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Wstęp. 1

Osiągnięcie wysokiego wyniku współzawodnictwa w 
sportach gimnastycznych możliwe jest poprzez stosowanie 
efektywnej a także efektownej formy wykonania ćwiczeń 
stanowiących treść układów prezentowanych podczas 
zawodów [3,5,7,14,18-21]. Zatem optymalna technika 
wykonania ćwiczeń, stanowiących ogniwa układu wraz 
z elementami łączącymi je w całość, powinna być celem 
nadrzędnym w szkoleniu gimnastyków, akrobatów, 
zawodniczek gimnastyki artystycznej [4,5,8,9,14,15,19]. 
Technika wykonania opiera się na prawach biomechaniki 
ruchu [1,2,3,5,7,8,9,15], fizjologii ludzkiego organizmu 
i osobowościowych predyspozycjach psychicznych 
[1,2,6,13]. Te elementy są najczęściej eksponowane w 
definicjach techniki wykonania w ujęciu różnych autorów 
tych definicji.

Poziom technicznego wykonania ćwiczeń ma ścisły 
związek z predyspozycjami w funkcjonowaniu organizmu 
w zakresie współdziałania zmysłu i umysłu, określany 
mianem sensomotoryki [1,2,6,13,16]. Te predyspozycje 
stanowią dynamiczny potencjał, w oparciu o który powinna 
być kształtowana technika wykonania poszczególnych 
ćwiczeń. Tempo procesów adaptacyjnych organizmu 
zawodnika uzależnione jest od jego genotypu oraz od 
bodźców jakie daje mu środowisko, w tym głównie 
proces treningowy. Trening jest bowiem podstawowym 
stymulatorem rozwoju sportowego zawodnika. Środkami 
do rozwijania potencjału ruchowego, których działanie 
przejawia się lepszym funkcjonowaniem organizmu są 
ćwiczenia [3,7,8,12,15,17,18,19]. Przepływ informacji 
o treści zastosowanych ćwiczeń odbywa się kanałami od 
zmysłów człowieka do mózgu, stanowiącego główną część 
układu nerwowego. Są one tam generowane i przetwarzane 
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dając w rezultacie lepszą korekcję ruchów, zgodną z 
ideą danego ćwiczenia [1,2,13,16]. Ażeby skutecznie i 
perspektywicznie nauczać techniki wykonania ćwiczeń 
występujących w akrobatycznych skokach na ścieżce, 
należy mieć na względzie makro i mikrometodyczne 
uwarunkowania przebiegu procesu treningowego, 
polegające między innymi na odpowiedniej kolejności 
wprowadzania ćwiczeń do toku nauczania (ujęcie 
makro) oraz na stosowaniu do każdego z nich ćwiczeń 
przygotowawczych, pomocniczych, także specjalnych, 
których rodzaj i ilość powinny mieć związek z poziomem 
sprawności szkolonych osób (ujęcie mikro). 

Cel. Optymalizowanie modelu makrometodyki 
nauczania ćwiczeń akrobatycznych w skokach 
akrobatycznych na ścieżce.

Hipoteza. Szkoleniowcy dążąc do szybkich efektów 
treningowych, mogą pomijać nauczanie niektórych 
ćwiczeń, co w konsekwencji, na dalszych etapach 
szkolenia zawodnika, może utrudniać proces nauczania – 
uczenia się techniki wykonania innych ćwiczeń z zakresu 
tej konkurencji, bądź też powodować powstawanie 
trudnych do wyeliminowania tzw. „przyruchów”. 

Pytania badawcze. 1) Które ćwiczenia z rejestru są 
podstawowymi w skokach akrobatycznych na ścieżce? 
2) Jak przedstawiają się obszary dyskusyjne specjalistów 
w makrometodyce nauczania ćwiczeń akrobatycznych w 
skokach na ścieżce?

Metody badań. W badaniu wykorzystano jedną z technik 
badań operacyjnych a mianowicie metodę CPM (Critical 
Path Method), w Polsce zaadoptowaną do potrzeb kultury 
fizycznej przez profesora Jaczynowskiego [ 11 ] oraz metodę 
sondażu diagnostycznego i metodę oceny ekspertów.

Materiał badań. Przy realizacji tematu przebadano 
trenerów polskich i ukraińskich. Trenerzy ukraińscy 
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zostali zapoznani z charakterem badań podczas 
Międzynarodowego Pucharu Polski w Akrobatyce 
Sportowej 18-21.09.2004 r. w Białej Podlaskiej. 
Otrzymali wówczas nieuporządkowany rejestr ćwiczeń z 
zadaniem ułożenia ich w kolejności uważanej przez nich 
za najlepszą. Badaniem objęto wówczas 10 Trenerów 
Ukrainy ze stażem pracy od 15 do 40 lat. Trenerzy polscy 
otrzymali rejestry podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Akrobatyce Sportowej 6-7.05.2005 r. 
w Białej Podlaskiej. Badaniem objęto 16 trenerów: 
3 trenerów klasy mistrzowskiej, 5 trenerów klasy I, 5 
trenerów klasy II oraz 3 instruktorów. 

