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Poziom wybranych komponentów sprawności specjalnej 
w kontekście stażu treningowego i płci zawodników 

tenisa stołowego – badania pilotażowe

Słowa kluczowe: tenis stołowy, sprawność 
specjalna, dokładność gry, staż treningowy

Wstęp

Tenis stołowy to dyscyplina sportowa, w której osiągnięcie wysokiego pozio-
mu sportowego determinuje wiele czynników [1]. Wśród nich można wymienić 
m.in. technikę gry (w tenisie stołowym występuje wiele kombinacji technicznych, 
wykonywanych w ułamkach sekund) [2], świadomość taktyczną gry oraz przygoto-
wanie psychologiczne [3], czy też wymagania fizjologiczne [4, 5]. 

Na skuteczność działań gracza wpływa również umiejętność natychmiasto-
wego dostosowania się do sposobu gry przeciwnika, uwzględniającą świadomość 
mocnych oraz słabych stron zarówno swoich, jak i oponenta (antycypacja). Wska-
zuje na to między innymi Starosta [6] uważając, że tenis stołowy to gra złożona 
i trudna technicznie – zawodnik musi bowiem działać dokładnie, szybko i w zmien-
nych warunkach. W klasyfikacji dyscyplin sportowych pod względem stopnia trud-
ności tenis stołowy umieszczany jest na trzecim, najwyższym poziomie koordyna-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
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dla której stworzono w tenisie stołowym osobne testy w celu identyfikacji młodych 
talentów [7]. 

Problem dokładności gry w świetle wybranych aspektów, takich jak takich jak 
poziom tętna wysiłkowego [8], czy zróżnicowanie kinestetyczne ruchu [9] w po-
dobnych grupach wieku był już opisywany przez różnych autorów. 

Wciąż jednak niejednoznacznie rozwiązanym, ale równie interesującym, 
szczególnie w obszarze badawczym mniej popularnych dyscyplin jak tenis stoło-
wy [10], wydaje się być problem wzajemnych powiązań miedzy dokładnością gry, 
a stażem treningowym i płcią zawodnika na wczesnych etapach szkolenia. Wy-
nikiem pomiaru sprawności specjalnej w różnych dyscyplinach sportowych jest 
zazwyczaj ocena wykonania określonego zadania według umownej skali umożli-
wiającej porównania [11]. Dla opisywanej dyscypliny nie opracowano do tej pory 
wielu testów, oceniających sprawność specjalną, które powinny stanowić kanon 
oceny sprawności na jednym poziomie z testami sprawności ogólnej. Pozwalałyby 
one lepiej kierować treningiem i oceniać rozwój zawodnika szczególnie w grupach 
młodzieżowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, głównym celem badań była ocena związku po-
między wynikami testów sprawności specjalnej dla tenisa stołowego, a deklarowa-
nym stażem treningowym i płcią zawodników.

Materiał i metody

Grupę badanych stanowiło 24 zawodników (w tym 12 dziewcząt) w wie-
ku 11-16 lat uczestniczących w zgrupowaniu młodzieżowej kadry województwa 
dolnośląskiego w tenisie stołowym w lipcu 2018 roku. Badania odbyły się w hali 
sportowej Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” w Brzegu Dolnym. Uprzed-
nio uzyskano na nie zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na mocy uchwały nr 543/18. Wszystkie 
dzieci posiadały pisemną zgodę od rodziców na udział w badaniach. Do analiz te-
nisiści zostali podzieleni na cztery sześcioosobowe podgrupy z uwzględnieniem 
kryterium podstawowego jakimi był staż treningowy oraz płeć. Grupę 1 stanowiły 
dziewczęta w wieku 11-13 lat (11,67 ±0,95lat), trenujące tenis stołowy nie dłużej, 
aniżeli 5 lat (3,83 ±1,69lat), grupę 2 – chłopcy w wieku 11-13 lat (11,83 ±0,98lat), 
o stażu treningowym nie dłuższym, niż 5 lat (4,16 ±1,69lat). Grupę 3 tworzyły 
dziewczęta w wieku 14-16 lat (15,33 ±0,82lat), ze stażem treningowym powyżej 5 
lat (7,83 ±1,17lat), a grupę 4 – chłopcy w wieku 14-16 lat (14,83 ±0,98lat), o stażu 
treningowym powyżej 5 lat (7,5 ±1,05lat). Charakterystyka ogólna badanych grup 
została przedstawiona w tabeli 1.
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Tabela 1.

