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Annotation:
Boloban Wiktor, Skowron 
Jaroslaw, Tereszczenko Iwan, 
Zdzieszynski Andrew. Analysis of 
factors of the stable landings at 
dismounts from gymnastic shells 
and supporting jumps. Stability of 
the landing of gymnasts dismounts 
from instruments and the jumps key 
factors: sport technique, sensomo-
toric defi ne co-ordination, the control 
of the pose of the body, physical ef-
fi ciency and different. On the basis of 
the profi les of the elements of factoral 
analysis dismounts of the masters 
of sport gymnastics, we worked out 
the special programme of practices 
to development and improvement of 
landings near jumps down from gym-
nastic instruments and the students 
AWF jumps in Warsaw on practical 
occupations and competitions. Stu-
dents reached the credible effect in 
the realization stable landings in the 
pedagogical experiment..

Анотація. Болобан Віктор, Сковрон 
Ярослав, Терещенко Іван, Здзе-
шиньскі Анджей. Аналіз факторів 
стабільних приземлень при зіскоках 
з гімнастичних снарядів і опорних 
стрибків. Стійкі приземлення гімнастів 
високого класу після виконання зіскоків 
зі снарядів і опорних стрибків  у великій 
мері визначаються декількома ключо-
вими факторами, такими як спортивна 
техніка виконаної вправи, сенсомоторна 
координація, регуляція пози тіла, фізич-
на підготовленість. На основі вивчення 
структури ключових факторів, що ви-
значають стійкі приземлення гімнастів 
високого класу,  нами  розроблена спе-
ціальна програма вправ для розвитку й 
удосконалювання  стійких приземлень 
після виконання  зіскоків з гімнастичних 
снарядів і опорних стрибків студентів 
АФВ у Варшаві на практичних занят-
тях  і змаганнях. У педагогічному екс-
перименті студенти експериментальної 
групи досягли вірогідно більше високої 
якості стійких приземлень.

Болобан Виктор, Сковрон Ярослав, Те-
рещенко Иван, Здзешыньски Анджей. 
Анализ факторов стабильных призем-
лений при соскоках с гимнастических 
снарядов и опорных прыжках. Устойчи-
вые приземления гимнастов высокого клас-
са после выполнения соскоков со снаря-
дов и опорных прыжков  в большой мере 
определяются несколькими ключевыми 
факторами, такими как спортивная техника 
выполненного упражнения, сенсомотор-
ная координация, регуляция позы тела, 
физическая подготовленность. На основе 
изучения структуры ключевых факторов, 
определяющих устойчивые приземления 
гимнастов высокого класса,  нами  разрабо-
тана специальная программа упражнений 
для развития и совершенствования  устой-
чивых приземлений после выполнения  со-
скоков с гимнастических снарядов и опор-
ных прыжков студентов АФВ в Варшаве на 
практических занятиях  и соревнованиях. 
В педагогическом эксперименте студенты 
экспериментальной группы достигли досто-
верно более высокого качества устойчивых 
приземлений.
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Wstęp1

Końcowa faza zeskoków z przyrządów i skoków 
jest jednym z głównych czynników określających 
skuteczność wykonania ćwiczeń gimnastycznych i 
akrobatycznych. Lądowanie jako węzłowy element 
techniki sportowej końcowej fazy zeskoków i skoków 
w ćwiczeniach gimnastycznych studentów odgrywa 
znaczącą rolę w ocenie ostatecznej za wykonany układ, 
służy do charakterystyki psychomotorycznych jakości, 
sensomotorycznej koordynacji oraz poziomu umiejętności 
ruchowych, nawyków ruchowych wykształtowanych 
na zajęciach praktycznych. Ocena z przedmiotu 
kierunkowego, jakim jest gimnastyka, to element 
całościowego systemu edukacji studentów na zajęciach 
praktycznych. 

Cel. Ocena lądowań przy zeskokach z gimnastycznych 
przyrządów i skokach z wykorzystaniem czynnikowej 
analizy; doskonalenie skuteczności wykonania lądowań 
na podstawie specjalnych programów ćwiczeń.

Hipotezy. 1. Skuteczność lądowań przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach jest uwarunkowana 
następującymi wiodącymi czynnikami: technika ćwiczeń 
sportowych, sensomotoryczna koordynacja, regulacja 
pozy ciała, sprawność fi zyczna, mechaniczne uderzenie 
o podłoże. 

2. Specjalne programy ćwiczeń opracowane przez 

1 © Bołoban W., Skowron Ja., 
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nas są w stanie spowodować podniesienie poziomu 
skutecznych lądowań przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach studentów AWF Warszawa na 
podstawie doskonalenia nawyków ruchowych, rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji, regulacji pozy ciała oraz 
przygotowania fi zycznego ćwiczących.

Pytania badawcze. 1. Jakie czynniki określają 
lądowania stabilne przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach? 2. Jaki jest poziom 
opanowania lądowań skutecznych przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach na zajęciach 
praktycznych i zawodach studentów AWF Warszawa? 3. 
Czy specjalne programy ćwiczeń przez nas opracowane 
mają pozytywny wpływ na skuteczność lądowań przy 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach na 
zajęciach praktycznych i zawodach studentów AWF 
Warszawa?

 Materiał, metody i techniki badań
W badaniach wzięło udział 25 gimnastyków klasy 

I, mistrzowskiej i mistrzowskiej międzynarodowej 
reprezentujących Polskę i Ukrainę (1997–2005 r.). W 2007 
roku badaniu poddano grupę 80 studentów pierwszego roku, 
natomiast w roku akademickim 2008/2009 - 59 studentów 
(grupa eksperymentalna 30 osób, grupa kontrolna 29 
osób). Badania techniką grup równoległych. Przy doborze 
grup podstawowymi kryteriami były: zbliżony poziom 
(nieistotne różnice statystyczne) rozwoju podstawowych 
zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych; analogiczny 
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poziom umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych 
wykonania ćwiczeń gimnastycznych. Grupy jednorodne 
(t<2, p>0,05). Średni wiek 19,16 roku.

Metody badań. Sondaż diagnostyczny, eksperyment 
pedagogiczny, ocena ekspertów. Techniki badań: 
analiza literatury, obserwacja, wideo analiza ćwiczeń 
gimnastycznych w tym końcowej fazy zeskoków z 
przyrządów gimnastycznych, testy motoryczne jako 
techniki badań pedagogicznych, analiza protokołów 
badań, komisja sędziów sportowych, statystyka.

Wyniki
Czynniki stabilnych lądowań
Na podstawie badań ruchów w końcowej fazie 

zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków z 
wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, 
metody oceny ekspertów (n = 10 sędziów sportowych klasy 
krajowej i międzynarodowej) oraz wideo analizy ruchów 
wyodrębniono następujące parametry zabezpieczające 
stabilne lądowania gimnastyków:

kąt wylotu ciała przy wykonywaniu zeskoków i • 
skoków
kąt obrotu ciała na wznoszącej części trajektorii lotu• 
wysokość podniesienia ogólnego środka ciężkości ciała • 
(OŚC) nad warunkowym poziomem
czas wznoszącej części trajektorii lotu, czas opadającej • 
części trajektorii lotu
ogólny czas lotu (od oderwania się od przyrządu lub • 
stołu do kontaktu z podłożem)
prędkości i przyspieszenia rąk, nóg, OŚC ciała• 
kąty stawowe: podudzia – uda, uda – tułowia, tułowia • 
– ramion
czas zgrupowania, rozgrupowania w zeskokach i • 
skokach typu salto
poza ciała rozruchowa w czasie kontaktu z przyrządem, • 
podłożem
multiplikacja póz ciała w locie• 
przygotowanie techniczne („szkoła ruchów”, ćwiczenia • 
bazowe, węzłowe elementy końcowej fazy zeskoków i 
skoków, startowe przygotowanie techniczne)
sprawność fi zyczna• 
stabilność i wrażliwość układu przedsionkowego• 
wzrokowy system sensorowy (kontrola wzrokowa • 
ruchu)
orientacja przestrzenno-czasowa• 
statyczna stabilność ciała• 
dynamiczna stabilność ciała• 
statodynamiczna stabilność ciała• 
trudność układów ćwiczeń• 
kinestetyczne różnicowanie ruchów na podłożu i w • 
locie
struktura przyrządów gimnastycznych• 
ranga zawodów• 
mechaniczne uderzenie ciała sportowca o podłoże przy • 
lądowaniach
resorowość stóp, amortyzacja ruchów na podłożu, • 
kinestetyczne czucie stawów skokowych
wysokość ciała, masa ciała.• 