Wyniki badań. Realizując metodykę nauczania 
poszczególnych ćwiczeń stanowiących treść szkolenia 
technicznego w skokach na ścieżce powinno się 
zachowywać typową strukturę drogi postępowania. 
Na początku tej długotrwałej [4] drogi stosowane są 
ćwiczenia przygotowawcze, mające na celu głównie 
podnoszenie na wyższy poziom zdolności kondycyjnych 
i koordynacyjnych, stanowiących bazę wyjściową w 
nauczaniu konkretnego ćwiczenia, czy też zestawu 
ćwiczeń o podobnej strukturze ruchu. Kolejne ogniwo w 
strukturze treści jakie powinni realizować szkoleniowcy 
stanowią ćwiczenia pomocnicze. Celem nadrzędnym, tej 
jak najbardziej twórczej części metodyki, jest stopniowe 
zbliżanie się do wzorca nauczanego aktu ruchowego. 
Stopniowanie polega na wprowadzaniu na początku 
ćwiczeń łatwiejszych, w uproszczonych (dogodnych) 
warunkach a następnie, krok po kroku, zbliżaniu się do 
wykształcenia umiejętności wykonania tegoż ćwiczenia 
w typowych warunkach, zgodnych z wymogami. Podczas 
wykonywania ćwiczeń pomocniczych zawodnik jest 

bodźcowany szeregiem informacji o danym ruchu, 
docierających poprzez zmysły do mózgu, będącego 
podstawową częścią centralnego układu nerwowego, 
który to układ kieruje adaptacją organizmu do konkretnego 
celu ruchowego [2,13,16]. Przykładowo wykonując 
proste ćwiczenia jakimi są przetoczenia w przód i w tył, 
stosowane na początku drogi metodycznej, przy nauczaniu 
dużej grupy strukturalnej ćwiczeń zawierających 
przewrót w przód lub w tył, salto w przód lub w tył można 
wyróżnić następujące typy bodźców doświadczanych 
przez szkolone osoby, które podano w tab. 1. 

W wyniku mikrometodyki, stosowanej w nauczaniu 
danego ćwiczenia, można mówić o mikroprzystosowaniu 
struktur organizmu do konkretnego ćwiczenia. 
Mikroprzystosowanie przechodzi w makro w momencie 
kiedy szkolona osoba potrafi wykonać coraz większą ilość 
ćwiczeń jednoprofilowych, czy z różnych strukturalnych 
grup [4]. Ważne jest aby nie stosować tu nagłych 
„skoków” w treściach nauczania np. po opanowaniu 
przewrotu w przód nauczać podwójnego salta w przód, 
bowiem struktura współdziałania zmysłów i centralnego 
układu nerwowego nie jest jeszcze do tego gotowa. Tak 
prowadzony proces nauczania ćwiczeń jest niecelowy, 
prowadzi do frustracji zawodnika, który nie potrafi 
sprostać stawianym mu wymaganiom, utrwala złe nawyki, 
które w przyszłości trudno będzie wyeliminować. 

Wszystkie zależności makrometodyczne między 
ćwiczeniami występującymi w akrobatycznych skokach 
na ścieżce (przed weryfikacją) pokazano w tab. 2. 
Tabela składa się z czterech kolumn: 1- zawiera liczbę 
porządkową ćwiczenia, 2 – nazwę ćwiczenia, 3 – 
ćwiczenia bezpośrednio poprzedzające dane ćwiczenie, 

Tabela. 1. 
Bodźce ze środowiska zewnętrznego odbierane przez zmysły człowieka w trakcie wykonywania przykładowych 

ćwiczeń poprzedzających salto w przód i salto w tył – przetoczenia, przewroty. Źródło: badania własne

Element wykonywany Typ bodźców
Przetoczenia1. 
Przewroty2. 

a) wzrokowe :
pokaz ćwiczenia– 
tempo zmiany obrazu elementów konstrukcyjnych sali gimnastycznej– 

b) słuchowe:
informacje płynące ze strony szkoleniowca o tym , czy właściwie – 
wykonywane jest dane ćwiczenie i co należy poprawić w następnym 
powtórzeniu

c) dotykowe:
przemieszczanie się strefy kontaktu ćwiczącego z podłożem (materac, plansza – 
ćwiczeń wolnych)
odczuwalne większe opory powietrza przy przyspieszeniu ruchu głową– 

d) propriocepcja:
informacje z proprioreceptorów umieszczonych w przyczepach mięśni i na – 
powierzchniach stawowych rejestrowane w charakterystycznym ułożeniu 
skłonu głowy w przód, kontaktu kończyn górnych i dolnych oraz z położenia 
ciała w maksymalnym zgrupowaniu

e) analizator przedsionkowy:
przemieszczający się płyn otolitowy w kanałach półkolistych zwłaszcza w – 
strzałkowym półkolistym kanaliku westybularnego analizatora uruchamia 
receptory znajdujące się w ściankach kanałów nieustannie wysyłając 
informacje do centralnego układu nerwowego o położeniu ciała ( stopnia 
zaburzenia równowagi) i następuje korekcja ruchu pozwalająca zachować 
równowagę dynamiczną
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4 – ćwiczenia bezpośrednio następujące po danym 
ćwiczeniu.

