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Blazej. Construction of somatic 
and motor skills of people training 
taekwondo WTF. The purpose of 
this study was to analyze in terms of 
somatic and motor skills young people 
from high school in Bydgoszcz, 
taekwondo class profile. The object 
of the study were participants of 
Interschool Student Sports Club 
“Piętnastka” training this sport. The 
study included 36 patients aged 14.5, 
15.5 and 16.5 years. Measured the 
height and body weight were and done 
the International Physical Fitness Test 
which included the following tests: long 
jump, hang on bent arms (girls) or rising 
in the overhang on the stick (boys), 
shuttles run 4 x 10 m moving pads, 
traces of the lying and the slope in 
front trunk. The results were analyzed 
by gender and age, and tested the 
correlation between pairs of traits. It 
also examined how young people from 
their own studies compare to peers in 
the regional study conducted in 2005 
by Marek Napierala [3].
After analyzing the test results the 
following conclusions:
1) Boys from our studies are 
characterized by a greater height and 
weight and achieve better results in 
all samples IPFT than girls;
2) Physical fitness increases with 
age – the best results attained IPFT 
students from the oldest age group 
(16.5 years);
3) Good results in other trials provide 
good performance in the course of 4 
x 10 m;
4) Boys who train taekwondo in 
IPFT perform better than their peers 
from Kujawsko-Pomorskie in all age 
groups;
5) The sum of the calculated points 
obtained according to the scale T 
for girls is higher for taekwondo. 
However in not all trials, the girls from 
our studies performed better.

Чеслінська Мирослава, Напієрала 
Марек, Дікс Барбара, Станкевіч 
Блазей.  Соматична будова і рухові 
здібності учасників, що змагаються 
з таеквондо WTF. Метою дослідження 
був аналіз соматичних властивостей 
і рухових здібностей молоді класу за 
профілем  таеквондо в гімназії міста 
Бидгощ. Предметом досліджень були 
учасники змагання Міжшкільного 
Спортивного Клубу „П’ятнадцять” що 
тренуються в цьому мистецтві боротьби. 
Опит був проведений серед 36 учнів 
(вік 14.5 – 16.5 років). Виконувалися 
виміри зросту і маси тіла учнів, а також 
проведений Міжнародний Тест Фізичної 
Підготовленості (МТФП). Тест включає: 
стрибок в довжину, вис на зігнутих 
руках (дівчата) або підтягування у висі 
на щаблині (хлопці), човниковий біг 4 
х 10 метрів з перенесенням кубиків, 
присідання, нахил тулуба. Отримані 
результати розглядалися залежно від 
віку і статі, а також розраховувався 
коефіцієнт парної кореляції. Проведено 
порівняння досліджень з даними з 
іншого регіону, які викладені в роботі 
Марека Напієрала [3]. 
Після аналізу результатів досліджень 
було запропоновано наступне: 
1) хлопці досліджуваних груп 
відрізняються більшим ростом і масою 
тіла, а також добиваються кращих 
результатів у всіх спробах МТФП, чим 
дівчата;
2) Фізична підготовленість зростає 
разом з віком – якнайкращих результатів 
МТФП добивалися учні старшої вікової 
категорії (16,5 років);
3) Добрі результати в інших вправах 
МТФП гарантують добрий результат в 
човниковому бігу 4 x 10 метрів; 
4) Учні, що тренуються в таеквондо, 
добиваються кращих результатів МТФП, 
чим їх ровесники з іншого воєводства у 
всіх вікових категоріях;
5) Сума отриманих пунктів, підрахованих 
за масштабом T для дівчат, є вищою для 
тих, що тренуються в таеквондо. Проте, 
не у всіх спробах дівчата з досліджуваної 
групи добивалися кращих результатів. 

Чеслинска Мирослава, Напиерала Ма-
рек, Дикс Барбара, Станкевич Блазей. 
Соматическое строение и двигательные 
способности участников соревнований 
по таеквондо WTF. Целью исследования 
был анализ соматических свойств и дви-
гательных способностей молодежи класса 
по профилю  таеквондо в гимназии города 
Быдгощ. Предметом исследований явля-
лись участники соревнования Межшколь-
ного Спортивного Клуба „Пятнадцать” тре-
нирующий в этом искусстве борьбы. Опрос 
был проведен среди 36 учеников (возраст 
14.5 – 16.5 лет). Выполнялись измерения 
роста и массы тела учеников, а также про-
веден Международный Тест Физической 
Подготовленности (МТФП). Тест включает 
в себя: прыжок в длину, вис на согнутых 
руках (девушки) или подтягивание в висе 
на перекладине (юноши), челночный бег 4 
х 10 метров с переносом кубиков, присе-
дания, наклон туловища. Полученные ре-
зультаты рассматривались в зависимости 
от возраста и пола, а также рассчитывался 
коэффициент парной корреляции. Прове-
дено сравнение исследований с данными 
из другого региона, которые изложены в 
работе Марека Напиерала [3]. 
После анализа результатов исследований 
было предложено следующее: 
1) юноши исследуемых групп отмечаются 
большим ростом и массой тела, а также 
добиваются лучших результатов во всех 
попытках МТФП, чем девушки;
2) Физическая подготовленность возрас-
тает вместе с возрастом – наилучших 
результатов МТФП добивались ученики 
старшей возрастной категории (16,5 лет);
3) Хорошие результаты в других упражне-
ниях МТФП гарантируют хороший резуль-
тат в челночном беге 4 x 10 метров; 
4) Ученики, тренирующие в таеквондо, до-
биваются лучших результатов МТФП, чем 
их ровесники из другого воеводства во 
всех возрастных категориях;
5) Сумма полученных пунктов, подсчитан-
ных по масштабу T для девушек, является 
более высокой для тренирующихся в та-
еквондо. Однако, не во всех попытках де-
вушки из исследуемой группы добивались 
лучших результатов. 
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Wstęp1

