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WPROWADZENIE
Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale także dla szeroko rozumianego
zdrowia, podstawowym zadaniem jest dbałość o sprawność fizyczną. Sprawność fizyczną należy wiązać z wysokim poziomem zdolności motorycznych oraz z prawidłowym
działaniem wszystkich narządów organizmu (układu krążeniowo-oddechowego, nerwowego, wewnątrz-wydzielniczego, itd.), prawidłowymi proporcjami budowy ciała i procesami metabolicznymi (Osiński 2003). Wysoki poziom sprawności fizycznej zależy głównie od prozdrowotnego stylu życia, którego podstawowym składnikiem jest aktywność
fizyczna. Z licznych analiz wynika, że w populacji polskiej jest ona stosunkowo niska.
Zjawisko to dotyczy wielu społeczeństw krajów wysoko uprzemysłowionych, a Światowa
Organizacja Zdrowia określa je hipokinezą i zalicza do chorób cywilizacyjnych (WHO
2020). Niski poziom aktywności fizycznej wiąże się jednoznacznie z obniżeniem poziomu sprawności fizycznej, a to niekorzystne zjawisko notowane jest już w najmłodszych
grupach dzieci i młodzieży.
Do oceny poziomu sprawności fizycznej służą testy motoryczne, które z założenia powinny być wszechstronne, obiektywne i trafne. Powinny być również wystandaryzowane i posiadać aktualne normy, adekwatne do wieku, płci, z uwzględnieniem wszystkich
zdolności motorycznych. W testach sprawności fizycznej powinno się zawrzeć ocenę
wskaźników zdrowia, np. morfologicznych, takich jak pomiar wysokości i masy ciała czy
obliczony na ich podstawie wskaźnik BMI. Jednym z testów spełniających te warunki
jest bateria EUROFIT, która została opracowana przez Komitet Badań nad Sportem przy
Radzie Europejskiego Komitetu Rozwoju Sportu dla potrzeb szkolnego wychowania fizycznego i sportu, ale także do prowadzenia badań naukowych.

CEL I METODOLOGIA
Przedstawiony Raport jest efektem realizacji projektu Dolnośląski EUROFIT, który ma na
celu ocenić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego.
Projekt rozpoczął się w 2021 roku i będzie kontynuowany w kolejnych latach. Mogą
w nim uczestniczyć wszystkie szkoły podstawowe z województwa dolnośląskiego. Organizatorem projektu jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, który wspólnie z Akademią
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizuje powierzone zadania. Głównym zadaniem w projekcie jest opracowanie regionalnych norm, na podstawie których będzie można określić stan sprawności
fizycznej uczniów z Dolnego Śląska. Informacje na temat projektu dostępne są na stronie
internetowej https://dolnoslaskieurofit.pl
Pierwszy etap został przeprowadzony i zakończony w Jeleniej Górze, gdzie zostało
zbadanych 1607 uczniów z klas 1-3, w tym 806 chłopców i 801 dziewcząt. Zbadano
dzieci ze wszystkich publicznych szkół podstawowych znajdujących się w mieście.W
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projekcie do grupy dzieci 7-letnich zaliczono wszystkich chłopców i dziewczęta, którzy
w dniu badania mieścili się w przedziale wieku od 6,50 do 7,49 lat. Według tej metody
utworzono kolejne grupy 8- i 9-latków. Szczegółowe dane na temat liczby zbadanych
dzieci zawiera Tabela 1.
Tabela 1. Liczba zbadanych chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry w grupach wieku
Wiek
Płeć
Chłopcy
Dziewczęta
Razem