Zarejestrowano 111 ćwiczeń będących przedmiotem 
badań. Są to te ćwiczenia, które odnotowano na drodze 
analizy piśmiennictwa metodycznego, programów 
klasyfikacyjnych, różnego rodzaju systematyk 
ćwiczeń stosowanych w akrobatycznych skokach na 
ścieżce [3,8,14,15,18,19,20,21]. Na tym etapie badań 
najważniejszą czynnością było udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: Jakie ćwiczenia z całego zbioru należy wykonać 
bezpośrednio przed danym ćwiczeniem oraz jakie można 
realizować bezpośrednio po nim? Przykładowe zależności 
w wybranych ćwiczeniach przedstawiono poniżej. 

Salto kuczne w przód (ćw. nr 11) powinno być 
poprzedzone ćwiczeniami 71, 16 i 15, którymi są: skok 
lotny do przewrotu w przód, wychwyt z głowy i przerzut 
w przód z odbicia obunóż. Bezpośrednio po opanowaniu 
salta kucznego w przód, zawodnik może wykonać 
następujące ćwiczenia: salto kuczne w przód i łącznie 
salto kuczne w przód, wyskok z 1/2 obrotem i łącznie 
przewrót w przód, salto łamane w przód, salto machowe 
w przód, twist, podwójne salto kuczne w przód.

Inny przykład to ćwiczenie 41 (potrójne salto kuczne 
w tył). W makrometodyce powinno być ono poprzedzone 
ćwiczeniem 37 (podwójne salto kuczne w tył) a bezpośrednio 

po tym ćwiczeniu można nauczać: potrójne salto w tył w 
pozycji łamanej, potrójne salto kuczne w tył w pierwszym 
obrót o 360o, poczwórne salto kuczne w tył. 

Wszystkie zależności przedstawione w tab. 2 obrazuje 
ryc. 1, stanowiąca sieciowy model makrometodyki 
(przed weryfikacją), gdzie pokazano, że nie ma ona 
charakteru liniowego a liniowo rozgałęziony. Cyfry nad 
liniami oznaczają ćwiczenia z rejestru a kierunek strzałki 
wskazuje na coraz trudniejsze ćwiczenia w danych 
grupach strukturalnych. Podstawowe grupy ćwiczeń 
wykonywanych w konkurencji skoki na ścieżce to te, 
zawierające wolne przewroty i przerzuty w tył i w przód. 
Wzrost skali trudności w tych grupach następuje poprzez 
zwiększanie ilości obrotów wokół poprzecznej osi ciała 
(salt), połączony z obrotami wokół podłużnej osi ciała – 
w pozycjach: kucznej, łamanej oraz o tułowiu prostym. 
Znaczenie tych ćwiczeń, w przedstawionym modelu 
makrometodyki (tab.2; ryc.1) oznaczonych numerami 
11 (salto kuczne w przód) i 18 (salto kuczne w tył), jest 
uwidocznione, ponieważ są wyraźne rozgałęzienia sieci 
w tych miejscach. Świadczą one o ważności rzeczonych 
ćwiczeń w perspektywicznym szkoleniu sportowca w 
tej konkurencji (tab. 4; ryc.2), ale też w licznych innych 
konkurencjach sportu gimnastycznego, np. w zeskoku z 
przyrządu [5,9]. 

Tabela 2. 
Zależności makrometodyczne między ćwiczeniami w akrobatycznych skokach na ścieżce (przed weryfikacją) 