 Na proces szkolenia sportowego składają się dwa 
zjawiska, z jednej strony poziom zdolności motorycznych, 
z drugiej zaś przystosowanie organizmu zawodnika do 
określonych rodzajów i wielkości wysiłku fizycznego, 
czego wypadkową jest kształtowanie budowy ciała 
specyficznej dla danej dyscypliny sportu [10,7,8,9]. 

Taekwondo to koreańska sztuka walki i samoobrony. 
Trening sportowy zakłada rozwój taki cech motorycznych, 
jak: gibkość, wytrzymałość, siła, szybkość, zwinność, 
skoczność, refleks oraz koordynacja [4,5]. Taekwondo 
jest sztuką walki wywodzącą się z Korei. Jej nazwa to 
składowa trzech koreańskich słów: TAE (stopa, bądź 
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uderzenie stopą), KWON (pięść lub cios pięścią) oraz 
DO (droga, metoda lub sztuka). Wykorzystuje się w niej 
kopnięcia, ciosy rękoma, uniki, bloki, rzuty oraz dźwignie 
[2]. Współczesne taekwondo rozpatrywane w kategoriach 
wielkiego wyczynu sportowego, wymaga szczególnie 
starannego i wszechstronnie przygotowanego zawodnika, 
zarówno pod względem wysokiej wydolności fizycznej, 
jak i wysokich umiejętności technicznych. Taekwondo 
jest sportem, w którym uzyskiwany wynik zależy w 
poważnym stopniu od czynników fizjologicznych oraz 
właściwości somatycznych zawodników

Przedmiotem badań byli młodzi zawodnicy 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Piętnastka” w Bydgoszczy, których zbadano pod 
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względem budowy morfologicznej (wysokość i masa 
ciała) oraz zdolności motorycznych (Międzynarodowy 
Test Sprawności Fizycznej). Celem badania było 
porównanie osiąganych wyników pod względem płci 
i wieku, zanalizowanie współzależności pomiędzy 
parami cech oraz sprawdzenie, czy zawodnicy trenujący 
taekwondo osiągają lepsze wyniki w MTSF, niż ich 
rówieśnicy z badań regionalnych [3].

Materiał i metody
Grupa badawcza liczyła 36 osób w wieku 14,5 – 

16,5 lat (14,5: 15 osób, 15,5: 13 osób, 16,5: 8 osób). 
Poniższa rycina przedstawia obraz liczbowego rozkładu 
badanych. Dokonano pomiaru wysokości i masy ciała 
badanych oraz przeprowadzono Międzynarodowy Test 
Sprawności Fizycznej, w skład którego wchodziły 
następujące próby: skok w dal, zwis na ugiętych rękach 
(dziewczęta) lub podciąganie w zwisie na drążku 
(chłopcy), bieg wahadłowy 4 razy 10 m z przenoszeniem 
klocków, siady z leżenia oraz skłon tułowia w przód. 
Kolejność wykonywanych ćwiczeń odbyła się zgodnie z 
zaleceniami proponowanymi w literaturze [6]. Otrzymane 
wyniki rozpatrywano pod względem płci i wieku oraz 
testowano korelacje pomiędzy parami cech. Sprawdzono 
również jak młodzież z badań własnych wypada na tle 
rówieśników z badań regionalnych przeprowadzonych w 
2005 roku przez Marka Napierałę [3]. Przeprowadzone 
badania ukierunkowano na zweryfikowanie następujących 
hipotez:

Trenujący taekwondo osiągają lepsze wyniki w 1. 
Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej niż 
ich rówieśnicy z badań regionalnych;
Cechy somatyczne mają wieloaspektowy wpływ na 2. 
zdolności motoryczne;
Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wiekiem a 3. 
osiąganymi wynikami w MTSF;
Płeć ma wpływ na osiągane w MTSF wyniki. Wyniki 4. 
dziewcząt są słabsze od wyników chłopców. 