Matematyczna analiza wskaźników parametrów 
wykonania końcowej fazy zeskoków z przyrządów 
gimnastycznych i skoków dała możliwość ustalenia 

pięciu czynników określających lądowania stabilne. 
Podstawą systematyzacji parametrów do czynników jest 
teoria sterowania ruchami (Bernsztejn 1991; Płatonow 
1997; Hannaford 1998), teoria regulacji pozy ciała 
człowieka (Gurfi nkel, Koc, Szyk 1965; Błaszczyk 2004), 
metodologia pomiaru, analizy i oceny sensomotorycznej 
koordynacji jako podstawy przygotowania technicznego 
sportowców (Bołoban 2005, 2006).

W tekście podano wyniki czynnikowej analizy 
i współczynniki korelacji wskaźników parametrów 
wykonania końcowej fazy zeskoków i skoków (jakość 
wykonania w punktach) i wskaźników parametrów 
wykonania końcowej fazy zeskoków i skoków (wskaźniki 
biomechanicznej analizy ruchów) oraz wagę czynnikową 
w strukturze procesu lądowania.

Czynnik 1 – „technika sportowa” – ma czynnikową 
wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków z przyrządów 
gimnastycznych i skoków przy lądowaniach stabilnych 
17,3% - 23,8% (X  = 20,5%). Składowymi parametrami 
są: kąt wylotu ciała przy wykonaniu zeskoków i skoków (r 
= 0,911); kąt obrotu ciała na wznoszącej części trajektorii 
lotu (0,910); wysokość podniesienia ogólnego środka 
ciężkości ciała nad warunkowym poziomem (0,890); czas 
wznoszącej części trajektorii lotu, czas opadającej części 
trajektorii lotu (0,840); prędkości i przyspieszenia rąk, 
nóg, OŚC ciała (0,817); kąty stawowe: podudzie – udo, 
udo – tułów, tułów – ramiona (0,809); ogólny czas lotu 
(0,797); czas zgrupowania i rozgrupowania w zeskokach 
i skokach typu salto (0,727); przygotowanie techniczne 
(0,719). 

Czynnik 2 – „sensomotoryczna koordynacja” – 
ma czynnikową wagę w strukturze końcowej fazy 
zeskoków i skoków przy lądowaniach stabilnych 13,1% 
- 17,9% (X   = 15,5%). Składowymi parametrami są: 
stabilność i wrażliwość układu przedsionkowego (0,805); 
kinestetyczne różnicowanie ruchów na podłożu i w 
locie (0,790); multiplikacja póz ciała (0,790); kontrola 
wzrokowa za ruchem (0,733); orientacja przestrzenno-
czasowa (0,723).

Czynnik 3 – „regulacja pozy ciała” – ma czynnikową 
wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków i skoków 
przy lądowaniach stabilnych 12,4% - 15,6% (X   = 
14,0%). Składowymi parametrami są: statyczna 
stabilność ciała (0,850); dynamiczna stabilność ciała 
(0,850); statodynamiczna stabilność ciała (0,847); poza 
rozruchowa ciała (0,829); multiplikacja póz (0,811); 
dynamiczna postawa ciała przy lądowaniu (0,720); 
pozycje stóp na podłożu (0,692). 

Czynnik 4 – „mechaniczne uderzenie o podłoże” – ma 
czynnikową wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków 
i skoków przy lądowaniach stabilnych 9,5% - 13% (
X   = 11,2%). Składowymi parametrami są: trudność 
zeskoków i skoków (0,920); wysokość podniesienia OŚC 
ciała (0,890); resorowość stóp (0,877); kinestetyczne 
czucie stawów skokowych (0,818); amortyzacja ruchu na 
podłoże (0,745); struktura przyrządów gimnastycznych 
(0,706); wysokość ciała (0,670), masa ciała (0,500).

Czynnik 5 – „sprawność fi zyczna” – ma czynnikową 
wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków i skoków 
przy lądowaniach stabilnych 10% - 12% (X   = 11%). 
Składowymi parametrami są: wytrzymałość specjalna 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

207

(0,744); siła mięśniowa (0,700); zwinność (0,700); 
koordynacja ruchów (0,683); gibkość (0,577); szybkość 
(0,540); skoczność (0,520).

Materiały czynnikowej analizy zgodny z badaniami 
[2, 3, 8, 9]. 

W zależności od trudności zeskoku czy skoku oraz 
poziomu mistrzostwa sportowego globalna waga pięciu 
czynników jest w granicach 62,3% - 82,3% (X   = 72,2%). 
Dyspersja w granicach 60% - 80% jest wiarygodna (P < 0,05 
– P < 0,01). Faktycznie pięć czynników określa lądowanie 
stabilne zawodników klasy I, mistrzowskiej, mistrzowskiej 
międzynarodowej przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach. Wielkość pozostałych 
parametrów branych pod uwagę w lądowaniach stabilnych 
wynosi X   = 27,8%, ryc. 1.

W największym stopniu są uruchamiane parametry 
przy skokach (82%), zeskokach z drążka (79%) i 
zeskokach z kółek (77,5%), ćwiczeń wolnych (77%). W 
mniejszym – przy zeskokach z poręczy (71%) i koniu z 
łękami (62%).

W wyniku oceny ekspertów wysoki udział i 
kierowniczą rolę w lądowaniach stabilnych odgrywają 
następujące parametry (ryc. 2, tabela 1).

Pierwsze miejsce w strukturze stabilnych lądowań 
odgrywa trudność wykonywanych zeskoków z 
przyrządów gimnastycznych i skoków (ranking 12 pkt.). 
Drugie miejsce w strukturze stabilnych lądowań należy do 
parametru kąta wylotu ciała przy wykonywaniu zeskoków 
z przyrządów gimnastycznych i skoków (14 pkt.). 
Kolejny, trzeci parametr struktury stabilnych lądowań 
to kąt obrotu ciała na wznoszącej części trajektorii lotu 
(24 pkt.). Pierwszych pięć parametrów struktury lądowań 
stabilnych eksperci oddają technicznemu przygotowaniu. 
Następne parametry struktury lądowań stabilnych odnoszą 
się do sensomotorycznej koordynacji jako podstawy 
technicznego przygotowania gimnastyków (parametry 
6, 7 i 8), odpowiednio 48, 55 i 57 pkt., stabilności i 
wrażliwości układu przedsionkowego, pozy i położenia 
ciała, koordynacji ruchów i dynamicznej pozycji w locie 
charakteryzującej obraz zeskoku i skoku. Statodynamiczna 
stabilność ciała ma 57 pkt. i 9 miejsce. Regulacja pozy 
ciała w locie i na podłożu odzwierciedlają techniczne 
efekty sterowania ruchami w procesie planowania pozycji 
ciała w końcowej fazie zeskoków i skoków. Na 10. pozycji 
jest sprawność fi zyczna (67 pkt.). Inne parametry podane 
razem (pozycja 11 – 83 pkt.). Czynnik mechanicznego 
uderzenia o podłoże przy zeskokach z przyrządów i 
skokach nie jest podany oddzielnie, a znajduje się w 
innych pozycjach (Np. w  4, 10 oraz  11).