Charakterystyka ogólna badanych podgrup

n
Wiek
(lata)

Staż treningowy
(lata)

Wysokość ciała
(cm)

Masa ciała
(kg)

M Sd M Sd M Sd M Sd

Grupa 1 – Kobiety 6 11,67 0,95 3,83 1,69 147,92 6,46 37,72 4,95

Grupa 2 – Mężczyźni 6 11,83 0,98 4,16 1,69 153,55 9,92 48,15 9,98

Grupa 3 – Kobiety 6 15,33 0,82 7,83 1,26 166,23 2,9 52,53 4,8

Grupa 4 – Mężczyźni 6 14,83 0,98 7,5 1,05 168,38 7,82 48,87 7,7

Źródło: opracowanie własne.

Wybrano trzy próby oceniające sprawność specjalną w tenisie stołowym [12], 
które przeprowadzono na stołach marki Donic Persson 25 z atestem Międzynaro-
dowej Federacji Tenisa Stołowego wykorzystując plastikowe piłeczki Artengo 40+ 
(Decathlon, UK). W celu optymalizacji wyników użyto odpowiednio zaprogramo-
wanego i ustawionego specjalistycznego kompaktowego automatu z oscylatorem 
i zdalnym sterowaniem Tibhar Robo Pro Junior (Tibhar, Niemcy) (Ryc. 1). Automat 
posiada cztery funkcje ustawień: szybkość wyrzutu piłeczek (skala 1–6), frekwencja 
wyrzutu piłeczek (skala 1–6), rotacja piłeczki (skala 1-6) oraz kąt rozrzutu piłecz-
ki po stole (skala 1–3). Na potrzeby badania automat został odpowiednio zapro-
gramowany tak, by wyrzucać piłeczki z prędkością 80 piłek/minutę, bez rotacji i z 
środkowym kątem rozrzutu piłeczki. W związku z tym szybkość i frekwencja wy-
rzutu piłeczki została zaprogramowana na 6, rotacja na 0, a kąt rozrzutu na 2. Piłki 
wyrzucane były w następujących wariantach prób: 1. top-spin forhend po skosie; 2. 
top-spin beckhend po prostej; 3. próba mieszana: zagranie raz na top-spin forhend, 
a raz na top-spin beckhend, przy ustawieniu automatu na środku stołu. Jednakowe 
trzy próby były już wcześniej wybierane dla podobnej wiekowo grupy badawczej 
i opisywane przez innych autorów [8].

Realizację zadań zarejestrowano przy użyciu kamery video Sony Handy-
cam DCR-SR32E (Japonia) (Ryc. 2), odczytując z nagrań liczbę trafień w stół 
w czasie 15 sekund. Czas testu mierzono stoperem elektronicznym (CASIO 
HS-80TW-1EF, Japonia). Wszystkie próby poprzedzone były blokiem ćwiczeń 
kształtujących, prowadzonym przez trenera. Informacje na temat wieku kalen-
darzowego oraz stażu treningowego uzyskano na podstawie metody sondażu 
diagnostycznego, realizowaną techniką ankietowania. Wysokość ciała zmierzo-
no antropometrem typu Martina (Holtain, UK). Masę ciała odczytano podczas 
wykonania segmentarnej oceny składu ciała metodą Bioelektrycznej Analizy 
Impedancji (BIA), przeprowadzonej z wykorzystaniem specjalistycznego anali-
zatora Tanita MC-780MA (Japonia).
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Rycina 1. Automat Robo Pro Junior (Niemcy) 

Źródło: opracowanie własne

Rycina 2. Kamera video Sony Handycam DCR-SR32E (Japonia)

Źródło: opracowanie własne

Wyniki badań zestawiono w arkuszu MS Excel i przygotowano do szczegóło-
wej analizy statystycznej wykonanej w programie Statistica ver. 13 (Statsoft, USA). 
Dla zarejestrowanych zmiennych obliczono podstawowe charakterystyki opisowe: 
średnie arytmetyczne, odchylenie standardowe oraz współczynniki korelacji. Dla 
zbadania rozkładu normalności każdej zmiennej zastosowano test Shapiro-Wilka. 
W związku z faktem, iż zmienne zależne były zmierzone na skali porządkowej oraz 
analizowane grupy były niezależne wobec siebie, do oceny istotności różnic zasto-
sowano test Kruskala-Wallisa. Do zbadania zależności pomiędzy badanymi wielko-
ściami wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana. Przyjęto poziom istotno-
ści dla badanych zmiennych na poziomie p < 0,05.
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Wyniki

Analizę wyników badań wysokości i masy ciała do poszczególnych podgrup 
zaprezentowano w tabeli 1. Analiza wyników pokazała, że wartość średnia wy-
sokości ciała grupy 1 wynosiła 147,2 ±6,46 cm, grupy 2 – 153,55 ±9,92 cm, gru-
py 3 – 166,23 ±2,9 cm, a grupy 4 – 168,38 ±7,82 cm. Średnia masa ciała w kolej-
nych podgrupach (1–4) wynosiła kolejno: 1 = 37,72 ±4,95 kg, 2 = 48,15 ±9,98 kg, 
3 = 52,53 ±4,8 kg, 4 = 48,87 ±7,7 kg. 

