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Ocena sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia
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Annotation:
Prystupa Tetyana, Bolach Eugeniusz, 
Bolach Bartosz, Juliusz Migasiewicz, 
Paliga Zdzisław. Physical fitness as-
sessment of women after 60 years 
of age. Nowadays, progressive ag-
ing of society results in the need 
to address problems and needs of 
the elderly people. Aim of this study is 
to evaluate the physical and health 
conditions among women in the age 
group over60 years. Material and meth-
ods of research:  the study was con-
ducted in the focus group of  women 
from University of the Third Age (UTW) 
and ASTW AWF Wroclaw. Average age 
in the focus group was 62 years. The 
study was conducted using the Fuller-
ton Functional Fitness Test. As a part of 
the study, Body Mass Index (BMI) was 
calculated by measuring general anthro-
pometric measurements. In addition, 
the study entailed an interview regard-
ing practiced physical activity among 
women in the study group. They exer-
cised 1 hour 3 times a week. Test re-
sults: The research revealed that wom-
en had similar somatic values, such as 
height and weight. The level of physical 
fitness in the focus group was in the 
range of healthy standards. Women 
from the AWF shown better results in 
terms of physical fitness in comparison 
to women from ASTW group, except for 
the upper body agility. Conclusions: The 
level of physical fitness for most of the 
women in both study groups was nor-
mal. The only exception was cardio-
pulmonary endurance in a group of 
women from ASTW, where only 25% 
of participants exceeded the minimum 
expectation.

Приступа Тетяна, Болах Евгеніуш, 
Болах Бартош, Мігасевіч Юліуш, 
Паліга Здіслав. Оцінка фізичного 
розвитку жінок у віці після 60 
років. 
У сьогоднішній час  поступальний 
прогрес старіння демографічного 
суспільства вимагає зацікавленості 
проблемами і потребами осіб літнього 
віку. 
Метою роботи  є оцінка фізичного 
розвитку жінок у віці після 60 років. 
Досліджувана група складалася з 
жінок академії фізичного виховання 
і ще однієї організації у Вроцлаві. 
Середній вік жінок склав 62 роки. 
У дослідженні використовувався 
Fullerton Functional Fitness Test. На 
основі проведених вимірів обчисле-
ний показник маси тіла BMI. Також 
зроблений висновок щодо фізичної 
активності жінок. Жінки тренувалися 
по 1 годині 3 рази на тиждень. 
В результаті досліджень встановлено, 
що жінки характеризуються приблиз-
ними величинами основних сома-
тичних величин – зросту і маса тіла. 
Рівень фізичного розвитку у більшості 
досліджуваних жінок в обох групах 
знаходився в нормі. Жінки академії 
фізичного виховання характеризува-
лися вищим рівнем фізичного роз-
витку порівняно з другою групою за 
винятком гнучкості верхньої частки 
тіла. 
Рівень фізичного розвитку у більшості 
обстежених жінок в обох групах зна-
ходився в нормі. Єдине виключення 
– в другій групі тільки у 25% жінок 
спостерігався  мінімальний рівень 
витривалості, пов'язаної з диханням.

Приступа Татьяна, Болах Евгениуш, Бо-
лах Бартош, Мигасевич Юлиуш, Палига 
Здислав. Оценка физического развития 
женщин в возрасте после 60 лет. 
В сегодняшнее время в поступательный 
прогресс старения демографического об-
щества требует заинтересованности про-
блемами и потребностями лиц пожилого 
возраста. 
Целью работы  является оценка физиче-
ского развития женщин в возрасте после 
60 лет. 
Исследуемая группа состояла из женщин 
академии физического воспитания и еще 
одной организации во Вроцлаве. Средний 
возраст женщин составил 62 года. В иссле-
довании использовался Fullerton Functional 
Fitness Test. На основе проведенных изме-
рений вычислен показатель массы тела 
BMI. Также сделан вывод относительно 
физической активности женщин. Женщины 
тренировались по 1 часу 3 раза в неделю. 
В результате исследований установлено, 
что женщины характеризуются приблизи-
тельными величинами основных сомати-
ческих величин – рост и масса тела. Уро-
вень физического развития у большинства 
исследуемых женщин в обеих группах на-
ходился в норме. Женщины академии фи-
зического воспитания характеризовались 
более высоким уровнем физического раз-
вития в сравнении со второй группой за ис-
ключением гибкости верхней части тела. 
Выводы: уровень физического развития 
у большинства обследованных женщин в 
обеих группах находился в норме. Един-
ственное исключение – во второй группе 
только у 25% женщин наблюдался  мини-
мальный уровень выносливости, связан-
ной с дыханием.
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Określenie poziomu sprawności fizycznej ludzi starszych 
wydaje się bardzo ważne, wynika to z faktu stale starzejącego 
się społeczeństwa. Dodatkowo dane demograficzne 
wskazują, że udział kobiet w ogólnej populacji ludzi po 65. 
roku życia w 2030 roku wyniesie aż 53%, dlatego wskazane 
jest zwrócenie szczególnej uwagi na tą płeć. Powoduje to 
konieczność prowadzenia badań, pogłębionych analiz 
oraz oceny kondycji fizycznej seniorów. Wymienione 
wyżej elementy mogą stanowić podstawę do opracowania 
programów prozdrowotnych, które podnosiłyby jakość życia 
i zdrowia tej grupy społecznej.

Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny 
(fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i 
społeczny. Starzenie się pod względem biologicznym jest 
regresem funkcji organizmu. Inaczej można to określić 
jako dynamiczne, ograniczające człowieka zmiany 
zachodzące w układzie ruchu, czyli szkielecie i mięśniach, 
układzie trawiennym, oddechowym, moczopłciowym, 
hormonalnym, krwionośnym, nerwowym, narządach 
zmysłu, skórze a także na tle psychicznym i społecznym.