W 2007 roku przeprowadzono badania wstępne w 
Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawe, 
mające za cel ocenę jakości wykonania lądowań, jako 
węzłowego elementu techniki sportowej końcowej fazy 
układów ćwiczeń studentów przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach na zajęciach praktycznych i 
zawodach AWF w Warszawie. Wyniki badań przedstawione 
w artykule [15]. Jakie główne wnioski z badań 2007 
roku? Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim jest 
gimnastyka, to element całościowego systemu edukacji 
studentów na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki 
poziom umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych 

oraz opanowania ćwiczeń gimnastycznych osiągnęli 
studenci.  Podsumowując wyniki uzyskane z analizy 
lądowań studentów na zawodach I roku przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach  stwierdziliśmy, że 
nawyki ruchowe w wykonywaniu stabilnych lądowań są 
jeszcze nie wykształcone. Na ogólną liczbę 240 lądowań 
aż 183, czyli 76,25% było nie ustanych. Świadczy to 
o słabym opanowaniu techniki sportowej zeskoków 
i skoków oraz o niezbyt wysokim poziomie rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji studentów. Trzeba też 
wziąć pod uwagę, że stabilność lądowania wiąże się ze 
specyfi ką poszczególnych przyrządów. Lądowań ustanych 
było: ćwiczenia wolne - 27,5%, skok przez skrzynię 
- 1,25%, zeskoki z poręczy - 61,8%, zeskoki z drążka - 
0%. 3. Aby podnieść poziom skutecznego wykonywania 
lądowań jako węzłowego elementu techniki sportowej 
końcowej fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych 
i skoków, należało opracować nowe technologie 
specjalnego technicznego przygotowania studentów ( Np. 
Specjalny Program ćwiczeń).

 
Wpływ programów specjalnych ćwiczeń na 

skuteczność lądowań
Na podstawie badań własnych oraz analizy literatury ( 

Tereszczenko 1988; Karniewicz, Kochanowicz, Sawczyn 
1996; Smoliewskij, Gawierdowskij 1999; Tereszczenko, 
Mistułowa 1999; Bołoban, Mistułova, Todosko 1999; 
Starosta 2003; Bołoban 2006; Skowron, Zdzieszyński, 
Bołoban 2008 [16]) opracowaliśmy Specjalny Program 
ćwiczeń doskonalenia techniki sportowej końcowej fazy 
zeskoków z przyrządów i skoków przy wykonywaniu 
lądowań stabilnych przez studentów na zajęciach z 
gimnastyki (tabela 2). Końcowa faza zeskoków z 
przyrządów i skoków jest jednym z głównych czynników 
określających skuteczność wykonywania ćwiczeń 
gimnastycznych i akrobatycznych. Lądowanie jest 
węzłowym elementem techniki sportowej końcowej fazy 
zeskoków i skoków, który określa w znacznym stopniu 
wynik sportowy gimnastyków wyczynowych; tą samą 
rolę odgrywają również w układach wykonywanych 
przez studentów na zajęciach praktycznych. Z badań 
przeprowadzonych na studentach AWF w Warszawie 
wynika, że nie mają oni wykształconych nawyków 
ruchowych do wykonywania stabilnych lądowań, słabo 
opanowali technikę sportową zeskoków i skoków oraz 
wykazują niski poziom sensomotorycznej koordynacji. 
Te wszystkie czynniki składają się na dużą liczbę lądowań 
nie ustanych. Świadczy to o potrzebie zwrócenia większej 
uwagi na problem skuteczności prawidłowych lądowań.

Specjalny Program ćwiczeń jest przeznaczony 
dla studentów I roku AWF w  Warszawie. Zestawy 
ćwiczeń mają swoje cele, tekstowe opisy, reglamentację, 
wskazówki metodyczne. Realizacja zestawów ćwiczeń 
przez grupę eksperymentalną odbyła się na każdej z 
pięćdziesięciu godzin zajęć programowych z gimnastyki, 
gdzie studenci wykonają od dwóch do trzech ćwiczeń 
z każdego zestawu w rozgrzewce oraz części głównej. 
Grupa kontrolna realizuje na zajęciach program AWF w 
Warszawie z gimnastyki dla I roku w sposób tradycyjny 
przy zachowaniu identycznej do grupy eksperymentalnej 
objętości pracy w nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych. 
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Tabela 1. 
Opinia rankingowa grupy ekspertów oceniających miejsce parametrów lądowań stabilnych w strukturze końcowej 
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków. Niższy ranking – wyższa rola „uczestnictwa” parametru w 
lądowaniach stabilnych. Parametry: 1 – trudność zeskoków i skoków, 2 – kąt wylotu ciała, 3 – kąt obrotu ciała na 
wznoszącej części trajektorii lotu, 4 – wysokość podniesienia OŚC ciała, 5 – czas wznoszącej i opadającej części 
trajektorii lotu,  6 – stabilność i wrażliwość układu przedsionkowego, 7 – multiplikacja póz ciała, 8 – orientacja 

przestrzenno – czasowa, 9 – statodynamiczna stabilność ciała, 10 – sprawność fi zyczna, 11 – inne parametry
Eksperci (n = 10)  Suma   Para- 

metry  1   2   3   4  5  6   7  8   9   10  rankingów  
1  1   1  1   3  1  1   1  1   1  1  
2  2   1  1   1  1  1   2  1   2  2  
3  1   3  2   3  2  3   1  2   3  4  
4  2   1  5   4  6  4   3  7   1  3  
5  5   5  3   4  1  6   6  5   5  1  
6  4   5  6   2  1  7   9  6   2  6  
7  7   4  5   3  2  7   8  7   7  5  
8  8   5  1   7  4  6   8  3   7  8  
9  7   3  8   8  5  7   8  4   6  1  

10   9  7   2  1   10   10   5   7   7   9  
11   10   9  7   10   10   10   9  9   5  4  

 12  
 14  
 24  
 36  
 41  
 48  
 55  
 57  
 57  
 67  
 83  

Pozostałe parametry  
21%  27%  

Czynnik 2 
16%  Czynnik 5  

11%  
Czynnik 3  Czynnik 4 

11%  14%  

Czynnik 1  

Czynnik 1 – technika sportowa,  Czynnik 2 – sensomotoryczna koordynacja,  Czynnik 3 – regulacja pozy ciała,  
Czynnik 4 – mechaniczne uderzenie  o podłoze,  Czynnik 5 – sprawnosc fi zyczna  
Ryc. 1. Czynnikowa waga ladowań stabilnych w strukturze końcowej fazy zeskoków z przyrzadów gimnastycznych i  

skoków (n = 25) 
Suma rankingów miejsc (liczba)

90  
83  

80  

70  67  

60  55       57       57  

50  48  

41  
40  36  

30  
24  

20  12      14 

10  

0  
1          2          3        4          5         6          7         8          9         10     11  

Ryc. 2. Podstawowe parametry ladowań stabilnych końcowej fazy zeskoków z przyrzadów gimnastycznych i 
skoków zgodnie z ocena ekspertów (n = 10). Nizszy ranking - wyzsza rola «uczestnictwa» parametru w skutecznym  

sterowaniu ruchami gimnastyków

Parametry

1 – trudnosc zeskoków i 
skoków,  
2 – kat wylotu ciała,  
3 – kat obrotu ciała na 
wznoszacej czesci trajektorii 
lotu, 
4 – wysokosc podniesienia 
OSC ciała, 
5 – czas wznoszacej i 
opadajacej czesci trajektorii 
lotu,  
6 – stabilnosc i wrazliwosc 
układu przedsionkowego,  
7 – multiplikacja póz ciała,  
8 – orientacja  przestrzenno – 
czasowa, 
9 – statodynamiczna 
stabilnosc ciała,  
10 – sprawnosc fi zyczna,  
11 – inne parametry  
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Obydwie grupy odbywają zajęcia na sali gimnastycznej 
numer pięć.

