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Adnotacja. Zbadano wydolność beztlenowo-tlenowej u 12 koszy-
karzy zespołu AWFiS Gdańsk. Ustalono strukturę czynnikową stanu 
systemu energetycznego w organizmie zawodników i wyznaczono 
wiodące wskaźniki dla czołowych czynników. W ogólnej struktu-
rze wydolności beztlenowo-tlenowej wyłoniono pięć głównych 
czynników, których udział w ogólnej charakterystyce możliwości 
energetycznych badanych zawodników wynosi 89,5%. Dla każdego 
czynnika wyznaczono jego udział procentowy w ogólnej charak-
terystyce struktury, następnie nadano umowne oznaczenia a także 
określono najbardziej informacyjne wskaźniki i odpowiadające im 
średnie wartości.
Słowa kluczowe: koszykarzy, wydolność beztlenowo-tlenowa, 
struktura czynnikowa.
Annotation. Tymanski R., Smulskij V. Factors of the structure of 
anaerobic-aerobic productivity of basketball players at the stage 
of special basic preparation. The aerobic-anaerobic productivity of 
the AWF&S team basketball players (n=12) were estimated. Factors 
of the structure of athletes’ energy system state and the basic indices 
of leading factors were evaluated. 
Key words: basketball players, anaerobic-aerobic productivity, fac-
tors of structure. 
Анотація. Тиманьські Р., Смульський В. Чиникова струк-
тура анаеробно-аеробної продуктивності баскетболістів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки. Досліджували стан 
анаеробно-аеробної продуктивності у 12 баскетболістів команди 
АФВіС (Гданьськ). Визначено чиникову структуру  стану енер-
гетичної системи в організмі спортсменів і провідні показники 
для кожного з чиників. У загальній структурі виявлені головні 
показники, які характеризують загальні енергетичні можливості 
спортсменів. Для кожного показника виявлений його відсотко-
вий вклад у загальну структуру. Надано рекомендації й підкрес-
лені важливі інформаційні показники середнього рівня.
Ключові слова: баскетболісти, анаеробно-аеробна продуктив-
ність, чиникова структура.
Аннотация. Тыманьски Р., Смульский В. Факторная струк-
тура анаэробно-аэробной производительности баскетбо-
листов на этапе специализированной базовой подготовки. 
Исследовали состояние анаэробно-аэробных возможностей 12 
баскетболистов команды АФВиС (Гданьськ). Установлена фак-
торная структура состояния системы энергетического обеспече-
ния в организме спортсменов и ведущие показатели для каждого 
из факторов. В общей структуре выявлены главные показатели, 
которые характеризуют общие энергетические возможности 
спортсменов. Для каждого показателя выявлен его процентный 
вклад в общую структуру. Надано рекомендации и подчеркнуты 
важные информационные показатели среднего уровня.
Ключевые слова: баскетболисты, анаэробно-аэробная произво-
дительность, факторная структура.

Wprowadzenie 
Jak wiadomo, koszykówka należy do dyscyplin 

sportu o zmiennej intensywności, związanej z koniecz-
nością krótkotrwałych wysiłków mięśniowych reali-
zowanych w warunkach beztlenowego pozyskiwania 
energii [2]. Jednak mimo to, sportowcy uprawiający 
koszykówkę powinni również charakteryzować się 
odpowiednimi możliwościami w zakresie wydolności 
tlenowej, zapewniającej ekonomiczność wykonywania 
ćwiczeń oraz efektywność przebiegu procesów odno-
wy po znacznych obciążeniach fi zycznych. Dlatego w 
pełni uzasadnione jest, że dla zapewnienia wysokiego 
poziomu przygotowania fi zycznego jako jednego z 
najważniejszych czynników efektywności szkolenia 
sportowego, koszykarze powinni dysponować odpo-
© Tadeusz Huciński, Roman Tymański, Valerij Smulskij, 2009