Wyniki
Wysokość ciała badanych oscylowała między 156,2 cm 

a 182,1 cm. Różnica pomiędzy najniższym i najwyższym 
badanym wyniosła 25,9 cm. W grupie dominowały osoby 
mierzące 160cm. Średnia wysokość ciała w badaniach 
własnych wyniosła 167,1 cm. Rycina 3 przedstawia 
rozkład wysokości ciała w centymetrach w rozróżnieniu 
na wiek badanych. Jak widać różnice pomiędzy osobami 
w wieku 14,5 lat a pozostałymi badanymi są znaczne. 
Uczniowie w wieku 15,5 lat są pod tym względem 
najbardziej zróżnicowani. Różnica pomiędzy najniższym 
a najwyższym badanym z tej grupy wiekowej wyniosła 
aż 20,4 cm.

Masa ciała badanych w badaniu własnym oscylowała 
między 44 kg a 87 kg. Różnica pomiędzy dwoma skrajnymi 
wynikami wyniosła 43 kg. Średnia waga badanych to 55,1 
kg, w grupie najwięcej osób legitymowało się wagą 50,3 
kg. 25% badanych miała masę ciała niższą niż 50,4 kg. 
Rycina 2 pokazuje, że masa ciała uczniów, poza jednym 
skrajnym wynikiem, rozkłada się dość równomiernie. 
Uczniowie najmłodsi jednak w większość osiągają niższą 
masę ciała, niż ich starsi koledzy. 

Wyniki
 Wskaźnik Quételeta II (inaczej Body Mass Index – 

BMI), obliczono na podstawie wysokości i masy ciała 
badanych stosując wzór – masa ciała w kg : wysokość 
ciała2 w metrach. Średnia wartość wskaźnika BMI wynio-
sła 19,7. Najniższa wartość wskaźnika w grupie to tylko 
16,7, najwyższa natomiast – 26,23. Różnica pomiędzy 
wartościami ekstremalnymi to 9,53. Najwięcej osób uzy-
skało wynik 19,1. 75% uczniów miało wynik niższy niż 
20,6.

W celu sprawdzenia, czy średni wynik współczynnika 
BMI różni się w zależności od płci, przeprowadzono test 
t dla dwóch prób niezależnych. Test Levene`a wskazuje, 
iż wariancje w obu grupach są jednakowe (istotność na 
poziomie 0,210, a więc wyższym od przyjętego 0,05). 
W celu przeprowadzenia statystyki testu t przyjęto 
hipotezę zerową o równości średnich w obu grupach 
(średni wynik BMI jest taki sam u chłopców, jak i u 
dziewcząt). Istotność jest wyższa niż 0,05, dlatego 
nie ma podstaw do odrzucenia tej hipotezy. Wynika z 
tego, iż nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
wskaźnikami masy ciała w zależności od płci. Uzyskane 
wyniki wskaźnika BMI odnoszono do poniższych norm 
zawartych u Drozdowskiego [1].

 W grupie dominowały osoby, których wynik BMI 
zaliczał do zakresu normalnej zmienności. Do tej kategorii 
należy 27 uczniów. Ośmioro badanych zaklasyfikowano 
do kategorii szczupłych (siedmioro do 1 stopnia 
szczupłości, jednego do 2 stopnia). Jeden uczeń wykazuje 
1 stopień nadwagi. W grupie nie występowały osoby, 
których zaliczyć można do skrajnego stopnia szczupłości 
oraz dwóch najwyższych stopni nadwagi. Podsumowując, 
wskaźniki BMI badanych (poza kilkoma wyjątkami) są w 
normie.

Do oceny współzależności pomiędzy cechami 
somatycznymi a wynikami uzyskanymi w próbach MTSF 
wykorzystano współczynnik korelacji r Pearsona. Tabela 
2 ukazuje wielkości współczynnika korelacji pomiędzy 
wysokością i masą ciała a wynikami poszczególnych prób 
dla grupy chłopców. Największa pozytywna korelacja 
wystąpiła pomiędzy wysokością ciała a skokiem w 
dal z miejsca (0,695) i jest ona istotna statystycznie na 
poziomie 1%. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wysokości 
ciała, wzrastają również osiąganie wyniki w tej próbie. 
Również wyraźna pozytywna zależność, istotna na 
poziomie 5%, występuje pomiędzy wysokością ciała oraz 
skłonem tułowia w przód (0,520). Średnią pozytywną 
współzależność zauważono dla masy ciała i skłonu tułowia 
w przód (0,438, istotność 5%). Dla wysokości ciała oraz 
wyników biegu wahadłowego 4 x 10 m odnotowano 
wyraźną korelację negatywną istotną statystycznie na 
poziomie 1% (- 0,708). Oznacza to, iż wraz ze wzrostem 
wysokości ciała zmniejszają się osiągane czasy biegu. 
Pozostałe wyniki współczynnika korelacji są niewyraźnie 
i nie są istotne statystycznie.

