psychicznych, 
i odpowiedniego treningu np. bramkarzy piłki nożnej lub hokeistów (Bandura, 
1997). Jednakże żadnego z nich nie można zakwalifikować do sportowców eks-
tremalnych. Nie wszystkie sporty wysokiego ryzyka są sportami ekstremalnymi, 
choć wszystkie sporty ekstremalne są „sportami wysokiego ryzyka”. Do spor-
tów ekstremalnych w rozumieniu szerokim niekiedy zalicza się: sport olimpijski  
i wszelkie odmiany sportu profesjonalnego. Tłumaczy się to tak dlatego, ponie-
waż zawodnik, będący profesjonalnym sportowcem, przeżywa i odczuwa pod-
czas wielkich imprez np. olimpiady tak samo jak skoczek spadochronowy, alpini-
sta wspinający się na olbrzymi szczyt lub surfer, chwytający potężną falę. Żużel, 
oprócz tradycyjnej piłki nożnej jako najpopularniejszy sport w Polsce, mógłby być 
zaklasyfikowany jako sport ekstremalny w szerokim rozumieniu, lecz jest to sport 
wysokiego ryzyka, w którym może dojść do sytuacji ryzykownej (rzadko niebez-
piecznej na tyle, ażeby była ona sytuacją naprawdę ekstremalną). W kategoriach 
sportu ekstremalnego rozpatruje się osobliwe wyprawy na biegun północny, wy-
pady survivalowe lub wyczyny cyrkowców. Nie są to żadne sporty, a już na pewno 
nie uwzględnimy ich do sportów ekstremalnych, ponieważ nie kwalifikujemy wy-
prawy na biegun lub akrobatyczne wyczyny cyrkowców jako konkurencji czy też 
dyscypliny sportowej. Dopiero przy określonych założeniach możemy odróżnić 
sporty ekstremalne od sportów wysokiego ryzyka, które w popularnym kanale 
telewizyjnym „Extreme Sports” traktowane są właśnie jako sporty ekstremalne,  
a w niektórych przypadkach nawet zabawowe formy ruchu i aktywności fizycznej 
(Juczyński, 1998).
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emocje w sportach ekstremalnych

Zgodnie z teorią Solomona, po emocjach negatywnych następują emocje 
pozytywne, ponieważ układ nerwowy dąży do wyrównania emocji, czyli do osią-
gnięcia poziomu optymalnego. Emocja przeciwstawna powstaje wolniej i utrzy-
muje się dłużej od stanu pierwotnego (Bandura, 1981). Aby sprawdzić tę hipotezę, 
dr Ryszard Makarowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zbadał 
37 osób wykonujących pierwszy w życiu lot szybowcem oraz 11 osób skaczących 
po raz pierwszy ze spadochronem. Badani wypełniali ankietę w dniu przybycia 
na lotnisko, w trakcie zakładania spadochronu, przed samym lotem lub skokiem 
spadochronowym oraz kilka razy po lądowaniu. Pierwsza część ankiety mierzy-
ła aktywację, czyli gotowość do działania. Na skali od -10 do +10 osoby badane 
miały za zadanie zaznaczyć swój stan. +10 oznaczało: jestem pełen energii, mogę 
przenosić góry, chce mi się krzyczeć, skakać, biegać; 0 oznaczało: nie chce mi 
się nic robić, a -10: bardzo nie chce mi się nic robić, kompletny brak energii.  
W drugiej części ankiety badani zaznaczali wartość emocji. + 10 oznaczało: eu-
foria, mega-zachwyt, 0: brak emocji, obojętność, a -10: przerażenie, panika,  
mega-lęk.