© Tetyana Prystupa, Eugeniusz Bolach, Bartosz Bolach,  
  Migasiewicz Juliusz, Zdzisław Paliga, 2012

Istnieją różne podziały okresów starzenia, lecz proces 
starzenia jest ściśle związany z wiekiem kalendarzowym. 
Biorąc pod uwagę liczbę przeżytych lat etapy starzenia 
możemy podzielić na następujące okresy według Spirduso 
(za Osińskim, 2003):

,,młodzi – starzy „ („young – old ”) – 65 – 74 lat,• 
„starzy” ( „old”) – 75 – 84 lat,• 
„starzy – starzy ” („old – old”) – 85 – 99 lat,• 
„najstarsi – starzy” („oldest – old”) >100 lat.• 

Sytuacja w Polsce wygląda podobnie. Przeciętne 
trwanie życia w naszym kraju na rok 2009 szacuje się 
na 71,5 lata u mężczyzn i 80,1 lat u kobiet. Możemy 
zaobserwować tendencję wzrostową porównując wyniki 
do roku, 2001 gdzie średnia życia wynosiła 70,21 lat u 
mężczyzn i 78,38 lat u kobiet. Obecnie ok.14% Polaków 
to osoby po 65 roku życia, z czego 2/3 stanowią kobiety a 
co trzecia osoba starsza należy do grupy zaawansowanej 
starości (75 lat i więcej). Szacuje się, że już w 2030 roku 
co czwarty Polak będzie emerytem. W porównaniu do 
roku 2000 liczba ta wzrośnie z 14% do 24%. A średnia 
wieku wzrośnie o 10 lat (Osiński, 2002).

Już w 1974 roku Marc Lalonde w raporcie „Nowa 
perspektywa zdrowia dla Kana dyjczyków” (A new 
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perspective on the health of Canadians) przedstawił 
czynniki warun kujące zdrowie i dokonał oszacowania ich 
wpływu na zdrowie człowieka. Od tamtego czasu do dziś, 
wyróżnia się cztery grupy czynników wpływających na 
zdrowie człowieka: styl życia (ponad 50%), środowisko 
fizyczne i społeczne życia i pracy (około 20%), czynniki 
genety czne (około 20%), służba zdrowia (około 10%) 
(Drabik, 1999).

Według słownika języka polskiego PWN aktywność 
fizyczna, to skłonność, zdolność do intensywnego 
działania, do podejmowania inicjatywy, czynny udział 
w czymś (Zagórska, 2008). Inna definicja mówi, że 
aktywnością fizyczną nazywa się każdy ruch ciała 
człowieka związany z pracą mięśni szkieletowych, który 
w konsekwencji powoduje wzrost zużycia energii ponad 
poziom spo czynkowym (Caspersen, 1985; Malina, 2002; 
Malina i wsp., 2004; Warburton et al., 2006). 

 Systematyczna aktywność fizyczna o stosownej 
do wydolności fizycznej i pre dyspo zycji osobniczych 
intensywności w konsekwencji prowadzi do poprawy 
zdolności moto rycz nych, wzmocnienia układu kostno-
stawowego, krążenia i oddechowego a także wspo maga 
utrzymanie zdrowia psychicznego i społecznego (Malina i 
wsp., 2004, Warburton i wsp., 2006).

Według Howley i Franks (1997) celem sprawności 
fizycznej jest pozytywne zdrowie fizy czne, które 
warunkuje niskie ryzyko wystąpienia chorób; osiągnięcia 
motoryczne zaś mają na celu zdolność angażowania 
się w codzienne zadania z adekwatną energią oraz 
satysfakcjo nujące uczestnictwo w wybranych sportach. 
Stosuje się także określenie zdrowia pozytywnego – są to 
oczekiwane lata życia wolne od niesprawności (disability 
free life expectancy). Powiązanie sprawności fizycznej ze 
zdrowiem to tak zwana koncepcja H–RF (Health–Related 
Fitness). Odnosi się ona do tych komponentów sprawności, 
które są efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu 
zwykłej aktywności fizycznej oraz które mają związek z 
poziomem stanu zdrowia (Osiński, 2003). 

Wskaźniki sprawności fizycznej mają taką samą 
wartość dla oceny zdrowia, jak me dyczne statystyki 
zapadalności na określone choroby, czy inne kryteria 
epide miologiczne lub kliniczne (Wedderkopp et al., 2003; 
Bouchard i She pard, 1994).

Efekty regularnego podejmowania aktywności 
fizycznej ważne są w każdym wieku, szczególnie u osób 
starszych, gdyż umożliwiają zachowanie sprawności 
fizycznej. Jeśli aktywność fizyczna będzie się z wiekiem 
obniżać, to utrzymanie czy poprawa sprawności będzie 
krótkoterminowa. Długoterminową korzyścią płynącą 
z aktywności fizycznej jest więc wolniejszy spadek 
sprawności w stosunku do wieku (MacAuley, 2001). 

Do niedawna nie istniało narzędzie pomiarowe 
umożliwiające w bezpieczny i kompleksowy sposób 
ocenę sprawności fizycznej osób starszych. Istniejące 
narzędzia stosowane głównie w fizjoterapii (skale Katza, 
Latona, Bartela i Tinettiego) pomocne są głównie w 
ocenie możliwości wykonywania prostych czynności 
życia codziennego do planowania opieki pielęgniarskiej 
a nie usprawniania (Różańska-Kirschke i wsp., 2006). 
W  ostatnich latach opublikowany został Test Sprawności 

Fizycznej opracowany przez Robertę Rikli i Jessie Jones 
w Lifespan Welles Clinic w Kalifornia State University 
w Fullerton, zwany Fullerton Fitness Test lub Senior 
Fitness Test. Za pomocą 6 prób pozwala on ocenić takie 
parametry, jak: siła, elastyczność, koordynacja, czy też 
wytrzymałość.

Wskaźnik BMI (Body Mass Index), określany jako 
względna masa ciała lub wskaźnik Quetelleta II, jest 
obecnie jednym z najpopularniejszych wskaźników 
określających prawidłową masę ciała i stwierdzających 
nadwagę i otyłość (Prystupa T. i wsp., 2010). Istnieje 
wiele wyników badań wykazujących duży związek 
wartości wskaźnika BMI z zachorowalnością na wiele 
chorób (Botton, 2007; Janssen et al., 2002).

Normy BMI dla dorosłych nie ulegają zmianie wraz z 
wiekiem, mimo iż u większości osób z krajów rozwiniętych 
gospodarczo masa ciała często wzrasta wraz z wiekiem 
(James et al., 2001). Wyniki niektórych badań pokazują, 
że u starszych osób podwyższone BMI, przy odpowiednim 
poziomie aktywności fizycznej i sprawności fizycznej nie 
wykazuje negatywnego wpływu na funkcjonowanie układu 
krążeniowo oddechowego (Fleg et al., 2005). Istnieją także 
doniesienia o ochronnym działaniu zwiększonej ilości 
tkanki tłuszczowej i podwyższonego BMI u osób do-
rosłych. Zmniejszając ryzyko osteoporozy, lub zmniejszając 
śmiertelność w okresie powrotu do zdrowia po przebytych 
chorobach (Abala, 1996; Curtis et al., 2005). Największe 
znaczenie ma rodzaj otłuszczenia, który stwierdzamy na 
podstawie wskaźnika WHR a nie sam poziom wskaźnika 
BMI. Otyłość brzuszna wyraźnie zwiększa ryzyko 
zachorowania na choroby cywilizacyjne u dorosłych i 
starszych, bez względu na inne czynniki, czego nie można 
powiedzieć o wskaźniku BMI (Janssen et al., 2002).