Dla grupy dziewcząt wielkości współczynnika r 
Pearsona są bardzo małe i nie są istotne statystycznie. 
Wyłącznie dla trzech par badanych cech odnotowano 
średnią korelację: korelacje pozytywne dla skoku w dal z 
miejsca i masy ciała (0,378) oraz skłonu tułowia w przód 
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Rycina 1. Wysokość ciała badanych w cm ze względu na wiek badanych

Rycina 2. Masa ciała badanych (w kg) ze względu na wiek badanych

Tabela 1. Związki wysokości i masy ciała chłopców z wynikami uzyskanymi w próbach MTSF 

Wysokość ciała Masa ciała

Skok w dal z miejsca (cm) 0,695** 0,231

Podciąganie w zwisie na drążku (l. powtórzeń) 0,295 - 0,122

Bieg wahadłowy 4x10m (s) - 0,708** - 0,295

Siady z leżenia 30` (l. powtórzeń) 0,218 0,231

Skłon tułowia w przód (cm) 0,520* 0,438*

* korelacja istotna na poziomie 5% (dwustronnie) ** korelacja istotna na poziomie 1% (dwustronnie)1 
 

 

 

1 
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i masą ciała (0,469). Oznacza to, iż wraz ze wzrostem 
masy ciała zwiększają się osiągane wyniki w tych dwóch 
próbach. Korelacja negatywna występuje pomiędzy 
biegiem wahadłowych 4 x 10 m i wysokością ciała 
(- 0,319). Jest jednak zbyt duże prawdopodobieństwo, 
że zauważone współzależności są dziełem przypadku. 
Szczegółowe wyniki przedstawia tabela 3.

Wyniki współczynnika korelacji dla par średnich 
wyników poszczególnych prób dla grupy chłopców 
przedstawia tabela 13. W grupie tej, poza jedną parą, 
wystąpiły średnie i wyraźne korelacje. Korelacje 
negatywne odnotowano dla wszystkich par biegu 
wahadłowego 4 x 10 m. Oznacza to, iż wraz ze wzrostem 
osiąganych wyników we wszystkich konkurencjach, 
zmniejszają się osiągane czasy biegowe. Czyli dobre 
wyniki w pozostałych konkurencjach gwarantują dobry 
wynik w biegu wahadłowym. Wielkości współczynnika 
dla tej konkurencji są wyraźne: dla skoku w dal z 
miejsca – 0,822 (istotność 1%), podciągania w zwisie na 
drążku – 0,685 (istotność 1%), siadów z leżenia – 0,455 
(istotność 5%), skłonu tułowia w przód – 0,569 (istotność 
1%). We wszystkich pozostałych parach zauważono 
korelacje pozytywne, czyli tak samo jak w przypadku 
biegu wahadłowego, wraz ze wzrostem wyników w 
jednej próbie, wzrastają wyniki w innej. Najmniejsze 
współzależności występują pomiędzy siadem z leżenia 

a skłonem tułowia w przód (0,298) oraz podciąganiem 
w zwisie na drążku a skłonem tułowia w przód (0,379). 
Wyniki w obu parach nie są istotne statystycznie. 

Tabela 5 przedstawia wyniki korelacji dla par badanych 
cech dla grupy dziewcząt. Jak widać, występujące 
tu zależności są niewyraźne i średnie, Wyłącznie dla 
biegu wahadłowego 4 x 10 m i skłonu tułowia w przód 
odnotowano wyraźną korelację negatywną istotną na 
poziomie 5% (- 0,654).

 Aby określić, czy występują różnice w osiąganych 
wynikach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 
pomiędzy dziewczętami i chłopcami z poszczególnych 
kategorii wiekowych z badań własnych, porównano 
je z wynikami ich rówieśników z badań regionalnych 
przeprowadzonych przez Marka Napierałę [3]. Pierwszą 
wykonywaną przez badanych konkurencją był skok w 
dal z miejsca. Wynik mierzony był z dokładnością do 
1 cm. Jak widać w tabeli 6, we wszystkich kategoriach 
wiekowych lepsze wyniki osiągali chłopcy z badań 
własnych. Największa różnica wystąpiła pomiędzy 
średnimi wynikami badanych z badań regionalnych i 
własnych w wieku 16,5 lat – aż 19,79 cm. W najmłodszej 
grupie wiekowej ta różnica to 5,22 cm, natomiast dla 
chłopców 15,5 letnich – 1,37 cm. Istotne statystycznie na 
poziomie 1% są różnice pomiędzy średnimi w najstarszej 
grupie wiekowej (u = 4,85). 