W trzeciej części osoby badane miały zaznaczyć, które z emocji spośród: 
euforia, radość, szczęście, zachwyt, podniecenie, zadowolenie, ciekawość, na-
dzieja, spokój, ulga, obojętność, zmęczenie, obawa, rozdrażnienie, złość, lęk/
strach, przerażenie, występują u nich w danym momencie. Mogli również wpisać 
inną emocję. W przypadku lotu szybowcem wartości te są wyższe w momen-
cie przyjazdu na lotnisko. Nie jest to wytłumaczone w pracy Makarowskiego, ale 
moim zdaniem, spowodowane jest to tym, że osoby, które miały pierwszy raz 
polecieć szybowcem (był to lot z instruktorem, za wyciągarką) nie musiały prze-
chodzić dwudniowego kursu, który był potrzebny przed samodzielnym skokiem 
spadochronowym, więc wiedziały, że czeka ich tylko krótki czas oczekiwania 
na lot (Matuszyk, 2002). W przypadku skoku ze spadochronem wartości te są 
natomiast wyższe na drugi dzień po skoku, co jednoznacznie świadczy o tym, 
że lepiej skoczyć ze spadochronem niż przelecieć się szybowcem, ponieważ po 
tym pierwszym pozytywne emocje pozostaną na dłużej (Bandura, 1992). Osoby 
wykonujące lot szybowcem były badane również podczas lotu (rozmowa z in-
struktorem), co było niemożliwe w przypadku badanych skaczących ze spado-
chronem. Nagrania rozmowy świadczą o tym, że podczas lotu występują równo-
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cześnie emocje pozytywne i negatywne: lęk, przerażenie, ale i szczęście. Trzecia 
część ankiety wykazała to samo również przed pierwszym lotem szybowcem lub 
skokiem spadochronowym. Teoria emocji przeciwstawnych Solomona nie po-
twierdziła się ani w pierwszym przypadku osób skaczących ze spadochronem, ani 
w przypadku latających szybowcem. Podczas ekstremalnych czynności emocje 
nie zamieniają się w prosty sposób z negatywnych na pozytywne, ale występują 
jednocześnie. Podejmowanie ryzyka w okresie dorastania postrzega się także jako 
zjawisko normalne w kontekście przystosowania i potrzebne dla zdrowego roz-
woju psychospołecznego (Lavery, Siegel, 1993). Mając na względzie to podejście, 
podejmowanie ryzyka jest ujmowane jako sposób radzenia sobie nastolatków  
z normalnymi zadaniami rozwojowymi takimi jak: dążenie do autonomii i zaspo-
kajanie potrzeb eksploracji i wyczynu (Miller, 2009). Bardzo przydatne w dogłęb-
nym zrozumieniu podejmowania ryzyka (risk-taking) jest poszukiwanie wrażeń 
(sensation seeking) (Kalina, Kałużny, 2002). Największe zasługi dla poznania tego 
zjawiska ma Zuckerman (2007). Uznaje on poszukiwanie wrażeń za cechę osobo-
wości. Według Zuckermana, „poszukiwanie wrażeń to szukanie różnorodnych, 
nowych, złożonych oraz mocnych wrażeń oraz doświadczeń, jest to gotowość do 
poniesienia fizycznego, społecznego, prawnego i finansowego ryzyka, po to, by 
zapewnić sobie tzw. dreszczyk emocji”. Badacz ten jest twórcą Skali Poszukiwania 
Wrażeń (Sensation Seeking Scale). W celu zbadania poszukiwania wrażeń należy 
brać pod uwagę takie aspekty jak: szukanie przygód, doznań, niezwykłych pod-
niet, poczucie odhamowania (stopnia, w jakim czujemy się wolni od zahamo-
wań), dążenie do kontroli nad własnym życiem, poczucie znużenia, orientację  
w rzeczywistości i zdolność do planowania własnego życia, zdrowy rozsądek 
(Zuckerman, Breen, 1999). Potrzeba poszukiwania wrażeń różni się w zależności 
od wieku. Jak wynika z badań Zuckermana, osoby w wieku od 9 do 14 lat oraz  
w okresie późnej adolescencji (19-20 lat) ujawniają silniejszą tendencję do poszu-
kiwania wrażeń niż jednostki w innych kategoriach wiekowych. Ważne miejsce  
w badaniach zajmuje związek między poszukiwaniem wrażeń a innymi zmienny-
mi, w szczególności osobowościowymi. Eysenck i Zuckerman stwierdzają istotną 
korelację między wymiarem – impulsywność Inwentarza Osobowości Eysencka 
(EPI) a dymensją – poszukiwanie przygód i silnych doznań Skali Poszukiwania 
Wrażeń. Natomiast inni przytaczają wyniki wielu badań, które potwierdzają sil-
ne związki zależnościowe między podskalą – unikanie podniet Skali Dominacji 
Unikania Podniet TDS (Telic Dominance Scale) – a wymiarem – introwersja EPI. 
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Podkreśla się także, iż subiektywna percepcja kontroli, a dokładniej dążenie do 
sprawowania kontroli nad swoim życiem (desire for control) ma duże znaczenie 
dla zachowania ryzykownego. Kontrola nad swoim życiem obejmuje takie aspek-
ty jak: ogólne pragnienie i chęć do kontroli, zdecydowanie, unikanie zależności, 
poczucie wodzostwa itp. Nasilenie tej zmiennej może w dużym stopniu wywierać 
wpływ na podejmowanie ryzyka lub obecność zachowań ryzykownych takich jak 
np. hazard lub nieodpowiedzialne prowadzenie samochodu. Zaprezentowane do 
tej pory fakty utrudniają dokonanie oceny podejmowania ryzyka na płaszczyźnie 
etycznej (Jacobi, 1968). W przypadku tego zagadnienia mamy do czynienia z po-
dobną kontrowersyjnością jak w przypadku zjawiska nieprzystosowania. Można 
jednak uznać, że podejmowanie ryzyka, czy też poszukiwanie wrażeń, może być 
uznawane zarówno za przejaw dobra, czynnik służący rozwojowi człowieka (po-
zytywne ryzyko), jak i zła przyjmującego formę licznych zagrożeń zdrowotnych 
lub zachowań agresywnych będących prawdopodobną konsekwencją podejmo-
wania ryzyka (negatywne ryzyko – zachowania problemowe i ryzykanckie). Zge-
neralizowana złośliwość czyni człowieka nieznośnym dla najbliższego otoczenia, 
a skrupulatność „pochłania” całe zachowanie i myślenie neurotyka. Neurotycy 
niepotrzebnie zużywają swoją energię, reagując silną emocją na słabe bodźce; 
odczuwają, więc chroniczny niepokój zmęczenie i trudniej się koncentrują. Oba 
bieguny wyrażają stosunek człowieka do świata informacji. Jest to wymiar sko-
relowany z tendencją do „otwierania się” na świat bodźców i sygnałów lub też 
„odgradzania się” od niego (Pierson, Le Houezec, Fossaert, Dubal, Jouvent, 1999; 
Jankowski, Krawczyk, 1997). 