Lp. Nazwa ćwiczenia
Ćwiczenia 

bezpośrednio 
poprzedzające

Ćwiczenia 
bezpośrednio 
następujące

1. Z rozbiegu podskok tempowy „falset”. 6 76
2. Rundak 3, 14 18,81
3. Przerzut bokiem 76 79,77,2,78,65,73
4. Przejście przerzutem w przód jednonóż - 5,14
5. Przejście przerzutem w przód obunóż 4 15
6. Z naskoku przewrót w przód 100 1,16,1165,71,74
7. Przejście przerzutem w tył jednonóż - 8,9
8. Przejście przerzutem w tył obunóż 7 9
9. Przerzut w tył z miejsca 8,75 10,18,80,19,81
10. Przerzut w tył po rundaku 9 18,20,81,13
11. Salto kuczne w przód 71,16,15 27,82,74,12,78,82,101
12. Salto łamane w przód 11,6 21,13,28
13. Salto proste w przód 12,14,10 22,26,29
14. Przerzut w przód z odbicia jednonóż 4,76 2,15,18,13,78
15. Przerzut w przód z odbicia obunóż 14,5 83,11
16. Wychwyt z głowy 6,71 84,11
17. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 100 18,72
18. Salto kuczne w tył 75,80,2,9,10,14 23,32,37,19,107
19. Salto łamane w tył 18 38,20
20. Salto proste w tył 19 24,39
21. Salto łamane w przód z 1/2 obrotem 12 25
22. Salto proste w przód z 1/2 obrotem 13 26
23. Salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 18 32
24. Salto proste w tył z 1/2 obrotem 20 34
25. Salto łamane w przód z 1/1 obrotem 21 30
26. Salto proste w przód z 1/1 obrotem 22,13 31
27. Podwójne salto kuczne w przód 11 61,85,91
28. Podwójne salto łamane w przód 12 58
29 Podwójne salto proste w przód 13 54
30. Salto łamane w przód z 3/2 obrotu 25 -
31. Salto proste w przód z 3/2 obrotu 26 40
32. Salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 23,18 33
33. Salto w półzgrupowaniu w tył z 1/1 obrotem 32 35
34. Salto proste w tył z 1/1 obrotem 24 36
35. Salto w półzgrupowaniu w tył z 2/1 obrotami 33 -
36. Salto proste w tył z 3/2 obrotu 34 42
37. Podwójne salto kuczne w tył 18 41,62,110,111
38. Podwójne salto łamane w tył 19 86
39. Podwójne salto proste w tył 20 46,87,93
40. Salto proste w przód z 2/1 obrotami 31 52
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41. Potrójne salto kuczne w tył 37 88,64,93
42. Salto proste w tył z 2/1 obrotami 36 43
43. Salto proste w tył z 5/2 obrotu 42 44
44. Salto proste w tył z 3/1 obrotami 43 45
45. Salto proste w tył z 4/1 obrotami 44 -
46. Podwójne salto proste w tył z 1/2 obrotem 39 47
47. Podwójne salto proste w tył z 1/1 obrotem 46 48
48. Podwójne salto proste w tył z 3/2 obrotu 47 49
49. Podwójne salto proste w tył z 2/1 obrotami 48 50
50. Podwójne salto proste w tył z 5/2 obrotu 49 51
51. Podwójne salto proste w tył z 3/1 obrotami 50 89
52. Salto proste w przód z 5/2 obrotu 40 53
53. Salto proste w przód z 3/1 obrotami 52 -
54. Podwójne salto proste w przód z 1/2 obrotem 29 55
55. Podwójne salto proste w przód z 1/1 obrotem 54 56
56. Podwójne salto proste w przód z 3/2 obrotu 55 57
57. Podwójne salto proste w przód z 2/1 obrotami 56 90
58. Podwójne salto łamane w przód z 1/2 obrotem 28 59
59. Podwójne salto łamane w przód z 1/1 obrotem 58 -
60. Podwójne salto kuczne w przód z 1/1 obrotem 91 -
61. Potrójne salto kuczne w przód 27 92
62. Podwójne salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 37 63
63. Podwójne salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 62 88
64. Poczwórne salto kuczne w tył 41,93 -
65. Salto kuczne bokiem 3,6,70 66,96
66. Salto łamane bokiem 65,77 67
67. Salto proste bokiem 66,73 68
68.  Salto proste bokiem z 1/4 obrotem 67 -
69. Przewrót w tył przez stanie na ramionach 72 75
70. Przewrót w bok - 65
71. Skok lotny do przewrotu w przód 6 11,16
72. Z postawy przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do 

przysiadu podpartego 17 69
73. Przerzut bokiem na jednym ramieniu 3 67
74. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót w przód 6,11 101
75. Korbet 69 9,18
76. Falset z miejsca 1 14,3
77. Przerzuty bokiem łaczone 3 66,67
78. Salto machowe w przód 3,14,11 103,104
79. Przerzut bokiem z 1/4 obrotu do lądowania naprzemiannóż i 

przerzut w tył lub seria w/w elementów 3 -
80. Salto tempowe w tył 81 105,106,18
81. Przerzut w tył i łącznie przerzut w tył 9,2,10 80
82. Salto kuczne w przód i łącznie salto kuczne w przód 11 107
83. Przerzut w przód z odbicia obunóż i łącznie przerzut w przód z 

odbicia obunóż lub seria w/w elementów 15 -
84. Wychwyt z głowy i łącznie wychwyt z głowy lub seria w/w 