176

wiednim potencjałem energetycznym (beztlenowym 
i tlenowym). Rzeczywiście jak potwierdzają to liczne 
badania, wysoko kwalifi kowani koszykarze charaktery-
zują się dostatecznie wysokimi wskaźnikami możliwo-
ści zarówno beztlenowych jak i tlenowych. Tak warto-
ści maksymalnego zużycia tlenu u koszykarzy osiągają 
50-55 ml·kg-1·min-1 a wskaźnik maksymalnej mocy 
beztlenowej w teście Wingate stanowi 11,790±0,615 
W·kg-1 [3, 4, 6]. Jednak, wskaźniki te przejawiają się 
w mniejszym stopniu, jeśli porównamy je z charak-
terystycznymi dla przedstawicieli dyscyplin sportu o 
ściśle beztlenowym charakterze (bieg na krótkie i śred-
nie dystanse) czy tlenowym (bieg maratoński, narciar-
stwo biegowe) [1]. W związku z tym można założyć, 
istnienie wśród trenujących koszykówkę zawodników 
określonej optymalnej współzależności między efek-
tywnością funkcjonowania tlenowych i beztlenowych 
procesów energetycznych, zachodzących na tle nie 
będących maksymalne możliwych dla tych procesów 
parametrów. Można również przypuszczać, że charak-
ter takiej współzależności kształtuje się w procesie spe-
cyfi cznej działalności treningowej i startowej, zgodnie 
z mechanizmami formowania wegetatywnego kompo-
nentu nawyku ruchowego. Może on zależeć od wielu 
czynników, w tym również od poziomu przygotowania 
sportowców i ich możliwości indywidualnych (wiek, 
płeć, genotyp itp.) 

Należy sadzić, że wyjaśnienie konkretnych 
kwestii, mających związek z przedstawionym prob-
lemem, pomoże ukształtować określone wyobrażenie 
dotyczące znaczenia w treningu koszykówki, specy-
fi cznego dla tej dyscypliny sportu stanu mechanizmów 
energetycznego zabezpieczenia wysiłku – jako ważne-
go czynnika efektywności treningu na różnych etapach 
wieloletniego szkolenia. 

W związku z tym, celem głównym badań jest 
określenie struktury czynnikowej stanu systemów 
energetycznego zabezpieczenia wysiłku koszykarzy 
średniego poziomu przygotowania (etap specjalizowa-
nego bazowego przygotowania).

Materiał i metody
W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 

12 koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) o średnim po-
ziomie przygotowania sportowego (etap specjalistycz-
nego bazowego przygotowania wieloletniego szkole-
nia). Badani koszykarze byli w wieku od 19 do 22 lat.

 Badania przeprowadzono w laboratorium diag-
nostyki funkcjonalnej Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku, pod koniec okresu przygoto-
wawczego (2007 r.). 

Dla wyznaczenia wydolności beztlenowej 
(mocy maksymalnej: Wmax i Wmax·kg-1), mocy średniej: 
Wav i Wav·kg-1, pracy ogólnej: KJ∑ i J∑·kg-1, czasu osiąg-
nięcia mocy maksymalnej: TatWmax, czasu utrzymania 
mocy maksymalnej: TrecWmax a także wskaźnika spadku 
mocy: IdecW(%) zawodnicy wykonywali na ergometrie 
rowerowym 30-s Wingate Anaerobic Power Test [5]. 

Dla wyznaczenia wydolności tlenowej koszyka-
rze wykonywali na ergometrze rowerowym test o stop-
niowo zwiększanym obciążeniu do odmowy wg J. Tho-
dena [7]. Dla rejestracji HR wykorzystano “Polar Sport 
Tester”, a dla wskaźników oddechowych – system 
”Cosmed” (K 4 B-2). Podczas testowania rejestrowano 
krytyczną moc pracy (Wcr i Wcr·kg-1), wentylację płuc 
(VE), maksymalny pobór tlenu (V02max i V02max·kg-1), 
zawartość CO2 w powietrzu oddechowym (VCO2), 
wentylacyjny ekwiwalent tlenu (VE/VO2), współczyn-
nik oddechowy (RQ), a również O2 puls (VO2/HR).

Matematyczno-statystyczne opracowanie da-
nych: wyznaczenie średniej arytmetycznej (M), odchy-
lenia standardowego (SD), istotności różnic średnich 
(p), współczynnika korelacji (r), natomiast analizę 
czynnikową wykonano z zastosowaniem programu 
komputerowego do obliczeń „STATISTICA 6,0 PL”.