Algorytm opracowania i eksperymentalnego 
uzasadnienia zestawu ćwiczeń specjalnych do rozwoju 
i doskonalenia sterowania ruchami przy wykonywaniu 
przez studentów zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 
skoków do osiągnięcia stabilnych lądowań przedstawiono 
w tabeli 3.

Procedury osiągania celów. Do realizacji Specjalnego 
Programu ćwiczeń wykorzystano następujące elementy 
dydaktyczne: zasady nauczania (świadomości i 
aktywności, poglądowości, stopniowania trudności, 
systematyczności, indywidualizacji zadań); metody 
nauczania (analityczna, syntetyczna, kompleksowa, 
słowna, poglądowa, programowa, startowa); formy 
prowadzenia zajęć (zabawowa, ścisła, zadaniowa); zajęcia 
indywidualne i grupowe; środki prowadzenia zajęć (tak 
dobrać ćwiczenia, sprzęt sportowy, aby dostosować 
aktualny stan ćwiczącego i jego możliwości indywidualne, 
umiejętności ruchowe, poziom sensomotoryki do 
osiągnięcia najlepszych rezultatów w wykonywanych 
zadaniach).

Ewolucja zestawu ćwiczeń. Jej celem jest sprawdzenie 
poziomu zrealizowania założeń i postawionych celów 
programu. Powinna wnieść dokładne wskazania do 
dalszej pracy edukatora.

Osiągnięcia studentów po realizacji programu: dobre 
umiejętności i nawyki ruchowe wykonania lądowań przy 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach oraz 
podwyższenie jakości wykonania ćwiczeń gimnastycznych 
z programu AWF w Warszawie.

Plan realizacji ćwiczeń z zestawu ćwiczeń 
specjalnych do rozwoju i doskonalenia sterowania 
ruchami przy wykonywaniu przez studentów AWF 
zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków na 
zajęciach I i II semestru z gimnastyki: w październiku 
2008 roku w AWF Warszawa rozpoczął się eksperyment 
pedagogiczny mający na celu podniesienie poziomu 
skutecznego wykonywania lądowań jako węzłowego 
elementu techniki sportowej końcowej fazy zeskoków 
z przyrządów gimnastycznych i skoków. Aby osiągnąć 
stabilne lądowania grupa eksperymentalna przez cały rok 
akademicki 2008/2009 wykonywała ćwiczenia z zestawu 
ćwiczeń specjalnych do rozwoju i doskonalenia sterowania 
ruchami przy wykonywaniu przez studentów AWF w 
Warszawie zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 
skoków. Sprawdzianem praktycznym dla studentów I 
roku z grup eksperymentalnej i kontrolnej pod względem 
wykształcenia nawyków ruchowych do wykonywania 
stabilnych lądowań, opanowania techniki sportowej 
zeskoków i skoków oraz poziomu sensomotorycznej 
koordynacji były zawody gimnastyczne przeprowadzone 
w maju 2009 r. W zawodach badaniu poddano 59 
studentów biorących udział w eksperymencie w tym 
30 z grupy eksperymentalnej i 29 z grupy kontrolnej.  
Zawody odbyły się w czwórboju (ćwiczenia wolne, 
skok przez skrzynię, ćwiczenia na poręczach i ćwiczenia 
na drążku). Maksymalna ocena wynosiła 10 pkt. za 
konkurencję. Ocena zawierała trudność wykonywanego 
układu i skoku oraz potrącenia za błędy wykonania. 
Maksymalne potrącenie przy nieustanym lądowaniu 

z upadkiem wynosiło 0,5 pkt. Metody i techniki badań 
były analogiczne z badaniami z 2007 roku. Studenci z 
badanych grup wykonali na zawodach 236 lądowań po 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach.

Wyniki charakteryzujące lądowania studentów w 
4 konkurencjach wieloboju na zawodach z gimnastyki 
( maj 2009) dla grupy eksperymentalnej i kontrolnej 
przedstawiono w tabeli 4 i na ryc. 3

Średnia ocena w jednej z czterech konkurencji w grupie 
eksperymentalnej wynosiła 8,0 pkt., średnie potrącenie 
za lądowanie wynosiło 0,1 pkt. W grupie kontrolnej 
średnia ocena wynosiła 7,7 pkt., a potrącenie za błąd przy 
lądowaniu wynosiło 0,3 pkt. Wartości uzyskane w grupie 
kontrolnej świadczą o niedostatecznym przygotowaniu 
studentów do wykonywania poprawnych lądowań. W 
tabeli 5 i na rycinie 4 podano charakterystykę procentową 
osobliwości lądowań ustanych.

W grupie eksperymentalnej stwierdzono aż 46,4% 
lądowań prawidłowych jeśli chodzi o położenie ciała i 
42,8% lądowań z prawidłową pozycją stóp. Nieprawidłowa 
technika wykonania ćwiczeń akrobatycznych, 
skoków przez skrzynię i zeskoków z poręczy i drążka 
(nieprawidłowa postawa ciała na podłożu i w locie; 
nieodpowiednie kąty stawowe uda – tułów, tułów – ramie 
i in.; nie odpowiednia amplituda ruchów; zaburzone 
tempo – rytm; nadmierne napięcia mięśniowe; przeskoki, 
przebiegnięcia, upadki i in.) były głównymi przyczynami 
lądowań nieustanych (tabela 6., ryc. 5).

Największym błędem technicznym przy lądowaniu 
zarówno w grupie kontrolnej, jak i eksperymentalnej 
okazał się przeskok (31% i 38,9%).

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń 
akrobatycznych – ćwiczenia wolne. Studenci wykonywali 
układ ćwiczeń wolnych na ścieżce akrobatycznej. Układ 
kończył się saltem lub przerzutem w przód. Lądowanie 
tych elementów było poddawane analizie. W grupie 
eksperymentalnej 50% studentów kończyło układ saltem i 
50% studentów przerzutem w przód. W grupie kontrolnej 
35% - saltem i 65% - przerzutem w przód. Średnia ocena za 
układ w grupie eksperymentalnej wynosiła 7,85 punktu, a 
potrącenie za błąd przy lądowaniu 0,15 punktu. W grupie 
kontrolnej wartości te wynosiły odpowiednio: 7,6 punktu 
i 0,3 punktu. W grupie eksperymentalnej 73,3% lądowań 
po elemencie akrobatycznym było ustanych, w grupie 
kontrolnej tylko 24,1% (ryc. 6). Największym błędem 
przy lądowaniu ustanym w grupie kontrolnej, jeśli chodzi 
o położenie ciała był przysiad – 42,8%, a jeśli chodzi 
o położenie stóp to 57,1% studentów miało szeroko 
rozstawione stopy (ryc. 7). W grupie eksperymentalnej 
prawidłowe położenie ciała i rąk miało 40,9% studentów, 
a prawidłowe ułożenie stóp – 36,4% (ryc. 7). Cztery 
upadki stanowiły 50% lądowań nieustanych w grupie 
eksperymentalnej, a osiem upadków w grupie kontrolnej 
stanowi 36,4% lądowań (ryc. 8)

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu skoku 
przez skrzynię. Przez skrzynię studenci wykonywali 
skoki rozkroczne (grupa eksperymentalna 77% skoków, 
grupa kontrolna – 79%) oraz skoki przerzutem w przód 
(grupa eksperymentalna 23% skoków, grupa kontrolna 
– 21%). Średnia ocena w tej konkurencji dla grupy 
eksperymentalnej wynosiła 8,4 punktu, a potrącenie za 
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Tabela 2. 
Specjalny Program Ćwiczeń do rozwoju i doskonalenia stabilnych (ustanych) lądowań przy zeskokach 

z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie.