7 lat

8 lat

9 lat

Razem

276
257
533

253
275
528

277
269
546

806
801
1607

Badania w Jeleniej Górze przeprowadzano w maju i czerwcu 2021 a dokończono we
wrześniu 2021 r.
Jelenia Góra to miasto powiatowe leżące w Kotlinie Jeleniogórskiej, w której panuje
charakterystyczny klimat określany jako podgórski. Ukształtowanie terenu Kotliny Jeleniogórskiej jest bardzo urozmaicone, z dużą powierzchnią terenów zielonych. Znajdują
się tu doliny, wyżyny i pasma górskie z najwyższym szczytem Karkonoszy – Śnieżką (1602
m n.p.m.). Jelenia Góra w latach 1975-1998 była stolicą województwa jeleniogórskiego,
a obecnie jest jednym z większych miast województwa dolnośląskiego. Obecnie liczba
ludności wynosi około 80.000 (GUS 2018). W mieście znajdują się liczne ośrodki kulturalno-oświatowe, swoją siedzibę ma Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa oraz oddziały zamiejscowe uczelni wrocławskich: Politechniki i Uniwersytetu Ekonomicznego.
Na potrzeby projektu uzyskano wyniki podstawowych cech somatycznych: wysokości
i masy ciała, na podstawie których wyliczono wskaźnik BMI, przeprowadzono również
pomiary 9 testów sprawności fizycznej wchodzących w skład baterii EUROFIT. Pomiary
zostały przeprowadzone przez pracowników Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień i nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej z Jeleniej Góry. Wybrane testy są powszechnie znane i stosowane w praktyce
szkolnej. W celu ustalenia jednolitej procedury wykonania pomiarów dla nauczycieli
uczestniczących w projekcie zostały dodatkowo przeprowadzone wykłady i szkolenia.
Cała procedura została również nagrana, a film instruktażowy jest dostępny na stronie
internetowej projektu.
W baterii EUROFIT znajduje się 9 (10) testów badających 6 wymiarów oraz 9 czynników sprawności. Testy przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
i służą do oceny sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, a nie tylko na osiągnięcia motoryczne.
Bateria testów charakteryzuje się wysoką rzetelnością, obiektywnością i trafnością.
Normy dla populacji polskiej z opisem przeprowadzenia prób zostały przedstawione
przez Dobosza (2012).
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Przeprowadzone próby wchodzące w skład poszczególnych wymiarów i czynników
sprawności (Fugiel i wsp. 2017):
Kolejność
prób
9

Wymiar

Czynnik

Test

Wydolność
tlenowa

Wydolność tlenowa

Wytrzymałościowy bieg wahadłowy

Siła statyczna
Siła eksplozywna
Siła funkcjonalna

Zaciskanie ręki
Skok w dal z miejsca
Zwis o ramionach ugiętych

5
4
7

Z leżenia siady

6

Bieg wahadłowy 10x5m

8

Stukanie w krążki

2

Skłon w siadzie
Postawa równoważna na jednej nodze

3

Siła

Wytrzymałość mięśnioSiła tułowia
wa

Bieg zwinnościowy
Szybkość
Gibkość
Równowaga

Szybkość ruchów
kończyny górnej
Gibkość
Równowaga całego
ciała
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WYNIKI BADAŃ
I. Budowa somatyczna uczniów klas I-III z Jeleniej Góry
1, Wysokość ciała
Wysokość ciała chłopców z Jelenie Góry wzrasta systematycznie w kolejnych grupach
wieku, co jest typowym zjawiskiem w tym okresie ontogenezy. Najniższe wartości badanego parametru uzyskują uczniowie z klasy pierwszej, osiągając średnią wartość 129,0 cm
+/- 6,0 cm. W kolejnych grupach wysokość ciała wzrasta, odpowiednio o 4,6 cm i 6,5 cm,
osiągając u 9-latków wartość 140,1 cm (tab. 2, ryc. 1). Porównując wartości wysokości ciała
uzyskane przez chłopców z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można
stwierdzić, że w każdej grupie wieku uzyskują oni poziom bliski 75 centyla, co świadczy
o wysokim zaawansowaniu rozwoju tego parametru w badanej grupie chłopców.
Wysokość ciała dziewcząt podobnie jak u rówieśników wzrasta w kolejnych grupach wieku. U 7-latkek średnia wartość parametru wynosi 128,0 cm +/- 5,7 cm. Tak jak u rówieśników
w kolejnych grupach wieku notuje się zwiększenie wartości wysokości ciała o 5,2 cm u 8-latek
i o 6,2 cm u 9-latek, u których średnia wartość wysokości ciała osiąga 139,4 cm +/- 6,9 cm (tab.
3, ryc. 1). Porównując wartości wysokości ciała uzyskane przez dziewczęta z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że u 7-latek wartość ta mieści się między
75 a 90 centylem, a w kolejnych grupach zbliża się do 75 centyla, co świadczy o wysokim zaawansowaniu rozwoju tego parametru w badanej grupie dziewcząt z Jeleniej Góry.
5

wysokość ciała [cm]