elementów 16 -
85. Podwójny twist 101,27 102
86. Potrójne salto łamane w tył 38
87. Potrójne salto proste w tył 39 -
88. Potrójne salto kuczne w tył z 1/1 obrotem w pierwszym salcie 63,108,41 109
89. Podwójne salto proste w tył z 4/1 obrotami 51 -
90. Podwójne salto proste w przód z 3/1 obrotami 57 -
91. Podwójne salto kuczne w przód z 1/2 obrotem 27 60
92. Potrójne salto kuczne w przód z 1/2 obrotem 61 -
93. Potrójne salto proste w tył 39,41 64,94
94. Potrójne salto proste w tył z 1/2 obrotem 93 95
95. Potrójne salto proste w tył z 1/1 obrotem 94 -
96. Podwójne salto kuczne bokiem 65 97
97. Podwójne salto łamane bokiem 96 98
98. Podwójne salto proste bokiem 97 99
99. Potrójne salto kuczne bokiem 98 -
100. Przetoczenia w przód i w tył w pozycji kucznej - 17,6
101. Twist 11,74 85
102. Potrójny twist 85 -
103. Salto machowe w przód z 1/2 obrotem 78 -
104. Salto machowe w przód i łącznie salto machowe w przód 78 -
105. Salto tempowe i łącznie salto tempowe lub seria salt tempowych 80 -
106. Salto tempowe z 1/1 obrotem 80 -
107. Salto kuczne w tył i łącznie salto kuczne w przód 18,82 111
108. Podwójne salto w tył z 1/1 obrotem po pierwszym salcie 

prostym, zakończone saltem kucznym 110 109,88
109. Potrójne salto w tył z 2/1 obrotami 88 -
110. Podwójne salto w tył, pierwsze proste, drugie kuczne 37 108
111. Podwójne salto kuczne w tył i łącznie salto kuczne w przód 107,37 -
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W celu zweryfikowania założeń przyjętych przez 
jego konstruktorów w modelu makrometodyki nauczania 
ćwiczeń w skokach na ścieżce, przeprowadzono drugą 
część procedury badawczej polegającą na badaniu 
polskich i ukraińskich trenerów akrobatyki sportowej. 
Trenerzy otrzymali nieuporządkowane, zakodowane 
zestawy ćwiczeń w postaci pasków papieru z nazwą 
danego ćwiczenia, z zadaniem ułożenia ich w kolejności 
metodycznie najlepszej, z ich punktu widzenia, czyli 
takiej jaką stosują szkoląc swoich podopiecznych. 
Porównanie założeń modelu opracowanego przez 
konstruktorów z kolejnością wprowadzania ćwiczeń 
podaną przez trenerów było możliwe przy zastosowaniu 
programu komputerowego „Trener”. Generalnie, 
wyniki badań bardzo zbliżone. Razem z tym uzyskano 
zestawienie wszystkich zakłóceń w stosunku do wersji w 
modelu przed weryfikacją. Dodatkową funkcją programu 
komputerowego była możliwość wyodrębnienia obszaru 
dyskusyjnego, czyli tych zależności między ćwiczeniami 
gdzie zakłócenia zdarzały się najczęściej (tab. 3). 

Analiza obszarów dyskusyjnych polegająca na 
sprawdzeniu (ocenie) już nie całej sieci a tylko jej 
fragmentów dyskusyjnych pozwoliła ustalić, które 
zakłócenia mogą być błędami metodycznymi trenerów, a 
które błędami konstruktorów sieci. Dyskusja prowadzona 
była w gronie konstruktorów i trenerów, do których udało 
się dotrzeć autorom badań. 

Tabela 3 obrazuje część „obszaru dyskusyjnego” 
w markometodyce nauczania ćwiczeń w skokach 
akrobatycznych na ścieżce, a mianowicie te ćwiczenia, 
które zdaniem pięciu i większej liczby trenerów, 
powinny się znaleźć w innym miejscu niż przyjęte przez 

konstruktorów w tab. 2 i na ryc. 1. Pozostałe zakłócenia, 
otrzymane w postaci wydruku, po analizie ciągów ćwiczeń 
od trenerów programem komputerowym „Trener” znajdują 
się u autorów badań. Z uwagi jednak na rozmiary tej 
pracy nie będą one tutaj omawiane. Najwięcej zakłóceń 
dotyczyło zależności między ćwiczeniami nr 76 i nr 1. 
Trenerzy w liczbie 11 (42,3%) uznali, że nie ma potrzeby 
przed podskokiem tempowym wykonywanym z miejsca 
nauczać go po rozbiegu. Ponowna dyskusja trenerów i 
autorów badań doprowadziła do następujących wniosków. 
Podskok tempowy jest ćwiczeniem połączeniowym 
wykorzystywanym do komponowania układu skoków. 
Traktowany jako środek do nauczania przerzutu bokiem, 
przerzutu w przód oraz rundaka w wersji z rozbiegu 
ułatwia wykonanie wymienionych wyżej ćwiczeń, dlatego 
powinien być realizowany wcześniej niż z miejsca. 
Statyczna pozycja bowiem nie daje siły poziomej jaka 
osiągana jest podczas rozbiegu, utrudnia zatem wykonanie 
tych ćwiczeń. Praktyka nauczania tego ćwiczenia jako 
„celu samego w sobie” pokazuje, że skoordynowanie 
ruchu nóg i zamachu ramion podczas biegu jest trudniejsze 
niż te same ruchy wykonywane z miejsca. Dlatego też 
lepsze efekty na początkowym etapie kształtowania 
wyobrażenia aktu ruchowego tego ćwiczenia uzyskuje 
się wykonując go z miejsca. Postanowiono ostatecznie 
zaakceptować użyteczność tego ćwiczenia w wersji 
dynamicznej (jako elementu połączeniowego), dlatego 
też zachowano miejsce rzeczonych ćwiczeń zajmowane 
w wersji pierwotnej modelowanej sieci.