RODZAJ ZESTAWU REGLAMENTACJA WSKAZÓWKI METODYCZNE

ZESTAW 1. – SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
Cel. Przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków student powinien być dobrze przygotowa-
ny sprawnościowo, aby skutecznie sterować ruchami w locie oraz na podłożu przy stabilnych lądowaniach. Rozwijać 

i udoskonalać siłę mięśniową, szybkość, skoczność, gibkość studentów poprzez ćwiczenia specjalne dla tułowia, 
kończyn dolnych i górnych, które są niezbędne do skutecznych lądowań przy zeskokach z przyrządów i skokach.

1.1 Skłony tułowia w przód z jednoczesnymi 
skrętami tułowia 10 x 2

Ćwiczący siedzi na koźle, stopy 
zaczepione o drabinki

1.2 Ze zwisu tyłem na drabinkach wznosy nóg 
w przód 10 x 2

5 powtórzeń o nogach prostych i 5 
powtórzeń o nogach ugiętych

1.3 5 skoków na odległość 1,5 m każdy z 
odbicia obunóż 1 x 10

Zamach ramion przodem w górę, z 
krótkotrwałym stabilnym lądowaniem

1.4 Skłony tułowia w tył z jednoczesnymi 
skrętami tułowia 10 x 2

Ćwiczący leży przodem na koźle, stopy 
zaczepione o drabinki

1.5 Z podporu leżąc przodem ugięcia i 
wyprosty ramion 10 x 3 W podporze ramiona proste

1.6 Zeskok ze skrzyni, odbicie obunóż i 
wyskok na skrzynię 4 x 5

Z 2 części skrzyni na 1 część skrzyni, 
nogi i tułów sprężysto-usztywnione

1.7 Wspinanie na linę 5 m x 3 Z pomocą nóg, wykonać zgodnie z 
techniką

1.8 Z podporu ugięcia i wyprosty ramion na 
poręczach 8 x 2 Tułów wyprostowany

1.9 Ćwiczenia kontrolne:
- skok w dal z miejsca
- z podporu leżąc przodem odbicia z 
ramion i klaśnięcia w dłonie
- z leżenia tyłem (ramiona w górze) siady 
równoważne z dotknięciem dłońmi do stóp

na odległość
20 sek.
20 sek.

Koordynacja zamachu ramion z odbi-
ciem nogami
Ilość powtórzeń
Nogi wyprostowane, kąt tułów – uda 
mniej niż 90 stopni, ilość powtórzeń

ZESTAW 2. – RÓWNOWAGA CIAŁA
Cel. Kształtowanie nawyków ruchowych statycznej oraz dynamicznej równowagi ciała u studentów, jako podstawa 

skutecznego wykonywania prawidłowych lądowań przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach.

2.1 Układ ćwiczeń kształtujących równowagę 
ciała na ławeczce gimnastycznej
PW, pozycja zasadnicza, ramiona w bok
- skłon tułowia w przód
- wyprost tułowia
- skłon głowy w tył
- wyprost głowy
- skręt tułowia w lewo
- wyprost tułowia
- skręt tułowia w prawo
- wyprost tułowia
- skłon tułowia w lewo
- wyprost tułowia
- skłon tułowia w prawo
- wyprost tułowia
- ugięcie nóg z opustem ramion w dół do 
przysiadu podpartego
- wyprost nóg ze wznosem ramion w bok
- półprzysiad
- wyprost nóg

1 x 3

Ćwiczący stoi bokiem na ławeczce i 
wykonuje układ w rytmie 1 ruch w 
1 sekundę, układ ukierunkowany na 
rozwój i doskonalenie dynamicznej 
równowagi ciała, technika wykonania 
układu zgodna z regułami techniki 
wykonywania ćwiczeń gimnastyki; 
wykonanie również z oczami 
zamkniętymi

2.2 Układ ćwiczeń kształtujących równowagę 
ciała na równoważni 1 x 3

Ćwiczący stoi bokiem na równoważni, 
wykonanie jw. (2.1)
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2.3 Ćwiczenie dwójkowe – dolny siedzi na 
skrzyni, górny wchodzi na uda dolnego

1 x 7

Ćwiczący przodem do siebie, chwyt 
rąk skrzyżny, próby wstawania dolnego 
ze skrzyni do półprzysiadu, utrzymać 
równowagę przez 5 sek., następnie 
ćwiczący zamieniają się miejscami

2.4 Ćwiczenie dwójkowe – dolny siedzi na 
skrzyni, górny wchodzi na uda dolnego

1 x 7

Górny tyłem do dolnego, dolny trzyma 
górnego za uda, próby wstawania 
dolnego ze skrzyni do półprzysiadu, 
utrzymać równowagę przez 5 sek., 
następnie ćwiczący zamieniają się 
miejscami

2.5 Ćwiczenie dwójkowe – chód wzdłuż 
drabinek, górny stoi na barkach dolnego

2 x 20 m.

Górny może podpierać się ręką o 
drabinki, pierwsze próby wchodzenia 
na barki dolnego można wykonywać 
w siadzie klęcznym, a dalej bez 
podpierania, ćwiczący zamieniają się 
miejscami

2.6 Marsz przodem po ławeczkach 
gimnastycznych

4 x 4

4 ławeczki ustawione w kwadrat, 2 
razy przejście z oczami otwartymi, 
2 razy z zamkniętymi, tempo 
zróżnicowane

2.7 Marsz tyłem po ławeczkach 
gimnastycznych

4 x 4

4 ławeczki ustawione w kwadrat, 2 
razy przejście z oczami otwartymi, 2 
razy z zamkniętymi (na końcach ławek 
podawać sygnał ćwiczącemu)

2.8 Zabawa – wymijanie partnera na ławeczce 
gimnastycznej

4 x 8

Ćwiczący idą z końców ławki przodem 
do siebie i próbują się wyminąć bez 
dotykania nogami podłoża, z oczami 
otwartymi i zamkniętymi

2.9 Próba zepchnięcia partnera z ławeczki
1 x 6

Ćwiczący przodem do siebie, 
przepychają się ramionami

2.10 Ćwiczenie kontrolne: próba Birjuk
5 – 7 powtórzeń

Stanie pionowe na palcach  ze złączo-
nymi stopami, RR w górze  i zamknięte 
oczy. Utrzymać jak najdłużej

ZESTAW 3. – ORIENTACJA PRZESTRZENNA
Cel. Rozwój i doskonalenie układu przedsionkowego do orientacji przestrzennej 

u studentów poprzez wykonywanie ćwiczeń w locie oraz na podłożu.
3.1 Skłony głowy w przód, w tył, w lewo, w 

prawo w postawie zasadniczej i marszu
Po 4 w każdą 

stronę x 3
Z oczami otwartymi i zamkniętymi

3.2 Krążenia głowy w postawie zasadniczej i 
w marszu 16 x 2

W lewo i w prawo, oczy otwarte i 
zamknięte

3.3 Trzy przewroty w przód zakończone 
wyskokiem w górę i lądowaniem 3 x 7

Wyskok z zamachem ramion przodem 
w górę i stabilne lądowanie

3.4 Przewrót w przód, wyskok w górę z ½ 
obrotu do przysiadu podpartego i przewrót 
w tył, wyskok w górę i stabilne lądowanie

1 x 5

W wyskoku ramiona w górze, ciało 
wyprostowane, stabilne lądowanie (do 
półprzysiadu)