Porównując grupy płci można stwierdzić, że wartości wysokości ciała w wieku od 7 do 10 lat w obu grupach płci przyjmują zbliżone wartości, z nieznaczną przewagą chłopców. W obu grupach płci porównanie do wartości ogólnopolskich wskazuje na wysoki poziom rozwoju tego parametru u uczniów z Jeleniej Góry.
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Rycina 1. Średnie wartości wysokości ciała w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt
z Jeleniej Góry
2. Masa ciała
Masa ciała chłopców wzrasta systematycznie w kolejnych grupach wieku, czego również
należało oczekiwać w tym okresie ontogenezy. Najniższe wartości badanego parametru
uzyskują uczniowie z klasy pierwszej, osiągając średnią wartość masy ciała 29,2 kg +/- 7,0 kg.
W kolejnych grupach wielkość parametru wzrasta, odpowiednio o 2,5 kg i 5,7 kg, osiągając
u 9-latków średnią wartość 37,4 kg +/- 9,8 kg (tab. 2, ryc. 2). Porównując wartości wysokości
ciała uzyskane przez chłopców z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można
stwierdzić, że w każdej grupie wieku charakteryzują się oni poziomem powyżej 75 centyla,
Świadczy to o uzyskiwaniu wysokich wartości tego parametru u badanych chłopców.
Tak jak u rówieśników masa ciała dziewcząt wzrasta w kolejnych grupach wieku. Najniższą wartością parametru charakteryzują się 7-latki, a średnia wartość w tej grupie wieku wynosi 28,2 kg +/- 6,5 kg. Podobnie jak u rówieśników w kolejnych grupach wieku
notuje się zwiększenie wartości - o 3,6 kg u 8-latek i 4,2 kg u 9-latek, u których średnia
wartość masy ciała uzyskuje 36,0 kg +/- 9,2 kg (tab. 3, ryc. 2). W odniesieniu do populacji
ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej badanej grupie wieku wartość ta mieści się
w okolicach 75 centyla, świadcząc o wysokim uzyskiwaniu wysokich wartości parametru
w badanej grupie dziewcząt.
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Porównując grupy płci również można stwierdzić, że wartości masy ciała w przedziale
od 7 do 10 roku życia u chłopców i dziewcząt przyjmują zbliżone wartości, ponownie
z nieznaczną przewagą chłopców. W obu grupach porównanie do wartości ogólnopolskich wskazuje na wysokie wartości tego parametru u uczniów z Jeleniej Góry.
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Rycina 2. Średnie wartości masy ciała w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry
3. Wskaźnik BMI
Wskaźnik masy ciała u chłopców z Jeleniej Góry w grupach 7- i 8-latków przyjmuje
zbliżone wartości– 17,6. Wartość BMI zwiększa się u chłopców 9-letnich osiągając w tym
wieku średnią 19,0 +/- 3,8 (tab. 2, ryc. 3).W każdym analizowanym przedziale wieku wartości BMI chłopców mieszczą się w zakresie normy dla właściwych proporcji ciała (Cole
2000). Odnosząc wartości wskaźnika uzyskane przez chłopców z Jeleniej Góry z danymi
dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że u 7-latków średnie wartości wskaźnika
znajdują się blisko 75 centyla, ale w kolejnych grupach wieku przesuwają się do przedziału między 50 a 75 centylem.
Wskaźnik masy ciała u dziewcząt z Jeleniej Góry wzrasta systematycznie w kolejnych
grupach wieku. Najniższą średnią wartość zanotowano u 7-latek -17,2 +/- 3,2, W kolejnych
grupach wieku obserwuje się zwiększenie wskaźnika do18,0 +/- 3,7 u 8-latek i 18,7 +/- 3,9
u 9-latek (tab. 3, ryc. 3). W każdym analizowanym przedziale wieku wartości BMI dziewcząt
mieszczą się w zakresie normy dla właściwych proporcji ciała (Cole 2000). Porównując
wartości wskaźnika BMI u dziewcząt z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej
można stwierdzić, że wartość ta w każdej badanej grupie wieku mieści się w okolicach 75
centyla.
Porównując grupy płci zaobserwowano, że wartości wskaźnika masy ciała w wieku od
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BMI