cel pracy

Celem pracy jest opisanie i przedstawienie historii powstania dyscyplin  
i konkurencji ekstremalnych takich jak: skoki na spadochronach, paralotniar-
stwo, wspinaczka, taternictwo i alpinistyka, skateboarding i snowboarding, oraz 
motocross. Praca ma na celu przedstawienie określonych postaw sportowców 
ekstremalnych, jak również osobowości osób uprawiających takie sporty i osobo-
wości typowo ekstremalnych w odniesieniu do predyspozycji genetycznych. Treść 
przedstawia różnice pomiędzy określonymi rodzajami sportów ekstremalnych  
w rozumieniu wąskim oraz szerokim, a często mylonymi ze sportami ekstre-
malnymi sportami wysokiego ryzyka. Część teoretyczna pracy opisuje określone 
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sporty najwyższego ryzyka, jakimi są sporty ekstremalne. Celem pracy jest tak-
że wyjaśnienie i zrozumienie osobowości ekstremalnych, a także predyspozycji 
osób, które chciałyby uprawiać takie sporty, lub pracować w określonych zawo-
dach wymagających niezwykłych wręcz predyspozycji fizycznych, psychicznych  
i intelektualnych, jak również, jakie skutki zachowań mogą wystąpić u ekstremal-
nych jednostek w wyniku oddziaływania nieprzyjaznych i patologicznych czyn-
ników. 

problemy badawcze

Problemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków ba-
dawczych, są to również pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań 
naukowych. Opierając się na definicjach i kryteriach poprawności, sformułowano 
ogólny problem badawczy, który brzmi następująco:

1. Jaka jest różnica w osobowości osób uprawiających sporty ekstremalne, 
osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka, a osób nie uprawiających żadnych 
sportów;

2. Jaka jest różnica pomiędzy sportami ekstremalnymi w rozumieniu wą-
skim, a jaka w rozumieniu szerokim nazywanych Sportami najwyższego ryzyka 

3. Czy predyspozycje genetyczne decydują o podjęciu uprawiania dyscyplin 
i konkurencji ekstremalnych lub wykonywania zawodów wymagających wyso-
kich kwalifikacji w tych sportach;

4. Jaki wpływ mają sporty ekstremalne na zdolności do podejmowania świa-
domego ryzyka;

5. Jakie skutki zachowań mogą wystąpić u osobowości ekstremalnych w sku-
tek nieprzyjaznych i patologicznych oddziaływań środowiska.

charakterystyka osób badanych

Badanie zostało przeprowadzone na 30 osobach; piętnastu osobach ska-
czących na spadochronach (7 skoczków spadochronowych to zawodnicy sekcji 
wojskowych), mających doświadczenie w rozmaitych sportach ekstremalnych 
i sportach wysokiego ryzyka (nurkowanie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, 
sporty walki, sporty strzeleckie, a nawet motocross). Drugie 15 osób nie miało 
nigdy doświadczeń w sportach ekstremalnych. Wiek i płeć osób badanych są po-
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dobne, tylko jedna kobieta wśród skoczków spadochronowych, natomiast dwie 
kobiety z drugiej liczby osób. Badanie wszystkich osób zostało przeprowadzo-
ne na podstawie testu osobowości Eysnacka, testu poczucia własnej skuteczności  
i skali kontroli emocji. Test skali kontroli emocji nie wykazał widocznych, a na-
wet jakichkolwiek różnic pomiędzy osobami, które uprawiały sporty ekstremalne  
a osobami, które nie uprawiały jakichkolwiek sportów najwyższego ryzyka. Bada-
nie trwało od czerwca 2010 roku do stycznia 2011 roku. 

charakterystyka narzędzi badawczych

Narzędzie badań to środek pomocniczy wykorzystywany przy gromadzeniu 
materiałów empirycznych przydatnych przy rozwiązywaniu podjętych proble-
mów badań (Rakowski, Chodała, Kalina, 2003). 