Tabela 2. Związki wysokości i masy ciała dziewcząt z wynikami uzyskanymi w próbach MTSF 

Wysokość ciała Masa ciała
Skok w dal z miejsca (cm) - 0,160 0,378
Zwis na ugiętych rękach (s) - 0,202 - 0,237
Bieg wahadłowy 4x10m (s) - 0,319 - 0,073

Siady z leżenia 30` (l. powtórzeń) 0,277 - 0,282
Skłon tułowia w przód (cm) - 0,072 0,469

* korelacja istotna na poziomie 5% (dwustronnie) ** korelacja istotna na poziomie 1% (dwustronnie)

Tabela 3. Związki wyników uzyskiwanych w próbach MTSF dla chłopców

Skok w dal z 
miejsca (cm)

0,686**
Podciąganie w 

zwisie na drążku  
(l. p.) chłopcy

- 0,822** - 0,685** Bieg wahadłowy 
4x10m (s)

0,595** 0,637** - 0,455* Siady z leżenia 30` 
(l. p.)

0,482* 0,379 - 0,569** 0,298 Skłon tułowia w 
przód (cm)

* korelacja istotna na poziomie 5% (dwustronnie) ** korelacja istotna na poziomie 1% (dwustronnie)

Tabela 4. Związki wyników uzyskiwanych w próbach MTSF dla dziewcząt

Skok w dal z 
miejsca (cm)

0,395
Zwis na ugiętych 

rękach (s) 
dziewczęta

0,029 - 0,476 Bieg wahadłowy 
4x10m (s)

0,032 0,343 - 0,156 Siady z leżenia 30` 
(l. p.)

0,235 0,267 - 0,654* - 0,269 Skłon tułowia w 
przód (cm)

* korelacja istotna na poziomie 5% (dwustronnie) ** korelacja istotna na poziomie 1% (dwustronnie)
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W tej próbie dziewczęta z badań własnych również 
osiągnęły dużo lepsze wyniki niż ich rówieśniczki z 
badań regionalnych. Charakterystykę liczbową tej próby 
dla dziewcząt przedstawia tabela 7. Różnice w średnich 
wynikach są dużo większe, niż w przypadku chłopców. 
Dziewczęta 14,5 letnie trenujące taekwondo, skakały 
średnio o 14,04 cm dalej niż badane z badań regionalnych. 
W przypadku dziewcząt 15,5 letnich różnica była mniejsza 
i wyniosła 13,7 cm. W grupie badanych z badań własnych, 
w najstarszej kategorii wiekowej, zbadano tylko jedną 
dziewczynę. Osiągnęła ona skok o 21,33 cm lepszy niż 
średni wynik dziewcząt z badań regionalnych. Różnice 
pomiędzy średnimi wynikami są istotne statystycznie na 
poziomie 1% dla dziewcząt 15,5 letnich.

W celu pomiaru siły względnej, badanych podzielono 
na dwie grupy: chłopców i dziewcząt. Chłopcy podciągali 
się w na drążku. Na wynik tej próby składała się liczba 
powtórzeń, w których badanym udało się unieść brodę 
ponad drążek. Dziewczęta natomiast miały za zadanie 
jak najdłużej utrzymać się w zwisie na drążku. Tutaj 
wynik stanowił czas mierzony w sekundach. W tabeli 8 
przedstawiono charakterystykę liczbową podciągania w 
zwisie na drążku chłopców. Chłopcy z badań własnych 
osiągali średnio lepsze wyniki niż ich rówieśnicy z 
badań regionalnych. Największą różnicę odnotowano w 
najstarszej grupie wiekowej – 3,55. Chłopcy 14,5 letni 
trenujący taekwondo wykonali średnio 3,03 podciągnięć 
więcej, 15,5 letni natomiast 1,32 podciągnięcia. Istotność 
statystyczną na poziomie 5% osiągnęła różnica w 
najmłodszej kategorii wiekowej, 14,5 lat (u = 2,55). Na 
poziomie 1% natomiast różnica pomiędzy średnimi z 
najstarszej grupy – 16,5 lat (u = 6,23). 

 Poniższa tabela 9 ukazuje średnie wyniki zwisu 
na ugiętych rękach dziewcząt. Jak widać, w dwóch 
pierwszych kategoriach wiekowych dłużej w zwisie 
pozostawały dziewczęta z badań regionalnych – średnio 
o 3,19 sekundy dłużej dla 14,5 letnich oraz 2,42 sekundy 
dla 15,5 letnich. Jedyna osoba w grupie 16,5 lat z badań 
własnych, osiągnęła wynik o 0,39 wyższy od średniego 
wyniku jej rówieśniczek z badań regionalnych. Istotna 
statystycznie na poziomie 1% jest różnica pomiędzy 
wynikami najmłodszych dziewcząt z badań własnych i 
regionalnych (u = 3,07).

Trzecią w kolejności próbą wykonywaną przez 
badanych był bieg wahadłowy 4 x 10 m z przenoszeniem 
klocków. Jak widać w poniższej tabeli, chłopcy z badań 
własnych średnio w szybszym czasie pokonywali tor. 
Wraz z wiekiem badanych zwiększają się różnice 
pomiędzy średnimi wynikami uczniów z badań własnych 
oraz regionalnych: dla chłopców najmłodszych (14,5 lat) 
różnica wyniosła 0,41 s; 1,31 s dla chłopców 15,5 letnich 
oraz 1,87 s dla najstarszych (16,5 lat). Istotne statystycznie 
różnice pomiędzy średnimi na poziomie 1% wystąpiły 
pomiędzy badanymi w wieku 15,5 lat (u = 6,90) oraz 16,5 
lat (u = 10,40).