7 do 10 lat w obu grupach przyjmują zbliżone wartości, a w porównaniu do populacji
ogólnopolskiej wskaźnik BMI chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry przyjmuje stosunkowo
wysokie wartości, mieści się jednak w zakresie normy dla prawidłowych proporcji ciała.
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Rycina 3. Średnie wartości wskaźnika BMI w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt
z Jeleniej Góry
II, Sprawność motoryczna uczniów klas I – III z Jeleniej Góry
1. Równowaga– test postawa równoważna na jednej nodze
W teście oceniającym równowagę chłopcy w kolejnych grupach wieku uzyskują zbliżone wartości. Średnia wartość testu
w grupie 7-latków wynosi 11,0 +/- 6,5 powtórzeń, a w kolejnych grupach odpowiednio 11,2 +/- 5,6 i 10,5 +/- 5,2 powtórzenia (tab. 2, ryc. 4). Porównując wartości testu równowagi
uzyskane przez chłopców z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie
wieku uzyskują oni poziom pomiędzy 50 a 75 centylem, co
wskazuje, że ponad połowa rówieśników uzyskuje wyższy poziom rozwoju tej zdolności niż chłopcy z Jeleniej Góry.
U dziewcząt wartości testu wynoszą: w grupie 7-latek
10,6 +/-5,9 powtórzeń, u 8-latek 10,5 +/-5,8 powtórzeń, a
u 9-latek 8,8 +/- 5,3 powtórzeń (tab. 3, ryc. 4). Porównując
wartości testu równowagi uzyskane przez dziewczęta z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie wieku wyniki testu mieszczą się
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między 50 a 75 centylem, co także w tym przypadku wskazuje, że ponad połowa populacji
uzyskuje wyższy poziom rozwoju badanej zdolności niż dziewczęta z Jeleniej Góry.
Wyniki testu równowagi uzyskiwane przez chłopców i dziewczęta z Jeleniej Góry w grupach 7- i 8-latków są zbliżone, a w grupie 9-letnich dzieci dziewczęta uzyskują niewielką
przewagę nad rówieśnikami.
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Rycina 4. Średnie wyniki testu Postawa równoważna na jednej nodze w wieku od 7 do 9
lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry

2. Szybkość ruchów ręki - test stukanie w krążki
W teście oceniającym szybkość ruchów ręki w kolejnych
grupach wieku chłopcy uzyskują coraz lepsze wyniki. Średnia wartość testu w grupie 7-latków wynosi 15,5s +/- 6,5s.
W kolejnych grupach wieku wynoszą odpowiednio 13,9s
+/- 1,9s i 13,2 +/- 1,8s (tab. 2, ryc. 5). Porównując wartości testu szybkości ruchów ręki uzyskane przez chłopców
z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie wieku wyniki uzyskiwane
przez jeleniogórzan są bardzo dobre. Znajdują się oni pomiędzy 3 a 10 centylem w grupie 7-latków, a w kolejnych
grupach między 1 a 3 centylem.
Także u dziewcząt obserwuje się progresję w kolejnych
grupach wieku. Wartości testu wynoszą w grupie 7-latek 14,8s +/-2,2s, u 8-latek 13,4s
+/-1,8s, a u 9-latek 12,9s +/- 2,1s(tab. 3, ryc. 5). Porównując wyniki testu szybkości ruchów
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ręki uzyskane przez dziewczęta z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej
można stwierdzić, że jeleniogórzanki podobnie jak rówieśnicy w każdej grupie wieku uzyskują wysokie wyniki testu, które mieszczą się między 1 a 3 centylem.
W badanych grupach wieku wyniki testu szybkości ruchów ręki uzyskiwane przez chłopców i dziewczęta z Jeleniej Góry są zbliżone, z nieznaczną przewagą obserwowaną w grupach żeńskich. Przewaga ta zmniejsza się wraz wiekiem badanych.
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Rycina 5. Średnie wyniki testu Stukanie w krążki w wieku od 7 do 9 lat u chłopców
i dziewcząt z Jeleniej Góry
3. Gibkość - test skłon dosiężny
W teście oceniającym gibkość w kolejnych grupach wieku
chłopcy z Jeleniej Góry uzyskują zbliżone wyniki. W grupie
7-latków średnia wartość wynosi 15,6 cm +/- 5,8 cm, w kolejnych grupach wieku odpowiednio 15,7 cm +/- 5,5 cm i 14,6
cm +/- 6,2 cm (tab. 2, ryc. 6). Do porównania wyników w teście skłon dosiężny uzyskanych przez chłopców z Jeleniej
Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej należało ujednolicić sposób zapisu danych. Po wykonaniu tego zabiegu
porównanie wskazuje na uzyskiwanie przez chłopców z Jeleniej Góry wyników mieszczących się między 25 a 50 centylem. Dotyczyło to każdej z analizowanych grup wieku.
U dziewcząt w każdej grupie wieku obserwuje się uzyskiwanie zbliżonych wartości testu. Średnia wyników w grupie
7-latek wynosi 19,3 cm +/- 4,6 cm, a w kolejnych grupach wieku nieznacznie się zmniejsza
10
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(tab. 3, ryc. 6).W odniesieniu do danych dla populacji ogólnopolskiej – po podobnym
zabiegu przeliczenia wartości jak u chłopców, stwierdzono, że jeleniogórzanki w każdej
grupie wieku uzyskują wyniki testu, które mieszczą się w pobliżu 50 centyla.
Wyniki testu gibkości w każdej grupie wieku są lepsze u dziewcząt. Różnica w porównaniu do rówieśników wynosi około 4 centymetrów.
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Rycina 6. Średnie wyniki testu skłon dosiężny w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry
4. Siła eksplozywna kończyn dolnych – test skok w dal z miejsca
Wyniki testu skok w dal z miejsca, który ocenia siłę eksplozywną
kończyn dolnych poprawiają się u chłopców w kolejnych grupach wieku. Średnia wartość testu w grupie 7-latków wynosi
118,2 cm +/- 20,2 cm, a w kolejnych grupach wieku wzrasta,
odpowiednio do 126,8 cm +/- 21,2 cm i 135,0 cm +/- 24,4cm
(tab. 2, ryc. 7). Odnosząc wartości testu do danych dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie wieku
wyniki mieszczą się w okolicach 75 centyla.
Także u dziewcząt obserwuje się progresję w kolejnych
grupach wieku. Średnia wartość testu w grupie 7-latek wynosi 113,7 cm +/- 17,3 cm, u 8-latek 117,7 cm +/- 18,4 cm, a u
9-latek 126,7 cm +/- 19,8 cm(tab. 3, ryc. 7). Porównując wyniki
testu skok w dal z miejsca dziewcząt z Jeleniej Góry z danymi
dla populacji ogólnopolskiej stwierdzono, że jeleniogórzanki podobnie jak rówieśnicy w każdej grupie wieku uzyskują wysokie wartości testu, które mieszczą się w okolicach 75 centyla.
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Rezultaty testu skok w dal z miejsca uzyskane przez chłopców są wyższe niż u dziewcząt. Zależność ta występuje we wszystkich analizowanych grupach wieku, świadcząc o
wyższym poziomie siły eksplozywnej kończyn dolnych w grupie męskiej.
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Rycina 7. Średnie wyniki testu skok w dal z miejsca w wieku od 7 do 9 lat u chłopców
i dziewcząt z Jeleniej Góry
5. Siła tułowia – test siady z leżenia
Wyniki testu siady z leżenia, który ocenia siłę mięśni dolnej
części tułowia poprawiają się u chłopców z Jeleniej Góry
w kolejnych grupach wieku. Średnia wartość testu w grupie
7-latków wynosi 14,2 powtórzenia +/- 5,4. W kolejnych grupach wieku wynosi odpowiednio 16,5powtórzenia +/- 5,1i
17,5 powtórzenia +/- 5,4 (tab. 2, ryc. 8). Odnosząc uzyskane
wartości testu do danych dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie wieku wyniki te mieszczą
się nieco poniżej 50 centyla.
U dziewcząt podobnie jak u rówieśników obserwuje się
progresję w kolejnych grupach wieku. Średnia wartość testu w grupie 7-latek wynosi 13,0 powtórzeń+/- 4,5. U 8-latek
14,3 powtórzenia +/- 4,5, a u 9-latek 16,7 powtórzenia +/4,7 (tab. 3, ryc. 8). Porównując wyniki testu siady z leżenia uzyskane przez dziewczęta z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że jeleniogórzanki
w każdej grupie wieku uzyskują wyniki testu, które plasują je w przedziale między 50 a 75
centylem.
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Korzystniejsze wyniki testu siady z leżenia w grupach 7- i 8-latków uzyskują chłopcy.
W najstarszej badanej grupie dzieci – 9 lat – różnice się zmniejszają świadcząc o podobnym poziomie siły mięśni tułowia u chłopców i dziewcząt.