1. Skala uogólnionej własnej Skuteczności

Skala ta jest najkrótszym spośród wszystkich testów, zawierającym 10 py-
tań, opracowanej w wersji niemieckiej przez Schwarzera w 1992 roku, a następnie 
przełożonej na język angielski. Do 1988 roku skala została zaadoptowana rów-
nież w Polsce. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności Schwarzera składa się  
z dziesięciu stwierdzeń, wchodzących w skład jednego czynnika. Skala mierzy 
siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach i do pokonywania przeszkód. Test przeznaczony jest do badania osób 
zarówno dorosłych, dzieci, zdrowych, jak i chorych. Badanie Schwarzera można 
przeprowadzić indywidualnie lub zbiorowo. Badanie polega na oznaczeniu wy-
branej przez siebie odpowiedzi, zakreślając ją kółkiem. Na każde pytanie są do 
wyboru 4 odpowiedzi:

– nie – 1;
– raczej nie – 2;
– raczej tak – 3;
– tak – 4.

Czas wypełniania skali nie przekracza dwóch minut. Obliczanie wyników 
polega na zsumowaniu wszystkich punktów, które dają ogólny wskaźnik poczucia 
własnej skuteczności, który może zmieścić się w granicach od 10 do 40 punk-
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tów. Im większa liczba punktów, tym wyższe poczucie skuteczności u badanego. 
W interpretacji wyników należy uzyskany wynik badania porównać z wynikami 
średniej próbki normalizacji lub odpowiedniej grupy klinicznej. Ogólny wynik 
podlega interpretacji w stosunku do skali stenowej. Wyniki w granicach 1-4 stena 
traktuje się jako wyniki niskie, w granicach 7-10 stena jako wysokie, natomiast 
wyniki w granicach 5-6 stena jako przeciętne (średnie).

Tabela 1. Normy – GSES

wynik Sten interpretacja
10-16 1 Niski poziom skuteczności

17-19 2

20-21 3

22-24 4

25-27 5 Wynik średni

28-29 6

30-32 7 Wysoki poziom skuteczności

33-35 8

36-37 9

38-40 10

Źródło: opracowanie własne.

Test Kontroli Emocjonalnej

Test Kontroli Emocjonalnej jest narzędziem badawczym, składającym się  
z 45 pytań. Kwestionariusz został stworzony przez J. Brzezińskiego. Zawiera 
rozmaite pytania dotyczące ludzkiego zachowania, które cechuje różny stopień 
ogólności. Niektóre pytania dotyczą zachowania w pewnych specyficznych wa-
runkach np. egzamin, inne charakteryzują bardziej ogólne zachowania. Kwestio-
nariusz służy ocenianiu kontroli ekspresji, motywacji emocjonalno-racjonalnej, 
kontroli sytuacji, pobudliwości i odporności emocjonalnej. Podczas testu badani 
wybierają jedną z czterech możliwych odpowiedzi, które opisują częstotliwość 
występowania określonych zachowań. 
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Do wyboru są następujące odpowiedzi:
– zawsze;
– często; 
– rzadko;
– nigdy.
Odpowiadając na pytania, należy zakreślić tę, którą uważamy za słuszną od-

nośnie własnego zachowania. Odpowiadamy na zadawane pytania, nie opuszcza-
jąc żadnego z nich. Wyniki interpretujemy, sumując poszczególne pytania, które 
są charakterystyczne dla poszczególnych kategorii. Wynik przelicza się na jed-
nostki w skali stenowej, co umożliwia ocenę natężenia wyżej wymienionych cech.

Kontrola Ekspresji

Sten wysoki: 7, 8, 9, 10 świadczy o nadmiernej kontroli zewnętrznych prze-
jawów emocji np. ruchy ciała, rąk, wokalizacja, śmiech, mimika. Skala nie bada 
pocenia się, bladnięcia i czerwienienia się. Sten niski: 1, 2, 3, 4 – świadczy o nie-
dostatecznie wykształconej kontroli ekspresji emocjonalnej.

Motywacja emocjonalno-racjonalna

Sten wysoki: 7, 8, 9, 10 – świadczy o kontrolowanym i planowanym zacho-
waniu (racjonalności). Sten niski: 1, 2, 3, 4 – świadczy o impulsywności i zacho-
waniach emocjonalnej (nie zawsze).

Kontrola sytuacji

Sten wysoki: 7, 8, 9, 10 – świadczy o nadmiernej kontroli sytuacji, ponieważ 
jednostka osobowa celowo unika określonych sytuacji i szczególnie je interpretu-
je. Sten niski: 1, 2, 3, 4 – świadczy o tym, że dana osoba poddaje się różnorodnym 
sytuacjom emocjonalnym i nie zastanawia się nad ich konsekwencjami.

Pobudliwość emocjonalna

Sten wysoki: 7, 8, 9, 10 – świadczy o łatwości w chodzeniu w stan emocjo-
nalny pod wpływem sytuacji emotogennych, czyli dużej pobudliwości. Sten niski: 
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1, 2, 3, 4 – świadczy o niskiej pobudliwości emocjonalnej, czyli dłuższym okresie 
wchodzenia w stany emocjonalne.