Wyniki badań
Kluczowym momentem w realizacji głównego 

celu badań było określenie wiodących wskaźników 
wydolności beztlenowej i tlenowej koszykarzy. W ta-
belach 1 i 2 przedstawione zostały ogólne wyniki tego 
badania. 

Tabela 1.
Średnie wielkości wskaźników wydolności beztlenowej koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) w teście Wingate 

((n=12)

Statystyka
Wskaźniki wydolności beztlenowej

Wav Wav·kg-1 KJ∑ J∑·kg-1 Wmax Wmax·kg-1 TatWmax
(s)

TrecWmax
(s) IdecW(%)

M
SD

733,7
73,2

8,44
0,53

22,34
2,23

257,5
16,0

913,4
127,1

10,51
1,07

3,86
,67

3,71
1,02

20,9
5,8

Tabela 2.
Średnie wielkości wskaźników wydolności tlenowej koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) w teście Wingate ((n=12)

Statystyka VE max
l·min-1

VO2 max
ml·min-1

VCO2 max
ml·min-1

VO2 max
ml·кg-

1·min-1

VE/ 
VO2

VE/ 
VCO2 RQ HRmax

bpm
VO2/HR
ml·bpm-1 W cr Wcr·kg-1

M
SD

156,8
20,7

3830
663

4924
689

44,0
7,3

61,2
7,0

38,3
3,0

1,78
0,14

183,4
8,2

30,4
18,4

335,4
27,1

3,87
0,47
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W związku uzyskanymi rezultatami nasuwa się 
pytanie: w jakim stopniu każdy z badanych systemów 
energetycznych organizmu badanych koszykarzy jest 
zaangażowany w zabezpieczeniu ich aktywności fi -
zycznej oraz które z badanych wskaźników mogą być 
najbardziej informacyjne dla ich charakterystyki? Od-
powiedź na to pytanie można uzyskać wykorzystując 
analizę czynnikową (Factor Analysis) jako metodę ma-
tematycznej klasyfi kacji i redukcji danych. Zastosowa-
nie tej metody pozwoliło wyodrębnić w ogólnej struk-
turze wydolności beztlenowej i tlenowej pięć głównych 
czynników, których wkład w ogólną charakterystykę 
możliwości energetycznych badanych zawodników 
wynosił 89,5% (tab.3). Zgodnie z uzyskanymi danymi, 
największy wkład w tej charakterystyce posiada pierw-
szy czynnik (23,8%), w którym największe wartości 
współczynników (0,959) ujawniły wskaźnik ogólnej 
wydolności tlenowej (VO2 max ). Taka sytuacja może sta-
nowić podstawę dla, z jednej strony umownego nazwa-
nia F1 czynnikiem ogólnej wydolności tlenowej), nato-
miast z drugiej strony przy jego charakterystyce można 
ograniczyć się w analizie tylko wskaźnikiem VO2 max.

Wkład drugiego w znaczeniu czynnika w ogól-
nej dyspersji próbki wskaźników energetycznego zabez-
pieczenia aktywności fi zycznej badanych koszykarzy 
wyniósł 21,4%. Dla niego największy wkład posiadają 
wskaźniki charakteryzujące bezwzględne możliwo-

ści beztlenowe, wśród których największe znaczenie 
współczynnika (0,948) wykazał wskaźnik bezwzględ-
nej mocy średniej w teście Wingate (Wav·kg-1). W 
związku z tym, wskaźnik ten posiada największą moc 
informacyjną w ocenie drugiego czynnika (F2), który 
umownie można nazwać jako czynnik bezwzględnej 
średniej mocy beztlenowej.

Trzeci czynnik (F3,), którego wkład w struk-
turze czynnikowej wynosi 20,8%) umownie nazwano 
czynnikiem ogólnej średniej mocy beztlenowej, po-
nieważ największą moc informacyjną (0,948) posiada 
wskaźnik Wav w teście Wingate.