3.5 Marsze po trampolinie 1 x 5 Dookoła trampoliny
3.6 Skoki obunóż dookoła trampoliny

1 x 10
5 razy nogi złączone, 5 razy nogi w 
rozkroku

3.7 Wyskoki na trampolinie zakończone 
stabilnym lądowaniem 8 x 5

W wyskoku sylwetka wyprostowana, 
ramiona w górze; sterowana 
amortyzacja NN przy lądowaniu

3.8 Z postawy na trampolinie wyskoki do 
siadu i powrót do postawy 5 x 5

W siadzie nogi wyprostowane, w locie 
ćwiczący patrzy w przód
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3.9 Ćwiczenie kontrolne: wyskok po 1-2 odbi-
ciach, obrót  360o z lądowaniem w miejscu 
odbicia (ramiona w bok) na trampolinie

1 x 2

Próbę można wykonać tylko dwukrot-
nie, skala ocen za wykonanie:
0 pkt. – brak wykonania
1 – 3 pkt. – wykonanie próby za dru-
gim razem, obrót tylko o ok. 90o z du-
żym błędem przy lądowaniu (upadek)
4 – 5 pkt. – wykonanie próby za 
drugim razem, obrót tylko o ok. 180o z 
dużym błędem przy lądowaniu (zato-
czenie się)
6 – 7 pkt. – wykonanie próby za drugim 
razem, obrót o ok. 270o z błędem przy 
lądowaniu (zachwianie równowagi)
8 – 9 pkt. – niepełny obrót o 360o, 
ustane lądowanie
10 pkt. – pełny obrót o 360o, ustane 
lądowanie, próba wykonana za pierw-
szym razem

ZESTAW 4. – WSPÓŁDZIAŁANIE Z PODŁOŻEM
Cel. Nauczanie studentów współdziałania mechanicznego z podłożem przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów 

gimnastycznych i skoków.
4.1 Zeskok z wysokości 1 i 1,5 m

1 x 5

Ćwiczący skacze ze skrzyni, w czasie 
wyskoku pozycja wyprostowana, 
ramiona w górę i w bok, lądowanie 
na materacu (h = 30 cm); półprzysiad, 
sprężystość, amortyzacja.

4.2 Zeskok z wysokości 2 m

1 x 5

Ćwiczący skacze z platformy 
zaczepionej na drabinkach, w czasie 
wyskoku pozycja wyprostowana, 
ramiona w górę i w bok, lądowanie na 
materacu (h = 30 cm) ; półprzysiad, 
sprężystość, amortyzacja.

4.3 Wyskok kuczny i lądowanie 1 x 5 Z ławeczki gimnastycznej
4.4 Wyskok z rozkrokiem do poziomki i 

lądowanie 1 x 5 Ze skrzyni gimnastycznej

4.5 Wyskok z ½ obrotu i lądowanie przodem 
do zeskoku 1 x 5 Ze skrzyni gimnastycznej

4.6 Wyskok z ½ obrotu i lądowanie tyłem do 
zeskoku 1 x 5

Ze skrzyni gimnastycznej

4.7 Wyskok z obrotem o 360o z wysokości 1 m 
i lądowanie 1 x 5 Ze skrzyni gimnastycznej

4.8 Ćwiczenie kontrolne: z wysokości 2 m 
zeskok do celu (koło o średnicy 40 cm) ze 
stabilnym lądowaniem

Wyskok z zamachem ramion w 
górę, pozycja prosta, lądowanie do 
półprzysiadu; skala ocen:
10 pkt. – lądowanie stabilne
- 1 pkt – mały krok przy lądowaniu
- 2 pkt. – duży krok przy lądowaniu
- 5 pkt. – upadek

ZESTAW 5. – NAUCZANIE SPORTOWEJ TECHNIKI LĄDOWAŃ
Cel. Nauczyć sportowej techniki stabilnych lądowań przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów gimnastycznych 

i skoków.
5.1 Przyjmowanie pozycji stóp w różnych 

wariantach oraz pozycji nóg, tułowia i 
ramion 1 x 32

Prawidłowa pozycja lądowania, 
pięty złączone, (stopy równolegle na 
szerokości stopy, półprzysiad z RR w 
górę w skos)

5.2 Przyjmowanie prawidłowej pozycji 
lądowania 1 x 16

1, 2, 3 – fi ksacja pozycji, 4 - wyprost 
do postawy zasadniczej, wykonanie z 
oczami otwartymi i zamkniętymi

5.3 Skoki, stabilne i prawidłowe lądowania w 
półprzysiadzie z przeskokami: w przód, do 
tyłu, w lewo i w prawo

1 x 32

Oczy zamknięte i otwarte, wymach 
ramion i ich utrzymanie w bok w 
pozycji półprzysiadu, amortyzacja nóg
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5.4 Skok z rozbiegu z odbicia z jednej nogi, 
lądowanie na dwie nogi

1 x 10

Skok wykonać z akcentowaniem 
w górę i w przód, przy odbiciu 
wykonać zamach ramion, w locie ciało 
wyprostowane, nogi razem, ramiona w 
górę i w bok, lądowanie stabilne

5.5 Skok z rozbiegu z odbicia obunóż, 
lądowanie na dwie nogi 1 x 10

W trakcie skoku korygować pozycję 
ciała za pomocą tułowia i ramion, 
stabilne lądowanie

5.6 Skok na skrzynię do przysiadu podpartego 
i zeskok w głąb

1 x 6

Początek zeskoku – wyskok w 
górę w przód, w locie pozycja ciała 
wyprostowana, ramiona w górę w 
bok, przy lądowaniu ciało sprężysto-
usztywnione,  prawidłowe stabilne 
lądowanie

5.7 Wyskoki i obrotami:
- wyskok z ¼ obrotu 
- wyskok z ½ obrotu
- wyskok z ¾ obrotu
- wyskok z pełnym obrotem

4 x 8

Wykonywać ćwiczenie w lewo i w 
prawo, obrót ciała w górnej fazie 
wyskoku. Prawidłowe stabilne 
lądowanie.

5.8 W przednim zamachu zeskok z kółek, w 
tylnym zamachu zeskok z kółek 2 x 8

5 razy w przednim zamachu, 5 razy 
w tylnym, prawidłowe, stabilne 
lądowanie.

5.9 Zeskok z drążka w przednim zamachu, 
zeskok z drążka w tylnym zamachu 2 x 10

5 razy w przednim zamachu, 5 razy w 
tylnym, prawidłowe stabilne lądowanie

5.10 Ze zwisu na drążku lądowanie 1 x 5 Półprzysiad, ramiona w bok
5.11 Ćwiczenie kontrolne: zeskok podmykiem z 

drążka z lądowaniem
Ocena lądowania

Tabela 3. 
Algorytm wykorzystania zestawu ćwiczeń do rozwoju i doskonalenia lądowań przy zeskokach 