Często pojawiające się zakłócenia modelu dotyczyły 
zależności między przejściem przerzutem w przód oraz 
w tył: jednonóż bądź obunóż a przerzutami. Podstawowa 

Tabela 3. 
Najczęściej występujące zakłócenia zależności makrometodycznych stwierdzone po badaniu trenerów (n = 26)

Opis zakłóceń Liczba trenerów stosujących inne 
rozwiązania makrometodyczne

Wynik dyskusji
„+” lub „-” *

76 bez 1** 11 -
15 bez 14 8 -
74 bez 4 8 +
74 bez 5 8 +
74 bez 11 8 +
74 bez 14 8 +
74 bez 15 8 +
74 bez 16 8 +
2 bez 14 7 -
5 bez 4 7 -
74 bez 1 7 +
2 bez 4 5 -
3 bez 1 5 -

15 bez 76 5 -
74 bez 71 5 +
74 bez 76 5 +
76 bez 6 5 +

* „+” – dyskusja – zmiana 
 „-” – dyskusja – zachowanie wersji konstruktorów sieci
** – taki zapis oznacza, że przed ćwiczeniem 76 nie ma potrzeby stosowania ćwiczenia 1. 
Źródło: badania własne
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różnica między tymi ćwiczeniami polega na tym, że w 
przerzutach występuje faza lotu i są one poprzedzone 
rozbiegiem i podskokiem tempowym, podczas których 
uzyskuje się siłę poziomą niezbędną do wykonania lotu. 
Przejścia natomiast są ćwiczeniami, które nie zawierają 
w swojej strukturze ruchu fazy lotu. Są one ćwiczeniami 
mniej dynamicznymi a skuteczność ich wykonania 
warunkowana jest głównie gibkością przy skłonie w tył 
w stawach międzykręgowych i barkowych. Trudniejszą 
wersją przejść są przejścia obunóż i powinny być one 
w makrometodyce nauczania poprzedzane przejściami 
jednonóż, w których skuteczność wykonania ułatwia 
ruch nogi zamachowej, pozwalający przenieść środek 
ciężkości przed punkt podparcia nogą podporową. 
Podobne zależności występują przy przejściach w tył.

Pozostałe zakłócenia są przedstawione poniżej:
 15 bez 14. Przerzut w przód z odbicia obunóż bez 

przerzutu w przód z odbicia jednonóż – tak uznało 8 
trenerów czyli 30,76% wszystkich badanych. W wyniku 
dyskusji nie dokonano zmiany w modelu po weryfikacji. 

 74 bez 4. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót w 
przód bez przejścia przerzutem w przód jednonóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji. 

 74 bez 5. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez przejścia przerzutem w przód obunóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 11. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez salta kucznego w przód – tak proponowało 8 
trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu 
po weryfikacji.

 74 bez 14. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez przerzutu w przód z odbicia jednonóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 15. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez przerzutu w przód z odbicia obunóż – tak 
uznało 8 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 16. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez wychwytu z głowy – tak uznało 8 trenerów. 
W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu po 
weryfikacji.

 2 bez 14. Rundak bez przerzutu w przód z odbicia 
obunóż – tak uznało 7 trenerów czyli 26,9% wszystkich 
badanych. W wyniku dyskusji nie dokonano zmiany w 
modelu po weryfikacji. 

 5 bez 4. Przejście przerzutem w przód obunóż bez 
przejścia przerzutem w przód jednonóż – tak uznało 7 
trenerów. W wyniku dyskusji nie dokonano zmiany w 
modelu po weryfikacji.

 74 bez 1. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót w 
przód bez podskoku tempowego z rozbiegu – tak uznało 7 
trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu 
po weryfikacji.

 2 bez 4. Rundak bez przejścia przerzutem w przód 
jednonóż – tak uznało 5 trenerów czyli 19,23% wszystkich 
badanych. W wyniku dyskusji nie dokonano zmiany w 
modelu po weryfikacji.

 3 bez 1. Przerzut bokiem bez podskoku tempowego z 
rozbiegu – tak uznało 5 trenerów. W wyniku dyskusji nie 
dokonano zmiany w modelu po weryfikacji.