Rycina 8. Średnie wyniki testu siady z leżenia w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry
6. Siła statyczna – test zaciskanie ręki
W teście oceniającym siłę ścisku ręki dominującej w kolejnych przedziałach wieku u chłopców obserwuje się progresję wyników. Średnia wartość testu w grupie 7-latków wynosi
10,1 kG +/- 3,1 kG. W kolejnych grupach wieku siła wzrasta
odpowiednio do 12,4 kG +/- 3,7 kG i 14,0 kG +/- 3,7 kG
(tab. 2, ryc. 9). Porównując wartości testu zaciskania ręki uzyskane przez chłopców z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie
wieku wyniki uzyskiwane przez jeleniogórzan znajdują się
w okolicach 50 centyla.
Także u dziewcząt wyniki w kolejnych grupach wieku ulegają systematycznej poprawie. Średnia wartość testu w grupie
7-latek wynosi 8,9 kG +/- 3,0 kG, wzrastając u 8-latek do 10,5
kG +/- 3,6 kG, a u 9-latek 13,3 kG +/- 3,8 kG (tab. 3, ryc. 9). Zestawiając powyższe wyniki z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że jeleniogórzanki podobnie jak rówieśnicy w każdym przedziale wieku uzyskują wyniki, które mieszczą się w okolicach 50 centyla.
Wyniki testu zaciskania ręki, który ocenia siłę statyczną mięśni, są wyższe u chłopców.
Zależność ta obserwowana jest całym analizowanym okresie rozwoju.
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Rycina 9. Średnie wyniki testu zaciskanie ręki w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry
7. Siła funkcjonalna - test zwis o ramionach ugiętych
Wyniki testu oceniającego siłę funkcjonalną mięśni tułowia i barków u chłopców poprawiają się w grupie
8-latków. Średnia wartość testu w tej grupie wieku wynosi
8,7s +/- 7,8s i jest wyższa niż u 7-latków. W kolejnej grupie
wieku średnie wartości są gorsze i wynoszą 6,6s +/- 5,6s
(tab. 2, ryc. 10). Porównując wartości testu uzyskane przez
chłopców z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w młodszych grupach wieku, czyli 7- i 8-latków wyniki mieszczą się między 50 a 75
centylem, a w najstarszej badanej grupie przesuwają się
poniżej 50 centyla.
U dziewcząt odnotowano, że w każdej grupie wieku średnie wartości testu są zbliżone. Wynoszą odpowiednio:u
7-latek 5,2s +/- 3,0s, u 8-latek 5,0s +/- 3,6s, a u 9-latek 5,4s +/- 3,8s (tab. 3, ryc. 12). Uzyskane wartości w zestawieniu z danymi dla populacji ogólnopolskiej pozycjonują jeleniogórzanki poniżej 50 centyla, co wskazuje, że ponad połowa rówieśniczek uzyskuje wyższy
poziom rozwoju tej zdolności.
Wyniki testu oceniającego poziom siły funkcjonalnej mięśni tułowia i kończyn górnych
w obu grupach płci są zbliżone, z niewielką przewagą chłopców w grupach 7- i 9-latków.
Większą różnicę zanotowano u dzieci 8-letnich.
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Rycina 10. Średnie wyniki testu zwis o ramionach ugiętych w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry

8. Szybkość lokomocyjna - test bieg wahadłowy 10x5m
U chłopców wyniki testu bieg wahadłowy 10x5m, który ocenia szybkość lokomocyjną ze zmianą kierunku biegu poprawiają się w kolejnych grupach wieku. Średnia wartość testu
w grupie 7-latków wynosi 25,4s +/- 2,8s. W kolejnych grupach wieku wartości wynoszą odpowiednio 24,5s +/- 2,6
su 8-latków oraz 23,8s +/- 2,6s u 9-latków (tab. 2, ryc. 11).
Porównując powyższe wartości testu z danymi dla populacji
ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie wieku
wyniki te mieszczą się poniżej 50 centyla, co świadczy, że
wyniki jeleniogórzan są lepsze niż większości rówieśników.
Także u dziewcząt w kolejnych grupach wieku obserwuje się progresję wyników. Średnia wartość testu w grupie
7-latek wynosi 26,1s +/- 2,5s. U 8-latek wynosi 25,4s +/- 2,6s,
a u 9-latek 24,7s +/- 2,3s (tab. 3, ryc. 11). Porównując wyniki testu bieg wahadłowy 10x5m
uzyskane przez dziewczęta z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można
stwierdzić, że jeleniogórzanki w każdej grupie wieku uzyskują wyniki, które podobnie jak
u rówieśników znajdują się poniżej 50 centyla.
Wyniki testu oceniającego poziom szybkości lokomocyjnej i zwinności są lepsze w grupach chłopców we wszystkich analizowanych przedziałach wieku.
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Rycina 11. Średnie wyniki testu bieg wahadłowy 10x5m w wieku od 7 do 9 lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry
9. Wytrzymałość tlenowa – test wytrzymałościowy bieg wahadłowy
Wyniki wytrzymałościowego biegu wahadłowego na odcinku 20 metrów u chłopców poprawiają się w grupie 8-latków.
Średnia wartość testu w tej grupie wynosi 23,4 odcinki+/11,5 i jest wyższa niż u 7-latków. W kolejnej grupie wieku
średnie wartości testu są zbliżone i wynoszą 27,5 powtórzenia+/- 16,8 (tab. 2, ryc. 12). Porównując wartości testu
uzyskane przez chłopców z Jeleniej Góry z danymi dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że w każdej grupie wieku wyniki te mieszczą się w okolicach 75 centyla, co
wskazuje na wysoki poziom wytrzymałości tlenowej chłopców z Jeleniej Góry.
U dziewcząt zaobserwowano podobną sytuację jak u rówieśników. Średnie wyniki testu u 8-latek wynosi 22,0 powtórzenia +/- 9,6 i są lepsze niż u 7-latek. W kolejnej grupie wieku wyniki testu przyjmują
zbliżone wartości – 22,1 powtórzenia +/- 11,8 (tab. 3, ryc. 12). Odnosząc te wyniki do danych dla populacji ogólnopolskiej można stwierdzić, że jeleniogórzanki w każdej grupie
wieku uzyskują wartości, które znajdują się w okolicach 75 centyla. Świadczy to o wysokim
poziomie rozwoju tej zdolności.
Wyniki testu oceniającego poziom wytrzymałości tlenowej są lepsze w grupach chłopców niż dziewcząt we wszystkich analizowanych przedziałach wieku.
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Rycina 12. Średnie wyniki testu wytrzymałościowy bieg wahadłowy w wieku od 7 do 9
lat u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna badanych parametrów u chłopców z Jeleniej Góry
Parametry

7 lat
średnia SD

8 lat
średnia SD

9 lat
średnia SD

Wysokość ciała [cm]

129,0

6,0

133,6

7,0

140,1

7,3

Masa ciała [kg]

29,2

7,0

31,7

7,3

37,3

9,8

BMI

17,6

3,2

17,6

3,5

19,0

3,8

Postawa równoważna na jednej nodze [n]

11,0

6,5

11,2

5,6

10,5

5,2

Stukanie w krążki [s]

15,5

2,6

13,9

1,9

13,2

1,8

Skłon dosiężny [cm]

15,6

5,8

15,7

5,5

14,6

6,2

Skok w dal z miejsca [cm]

118,2

20,2

126,8

21,2

135,0

24,4

Siady z leżenia [n]

14,2

5,4

16,5

5,1

17,5

5,4

Zaciskanie ręki [kG]

10,1

3,1

12,4

3,7

14,0

3,7

Zwis o ramionach ugiętych [s]

5,4

4,7

8,7

7,8

6,6

5,6

Bieg wahadłowy 10x5m [s]

25,4

26,8

24,5

2,6

23,8

2,6

Wytrzymałościowy bieg wahadłowy n]

23,4

11,5

27,7

14,2

27,5

16,8
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Tabela 3. Charakterystyka statystyczna badanych parametrów u dziewcząt z Jeleniej Góry
Parametry

7 lat
Średnia
128,0
28,2
17,2

Wysokość ciała [cm]
Masa ciała [kg]
BMI
Postawa równoważna na jednej no10,6
dze [n]
Stukanie w krążki [s]
14,8
Skłon dosiężny [cm]
19,3
Skok w dal z miejsca [cm]
113,7
Siady z leżenia [n]
13,0
Zaciskanie ręki [kG]
8,9
Zwis o ramionach ugiętych [s]
5,2
Bieg wahadłowy 10x5m [s]
26,1
Wytrzymałościowy bieg wahadłowy [n] 20,6
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SD
5,7
6,5
0,3
5,9