Odporność emocjonalna

Sten wysoki: 7, 8, 9, 10 – świadczy o zdolności do samokontroli, a nawet  
o nadmiernej kontroli. Sten niski: 1, 2, 3, 4 – świadczy o niskiej odporności emo-
cji, łatwemu uleganiu pod wpływem emocji oraz niskiej kontroli swoich zacho-
wań.

2. test osobowości eysnacka

Test Eysnacka składa się z trzech części: arkusz pytań, arkusz odpowiedzi 
i czterech kluczy. Arkusz posiada informację, jak odpowiadać na pytania oraz 
zawiera 100 pytań. Pytania z różnych skal są ze sobą przemieszane. W arkuszu 
odpowiedzi osoba testowana zaznacza jedną z dwóch możliwych odpowiedzi – 
tak lub nie. Po wykonaniu testu przez osobę badaną sprawdzany jest test, gdzie 
wpisuje się wyniki z każdej ze skal. Do każdej z czterech skal został przypisany 
klucz. Badanie kwestionariuszem EPQ-R można przeprowadzić indywidualnie 
lub grupowo. Czas trwania test wynosi 25 minut. Jeżeli badany nie może zdecydo-
wać się na odpowiedź, to zaznacza tę, która jest najbliżej prawdy. W interpretacji 
wyników za każdą odpowiedź, która została przypisana do jednego z czterech 
kluczy przypisujemy 1 punkt, jeżeli nie, to 0 punktów. Uzyskana suma punktów 
oznacza podany wynik w danej skali, po którym ustalamy interpretację. W kwe-
stionariuszu EPQ-R używa się punktacji zero-jedynkowej, dlatego suma punktów 
nie może przekroczyć liczby pytań. 

Tabela 2. Skala neurotyczności

wynik Sten interpretacja

Niski 1 Zrównoważenie 
emocjonalne2

3

4
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Średni 5 Umiarkowane 
zrównoważenie6

Wysoki 7 Neurotyzm

8

9

10

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3. Skala psychotyczności

wynik Sten interpretacja

Niski 1 Norma

2

3

4

Średni 5

6

Wysoki 7 Tendencje asocjalne
i antysocjalne 8

9

10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Skala ekstrawertyzmu

wynik Sten interpretacja

Niski 1 Introwertycy

2

3

4
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Średni 5 Ambiwertycy

6

Wysoki 7 Ekstrawertycy

8

9

10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Skala kontroli

wynik Sten interpretacja

Niski 1 Najbardziej szczere odpowiedzi, 
najmniej zsocjalizowane jednostki2

3

4

Średni 5

6

Wysoki 7 Osoby nieszczere, podatne na 
wpływ aprobaty lub dezaprobaty 

społecznej
8

9

10

Źródło: opracowanie własne.
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interpretacja wyników badań i dyskusja

Tabela 6. Analiza poszczególnych osób, które nie zetknęły się z żadnym sportem 
ekstremalnym

osoby, które nie 
trenowały i nie 

doświadczyły żadnych 
sportów ekstremalnych

liczba punktów Sten

1 30 7

2 30 7

3 34 8

4 30 7

5 34 8

6 28 6

7 34 8

8 26 6

9 19 2

10 30 7

11 30 7

12 33 8

13 31 7

14 29 6

15 28 6

Źródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich osób, które nie trenowały żadnych sportów ekstremal-
nych, żadna nie uzyskała wyniku 9-10 stenów w skali poczucia własnej skutecz-
ności, cztery osoby uzyskały wynik średni, tylko jedna uzyskała wynik niski. Su-
mując wszystkie wyniki, można by stwierdzić, że jednostki, które nie uprawiały 
sportów ekstremalnych lub sportów wysokiego ryzyka, są na przeciętnym pozio-
mie poczucia własnej skuteczności.

233



spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej…

Tabela 7. Analiza poszczególnych zawodników i członków sekcji spadochronowej

osoby będące członkami aeroklubów i regularnie 
skaczące  na spadochronach lub zawodnicy 

wojskowych sekcji spadochronowych

liczba 
punktów

Sten

Zawodnik sekcji 38 10

Członek aeroklubu 28 6

Zawodnik sekcji 39 10

Zawodnik sekcji 39 10

Członek aeroklubu 38 10

Członek aeroklubu 35 8

Członek aeroklubu 32 7

Instruktor aeroklubu 37 9

Członek aeroklubu 30 7

Członek aeroklubu 24 4

Członek aeroklubu 29 6

Instruktor aeroklubu 40 10

Zawodnik sekcji 35 8

Członek aeroklubu 36 9

Zawodnik sekcji 35 8

Źródło: opracowanie własne.