z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie

Numer
zajęć

Numery ćwiczeń
zestaw I zestaw II zestaw III zestaw IV zestaw V

sprawność 
fi zyczna

równowaga 
ciała

orientacja 
przestrzenna

współdziałanie z 
podłożem

nauczanie sportowej 
techniki lądowań

1. 1.1 1.4 2.6 2.8 3.1 3.2 4.1 4.3 5.1 5.2
2. 1.2 1.3 2.7 2.9 3.1 3.3 4.2 4.4 5.1 5.3
3. 1.5 1.6 2.3 2.5 3.2 3.4 4.1 4.4 5.2 5.3
4. 1.7 1.4 2.4 2.5 3.1 3.5 4.2 4.3 5.1 5.4
5. 1.8 1.2 2.1 3.2 3.6 4.1 4.5 5.2 5.5
6. 1.1 1.5 2.2 3.3 3.5 4.2 4.6 5.4 5.5
7. 1.3 1.8 2.3 2.6 3.4 3.6 4.3 4.7 5.3 5.4
8. 1.6 1.7 2.4 2.7 3.3 3.7 4.4 4.5 5.5 5.6
9. 1.4 1.1 2.8 2.5 3.4 3.8 4.5 4.6 5.6 5.7
10. 1.3 1.2 2.9 2.5 3.5 3.7 4.6 4.7 5.7 5.8
11. 1.6 1.5 2.1 3.6 3.8 4.2 4.3 5.8 5.9
12. 1.4 1.7 2.2 3.7 3.8 4.6 4.7 5.9 5.10
13. 1.2 1.8 2.3 2.8 3.1 3.2 4.1 4.3 5.6 5.10
14. 1.5 1.1 2.4 2.9 3.1 3.3 4.2 4.4 5.7 5.9
15. 1.8 1.3 2.6 2.5 3.2 3.4 4.1 4.4 5.8 5.10
16. 1.7 1.6 2.7 2.5 3.1 3.5 4.2 4.3 5.1 5.2
17. 1.1 1.4 2.1 3.2 3.6 4.1 4.5 5.3 5.4
18. 1.2 1.3 2.2 3.3 3.5 4.2 4.6 5.5 5.6
19. 1.5 1.6 2.3 2.4 3.4 3.6 4.3 4.7 5.7 5.8
20. 1.7 1.4 2.6 2.7 3.3 3.7 4.4 4.5 5.9 5.10
21. 1.8 1.2 2.8 2.9 3.4 3.8 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3
22. 1.1 1.5 2.2 2.3 3.5 3.7 4.6 4.7 5.4 5.5 5.6
23. 1.3 1.8 2.1 2.4 3.6 3.8 4.4 4.5 5.7 5.8 5.9
24. 1.6 1.7 2.1 2.2 3.7 3.8 4.6 4.7 5.7 5.10
25. 1.9 2.10 3.9 4.8 5.11
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Tabela 4. 
Ogólna charakterystyka lądowań w czterech konkurencjach wieloboju gimnastycznego studentów AWF w 

Warszawie (grupa eksperymentalna n = 120 lądowań, grupa kontrolna n = 116 lądowań).Zawody z gimnastyki 
(maj 2009)

liczba lądowań/grypa lądowania ustane (%) lądowania nie ustane (%)

eksperymentalna 120
kontrolna 116

70
25

30
75

Tabela 5. 
Charakterystyka lądowań ustanych ( położenie ciała, położenie stóp) przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych 

i skokach studentów AWF w Warszawie  (grupa eksperymentalna n = 84 lądowania, grupa kontrolna n = 29 
lądowań)

Grupy
Położenie ciała Położenie stóp

przysiad półprzysiad stanie pra-
widłowe pięty razem stopy sze-

roko
stopy pra-
widłowo

eksperymentalna
kontrolna 

22,6%
27,6%

31%
44,8%

46,4%
27,6%

20,2%
20,7%

37%
44,8%

42,8%
34,5%

Ryc. 4. Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań ustanych - położenie ciała i położenie 
stóp przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie (grupa 

eksperymentalna n = 84 lądowania, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 3 Ogólna charakterystyka lądowań w 4 konkurencjach wieloboju gimnastycznego studentów AWF w 
Warszawie (grupa eksperymentalna n = 120 lądowań, grupa kontrolna n = 116 lądowań)

46,4%  50%  44,8%  44,8%  42,8%  45%  
37,0%  40%  

34,5%  31,0%  35%  
27,6%  27,6%  30%  

22,6%  25%  20,2%20,7%  
20%  
15%  
10%  

5%  
0%  

przys iad       półprzys iad         stanie 
prawidłowe

piety razem     stopy szeroko stanie 
prawidłowe

grupa eksperymentalna   grupa kontrolna  

75%  80%  
70%  

70%  

60%  

50%  

40%  
30%  

25%  30%  

20%  

10%  

0%  
ustane                                          nieustane  

grupa eksperymentalna

grupa kontrolna  
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Tabela 6.
Charakterystyka procentowa lądowań nieustanych przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 36 lądowań, grupa kontrolna n = 87 lądowań)

Grupa Mały krok Duży krok Przeskok Przebiegnięcie Upadek

eksperymentalna
kontrolna

13,9%
6,9%

11,1%
15%

38,9%
31%

22,2%
24,1%

13,9%
23%

Ryc. 5. Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań nieustanych przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna 

n = 36 lądowań, grupa kontrolna n = 87 lądowań)

błąd przy lądowaniu 0,1 punktu. W grupie kontrolnej 
odpowiednio: 7,9 punktu i 0,3 punktu. W grupie 
eksperymentalnej 60% lądowań przy wykonaniu skoków 
przez skrzynię było ustanych, w grupie kontrolnej tylko 
13,8% (ryc. 9). W grupie eksperymentalnej 50% lądowań 
ustanych było prawidłowych pod względem położenia 
ciała i 55,5% pod względem ułożenia stóp (ryc. 10). Jeśli 
chodzi o lądowania nieustane, największym błędem w obu 
grupach były przeskoki - 51,3% w grupie eksperymentalnej 
i 36% w grupie kontrolnej (ryc. 11). W grupie kontrolnej 
nastąpiły 4 upadki przy lądowaniach, co stanowiło 16% 
lądowań nieustanych dla tej grupy (ryc. 11)

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków 
z poręczy. Układy na poręczach studenci kończyli 
następującymi zeskokami. Grupa eksperymentalna: 
zeskok odwrotny - 50% zeskoków, zeskok odwrotny 
z ½ obrotu – 30% zeskoków i zeskok zawrotny – 20% 
zeskoków. Grupa kontrolna: zeskok odwrotny - 55% 
zeskoków, zeskok odwrotny z ½ obrotu – 31% zeskoków 
i zeskok zawrotny – 14% zeskoków. Średnia ocena 
za układ na poręczach w grupie eksperymentalnej 
wynosiła 7,9 punktu, a w grupie kontrolnej – 7,8 punktu. 
Średnie potrącenie za błąd przy lądowaniu w grupie 
eksperymentalnej wynosiło 0,05 punktu, a w grupie 
kontrolnej – 0,2 punktu. W grupie eksperymentalnej 90% 

zeskoków z poręczy było ustanych, w grupie kontrolnej 
– 51,7% (ryc. 12). W grupie eksperymentalnej 55,6% 
lądowań ustanych charakteryzowało się prawidłowym 
ułożeniem ciała i 51,9% prawidłowym ułożeniem stóp 
(ryc. 13). Przy lądowaniach nieustanych największym 
procentowo błędem był duży krok: grupa eksperymentalna 
– 33,3%, grupa kontrolna – 35,7% (ryc. 14). W grupie 
kontrolnej nastąpiły trzy upadki, co stanowiło 21,4% 
zeskoków nieustanych (ryc. 14).