W dzisiejszych czasach postępujący proces starzenia 
się demograficznego społeczeństwa, skutkuje potrzebą 
zainteresowania się problemami i potrzebami osób 
w podeszłym wieku. Efektem, czego jest utworzenie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uniwersytety te mają 
za zadanie włączyć osoby starsze do systemu kształcenia 
ustawicznego, pozwalają ludziom starszym aktualizować 
i poszerzać swoja wiedzę a także umożliwiają aktywne 
uczestniczenie w każdych procesach zachodzących 
wokół nich, aby zachować i zwiększyć ich sprawność 
intelektualną, psychiczną i fizyczną. 

W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
powstał już w 1975 roku utworzony przez prof. Halinę 
Szwarc w Warszawie. W chwili obecnej w Polsce 
funkcjonuje około 110 placówek z blisko 25 tys. 
słuchaczy. Trzeba również zauważyć, że liczba seniorów 
uczęszczających do ów placówek stale wzrasta.

Celem pracy jest ocena poziomu sprawności fizycznej 
i wybranych cech somatycznych kobiet po 60 roku życia.

Materiał i metody badawcze:
Badania przeprowadzono w 2010 roku u 80 kobiet w 

wieku od 60 do 70 lat przy średniej wieku 62 lata. Kobiety 
podzielono na dwie grupy badawcze po 40 osób. Pierwsza 
grupa pań uczęszczała na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego, 
podejmującego działania związane z animacją kulturową 
seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, 
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prozdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej i sportowej. 
Dopełnieniem zajęć z szeroko pojętej aktywności 
fizycznej są wykłady i seminaria z zakresu filozofii, 
pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych. 
Seniorki podejmowały przez rok czasu regularną 
aktywność fizyczną w ramach programu „Babie lato”. 
Druga grupa pań uczęszczała na zajęcia do Akademii Sztuki 
Trzeciego Wieku (ASTW) we Wrocławiu. ASTW prowadzi 
działalność edukacyjną w zakresie szeroko pojętej kultury i 
sztuki, w szczególności sztuk plastycznych. Jest to placówka 
przeznaczona dla osób dorosłych, działająca od lutego 2005 
roku. Akademia oferuje słuchaczkom zajęcia artystyczne 
w zakresie: malarstwa, rysunku, tkaniny unikatowej, 
papieru czerpanego, rzeźby, ceramiki, grafiki warsztatowej, 
decoupagu, pamiątkarstwa i fotografii. Większość kobiet 
obu grup, brała aktywny udział w życiu rodzinnym, 
społecznym i kulturowym. Reasumując, pierwsza 
grupa pań prócz zajęć teoretycznych, uczestniczyła w 
zorganizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych 
natomiast, druga grupa kobiet wykonywała w placówce 
głównie prace manualne.

Wszystkie badania przeprowadzono w godzinach 
przedpołudniowych z zachowa niem tej samej kolejności 
oraz wykorzystaniem podobnych pomieszczeń. Dobrano 
również odpowiedni sprzęt, niezbędny do prawidłowego 
wykonania poszczególnych prób. Wykonano pomiary 
podstawowych cech somatycznych:

wysokości ciała (B – v) – mierzonej antropometrem z • 
dokładnością odczytu do 0,1cm,
masy ciała – mierzonej na wadze lekarskiej z • 
dokładnością odczytu do 0,1kg.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
indywidualnych cech somatycznych obliczone zostały 
pro por cje wagowo -wzrostowe (Drozdowski, 2002):

Wskaźnik masy ciała 

BMI = 
[m] ciała  wysokość

[kg] ciała masa
2   

Przeprowadzono wywiad dotyczący: wieku, 
regularności i częstości uprawiania ćwiczeń sportowo-
rekreacyjnych w tygodniu, czasu, jaki badana poświęcała 
na aktywność fizyczną.

Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano 
specjalistyczny test dla osób starszych – Fullerton 
Functional Fitness Test (Rikli i Jonem, 2002). Test ten 
ma w założeniu – oceniać te wszystkie fizjologiczne 
właściwości, które wspierają i są konieczne do 
utrzymania niezależności i bezpiecznej codziennej 
aktywności (wydolność tlenowa, gibkość, siła, zwinność, 
dynamiczna równowaga). Wskaźnik masy ciała (BMI), 
który określa skład ciała, powinien być również tutaj 
uwzględniony, ponieważ jego wartość wskazuje na 
związek z niebezpieczeństwem pojawienia się chorób 
i dysfunkcji (tab.1). Test został oparty na najnowszych 
konstrukcjach teoretycznych i został sprawdzony pod 
względem trafności i rzetelności. 

Test składa się z sześciu prób motorycznych, których 
instrukcja wykonania została opisana poniżej (Osiński, 2002):

Przeprowadzone próby sprawności motorycznej 
są typowymi zadaniami ruchowymi, łatwymi do 

zastosowania w badaniach populacyjnych osób 
starszych, których wyniki są wykorzystywane do oceny 
predyspozycji i zdolności motorycznych przydatnych w 
życiu codziennym (Osiński, 2003).

Zostały one ukierunkowane na badanie przejawów 
poszczególnych komponentów sprawności motorycznej: 
siłowych, wytrzymałościowych, szybkościowych i 
gibkości.

Metody statystyczne opracowania danych 
W pracy zastosowano analizę statystyczną wyników 

badań. W analizie wykorzystano podstawowe statystki 
opisowe. Obliczono średnie arytmetyczne (x), odchylenie 
standardowe (SD). Związki między parametrami obliczone 
zostały za pomocą korelacji Pearsona. Do porównań 
wartości średnich między dwoma grupami wykorzystano 
test t-Studenta dla prób nieza leż nych.