W czwartym czynniku (F4), którego wkład w 
ogólnej dyspersji próbki wynosi 14,8%, najbardziej 
znaczący współczynnik uzyskał wskaźnik czasu utrzy-
mania mocy maksymalnej w teście Wingate. (0,948). 
W związku z tym dla danego czynnika wskaźnik TrecW-
max należy przyjąć za najbardziej informacyjny, a sam 
czynnik można umownie nazwać czynnikiem czasu 
utrzymania mocy maksymalnej.

W pitym czynniku (F5) najwiksze wartoci 
wspуіczynnikуw (0,818) ujawniіy wskanik O2 puls 
(VO2/HR). Ponieważ wskaźnik ten posiada najwięk-
szą moc informacyjną w ocenie tego czynnika, to jego 
umownie można oznaczyć jako czynnik tlenowej war-
tości skurczów serca.

W tabeli 4 przedstawione jest ogólne podsumo-
wanie wyników wykonanego badania.

Tabela 3. 
Struktura czynnikowa stanu systemów energetycznego zabezpieczenia aktywności fi zycznej koszykarzy zespołu 

AWFiS (Gdańsk) (n=12; tłustym drukiem są zaznaczone współczynniki, których wartość stanowi >0,70)

Wskaźniki1. Czynniki
F1 F2 F3 F4 F5

Beztlenowe

Wav 0,111 0,257 0,948 0,189 0,072
Wav⋅kg-1 0,013 0,948 0,145 0,140 -0,023
∑ KJ 0,030 0,223 0,929 0,085 0,022
J⋅kg-1 -0,101 0,903 0,117 0,300 -0,109
Wmax -0,100 0,402 0,895 -0,036 0,066

Wmax⋅kg-1 -0,215 0,873 0,376 0,058 -0,003
Tat   Wmax -0,117 -0,215 -0,509 -0,768 0,037
Trec Wmax 0,221 0,078 -0,109 0,948 0,042
T dec Wmax( -0,226 0,679 0,493 -0,024 0,129

Tlenowe

VE l·min-1 0,721 -0,434 -0,026 -0,081 -0,016
VO2 max  ml··min-1 0,959 -0,182 0,128 0,125 -0,005
VCO2 max ml·min-1 0,863 -0,284 0,190 0,187 0,070

VO2 max ml··кg-1··min-1 0,929 -0,004 -0,290 0,168 -0,037
VE/ VO2 -0,176 0,300 -0,118 0,804 0,352

VE/ VCO2 0,402 -0,517 -0,004 0,578 0,035
RQ -0,480 0,316 0,121 0,462 0,466

HRmax 0,180 -0,130 -0,400 -0,240 -0,824
VO2/HR 0,331 -0,150 -0,140 0,013 0,818

W cr 0,858 0,210 -0,159 -0,076 0,095
Wcr· kg-1 0,468 0,442 -0,747 0,024 -0,001

Wkład czynnika (%) 23,8 21,4 20,8 14,8 8,7
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Dyskusja 
Uzyskane wyniki badań wskazują na prawid-

łowość założenia o istnieniu wśród trenujących ko-
szykówkę zawodników określonej współzależności 
między efektywnością funkcjonowania różnych syste-
mów energetycznych, zachodzącej na tle nie będących 
maksymalnymi dla tych systemów parametrów. Na 
przykład w przeprowadzonych badaniach wskaźniki 
VO2max·kg-1i Wmax kg-1 (odpowiadano 44,0±7,3 ml·кg-

1··min-1 i 10,51±0,91 Wmax kg-1) okazały się istotnie 
niższe nie tylko w porównaniu z przedstawicielami 
dyscyplin sportu o ściśle beztlenowym czy tlenowym 
charakterze [1, 3, 4]. Okazały się one także niższe od 
analogicznych wskaźników charakterystycznych dla 
koszykarzy ekstraklasy [6]. 

Wyniki niniejszej pracy pozwoliły sformułować 
określenie pojęcia struktury stanu mechanizmów ener-
getycznego zabezpieczenia koszykarzy średniego po-
ziomu kwalifi kacji sportowej (etap specjalizowanego 
bazowego przygotowania) jako komponentu ich ogól-
nej i specjalnej wydolności fi zycznej. 