Spośród wszystkich osób sekcji spadochronowej Aeroklubu Pomorskiego,  
12 osób uzyskało wynik wyższy w skali poczucia własnej skuteczności, w tym aż  
7 osób uzyskało wynik 9-10 stenów w tej skali. Były to osoby, które oprócz skoków 
spadochronowych uprawiają lub uprawiały inne dyscypliny sporów ekstremal-
nych lub sportów wysokiego ryzyka takich jak wspinaczka, sporty walki, nurko-
wanie, sporty strzeleckie, a nawet motocross.  
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Tabela 8. Wyniki badań poczucia własnej skuteczności

% wyników
Badana grupa N M Niskich

(1-4 sten)
Średnich
(5-6 sten)

Wysokich
(7-10 sten)

Osoby nie mające 
styczności ze sportami 
ekstremalnymi

15 8,13 1=6,6% 4=26,6% 10=66,6%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Wyniki badań poczucia własnej skuteczności

% wyników

Badana grupa N M Niskich
(1-4 sten)

Średnich
(5-6 sten)

Wysokich
(7-10 sten)

Zawodnicy sekcji spa-
dochronowej i człon-
kowie aeroklubu

15 8,13 1=6,6% 2=13,3% 12=80%

Źródło: opracowanie własne.

W wynikach badań poczucia własnej skuteczności nie zauważono widocz-
nych różnic, chociaż u zawodników i członków sekcji spadochronowej więcej 
uzyskano wyników wysokich, aż 5 sportowców ekstremalnych uzyskało wynik 
10-ciu stenów, co jest najwyższym wynikiem w tej skali. U osób nie trenujących 
żadnych sportów ekstremalnych również większość osób uzyskało wynik wyższy 
w skali poczucia własnej skuteczności, lecz żadna z osób nie uzyskała wyniku  
10-ciu stenów.

Tabela 10. Skala neurotyczności

osoby badane Sten

1 2

2 6
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3 7

4 7

5 7

6 7

7 8

8 7

9 7

10 4

11 6

12 5

13 4

14 6

15 8

Zawodnik sekcji 7

Członek aeroklubu 7

Zawodnik sekcji 5

Zawodnik sekcji 4

Członek aeroklubu 4

Członek aeroklubu 6

Członek aeroklubu 4

Instruktor aeroklubu 2

Członek aeroklubu 8

Członek aeroklubu 6

Członek aeroklubu 5

Członek aeroklubu 2

Zawodnik sekcji 4

Członek aeroklubu 3

Zawodnik sekcji 4

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 11. Skala psychotyczności

osoby badane Sten
1 2
2 4
3 3
4 5
5 4
6 9
7 9
8 7
9 9
10 4
11 3
12 5
13 1
14 6
15 2
Zawodnik sekcji 7
Członek aeroklubu 5
Zawodnik sekcji 9
Zawodnik sekcji 8
Członek aeroklubu 6
Członek aeroklubu 6
Członek aeroklubu 5
Instruktor aeroklubu 8
Członek aeroklubu 9
Członek aeroklubu 6
Członek aeroklubu 8
Członek aeroklubu 10
Zawodnik sekcji 8
Członek aeroklubu 1
Zawodnik sekcji 6

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 12. Skala ekstrawertyzmu

osoby badane Sten

1 5

2 7

3 8

4 6

5 8

6 3

7 4

8 6

9 6

10 6

11 3

12 7

13 7

14 4

15 6

Zawodnik sekcji 6

Członek aeroklubu 8

Zawodnik sekcji 7

Zawodnik sekcji 5

Członek aeroklubu 8

Członek aeroklubu 5

Członek aeroklubu 6

Instruktor aeroklubu 6

Członek aeroklubu 3

Członek aeroklubu 4

Członek aeroklubu 4

Członek aeroklubu 5
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Zawodnik sekcji 3

Członek aeroklubu 7

Zawodnik sekcji 6

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Skala kontroli

osoby badane Sten

1 4

2 5

3 5

4 2

5 2

6 6

7 3

8 8

9 2

10 5

11 6

12 4

13 3

14 6

15 7

Zawodnik sekcji 4

Członek aeroklubu 4

Zawodnik sekcji 2

Zawodnik sekcji 4

Członek aeroklubu 2

Członek aeroklubu 3

Członek aeroklubu 2
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Instruktor aeroklubu 5

Członek aeroklubu 2

Członek aeroklubu 3

Członek aeroklubu 2

Członek aeroklubu 2

Zawodnik sekcji 5

Członek aeroklubu 6

Zawodnik sekcji 4
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Wyniki badań skali neurotyczności (osób, które nie miały doświadcze-
nia w sportach ekstremalnych)

% wyników
Badana grupa n m niskich

(1-4 sten)
Średnich
(5-6 sten)

wysokich
(7-10 sten)

Osoby nie mające 
styczności ze sportami 
ekstremalnymi

15 6,06 3=20% 4=26.6% 8=53.3%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Wyniki badań skali psychotyczności (osób, które nie miały doświad-
czenia w sportach ekstremalnych)

% wyników
Badana grupa n m  niskich

(1-4 sten)
 Średnich
 (5-6 sten)

 wysokich
(7-10 sten)

Osoby nie mające 
styczności ze sportami 
ekstremalnymi

15 4,86 8=53.3% 3=20% 4=26.6%

Źródło: opracowanie własne.
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Najwięcej wyników wysokich wśród osób, które nie miały doświadczenie  
w sportach ekstremalnych, uzyskano w skali neurotyczności, a także najwięcej 
niskich w skali psychotyczności, co świadczy o wyższym poziomie lęku i wrażli-
wości takich osób.