Wyniki badań i ich omówienie
Analiza cech somatycznych
Średnia wartość wieku badanych kobiet z UTW AWF 

wynosi 62 lata, a średnia z ASTW wynosi nieco ponad 63 
lata. Różnice między grupami były istotne statystycznie 
(p=0,04). Obie grupy nie różniły się istotnie statystycznie 
pod względem wysokości ciała. Średnia wysokość ciała 
badanych z UTW AWF wynosi okolo163cm, a w  grupie 
z ASTW wynosi 162cm.

Średnia wartość masy ciała kobiet z UTW AWF 
wynosi niecałe 64 kg przy odchyleniu standardowym 
9,75, natomiast u seniorek z ASTW była bliska 69 kg przy 
odchyleniu standardowym 9,91. Różnice między grupami 
są istotne statystycznie (p=0,01).

Średnia wartość BMI kobiet z UTW AWF wynosi 
nieco ponad 24, przy odchyleniu standardowym 3,20, 
natomiast grupy ASTW przekraczała 26, przy odchyleniu 
standardowym 3,44. Różnice między grupami istotne 
statystycznie (p=0,004).

Wskaźnik masy ciała większości kobiet z AWF-u 
mieścił się w normie, 24% badanych miało nadwagę a 
8% przekroczyło poziom uznawany za otyłość (ryc. 1). W 
grupie z ASTW tylko 36% kobiet miało BMI w normie, aż 
56% badanych miało nadwagę i 8% było otyłych (ryc. 2).

Analiza aktywności fizycznej
Średnia wartość czasu podejmowanej aktywności 

fizycznej w ciągu tygodnia u badanych kobiet z UTW 
AWF wynosi 4,06 godziny, natomiast u seniorek z ASTW 
wynosi 3,34 godziny. Różnice między grupami były 
istotne statystycznie p=(0,03).

Jak można było zauważyć, większą aktywność 
fizyczną w tygodniu podejmowały badane z UTW przy 
AWF. Powyżej 3 h tygodniowo na aktywność fizyczną 
poświęcało czas 52,50% seniorek, do 3h – 42,50% a do 
2h – 5%. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u kobiet z 
ASTW gdzie na tygodniową aktywność fizyczną trwającą 
powyżej 3 h poświęcało czas 35,5% seniorek, do 3 h – 
27,5% a do 2h – 37,50% (ryc. 3 i 4).

Analiza sprawności fizycznej 
Średnia wartość siły kończyn górnych w próbie 

zginania przedramienia wynosi ponad 18 powtórzeń u 
seniorek z UTW AWF, a u seniorek z ASTW wartość ta 
nieco ponad 17 powtórzeń, są różnice ale  nie istotne. 
Wartość siły kończyn dolnych w próbie wstawanie z 
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Tab. 1 Klasyfikacja nadwagi i otyłości wg Body Mass Index (BMI)

Kategoria Wartość BMI
Niedowaga Mniej niż 18,5
Norma 18,5 – 24,9
Nadwaga 25,0 – 29,9
Otyłość I-go stopnia 30,0 – 34,9
Otyłość II-go stopnia 35,0 – 39,9
Otyłość III-go stopnia Więcej niż 40

Ryc. 2 Rozkład procentowy poziomu BMI w grupie kobiet z ASTW

Ryc. 1 Rozkład procentowy poziomu BMI w grupie kobiet z UTW przy AWF

24%  

BMI  
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Ryc. 4. Rozkład procentowy deklarowanej tygodniowej aktywności fizycznej w grupie ASTW

Ryc. 3. Rozkład procentowy deklarowanej tygodniowej aktywności fizycznej w grupie UTW z AWF

Tab. 2.  Związki parametrów sprawnościowych z  aktywnością fizyczną, BMI i wiekiem seniorek z UTW AWF

Cecha Aktywność fizyczna BMI wiek

BMI -0,56 -  0,11
aktywność fizyczna - -0,56  0,07
siła górnej części ciała  0,18 -0,09  0,00
siła dolnej części ciała  0,35 -0,28 -0,15
gibkość górnej części ciała -0,14  0,25  0,01
gibkość dolnej części ciała -0,21  0,19 -0,08
koordynacja -0,11 -0,02 -0,04
wytrzymałość  0,41 -0,35  0,11

52,50%  

aktywność fizyczna  

5%  

42,50%  

do 2 h         do 3 h           powyżej 3h  

35%  

aktywność fizyczna  

27,50%  

37,50%  

do 2 h         do 3 h           powyżej 3h  
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Tab. 3 Związki parametrów sprawnościowych z aktywnością fizyczną, BMI i wiekiem seniorek z ASTW

Cecha Aktywność fizyczna BMI wiek
BMI -0,20 -  0,14
aktywność fizyczna - -0,20 -0,30
siła górnej części ciała  0,10 -0,11 -0,11
siła dolnej części ciała  0,18 -0,17 -0,25
gibkość górnej części ciała -0,07  0,17  0,20
gibkość dolnej części ciała -0,08  0,06  0,23
koordynacja -0,26  0,11  0,22
wytrzymałość  0,20 -0,20 -0,20

Tab. 4 Związki parametrów sprawnościowych seniorek z UTW przy AWF

Cecha

si
ła

 g
ór

ne
j  

cz
ęś

ci
 c

ia
ła

si
ła

 d
ol

ne
j  

cz
ęś

ci
 c

ia
ła

gi
bk

oś
ć 

gó
rn

ej
 

cz
ęś

ci
 c

ia
ła

gi
bk

oś
ć 

do
ln

ej
 

cz
ęś

ci
 c

ia
ła

ko
or

dy
na

cj
a

w
yt

rz
ym

ał
oś

ć

siła górnej części  ciała

siła dolnej części  ciała 0,76

gibkość górnej części ciała 0,03 0,21

gibkość dolnej części ciała -0,14 -0,16 0,45

koordynacja -0,67 -0,58 -0,39 0,17

wytrzymałość 0,63 0,61 -0,02 -0,32 -0,43

Tab. 5 Związki parametrów sprawnościowych seniorek z ASTW
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siła górnej części ciała

siła dolnej części ciała 0,74

gibkość górnej części ciała -0,51 -0,47

gibkość dolnej części ciała -0,47 -0,52 0,58

koordynacja -0,56 -0,65 0,16 0,39

wytrzymałość 0,61 0,73 -0,36 -0,36 -0,57

Tab. 6 Zestawienie procentowe obu grup kobiet kwalifikujących się  
do norm określonych przez twórców Fullerton Functional Fitness Test