Dziewczęta z badań własnych również osiągały lepsze 
wyniki w tej konkurencji niż ich rówieśniczki z badań 
regionalnych. Istotne statystycznie różnice pomiędzy 
średnimi na poziomie 1% wystąpiły dla dwóch kategorii 
wiekowych 14,5 (u = 4,30) oraz 15,5 lat (u = 6,00).

Kolejną wykonywaną przez badanych próbą były siady 
z leżenia. W trakcie 30 sekund badani mieli wykonać jak 
największą liczbę powtórzeń. Charakterystykę liczbową 
tej próby dla chłopców przedstawia tabela 12. Jak widać 
we wszystkich kategoriach wiekowych, chłopcy z badań 
własnych przewyższali pod względem wykonywanej 
liczby powtórzeń chłopców z badań regionalnych. Różnice 
między średnimi są istotne statystycznie dla wszystkich 
kategorii wiekowych: dla chłopców 14,5 letnich na 
poziomie 1% (u = 5,05), 15,5 letnich na poziomie 5% (u 
= 2,25) oraz dla 16,5 letnich na poziomie 1% (u = 6,39).

W tabeli 13 scharakteryzowano próbę dla dziewcząt. 
Tutaj dziewczęta z badań regionalnych nieznacznie 
przewyższyły w wykonanej liczbie powtórzeń dziewczęta 
z badań własnych tylko w jednej kategorii wiekowej – 
14,5 lat. W pozostałych kategoriach lepsze okazały się 
badane z badań własnych. Różnice pomiędzy średnimi nie 
są istotne statystycznie dla żadnej kategorii wiekowej.

Ostatnią próbą był skłon tułowia w przód. Jak wynika 
z tabeli 14, chłopcy z badań własnych osiągali w tej 
konkurencji dużo lepsze wyniki, niż ich rówieśnicy z 
badań regionalnych. We wszystkich trzech kategoriach 
wiekowych istotność statystyczna różnic między średnimi 
oscylowała na poziomie 1% (test u wyniósł odpowiednio 
16,21, 4,53 oraz 7,74).

Dziewczęta trenujące taekwondo również osiągnęły 
w tej próbie lepsze wyniki, niż dziewczęta z badań 
regionalnych. Różnice między średnimi były niższe, 
niż w grupie chłopców. Różnice pomiędzy średnimi 
dla dziewcząt w wieku 14,5 oraz 15,5 lat, były istotne 
statystycznie na poziomie 1% (odpowiednio u = 9,53 oraz 
2,90).

 Dla grupy dziewcząt wyniki są bardziej zróżnicowane. 
Dziewczęta z badań własnych osiągają lepsze wyniki, 
niż ich rówieśniczki z badań regionalnych w takich 
próbach, jak: skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 
4 x 10 m oraz skłon tułowia w przód. Dziewczyna z 
badań własnych w wieku 16,5 osiągnęła lepszy wynik, 
niż średnia jej rówieśniczek z kujawsko-pomorskiego w 
zwisie na ugiętych rękach oraz siadach z leżenia. W tej 
ostatniej próbie również lepsze średnie wyniki osiągnęły 
dziewczęta trenujące taekwondo w wieku 15,5 lat. A więc, 
zgodnie z poniższą tabela (tabela 17), można wysunąć 
wniosek, iż w większości prób lepszymi wynikami MTSF 
wykazały się dziewczęta z badań własnych.

 Porównań pomiędzy chłopcami i dziewczętami z 
badań własnych i regionalnych przeprowadzono również 
po obliczeniu średnich wyników poszczególnych prób 
według skali T. Przeliczeń dokonano na podstawie tablic 
punktacyjnych sprawności fizycznej według wieku 
kalendarzowego opracowanych przez Pilicza, Przewędę, 
Dobosza i Nowacką-Dobosz [6]. We wszystkich próbach 
dominowali chłopcy z badań własnych. Największa 
różnica w sumie zdobytych punktów zauważalna jest w 
najstarszej kategorii wiekowej (16,5 lat). Chłopcy trenujący 
taekwondo w tym wieku osiągnęli w sumie 53,5 punktów 
więcej, niż ich rówieśnicy z badań regionalnych. Druga 
w kolejności największa różnica wystąpiła pomiędzy 
badanymi 15,5 letnimi – 34. Dla chłopców 14,5 letnich 
ta różnica to 32,5. Można więc stwierdzić, iż różnice 
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Tabela 5. Charakterystyka liczbowa skoku w dal z miejsca chłopców 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 194,5 10,08