Tabela 16. Wyniki badań skali ekstrawertyzmu (osób, które nie miały doświad-
czenia w sportach ekstremalnych)

% wyników

Badana grupa n m niskich
(1-4 sten)

Średnich
(5-6 sten)

wysokich
(7-10 sten)

Osoby nie mające 
styczności ze sportami 
ekstremalnymi

15 5,77 4=26,6% 6=40% 5=33,3%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 17. Wyniki badań skali kontroli (osób, które nie miały doświadczenia  
w sportach ekstremalnych)

% wyników

Badana grupa n m  niskich
 (1-4 sten)

 Średnich
 (5-6 sten)

 wysokich
 (7-10 sten)

Osoby nie mające 
styczności ze sportami 
ekstremalnymi

15 4,53 7=46,6% 6=40% 3=20%

Źródło: opracowanie własne.

W skali ekstrawertyzmu osób, które nie uprawiały żadnych sportów ekstre-
malnych, najwięcej wyników uzyskano średnich i wysokich, co świadczy o wyż-
szym poziomie ekstrawertyczności tych osób. W skali kontroli najwięcej wyni-
ków u takich osób było niskich i średnich.
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Tabela 18. Wyniki badań skali neurotyczności (zawodników sekcji i członków ae-
roklubu)

% wyników
Badana grupa n m niskich

(1-4 sten)
Średnich
(5-6 sten)

wysokich
(7-10 sten)

Zawodnicy sekcji 
spadochronowej 
i członkowie aeroklubu

15 4,66 8=53,3% 4=26,6% 3=20%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 19. Wyniki badań skali psychotyczności (zawodników sekcji i członków 
aeroklubu)

% wyników
Badana grupa n m niskich

(1-4 sten)
Średnich
(5-6 sten)

wysokich
(7-10 sten)

Zawodnicy sekcji 
spadochronowej 
i członkowie aeroklubu

15 6,80 1=6,6% 6=40% 8=53,3%

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej osób, które są zawodnikami i członkami sekcji spadochronowej 
uzyskały wynik niski w skali neurotyczności, jak również najwięcej wysokich wy-
ników w skali psychotyczności, co świadczy o niższym poziomie lęku i wrażliwo-
ści takich osób. Ponadto im więcej sportów ekstremalnych i sportów wysokiego 
ryzyka trenował lub trenuje członek sekcji spadochronowej, tym uzyskiwał wyż-
szy wynik w skali psychotyczności, a zarazem niższy w skali neurotyczności.
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Tabela 20. Wyniki badań skali ekstrawertyzmu (zawodników sekcji i członków 
aeroklubu)

% wyników
Badana grupa n m niskich

(1-4 sten)
Średnich
(5-6 sten)

wysokich
(7-10 sten)

Zawodnicy sekcji 
spadochronowej 
i członkowie aeroklubu

15 5,53 4=26,6% 7=46,6% 4=26,6%

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 21. Wyniki badań skali kontroli (zawodników sekcji i członków aeroklubu)

% wyników
Badana grupa n m niskich

(1-4 sten)
Średnich
(5-6 sten)

wysokich
(7-10 sten)

Zawodnicy sekcji 
spadochronowej 
i członkowie aeroklubu

15 3,33 12=80% 3=20% 0

Źródło: opracowanie własne.

W skali ekstrawertyzmu osób, które są członkami sekcji spadochronowej, 
najwięcej wyników uzyskano średnich. W skali kontroli najwięcej wyników uzy-
skano niskich i średnich, a także nie uzyskano żadnych wyników wysokich, co 
świadczy o mniejszym zsocjalizowaniu tych osób.