  Nazwa              
próby

Badana grupa

Zginanie 
przedramion

Wstawanie z 
krzesła

Drapanie się 
po plecach

Usiądź na 
krześle 

i dosięgnij
Wstań i idź 6-minutowy 

marsz

UTW – AWF 100% 100% 67,5% 92,5% 90% 70%

ASTW 97,5% 97,5% 75% 87,5% 85% 25%
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krzesła wynosi średnio 21,9 powtórzeń u kobiet z UTW 
AWF. Z kolei u seniorek z ASTW wartość ta wynosi 
21,63 powtórzeń. Średnia wartość gibkości dolnej części 
ciała u badanych z UTW AWF stanowi  0,6cm, a u kobiet 
z ASTW 1,28cm. Wartości tych parametrów do siebie 
bardzo zbliżone. Obie grupy kobiet nie różniły się istotnie 
statystycznie pod względem koordynacji w próbie 
wstań i idź. Natomiast średnia wartość wytrzymałości u 
kobiet z UTW AWF wynosi 574m. a u kobiet z ASTW 
parametry tej wartości stanowią 449m., różnice te istotne 
statystycznie (p=0,000).

Z badań wynika, że wiek u seniorek z UTW AWF 
wprawie nie wykazuje wpływu na poziom predyspozycji 
i zdolności motorycznych. Największe związki zaistniały 
między poziomem aktywności fizycznej a BMI badanych 
kobiet przedstawia tabela 2.

W grupie badanych  seniorek z ASTW  poziom 
predyspozycji i zdolności motorycznych okazał się nieco 
niższym od seniorek z AWF. Charakterystykę związków 
parametrów sprawnościowych z  aktywnością fizyczną, 
BMI i wiekiem seniorek z AST Wrocław przedstawia 
tabela 3.

Poziom wytrzymałości w grupie UTW AWF 
określono jako wysoki, co ma związek z siłą zarówno 
dolnej jak i górnej części ciała. Nieco mniejszy z 
poziomem koordynacji i gibkości dolnej części ciała. 
Zauważyć można było także obniżoną sprawność siły 
kończyn górnych z dolnymi. Wyraźnie zauważalne 
związki poziomu koordynacji ze zdolnościami siłowymi i 
gibkością dolnej części ciała (tab. 4).

Poziom wytrzymałości seniorek z ASTW jest dobry, 
co wskazuje na dobrą silę górnej i dolnej części ciała oraz 
koordynacji. Nieco mniejszy poziom gibkości górnej 
i dolnej części ciała. Zaobserwowano również dobrą 
siłę kończyn górnych z dolnymi oraz nieco niższą, ale 
wyraźną, gibkość obu części ciała. Zauważalnym był 
również związek gibkości górnej i dolnej części ciała 
z siłą górnej i dolnej części ciała. Oraz wysoki poziom 
koordynacji ze zdolnościami siłowymi i gibkością dolnej 
części ciała (tab.5).

Większość badanych kobiet z obu grup zakwalifikowała 
się do norm ustalonych dla seniorek w poszczególnych 
próbach, z wyjątkiem 6-minutowego testu korytarzowego, 
gdzie kobiety z ASTW w większości nie zmieściły się w 
normie. Badane kobiety najlepiej wypadły pod względem 
siły kończyn górnych i dolnych. Wszystkie badane 
seniorki z UTW AWF uzyskały wyniki powyżej dolnej 
granicy normy (tab. 6).

Dyskusja
Dane demograficzne ukazują stale postępujący proces 

ogólnego starzenia się społeczeństwa. Wzrost odsetka 
osób w ostatnich latach, które przekroczyły 60-ty rok 
życia spowodował zwiększone zainteresowanie środowisk 
naukowych problemami ludzi starszych. Występujący 
wraz z wiekiem proces inwolucji powoduje deficyty w 
kondycji biologicznej każdego osobnika. W jej wyniku 
następują ubytki zarówno w sferze morfologii (m.in. 
spadek masy mięśniowej, ubytki wody w organizmie, 
wzrost zagrożenia osteoporozą), jak również funkcji 
(obniżenie siły mięśniowej, spadek poczucia równowagi, 

wydłużenie czasu reakcji). Konsekwencją procesów 
inwolucyjnych jest znaczne pogorszenie sprawności 
fizycznej, która jest podstawowym czynnikiem 
warunkującym jakość życia osób w wieku starszym. Jest 
ona nawet ważniejsza w starszej populacji, gdyż umożliwia 
uporanie się z wyzwaniami życia codziennego. Testem 
oceniającym kompleksowo to zagadnienie jest Fullerton 
Functional Fitness Test (FFFT), opracowany w USA 
przez Rikli i Jonem(2002). FFFT dostarcza narzędzi do 
oceny kluczowych parametrów dla sprawności fizycznej 
osób w podeszłym wieku.

Sprawność fizyczna jest podstawowym czynnikiem 
warunkującym jakość życia osób starszych. Obniżenie 
się sprawności i wydolności fizycznej z wiekiem jest 
zjawiskiem fizjologicznym i nieuchronnym. Jednakże 
u poszczególnych osób przebiega z różnym tempem 
i nasileniem. Wiek, płeć, środowisko życia, wykształcenie 
i wiele innych czynników może wpływać na sprawność 
fizyczną (Sallis J. F.,1992, Ignasiak, 2009).

Kondycję biologiczną człowieka określa wiele 
parametrów a wśród nich wysokość i masa ciała oraz 
wskaźnik względnej masy ciała BMI.

Otrzymane wyniki masy ciała, wysokości ciała oraz 
BMI u seniorek z UTW AWF oraz z ASTW w porównaniu 
do wyników badań Ignasiak Z., przeprowadzonych u kobiet 
z Domów Pomocy Społecznej (DPS) oraz Sanatoriów 
„Zameczek” i „Polonia” w Kudowie Zdrój różniły się 
nieznacznie (Ignasiak, 2009). Średnia arytmetyczna 
masy ciała badanych kobiet z ASTW była porównywalna 
do masy ciała mieszkanek DPS oraz niższa średnio 
o 6,14 kg od pacjentek Sanatoriów. Duża aktywność 
fizyczna, udział w zorganizowanych zajęciach sportowo-
rekreacyjnych a także świadomość wpływu masy ciała na 
zdrowie spowodowała, że seniorki z UTW AWF potrafiły 
utrzymać swoją masę ciała na odpowiednim poziomie. 
Niestety nie można było tego odnieść do pozostałych 
grup badanych kobiet.