-5,22 1,24
Badania regionalne 523 189,28 19,94

15,5 lat
Badania własne 9 203,6 16,61

-1,37 0,24
Badania regionalne 358 202,23 20,98

16,5 lat
Badania własne 7 226,57 10,49

-19,79 4,85**
Badania regionalne 407 206,78 21,31

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa skoku w dal z miejsca dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 184,89 11,17

-14,04 0,95
Badania regionalne 331 170,85 16,92

15,5 lat
Badania własne 4 186,25 5,32

-13,7 4,70**
Badania regionalne 372 172,55 22,85

16,5 lat
Badania własne 1 197 -

-21,33 -
Badania regionalne 349 175,67 18,76

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 7. Charakterystyka liczbowa podciągania w zwisie na drążku chłopców 14,5 – 16,5 letnich (liczba powtórzeń)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 6,50 2,88

-3,03 2,55*
Badania regionalne 419 3,47 3,44

15,5 lat
Badania własne 9 5,89 2,76

-1,32 1,42
Badania regionalne 532 4,57 3,51

16,5 lat
Badania własne 7 8,86 1,46

-3,55 6,23**
Badania regionalne 552 5,31 3,62

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 8. Charakterystyka liczbowa zwisu na ugiętych rękach dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (s)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 10,32 2,36

3,19 3,07**
Badania regionalne 366 13,51 13,16

15,5 lat
Badania własne 4 10,30 2,84

2,42 1,54
Badania regionalne 397 12,72 13,56

16,5 lat
Badania własne 1 12,90 -

-0,39 -
Badania regionalne 406 12,51 12,64

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58
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Tabela 9. Charakterystyka liczbowa biegu wahadłowego 4x10 m chłopców 14,5 – 16,5 letnich (s)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 11,55 0,93

0,41 1,08
Badania regionalne 511 11,96 1,53

15,5 lat
Badania własne 9 10,64 0,56

1,31 6,90**
Badania regionalne 658 11,95 1,42

16,5 lat
Badania własne 7 9,97 0,42

1,87 10,40**
Badania regionalne 607 11,84 1,29

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 10. Charakterystyka liczbowa biegu wahadłowego 4x10 m dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (s)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 11,78 0,64

0,95 4,30**
Badania regionalne 977 12,73 1,49

15,5 lat
Badania własne 4 11,55 0,39

1,20 6,00**
Badania regionalne 1106 12,75 1,40

16,5 lat
Badania własne 1 11,30 -

1,46 -
Badania regionalne 934 12,76 1,37

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 11. Charakterystyka liczbowa siadów z leżenia w czasie 30 s chłopców 14,5 – 16,5 letnich (liczba powtórzeń)

N X δ D  u

14,5 lat
Badania własne 6 26,50 1,38

-3,13 5,05**
Badania regionalne 438 23,37 5,20

15,5 lat
Badania własne 9 26,89 3,52

-2,70 2,25*
Badania regionalne 399 24,19 4,71

16,5 lat
Badania własne 7 28,14 1,46

-3,96 6,39**
Badania regionalne 378 24,18 5,59

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 12. Charakterystyka liczbowa siadów z leżenia w czasie 30 s dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (liczba powtórzeń)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 21,00 1,23

0,17 0,67
Badania regionalne 342 21,17 5,36

15,5 lat
Badania własne 4 23,00 1,63

-1,63 1,90
Badania regionalne 335 21,37 5,30

16,5 lat
Badania własne 1 25,00 -

-3,23 -
Badania regionalne 356 21,77 5,38

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58
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Tabela 13. Charakterystyka liczbowa skłonu tułowia w przód chłopców 14,5 – 16,5 letnich (cm)

 N  X  δ  D  u

14,5 lat
Badania własne 6 11,17 0,75

-7,62 16,21**Badania regionalne 349 3,55 6,81

15,5 lat
Badania własne 9 14,22 6,34

-9,73 4,53**Badania regionalne 371 4,49 7,21

16,5 lat
Badania własne 7 14,43 2,99

-9,29 7,74**Badania regionalne 343 5,14 7,63
* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 14. Charakterystyka liczbowa skłonu tułowia w przód dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N X δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 11,67 1,73

-4,1 9,53**Badania regionalne 364 7,57 6,15

15,5 lat
Badania własne 4 11,25 1,26

-2,12 2,90**Badania regionalne 335 9,13 6,53

16,5 lat
Badania własne 1 13,00 -

-3,54 -Badania regionalne 375 9,46 6,52
* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 15. Porównanie sprawności motorycznej chłopców z badań własnych i regionalnych

14,5 lat 15,5 lat 16,5 lat

Próba Badania 
własne

Badania 
regionalne

Badania 
własne

Badania 
regionalne

Badania 
własne

Badania 
regionalne

Skok w dal z 
miejsca (cm) 194,5 189,28 203,6 202,23 226,57 206,78

Podciąganie w 
zwisie na drążku 
(l. powtórzeń)