 15 bez 76. Przerzut w przód z odbicia obunóż bez 
falsetu z miejsca – tak uznało 5 trenerów. W wyniku 
dyskusji nie dokonano zmiany w modelu po weryfikacji.

 74 bez 71. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez skoku lotnego do przewrotu w przód – tak 
uznało 5 trenerów. W wyniku dyskusji dokonano zmiany 
w modelu po weryfikacji.

 74 bez 76. Wyskok z 1/2 obrotem i łącznie przewrót 
w przód bez falsetu z miejsca – tak uznało 5 trenerów. 
W wyniku dyskusji dokonano zmiany w modelu po 
weryfikacji.

Pokazane powyżej wyniki analizy najczęściej 
występujących zakłóceń ale też innych, doprowadziły 
do zweryfikowania modelu i przedstawienia jego drugiej 
zoptymalizowanej wersji (tab. 4, ryc. 2).

Wnioski. 
Zgromadzony podczas badań i opracowany następnie 

materiał daje podstawy do wyciągnięcia pewnych 
wniosków i ustosunkowania się na ich podstawie do 
wysuniętych wcześniej hipotez. 

W oparciu o procedurę charakterystyczną dla metody 1. 
CPM, zbudowano sieciowy model makrometodyki 
nauczania ćwiczeń występujących w skokach 
akrobatycznych na ścieżce. Może być on pomocny 
w doborze treści treningu niezależnie od poziomu 
sportowego szkolonych osób. 
Podczas nauczania ćwiczeń stanowiących ogniwa 2. 
grup strukturalnych (ciągów ćwiczeń) wykonywanych 
w skokach akrobatycznych na ścieżce, w kolejnych 
nauczanych ćwiczeniach doskonalone są dyspozycje 
organizmu zawodnika, pozwalające optymalizować 
długotrwałą drogę zdobywania mistrzostwa sportowego 
oraz gimnastycznego stylu wykonywania nauczanych 
ćwiczeń o złożonej strukturze ruchu, który to styl 
jest głównym składnikiem oceny techniki sportowej 
rywalizacji w dyscyplinach niewymiernych, takich 
jak akrobatyka sportowa. Można tu mówić o tzw. 
transferze pozytywnym umiejętności technicznych 
wcześniej opanowanych na te, które są aktualnie, bądź 
będą w przyszłości realizowane. Pisał o tym profesor 
Sadowski [17].
Kierowanie procesem wprowadzania ćwiczeń do toku 3. 
nauczania powinno opierać się na logicznej ocenie 
współzależności struktury ruchu każdego ćwiczenia w 
stosunku do innych zarejestrowanych w tej konkurencji, 
a także być zgodne z zasadami dydaktycznymi, z których 
zasady: podstawowości ćwiczeń, stopniowania trudności 
ćwiczeń oraz złożonej koordynacji wysuwają się tu na 
pierwszy plan. 
Ćwiczeniami podstawowymi w skokach akrobatycznych 4. 
na ścieżce są: salto kuczne w przód, salto kuczne w tył. 
Zwielokrotnianie ilości obrotów wokół osi poprzecznej, 
czy podłużnej oraz przy zmianach położeń ciała przy tych 
ćwiczeniach, bądź też ich kombinacji i połączeń z innymi 
ćwiczeniami, stanowi główny kierunek doskonalenia 
mistrzostwa sportowego w tej konkurencji. 
Główne przyczyny stwierdzonych różnic w 5. 
programowaniu treści nauczania w skokach 
akrobatycznych na ścieżce, między autorami projektu 
badawczego a badanymi trenerami wynikały z: 
faktu. że trenerzy szkoląc swoich podopiecznych, dążą • 
do opanowywania przez nich układów klasyfikacyjnych, 
stanowiących podstawę przechodzenia do wyższych klas 
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Tabela 4.
 Zależności makrometodyczne między ćwiczeniami w akrobatycznych skokach na ścieżce  