 Średnie wartości wskaźnika BMI grup UTW AWF i 
ASTW były niższe od grup z DPS i Sanatoriów. Seniorki 
z UTW AWF uzyskując średni wynik wskaźnika BMI 
(24,03) mieściły się w normie, natomiast kobiety, z 
ASTW przy średniej wartości wskaźnika BMI ponad 
26 charakteryzowały się niewielką nadwagą. Jednakże 
badane z DPS i Sanatoriów wykazywały znaczną 
nadwagę. Średnie niższe wartości BMI grup AWF 
i ASTW można było wytłumaczyć tym, iż były to 
osoby samodzielne, podejmujące regularną aktywność 
fizyczną, uczestniczące w wielu rekreacyjno-sportowych 
zajęciach organizowanych przez placówki, do których 
uczęszczały. Prowadzenie aktywnego trybu życia przez 
seniorki przekładało się na wyższy wydatek energetyczny 
w ciągu dnia, który nie powodował odkładania się 
tkanki tłuszczowej. Obie grupy słuchaczek z UTW 
charakteryzowały się podwyższonym wskaźnikiem BMI 
w porównaniu do seniorek z UTW AWF i ASTW. Średnia 
wartość BMI w grupie aktywnej wynosiła 26,76 a w 
grupie nieaktywnej 27,38. Biorąc pod uwagę ilość godzin 
poświęcanych na aktywność fizyczną w tygodniu seniorki 
z UTW AWF i ASTW wypadały lepiej w porównaniu do 
wyników kobiet badanych przez Dudę (Duda, 2008). 
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Średnia ilość godzin tygodniowej aktywności fizycznej 
u seniorek z UTW AWF wynosiła 4 h a u studentek z 
ASTW niecałe 3,5 h. W odniesieniu do wyników pracy 
Dudy, zbadane kobiety poświęcały na aktywność fizyczną 
3 h tygodniowo.

W pierwszej próbie „zginanie przedramienia” (Arm 
Curl) testu Fullertona kobiety z grupy UTW AWF oraz 
ASTW osiągnęły średnio lepszy wynik od kobiet z 
Sanatoriów oraz z DPS (Ignasiak, 2009). Porównując 
wyniki do norm twórców testu, zauważyć można, iż 
kobiety z grup UTW AWF oraz ASTW znajdowały się 
w górnej granicy normy. W porównaniu do wyników 
pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu 
(Grześkowiak, 2009), które uzyskały średnio 10 powtórzeń 
i nie mieściły się w normie, kobiety z UTW AWF i 
ASTW osiągnęły znacznie lepsze rezultaty. Seniorki 
z grup UTW AWF oraz ASTW plasowały się również 
wyżej pod względem wyników próby w odniesieniu do 
pensjonariuszek dziennych Domów Pomocy Społecznej 
w USA, które wykonały średnio 14 powtórzeń i mieściły 
się w normie.

Podobne wnioski obserwowano w próbie oceniającej 
siłę kończyn dolnych. Korzystniejsze rezultaty uzyskały 
badane seniorki z grup UTW AWF oraz ASTW, których 
średni wynik wynosił 21 powtórzeń. Z kolei kobiety z 
DPS wykonały średnio 12 powtórzeń, znacznie gorszy 
wynik osiągnęły pacjentki Sanatoriów uzyskując średnio 
8 powtórzeń a tym samym nie zmieściły się w normie. 
Podobnie wyglądała sytuacja z pensjonariuszkami 
DPS w Poznaniu (Grześkowiak, 2009), które wykonały 
średnio 9 powtórzeń. Natomiast pensjonariuszki DPS 
z USA uzyskały średnio 12 powtórzeń, mieszcząc się w 
normie. Nieco lepsze wyniki uzyskały kobiety badane 
przez Zielińskiego w 2005 roku (Zieliński, 2005), które 
zdołały zmieścić się w normie. Osiągnięcie tak dobrych 
rezultatów w próbie wstawanie z krzesła, przez kobiety 
z UTW AWF oraz ASTW tłumaczyć można było tym, iż 
były to osoby bardzo aktywne, podejmujące regularnie 
wysiłek fizyczny przejawiający się udziałem w różnego 
rodzaju zajęciach rekreacyjno-sportowych. Większość 
kobiet w omawianych grupach zdołało wykonać 
poprawnie próby oceniające siłę górnej i dolnej części 
ciała uzyskując zadawalające wyniki. Jednakże z wiekiem 
znacznie pogarszała się siła szczególnie przy niedoborze 
aktywności fizycznej z zastosowaniem treningu 
oporowego. Wśród kobiet z Irlandii Północnej w wieku 
powyżej 55 lat u ok.10% siła kończyny górnej była już tak 
mała, że nie potrafiły one podnieść ciężaru równego 20% 
ich masy ciała. Malała również siła kończyn dolnych. 
Zaobserwowano, że 60 %kobiet w wieku od 55 lat do 
74 lat nie było w stanie utrzymać masy ciała w pozycji 
stojącej (MacAuley, 2001).

W próbie oceniającej gibkość górnej części ciała kobiety 
z UTW AWF oraz z ASTW uzyskały zbliżone wyniki 
średniej arytmetycznej do grupy badanych z Sanatoriów. 
Gorsze wyniki, nie pozwalające na zmieszczenie się w 
normie uzyskały pensjonariuszki z DPS z Wrocławia oraz 
z Poznania. Seniorki z UTW AWF oraz z ASTW wypadły 
gorzej jedynie na tle pensjonariuszek DPS z USA, których 
średni wynik wynosił -1,9cm.

W ocenie gibkości dolnej części ciała najlepsze 
rezultaty osiągnęły kobiety z UTW AWF oraz 
pensjonariuszki z USA. Wyniki uzyskane przez obie 
grupy, pozwoliły im na zakwalifikowanie się do normy. 
Wartości średniej arytmetycznej w próbie skłonu do 
palców stopy u seniorek z ASTW wyniosły-1,28 cm, u 
pacjentek z Sanatoriów-1,10cm a u pensjonariuszek z 
DPS z Poznania -1,6cm. Można zaobserwować, iż były 
to wyniki bardzo do siebie zbliżone, niestety pozostające 
poza przyjętymi normami. Najgorsze rezultaty w tej 
próbie odniosły pensjonariuszki z DPS z Wrocławia oraz 
kobiety badane przez Zielińskiego w 2005 roku, które 
również uplasowały się poza normą. Jak nam wiadomo 
gibkość zależy od zachowania odpowiedniej ruchomości 
w stawach. Na ograniczenie ruchomości miały wpływ 
zmiany degeneracyjne stawów, które nasilały się w 
przypadku małej aktywności fizycznej i wyeliminowaniu 
niektórych ruchów. Utrzymanie elastyczności mięśni i 
pełnego zakresu ruchomości stawów wymagało, bowiem 
systematycznych ćwiczeń (Borowiak, 2004).