wnioski

Sporty ekstremalne to dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga 
ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzy-
ka, często zagrożenia życia. Aby ekstremalne wyczyny były bezpieczne, należy  
i można się do nich odpowiednio przygotować. W zawodach rozgrywanych  
w dyscyplinach sportów ekstremalnych najważniejszym przeciwnikiem nie jest 
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druga osoba, lecz żywioły ziemi, wody i powietrza. A przede wszystkim własny 
strach i lęk. Uprawianie sportów ekstremalnych opiera się na indywidualizmie, 
chęci pokonywania trudności, doznawania nowych mocnych wrażeń, dawania  
z siebie wszystkiego i przeżycia czegoś niezwykłego. Dla wielu osób, które wybie-
rają właśnie taki sposób spędzania wolnego czasu, dreszczyk emocji i zwiększony 
poziomu adrenaliny jest najważniejszy. Natomiast, jak podkreślają psycholodzy, 
to może być pierwszy krok, w którym sport staje się uzależnieniem. Niezależnie 
od tego, jaki sport wybierzemy, w czasie jego uprawiania liczyć się przede wszyst-
kim koncentracja. Chwila braku uwagi może doprowadzić do bardzo poważnych 
konsekwencji zdrowotnych, wliczając urazy kręgosłupa, głowy, a w efekcie kalec-
two lub śmierć. Należy utrzymywać dobrą kondycję fizyczną przez cały rok. Przed 
oddaniem np. skoku ze spadochronem niezbędna jest odpowiednia rozgrzew-
ka. W przypadku niektórych dyscyplin należy zawsze uprawiać je z asekuracją.  
Nie bez znaczenia jest również sprzęt, na jakim ćwiczymy. Warto więc spraw-
dzić, czy ma on odpowiednie atesty bezpieczeństwa, a np. w przypadku skoków 
spadochronowych, czy są one wykonywane pod okiem wyspecjalizowanego per-
sonelu lub instruktorów. W przypadku np. ścianek wspinaczkowych warto zwró-
cić uwagę na to, czy obiekty, które oferują taką możliwość wypoczynku spełniają 
wymagania Polskiego Związku Alpinizmu, a nad asekuracją i bezpieczeństwem 
wspinających czuwają licencjonowania instruktorzy i trenerzy. Jeżeli zamierza-
my dopiero zacząć uprawiać sport ekstremalny np. latanie na paralotni, to należy 
przede wszystkim rozejrzeć się za sprawdzoną przez znajomych szkołą. To daje 
możliwość przede wszystkim zdobycia niezbędnego doświadczenia. W dzisiej-
szych czasach niektórzy ludzie nie są zainteresowani rywalizacją, nawet w formie 
czysto rekreacyjnej, lecz chcą udowodnić sobie, jak są dzielni i odważni, kiedy 
sprawdzają się w sytuacjach stresowych. Ekstremalne sporty dają im szansę rywa-
lizacji z naturalnymi siłami. Aby uczestniczyć w tego typu konkurencjach należy 
być niezwykle sprawnym, i niesamowicie zrównoważonym, a najważniejsze jest 
to, że należy być wiadomym tego, że podejmuje się duże ryzyko. Sporty ekstre-
malne pozyskują coraz większą grupę zapaleńców, którzy nie obawiają się podej-
mować tego typu ryzyka. Sporty ekstremalne, jak wiadomo, są zajęciem dla ludzi  
o mocnych nerwach, ale przede wszystkim dla osób odważnych i lubiących ryzy-
ko. W końcu nie każdy ma na tyle odwagi, żeby wchodzić po gładkich ścianach 
na wysokie góry albo nurkować na głębokości na których żyją już tylko monstru-
alne ryby lub skakać na spadochronach z wysokości paru tysięcy metrów. Dla 
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wielu sporty ekstremalne to ucieczka od codzienności w pracy i w domu. Parę 
godzin dziennie za biurkiem sprawia, że po pracy człowiek ma ochotę zrobić coś 
niesamowitego, coś, co pozwoli mu podnieść poziom adrenaliny we krwi. Ban-
kierzy, urzędnicy, są to osoby, dla których uprawianie sportów ekstremalnych 
jest sposobem na odreagowanie stresów w pracy. Po takich przygodach żaden 
klient nie ma możliwości wyprowadzenia nas z równowagi, bo to, co przeżyli-
śmy, skacząc ze spadochronem, pozwala nam spojrzeć na świat inaczej. Sporty 
ekstremalne jednakże niosą ze sobą dosyć poważne zagrożenie zdrowia i życia. 
Dlatego ważne jest, aby osoba uprawiająca taki rodzaj sportu wcześniej odpo-
wiednio się zabezpieczyła, minimalizując możliwość wypadków. Wybierając ten 
rodzaj sportu, trzeba mieć świadomość, że ryzykujemy własnym życiem, które 
mamy tylko jedno i jeśli nie będziemy go szanowali, to możemy je szybko stra-
cić. Wybierając jakiś sport ekstremalny, powinno być się świadomym tego, że 
nie każdy się do tego nadaje i tylko nieliczni będą w stanie czerpać przyjemność  
z uprawianej ekstremalnej dyscypliny sportowej. Sporty ekstremalne zdecydowa-
nie cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, a wynika to  
z wysokiego poziomu zamożności społeczeństwa. Oprócz odpowiednich środków 
finansowych na uprawianie tych dyscyplin sportowych, potrzebne są określone 
predyspozycje psychiczne, fizyczne i intelektualne. Należy zaznaczyć również, że 
sporty ekstremalne nie spełniają takiego charakteru utylitarnego w wychowaniu 
dzieci i młodzieży, jak gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka itd.) 
czy nawet sporty walki. Sporty ekstremalne ciągle ewoluują, chociaż największą 
popularnością cieszą się nadal w Stanach Zjednoczonych (zarówno w formie 
czysto rekreacyjno-sportowej, jak i samej rywalizacji wyczynowo-zawodniczej) 
głównie ze względu na możliwości finansowe i zaplecze techniczne, to zyskują 
coraz większą rzeszę sympatyków także w Europie, również w Polsce. 
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