(po weryfikacji). Źródło: badania własne

Lp. Nazwa ćwiczenia
Ćwiczenia 

bezpośrednio 
poprzedzające

Ćwiczenia bezpośrednio 
następujące

1. Z rozbiegu podskok tempowy „falset”. - 3,76,14
2. Rundak 3, 14 18,81
3. Przerzut bokiem 1,76 79,77,2,78,65,73
4. Przejście przerzutem w przód jednonóż - 5,14
5. Przejście przerzutem w przód obunóż 4 15
6. Z naskoku przewrót w przód 100 16,65,71,74
7. Przejście przerzutem w tył jednonóż - 8,
8. Przejście przerzutem w tył obunóż 7 9
9. Przerzut w tył z miejsca 8,75 10
10. Przerzut w tył po rundaku 9 18,81
11. Salto kuczne w przód 71 27,82,12,82,101
12. Salto łamane w przód 11 21,13,28
13. Salto proste w przód 12,14 22,29,78
14. Przerzut w przód z odbicia jednonóż 1,4,76 2,15,18,13,78
15. Przerzut w przód z odbicia obunóż 14,5 83,16
16. Wychwyt z głowy 6,15,71 84
17. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 100 72
18. Salto kuczne w tył 75,2,10,14 23,37,19,107
19. Salto łamane w tył 18 38,20
20. Salto proste w tył 19 24,39
21. Salto łamane w przód z 1/2 obrotem 12 25
22. Salto proste w przód z 1/2 obrotem 13 26
23. Salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 18 32
24. Salto proste w tył z 1/2 obrotem 20 34
25. Salto łamane w przód z 1/1 obrotem 21 30
26. Salto proste w przód z 1/1 obrotem 22 31
27. Podwójne salto kuczne w przód 11 61,85,91
28. Podwójne salto łamane w przód 12 58
29 Podwójne salto proste w przód 13 54
30. Salto łamane w przód z 3/2 obrotu 25 -
31. Salto proste w przód z 3/2 obrotu 26 40
32. Salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 23 33
33. Salto w półzgrupowaniu w tył z 1/1 obrotem 32 35
34. Salto proste w tył z 1/1 obrotem 24 36
35. Salto w półzgrupowaniu w tył z 2/1 obrotami 33 -
36. Salto proste w tył z 3/2 obrotu 34 42
37. Podwójne salto kuczne w tył 18 41,62,110,111
38. Podwójne salto łamane w tył 19 86
39. Podwójne salto proste w tył 20 46,87,88,93
40. Salto proste w przód z 2/1 obrotami 31 52
41. Potrójne salto kuczne w tył 37 88,64,93
42. Salto proste w tył z 2/1 obrotami 36 43
43. Salto proste w tył z 5/2 obrotu 42 44
44. Salto proste w tył z 3/1 obrotami 43 45
45. Salto proste w tył z 4/1 obrotami 44 -
46. Podwójne salto proste w tył z 1/2 obrotem 39 47
47. Podwójne salto proste w tył z 1/1 obrotem 46 48
48. Podwójne salto proste w tył z 3/2 obrotu 47 49
49. Podwójne salto proste w tył z 2/1 obrotami 48 50
50. Podwójne salto proste w tył z 5/2 obrotu 49 51
51. Podwójne salto proste w tył z 3/1 obrotami 50 89
52. Salto proste w przód z 5/2 obrotu 40 53
53. Salto proste w przód z 3/1 obrotami 52 -
54. Podwójne salto proste w przód z 1/2 obrotem 29 55
55. Podwójne salto proste w przód z 1/1 obrotem 54 56
56. Podwójne salto proste w przód z 3/2 obrotu 55 57
57. Podwójne salto proste w przód z 2/1 obrotami 56 90
58. Podwójne salto łamane w przód z 1/2 obrotem 28 59
59. Podwójne salto łamane w przód z 1/1 obrotem 58 -
60. Podwójne salto kuczne w przód z 1/1 obrotem 91 -
61. Potrójne salto kuczne w przód 27 92
62. Podwójne salto kuczne w tył z 1/2 obrotem 37 63
63. Podwójne salto kuczne w tył z 1/1 obrotem 62 88
64. Poczwórne salto kuczne w tył 41,93 -
65. Salto kuczne bokiem 3,6,70 66,96
66. Salto łamane bokiem 65,77 67
67. Salto proste bokiem 66,73 68
68.  Salto proste bokiem z 1/4 obrotem 67 -
69. Przewrót w tył przez stanie na ramionach 72 75
70. Przewrót w bok - 65
71. Skok lotny do przewrotu w przód 6 11,16
72. Z postawy przewrót w tył poprzez siad o nogach prostych do 

przysiadu podpartego
17 69
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sportowych, przez co niekiedy zapominają o ćwiczeniach, 
które strukturą ruchu są podobne do tych ćwiczeń z 
programów klasyfikacyjnych ale są łatwiejsze. 
autorzy projektu na co dzień pracują też ze studentami, • 
a więc z osobami o przeważnie zdecydowanie 
niższym potencjale ruchowym (np. gibkość) oraz 
o niekorzystnych dla tej konkurencji parametrach 
wzrostowo-wagowych;
gibkość jest zdolnością motoryczną, która w przypadku • 
szkolenia studentów powoduje, że nie są oni w stanie 
nauczyć się np. przejść przerzutem w przód lub w tył, 
natomiast z powodzeniem opanowują z rozbiegu przerzut w 
przód, salto w przód, czy też w tył. W opracowanym modelu 
natomiast „przejścia” znajdują się w ciągach metodycznych 
wiodących do przerzutu, ponieważ koordynacyjnie są 
ćwiczeniami prostszymi, ale wymagają dużej gibkości. 
Wspólny kierunek doskonalenia sportowego w 6. 
ramach mikro i makrometodyki powinien zapewnić 
maksymalny rozwój potencji tkwiącej w danym 
zawodniku, bez sięgania po niedozwolone, szkodliwe 
dla zdrowia zawodnika środki. 
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