W próbie oceniającej koordynację i równowagę 
dynamiczną seniorki z UTW AWF oraz z ASTW uzyskały 
niemalże takie same wyniki. Kobiety obu grup wykonały 
próbę w średnio ponad 5,5 s a tym samym zmieściły się w 
normie. Podobnie wyglądała sytuacja u pensjonariuszek 
DPS w USA, których średni wynik pozwolił na 
zmieszczenie się w górnej granicy normy. Nieco gorzej i 
niestety poza normą, uplasowała się grupa kobiet badana 
przez Zielińskiego oraz pacjentki sanatoriów (Ignasiak i 
wsp. 2009). Na tle powyższych danych, pensjonariuszki 
DPS wypadły znacznie gorzej. Jak można było zauważyć 
był to wynik dwukrotnie gorszy od pacjentek z Sanatoriów. 
Podobne wyniki zaobserwowano u kobiet DPS z Poznania, 
których wartość średniej arytmetycznej wynosiła 12,5 s. 
Bardzo dobre rezultaty, które osiągnęły seniorki z UTW 
AWF i z ASTW w porównaniu do pozostałych grup można 
tłumaczyć tym, że były to osoby aktywne, samodzielne, 
zachowujące należytą masę ciała a także nieco młodsze od 
pozostałych badanych. Wykonanie próby „wstań i idź” nie 
stanowiło dla tych kobiet większego problemu. Niestety 
pensjonariuszki z DPS były zazwyczaj mało samodzielne 
a wręcz niekiedy zależne od pomocy osób drugich i 
trzecich. Ponadto kobiety zamieszkujące DPS prowadziły 
mniej aktywny tryb życia w porównaniu do rówieśniczek 
mieszkających samodzielnie. Kolejnym czynnikiem, który 
spowodował uzyskanie takich rezultatów były starszy 
wiek pensjonariuszek, który wpływał na czas reakcji a 
także w istotny sposób ograniczał ich aktywność ruchową 
i wydatek energetyczny. Jak widać próba okazała się dla 
nich niezmiernie trudnym zadaniem.

Zachodzące z wiekiem pogorszenie koordynacji 
i równowagi zagraża zdrowiu i życiu, gdyż często 
jest przyczyną upadków domowych i wypadków 
komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że statystycznie 
1/3 osób po 65 roku życia doznaje jeden raz w roku upadku, 
w liczbach bezwzględnych w 2010 roku ten problem 
stanie się udziałem około 1,72mln osób. Z tej liczby 120 
tys. dozna złamania, którego konsekwencją dla, około 25 
tys. osób będzie zgon, a dla 48 tys. osób – niezdolność 
do samodzielnego poruszania się po upadku (Skalska, 
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2003). Próba „ wstań i idź”, której zadaniem była ocena 
złożonej koordynacji fizycznej służyła również do oceny 
ryzyka upadków u osób starszych. Osoby, które wykonały 
próbę w czasie krótszym niż 9,3s nie znajdowały się w 
grupie ryzyka, w czasie pomiędzy 9,3 a 21,7s zostały 
zakwalifikowane do grupy ryzyka upadków, natomiast 
pokonanie dystansu powyżej 21,7s powodowało 
przypisanie osób do grupy wysokiego ryzyka upadków 
(Grześkowiak, 2008). Jak można było zauważyć seniorki 
z UTW AWF oraz z ASTW wykonały próbę w czasie 
znacznie krótszym niż 9,3 s a tym samym nie znalazły 
się w grupie ryzyka upadków. W porównaniu do badań 
Grześkowiaka, w których ponad 62% pensjonariuszek 
DPS z Poznania uzyskało wynik 9s a tym znalazły 
się w grupie bez ryzyka upadków. Jednakże 15,63% 
pensjonariuszek miało podwyższony poziom ryzyka 
upadków poprzez osiągnięcie wyniku 13s. Ostatnia 
grupa obejmująca 21,88% kobiet znalazła się w grupie 
wysokiego ryzyka upadków. Na tle pensjonariuszek z 
Poznania, seniorki z UTW AWF oraz z ASTW osiągnęły 
bardzo dobry wynik, gdyż wszystkie zakwalifikowały 
się do grupy bez ryzyka upadków. Badane mogły się 
pochwalić tak dobrym rezultatem dzięki podejmowaniu 
regularnej aktywności fizycznej, która przekłada się na 
sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Ostatnia próba oceniająca wytrzymałość krążeniowo-
oddechową była dla badanych najtrudniejszym zadaniem. 
Przejście jak najdłuższego dystansu w ciągu sześciu 
minut, szybkim marszem sprawiło większości kobiet, 
nielada trudność. Prawidłowe wykonanie próby, 
wymagało od seniorek w miarę dobrej kondycji i 
zaangażowania. Jednak test ten był jednym z najlepszych 
nielaboratoryjnych narzędzi badawczych i tym samym 
najbardziej popularnych. Nie wymagał zastosowania 
specjalistycznego sprzętu czy wykwalifikowanej kadry 
badawczej. Pozwalał ocenić sprawność układów krążenia 
i oddychania, wykazując wysokie związki z wydolnością, 
stanem zdrowia, poziomem BMI, ciśnieniem krwi i 
wieloma innymi parametrami (Enright, 2003; McNamara, 
2003). Jak można było zaobserwować kobiety z UTW 
AWF uzyskały średni wynik 574 m, dzięki czemu mieściły 
się w przedziale norm opracowanych przez twórców testu. 
Grupa badanych kobiet z ASTW uzyskała średnio 449 m, 
wynik ten niestety odbiegał od normy. 