8lat
średnia
133,2
31,8
18,0
10,5

2,2
13,4
4,6
18,8
17,3 117,7
4,5
14,3
3,0
10,5
7,0
5,0
2,5
25,4
9,6 22,0

SD
7,3
7,8
0,4
5,8

9lat
średnia
139,4
36,0
18,7
8,8

1,8
12,9
3,6
18,5
18,4 126,7
4,5
16,7
3,6
13,3
7,7
5,4
2,6
24,7
9,6 22,1

SD
6,9
9,2
0,4
5,3
2,1
6,1
19,8
4,7
3,8
8,0
2,3
11,8

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Sprawność fizyczna to zarówno poziom sprawności motorycznej, ocenianej testami motorycznymi, jak również budowa somatyczna, którą najczęściej wyznacza się na podstawie
wysokości i masy ciała oraz ich proporcji. Poziom sprawności fizycznej zależy w dużym
stopniu od stylu życia, na który składa się przede wszystkim aktywność fizyczna. Liczne
badania wskazują, że jej poziom w polskim społeczeństwie jest niski, a znaczny odsetek
populacji, również dzieci, nie wypełnia zaleceń rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO 2020). Ostatni okres to dodatkowe ograniczenia, które wynikają z panującej pandemii koronowirusa Covid-19. Decyzja związana z zamknięciem szkół
i przejście na zdalną formę nauczania utrudniła, a często uniemożliwiła dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przez co ograniczyła możliwość korzystania z różnych
form aktywności fizycznej. Przyjmuje się, że trwająca już ponad rok epidemia i brak możliwości prowadzenia zorganizowanych form ruchu dla większości dzieci i młodzieży mogła przyczynić się do znacznego spadku poziomu sprawności fizycznej. Obawy dotyczą
również wzrostu odsetka dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. Z tego względu należy
wprowadzić nowe programy, które mogłyby zapobiec lub ograniczyć skutki takiej sytuacji.
Warto też poznać skalę tego zjawiska, co będzie możliwe poprzez przeprowadzenie diagnozy poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Przygotowany
i wprowadzony przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy wraz z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu projekt pt. Dolnośląski Eurofit daje możliwość przeprowadzenia takiego monitoringu. Ze względu na ograniczenia wynikające z zamknięcia szkół
w pierwszym etapie udało się przeprowadzić pełne badania w Jeleniej Górze, a w wielu
miejscach Dolnego Śląska takie badania są jeszcze prowadzone. Wyniki testów z pozostałych miejscowości zostaną opublikowane w Raporcie końcowym. Badania będą prowadzone również w kolejnych latach, co umożliwi porównanie poziomu sprawności fizycznej
oraz jego zmian w czasie.
Oceniając poziom rozwoju somatycznego chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry należy
stwierdzić, że w grupach wieku od 7 do 9 lat jest on wysoki. W porównaniu do populacji
ogólnopolskiej wysokość i masa ciała oraz ich proporcje określone wskaźnikiem BMI lokują się w okolicach 75 centyla.
Sprawność fizyczna oceniona testem EUROFIT charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem rozwoju. W większości analizowanych czynników mieści się w wąskiej normie rozwojowej, między 25 a 75 centylem. Najwyższy poziom zaobserwowano w przypadku szybkości ruchów ręki ocenianej testem stukanie w krążki. W tym przypadku wyniki chłopców
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i dziewcząt z Jeleniej Góry mieściły się w przedziale 10 procent najlepszych wyników. Taką
sytuację zaobserwowano w każdej kategorii wieku. Stosunkowo wysoki poziom rozwoju
obserwowano również w sile eksplozywnej kończyn dolnych ocenianej testem skok w dal
z miejsca oraz w wytrzymałości tlenowej ocenianej wytrzymałościowym biegiem wahadłowym. Najsłabsze wyniki u chłopców i dziewcząt z Jeleniej Góry - poniżej 50 centyla - zanotowano w teście oceniającym gibkość – skłonie dosiężnym w siadzie.
1. Poziom rozwoju somatycznego chłopców i dziewcząt w wieku 7-9 lat z Jeleniej Góry
jest wysoki.
2. Poziom rozwoju sprawności motorycznej chłopców i dziewcząt w wieku 7-9 lat z Jeleniej Góry jest wysoki w przypadku szybkości ruchów, sile eksplozywnej kończyn dolnych i wytrzymałości tlenowej, średni w zakresie równowagi, siły mięśniowej i szybkości lokomocyjnej oraz niski w zakresie gibkości.
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