Wykorzystanie analizy czynnikowej otrzyma-
nych danych pozwoliło wyznaczyć dla badanej grupy 
sportowców 5 czynników, określających strukturę sta-
nu układu energetycznego. Przy tym algorytm analizy 
pozwolił określić najbardziej informacyjne dla każde-
go czynnika wskaźniki, co znacznie ograniczyło ich 
ilość dla analizy i może być podstawą dla racjonalnego 
podejścia do interpretacji badanej struktury. Na tej pod-
stawie, z jednej strony można ocenić ważność każdego 
z czynników w wykazaniu ogólnego energetycznego 
potencjału danej grupy zawodników. Z drugiej strony 
konstatować o większej ważności dla tego potencjału 
czynników, które charakteryzują wydolność beztleno-
wą, ponieważ ich sumaryczny wkład w ogólną charak-
terystykę możliwości energetycznych badanych spor-
towców wyniósł 57,0%, podczas gdy dla czynników 
wydolności tlenowej – 32,5%.

Otrzymane rezultaty należy rozpatrywać z po-
zycji ich znaczenia praktycznego i perspektywy wy-
korzystania ich w dalszych badaniach związanych z 
problemem zwiększenia efektywności treningowej i 
startowej działalności koszykarzy na różnych etapach 
wieloletniego szkolenia sportowego.

Wnioski
Wśród koszykarzy o średnim poziomie kwalifi ka-1. 
cji sportowej (etap specjalizowanego bazowego 
przygotowania) efektywność funkcjonowania tle-
nowych i beztlenowych procesów energetycznych 

zachodzi na tle nie będących maksymalnie moż-
liwych dla tych procesów parametrów. Wskaźni-
ki VO2max·кg-1 i Wmax kg-1 (odpowiednio 44,0±7,3 
ml·кg-1··min-1 i 10,51±0,91 Wmax kg-1) okazały się 
poniżej analogicznych wskaźników charaktery-
stycznych dla koszykarzy ekstraklasy.
W ogólnej strukturze wydolności beztlenowo-2. 
tlenowej wyłoniono pięć głównych czynników, 
których udział w ogólnej charakterystyce moż-
liwości energetycznych badanych zawodników 
wynosi 89,5%. Dla każdego czynnika wyznaczono 
jego udział procentowy w ogólnej charakterystyce 
struktury, następnie nadano umowne oznaczenia a 
także określono najbardziej informacyjne wskaź-
niki i odpowiadające im średnie wartości:
F• 1 – „czynnik ogólnej wydolności tlenowej”: wkład 
–23,8%, wskaźnik - VO2 max,. wartość - 13830±663 
ml·min-1;
F• 2 – „czynnik bezwzględnej średniej mocy beztle-
nowej”: wkład –21,4%, wskaźnik - Wav kg-1, war-
tość - 8,44±0,53 Wav kg-1 ;
F• 3 – „czynnik ogólnej średniej mocy beztleno-
wej: wkład –20,8%, wskaźnik - Wav, wartość - 
733,7±73,2W;
F• 4 – „czynnik czasu utrzymania mocy maksymal-
nej”: wkład –14,8%, wskaźnik - TrecWmax, wartość 
- 3,71±1,02 s;
F• 5 – „czynnik tlenowej wartości skurczów ser-
ca”: wkład –8,7%, wskaźnik - VO2/HR, wartość 
- 30,4±18,4 ml·bpm-1.
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Tabela 4.
Czynniki struktury energetycznego zabezpieczenia wysiłku koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) i ich najbardziej 

informacyjne wskaźniki (n=12)

Czynniki Wskaźniki Wartości średnie
(M±SD)

F1 - czynnik ogólnej wydolności tlenowej VO2 max (ml·min-1) 3830±663
F2 - czynnik bezwzględnej średniej mocy beztlenowej. Wav⋅kg-1 8,44±0,53
F3 -

 czynnik ogólnej średniej mocy beztlenowej Wav 733,7±73,2
F4 - czynnik czasu utrzymania mocy maksymalnej TrecWmax (s) 3,71±1,02
F5 - czynnik tlenowej wartości skurczów serca VO2/HR (ml·bpm-) 30,4±18,4