6,50 3,47 5,89 4,57 8,86 5,31

Bieg wahadłowy 
4x10m (s) 11,55 11,96 10,64 11,95 9,97 11,84

Siady z leżenia 30` 
(l. powtórzeń) 26,50 23,37 26,89 24,19 28,14 24,18

Skłon tułowia w 
przód (cm) 11,17 3,55 14,22 4,49 11,43 5,14

Tabela 16. Porównanie sprawności motorycznej dziewcząt z badań własnych i regionalnych

14,5 lat 15,5 lat 16,5 lat

Próba Badania 
własne

Badania 
regionalne

Badania 
własne

Badania 
regionalne

Badania 
własne

Badania 
regionalne

Skok w dal z 
miejsca (cm) 184,89 170,85 186,25 172,55 197 175,67

Zwis na ugiętych 
rękach (s) 10,32 13,51 10,30 12,72 12,90 12,51

Bieg wahadłowy 
4x10m (s) 11,78 12,73 11,55 12,75 11,30 12,76

Siady z leżenia 30` 
(l. powtórzeń) 21 21,17 23 21,37 25 21,77

Skłon tułowia w 
przód (cm) 11,67 7,57 11,25 9,13 13 9,46
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pomiędzy badanymi z badań własnych i regionalnych 
rosną wraz z wiekiem badanych. Dziewczęta z badań 
własnych nie we wszystkich próbach osiągały lepsze 
wyniki od swoich rówieśniczek z kujawsko–pomorskiego. 
Jakkolwiek jednak, suma zdobytych punktów obliczanych 
według skali T jest dla zawodniczek taekwondo większa 
we wszystkich kategoriach wiekowych. W tym przypadku 
również różnice pomiędzy badanymi rosną wraz z 
wiekiem. Dla dziewcząt 14,5 letnich różnica wyniosła 20 
punktów, 15,5 letnich – 22. Dla najstarszych natomiast 
aż 45,5. 

Dyskusja i wnioski
Taekwondo to koreańska sztuka walki i samoobrony. 

Trening tej sztuki walki zakłada rozwój taki cech 
motorycznych, jak: gibkość, wytrzymałość, siła, szybkość, 
zwinność, skoczność, refleks oraz koordynacja [10]. 
Młodzi zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Piętnastka” w Bydgoszczy 
zbadani zostali pod względem budowy morfologicznej 
(wysokość i masa ciała) oraz zdolności motorycznych 
(Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej). Celem 
badania było porównanie osiąganych wyników pod 
względem płci i wieku, zanalizowanie współzależności 
pomiędzy parami cech oraz sprawdzenie, czy zawodnicy 
trenujący taekwondo osiągają lepsze wyniki w MTSF, niż 
ich rówieśnicy z badań regionalnych [3].

Chłopcy z badań własnych odznaczają się większą 
wysokością i masą ciała od swych rówieśniczek. W 
przypadku wysokości ciała chłopcy poza najmłodszą 
kategorią wiekową (14,5 lat), przewyższają swoich 
rówieśników z badań regionalnych. W grupie dziewcząt 
wyższą średnią wysokość ciała przejawiają dziewczęta 
z badań regionalnych. Poza jedną grupą (chłopcy 15,5 

letni), badani z badań regionalnych wykazują większą 
średnią masę ciała, niż ich rówieśnicy i rówieśniczki 
z badań własnych. Trenujący taekwondo wyróżniają 
się niskim wskaźnikiem BMI, który w większości 
sytuuje się w zakresie przyjętej normy. Płeć ma również 
znaczenie w przypadku osiąganych wyników MTSF. We 
wszystkich próbach lepsi okazali się chłopcy. Sprawność 
fizyczna badanych rośnie wraz z wiekiem – najlepsze 
wyniki uzyskiwali najstarsi uczniowie, w wieku 16,5 lat. 
Największe istotne statystycznie wartości współczynnika 
korelacji r Pearsona pomiędzy badanymi cechami 
odnotowano dla grupy chłopców. Biorąc pod uwagę 
istotności na poziomie 1% i 5%, wyciągnięto następujące 
wnioski:

Po analizie wyników badań wyciągnięto następujące 
wnioski:

Chłopcy z badań własnych odznaczają się większą 1. 
wysokością i masą ciała oraz osiągają lepsze wyniki 
we wszystkich próbach MTSF, niż dziewczęta;

Sprawność fizyczna rośnie wraz z wiekiem – najlepsze 2. 
wyniki MTSF osiągali uczniowie z najstarszej 
kategorii wiekowej (16,5 lat);

Dobre wyniki w pozostałych próbach gwarantują 3. 
dobry wynik w biegu 4 x 10 m; 

Chłopcy trenujący taekwondo osiągają lepsze 4. 
wyniki MTSF, niż ich rówieśnicy z województwa 
kujawsko-pomorskiego we wszystkich kategoriach 
wiekowych;

Suma osiągniętych punktów obliczonych według 5. 
skali T dla dziewcząt jest wyższa dla zawodniczek 
taekwondo. Nie we wszystkich próbach jednak 
dziewczęta z badań własnych osiągały lepsze 
wyniki; 
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