Osoby zdrowe i podejmujące regularnie aktywność 
fizyczną były w stanie osiągnąć lepszy wynik. Za 
uzyskanie lepszych rezultatów w próbie przez grupę 
UTW AWF zapewne odpowiadała duża aktywność 
fizyczna, którą charakteryzowały się kobiety. Seniorki 
systematycznie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach 
zorganizowanych z kultury fizycznej (np. trening 
zdrowotny, gimnastyka lecznicza, taniec, tai-chi, szkoła 
pleców, pływanie) a także w czasie wolnym uprawiały 
indywidualnie różne formy rekreacji (jazda na rowerze, 
nordic walking, spacery, fitness). Większość zajęć, 
w których uczestniczyły seniorki miała charakter 
aerobowy, ale i nie brakowało w nich ćwiczeń siłowych 
oraz gibkościowych. Przekładało się to na odpowiednią 
wytrzymałość tlenową oraz na siłę osób starszych. Poza 
tym regularna aktywność fizyczna przyczyniała się 

do dużego wydatku energetycznego w ciągu dnia, nie 
pozwalając na odkładanie się zbędnej tkanki tłuszczowej. 
Seniorki z UTW AWF prawdopodobnie dzięki zachowaniu 
masy ciała na odpowiednim poziomie były w stanie 
przejść w ciągu sześciu minut dłuższy dystans. Niestety 
badane kobiety z grupy ASTW uczęszczając do swojej 
placówki, brały udział jedynie w zajęciach manualnych, 
m.in. malarstwo, grafika, szydełkowanie itd. Większość 
ich czasu stanowił sedenteryjny tryb życia. Jednakże nie 
można było pominąć tego, że kobiety w wolnym czasie 
podejmowały pewną aktywność fizyczną, która niestety 
odbywała się rzadziej i była na niższym poziomie niż 
u seniorek z UTW AWF. Wymienione powyżej elementy 
przekładają się zapewne na podwyższony wskaźnik BMI 
u badanych z ASTW. Nadwaga oraz otyłość występująca 
u tych kobiet mogła spowodować, to że niektóre próby 
z baterii testu, Fullertona wypadły znacznie gorzej niż u 
seniorek z UTW AWF. Brak odpowiedniej wytrzymałości 
tlenowej nie pozwolił badanym kobietom z ASTW 
na przejście odpowiednio długiego dystansu w próbie 
6 minutowego testu korytarzowego.

Wyniki wszystkich prób motorycznych były 
nieznacznie lepsze w grupie kobiet z UTW AWF. Różnica 
istotna statystycznie dotyczyła wyłącznie wieku, masy 
ciała, BMI, aktywności fizycznej oraz wytrzymałości. 
Wyniki uzyskane w badaniach własnych odniesiono do 
norm opracowanych przez autorów testu dla społeczeństwa 
amerykańskiego. Porównując średnie arytmetyczne 
wszystkich prób kobiet z UTW AWF do norm dla populacji 
amerykańskiej można  było stwierdzić, że normy okazały 
się odpowiednie. Seniorki w każdej próbie zdołały 
zmieścić się w zakresie należnej normy sprawności 
fizycznej. Podobne wnioski można było odnieść do kobiet 
z, ASTW, które większość prób wykonały w sposób 
zadawalający i umożliwiający zakwalifikowanie się do 
norm. Jedynie próba oceniająca wytrzymałość tlenową, 
okazała się zbyt trudna i nie pozwoliła seniorkom na 
zmieszczenie się w normie. Na tle badanych z UTW AWF 
oraz z ASTW, pensjonariuszki DPS i pacjentki Sanatoriów 
wypadły znacznie gorzej pod względem poszczególnych 
prób. Dla mieszkanek DPS zakres norm sprawności 
fizycznej okazał się zbyt wysoki a w przypadku czterech 
prób również grupa kobiet przebywających w sanatorium 
nie osiągnęła przewidzianych wyników. Tłumaczyć 
można to tym, iż wymienione wyżej osoby były nieco 
starsze, mało aktywne a niekiedy mało samodzielne oraz 
miały niski poziom świadomości o wpływie aktywności 
fizycznej na stan zdrowia. Seniorki z grup: UTW AWF 
oraz z ASTW charakteryzowały się zupełnie odmienną 
postawą. Sam fakt przynależności tych kobiet do placówek 
świadczył o tym, że były one aktywne życiowo i nie bały 
się podejmowania nowych wyzwań. Uczestnictwo w 
prowadzonych przez te placówki wykładach, powodował 
wzrost świadomości seniorek na temat wpływu różnych 
czynników na stan zdrowia. Z tego powodu nie powinno 
dziwić uzyskanie przez grupy UTW AWF oraz ASTW tak 
dobrych wyników w teście Fullerton. Na tej podstawie 
można było ogólnie wnioskować, że badane kobiety z obu 
grup cechowała odpowiednia sprawność fizyczna, którą 
powinny utrzymywać na takim poziomie oraz zadbać o 
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poprawę tych wyników, które odbiegały nieco od norm. 
Niestety większość osób w podeszłym wieku w Polsce 
charakteryzuje niski poziom aktywności. Wynikać to 
może z niskiej świadomości zdrowotnej ludzi starszych 
dotyczącej aktywności fizycznej. Szczególnie problem 
ten dotyczy ludzi po 70 roku życia, ponieważ 80% z nich 
nie widzi wskazań i potrzeb rehabilitacji (Osiński W., 
2003, Drozdowski Z., 2002). 

Ocena sprawności fizycznej daje możliwość 
opracowania odpowiedniego programu aktywności 
fizycznej, która może spowalniać procesy starzenia się 
oraz wydłużyć okres niezależności i samodzielności osób 
starszych (Sallis J. F., 1992).  

Zastosowanie Senior Fitness Testu umożliwia ocenę 
stopnia sprawności fizycznej pojmowanej jako zespół 
cech u osób starszych. Dobrym pomysłem wydaje się 
wprowadzenie testu do codziennej pracy w ośrodkach 
rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz w zaplanowanym 
i zorganizowanym usprawnianiu grup starszych osób. 

Test daje możliwość planowania, prowadzenia i kontroli 
efektów zastosowanej aktywności fizycznej. Ponadto 
test pozwala na szybkie i łatwe przedstawienie wyników 
pracy badanemu, co jest bardzo ważnym elementem 
usprawniania. Współpraca i świadomość pozytywnych 
zmian są jednym z podstawowych czynników 
motywujących do dalszej pracy. 

Wnioski
Poziom sprawności fizycznej u większości badanych 

kobiet w obu grupach znajdował się w normie, jedynym 
wyjątkiem był poziom wytrzymałości krążeniowo-
oddechowej w grupie ASTW gdzie zaledwie 25% 
badanych przekroczyło minima.

Seniorki z AWF charakteryzowały się wyższym 
poziomem sprawności fizycznej w porównaniu do grupy 
badanych kobiet z ASTW, z wyjątkiem gibkości górnej 
części ciała.
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