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu 
zeskoków z drążka. Układ ćwiczeń na drążku studenci 
grupy eksperymentalnej kończyli zeskokiem podmykiem 
- 50%, zeskokiem podmykiem z ½ obrotu – 33% oraz 
zeskokiem podmykiem nastopowym – 17%. Średnia 
ocena tej grupy wynosiła 7,85 punktu, a średnie potrącenie 
za lądowanie wynosiło 0,1 punktu. W grupie kontrolnej 
powyższe wartości wynosiły: zeskok podmykiem - 
69%, zeskok podmykiem z ½ obrotu – 21% oraz zeskok 
podmykiem nastopowy – 10%. Średnia ocena tej grupy 
- 7,7 punktu, a średnie potrącenie za lądowanie - 0,3 
punktu. W grupie eksperymentalnej 56,7% zeskoków z 
drążka było ustanych, a w grupie kontrolnej -10,3% (ryc. 
15). 66,6% lądowań ustanych w grupie kontrolnej i 35,3% 
w grupie eksperymentalnej nastąpiło do półprzysiadu 
(ryc. 16). Największym procentowym błędem zarówno w 

45%  
38,9%  40%  

35%  31,0%  
30%  

24,1%  23,0%  22,2%  25%  

20%  
15,0%  13,9%  13,9%  15%  11,1%  

10%  6,9%  

5%  

0%  
mały krok duzy krok przeskok przebiegniecie         upadek  

grupa eksperymentalna                   grupa kontrolna  



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

216

Ryc. 6. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez studentów AWF w 
Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30, grupa kontrolna n = 29)

Ryc.  7.  Położenie ciała i położenie stóp ustanych lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych 
przez studentów AWF w Warszawie  (grupa eksperymentalna n = 22, grupa kontrolna n = 7)

Ryc. 8. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 8 lądowań, grupa kontrolna n = 22 lądowań)

75,9%  73,3%  

26,7%  24,1%  

80%  
70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  
ustane                                                      nieustane  

grupa eksperymentalna      grupa kontrolna  

57,1%  60%  

50%  
42,8%  

40,9%  40,9%  
40%  36,4%  

31,8%  
28,6%  28,6%   28,6%  27,3%  30%  

22,7%  

20%  
14,3%  

10%  

0%  
przysiad półprzysiad stanie 

prawidłowe  
piety razem     stopy szeroko      stanie 

prawidłowe  

grupa eksperymentalna           grupa kontrolna  

50,0%  

36,4%  

25,0%  
22,7%   22,7%  

12,5%                  12,5%  
9,1%   9,1%  

0,0%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  
mały krok duzy krok przeskok          przebiegniecie upadek  

grupa eksperymentalna     grupa kontrolna
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Ryc. 11. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu skoku przez skrzynię przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 12 lądowań, grupa kontrolna = 25 lądowań)

Ryc. 9. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu skoków przez skrzynię przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30 lądowań, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 10. Położenie ciała i położenie stóp ustanych lądowań przy wykonywaniu skoku przez skrzynię przez 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 18 lądowań, grupa kontrolna n = 4 lądowań)

86,2%  

60,0%  

40,0%  

13,8%  

100%  
90%  

80%  

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  
ustane                                                                 nieustane  

grupa eksperymentalna      grupa_kontrolna  

60%  55,5%  

50,0%  50,0%  50,0%  
50%  

40%  

27,8%  27,8%  30%  25,0%  25,0%         25,0% 25,0%  
22,2%  

16,7%  20%  

10%  

0%  
piety razem     stopy szeroko      stanie 

prawidłowe  
przysiad        półprzysiad           stanie 

prawidłowe  
grupa eksperymentalna       grupa kontrolna  

70%  

58,3%  60%  

50%  

40%  36,0%  
32,0%  

30%  25,0%  

16,7%  20%  16,0%  
12,0%  

10%  4,0%  
0,0% 0,0% 

0%  
mały krok duzy krok       przeskok     przebiegniecie upadek  

grupa eksperymentalna        grupa kontrolna  
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Ryc. 14. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu zeskoków z poręczy przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 3 lądowania, grupa kontrolna = 14 lądowań)

Ryc. 12. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków z poręczy gimnastycznych przez 
studentów AWF Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30 lądowań, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 13. Położenie ciała i położenie stóp ustanych lądowań przy wykonywaniu zeskoku z poręczy przez 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 27 lądowań, grupa kontrolna n = 15 lądowań)

90,0%  

51,7%  48,3%  
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Ryc. 16. Położenie ciała i położenie stóp przy ustanych lądowaniach, przy wykonywaniu zeskoków z drążka 
przez studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 17 lądowań, grupa kontrolna n = 3 lądowań)

Ryc. 15. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoku z drążka przez studentów AWF w 
Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30 lądowań, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 17. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu zeskoków z drążka przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 13 lądowań, grupa kontrolna = 26 lądowań)
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eksperymentu pedagogicznego. Studenci z grupy 
eksperymentalnej zdecydowanie lepiej opanowali 
technikę sportową zeskoków i skoków, mieli też wyższy 
poziom sensomotorycznej koordynacji oraz skuteczniej 
wykształcili nawyki ruchowe do stabilnych lądowań w 
porównaniu z grupą kontrolną (t >2, p < 0,05).
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grupie eksperymentalnej – 38,5%, jak i kontrolnej – 42,3% 
przy lądowaniach nieustanych z drążka był przeskok 
(ryc. 17). W grupie eksperymentalnej jeden student 
zakończył zeskok upadkiem, a w grupie kontrolnej było 
ich 5, co stanowiło 19,2% zeskoków nieustanych na tym 
przyrządzie (ryc. 17).

Wnioski
Matematyczna analiza wskaźników parametrów 1. 
wykonania końcowej fazy zeskoków z przyrządów 
gimnastycznych i skoków dała możliwość ustalenia 
pięciu czynników określających lądowania stabilne: 
czynnik 1 – „technika sportowa” (20,5%), czynnik 2 
– „sensomotoryczna koordynacja”( 15,5%), czynnik 
3 – „regulacja pozy ciała”( 14,0%), czynnik 4 – 
„mechaniczne uderzenie o podłoże”(11,2%), czynnik 
5 – „sprawność fi zyczna”(11,0%). W zależności od 
trudności zeskoku, czy skoku oraz poziomu mistrzostwa 
sportowego globalna waga pięciu czynników jest w 
granicach 62,3 – 82,3 % (X  = 72,2%).
Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim jest 2. 
gimnastyka, to element systemu edukacji studentów 
na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki poziom 
umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych oraz 
opanowania ćwiczeń gimnastycznych osiągnęli 
studenci. 
Podsumowując wyniki uzyskane z analizy lądowań 3. 
studentów 1 roku AWF w Warszawie na zawodach 
2007 r., przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych 
i skokach, należy stwierdzić, że nawyki ruchowe 
w wykonywaniu stabilnych lądowań są jeszcze 
niewykształcone. Na ogólną liczbę 240 lądowań 
aż 183 (76,0%) było nieustanych. Świadczy to o 
słabym opanowaniu techniki sportowej zeskoków 
i skoków oraz niezbyt wysokim poziomie rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji studentów. Trzeba też 
wziąć pod uwagę, że stabilność lądowań wiąże się 
ze specyfi ką poszczególnych przyrządów. Lądowań 
ustanych było: ćwiczenia wolne – 27,5%, skok przez 
skrzynię – 1,25%, zeskoki z poręczy – 61,8%, zeskoki 
z drążku – 0,0%.
Aby podnieść poziom skutecznego wykonania lądowań 4. 
jako węzłowego elementu techniki sportowej końcowej 
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 
skoków studentów AWF w Warszawie, należało 
opracować nowe technologie specjalnego technicznego 
przygotowania (Specjalny Program Ćwiczeń). 
Poziom skutecznego wykonywania lądowań jako 5. 
węzłowego elementu techniki sportowej końcowej 
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków 
grupy eksperymentalnej był wiarygodnie wyższy 
od poziomu grupy kontrolnej. Na ogólną liczbę 120 
lądowań w grupie eksperymentalnej 70% lądowań 
było ustanych, a na 116 lądowań w grupie kontrolnej 
– 25%. 
Wyniki uzyskane przez grupę eksperymentalną, która 6. 
przez cały rok akademicki 2008 / 2009 korzystała 
z Specjalnego Programu Ćwiczeń do rozwoju i 
doskonalenia sterowania ruchami przy wykonywaniu 
przez studentów AWF w Warszawie zeskoków z 
przyrządów gimnastycznych i skoków pozwalają mówić 
o wiarygodnie pozytywnym wyniku przeprowadzonego 