Wyniki poszczególnych prób sprawności specjalnej opracowano standardo-
wymi narzędziami statystycznymi i przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

Wyniki testów sprawności specyficznej dla tenisistów stołowych z podziałem 
na podgrupy (M ±Sd) 

n

Próba 1
Skill speed I

Top-spin forhend
(Trafienia piłki w stół)

Próba 2
Skill speed II

Top-spin bekhend
(Trafienia piłki w stół)

Próba 3
Displacement I

Top-spin forhend
i top-spin bekhend

(Trafienia piłki w stół)

M Sd M Sd M Sd

Grupa 1 – obiety 6 13,5 2,17 11,5 1,97 9 3,4

Grupa 2 – Mężczyźni 6 13,33 2,8 11,67 3,52 10,16 2,23

Grupa 3  – Kobiety 6 15 2,61 13,38 1,97 11,5 1,64

Grupa 4  – Mężczyźni 6 14,16 1,47 13,66 2,42 11,66 0,82

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki, jakie uzyskały poszczególne podgrupy badanych w po-
szczególnych próbach sprawności specjalnej, zaobserwowano iż osoby z dłuższym 
stażem treningowym uzyskiwały wyższe średnie wyniki w każdej z prób w obrębie 
płci. Porównując wyniki w grupach zbliżonych do siebie stażem treningowym za-
obserwowano zróżnicowanie wyników między płciami, wykazujące wyższe wyniki 
wśród mężczyzn w próbach 2 i 3, a mniejsze w próbie 1. We wszystkich czterech 
grupach najwyższe średnie wyniki uzyskiwane były w próbie beckhendowej, a zde-
cydowanie najmniejsze w próbie przemieszczania się z forhendu na beckhend. 
Największą pojedynczą średnią wartość uzyskała próba 1 w grupie 3 (M = 15) a naj-
mniejszą próba 3 w grupie 1 (M = 9). Największe odchylenie standardowe zaob-
serwowano w próbie 2 w grupie 2 (±3,52 trafień w stół), a najmniejsze w próbie 3, 
w grupie 4 (±0,82 trafień w stół).

Związek korelacyjny dla badanych zmiennych, tj. pomiędzy wiekiem, stażem 
treningowym, wysokością i masą ciała, a próbami sprawności specjalnej, określono za 
pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Na podstawie oceny siły wyliczo-
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nych związków korelacyjnych zaobserwowano, iż wystąpiła bardzo duża zależność 
pomiędzy wiekiem badanych tenisistów, a ich stażem treningowym oraz wysokością 
ciała (p = 0,93 i p = 0,83). W przypadku korelacji pomiędzy wiekiem badanych, a ich 
masą ciała stwierdzono zależność istotną na poziomie umiarkowanym (p = 0,53). 
Z kolei nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności analizując związek korelacyj-
ny pomiędzy wymienionymi zmiennymi oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Nie stwierdzono również związku korelacyjnego pomiędzy masą ciała bada-
nych zawodników, a wymienionymi zmiennymi dotyczącymi poszczególnych prób 
sprawności specjalnej. Taki związek, o umiarkowanej sile, wystąpił pomiędzy wie-
kiem, stażem zawodniczym i wysokością ciała badanych, a próbą 3 (displacement I) 
oraz pomiędzy stażem i próbą 2 (skill speed II), także o umiarkowanej sile (w prze-
dziale p od 0,46 do 0,49). Nie stwierdzono związku korelacyjnego przeprowadzając 
badanie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

dyskusja

Głównym celem zaprezentowanych badań była ocena związku pomiędzy wy-
nikami testów specyficznych dla tenisa stołowego, a deklarowanym stażem trenin-
gowym i płcią zawodników.

Wieloletni proces szkolenia sportowego wymaga ciągłego napływu informa-
cji na temat roli dymorfizmu płciowego w sporcie i zmian wskaźników poziomu 
sprawności fizycznej zarówno ogólnej jak i specjalnej wraz z przedłużaniem się 
stażu treningowego i rozwoju w poszczególnych elementów wyszkolenia ogól-
nego i specjalnego na kolejnych etapach szkolenia. Problem ten wydaje się być 
szczególnie interesujący w obszarze badawczym mniej popularnych dyscyplin 
jak tenis stołowy. Podobne do przedstawionych w niniejszej pracy analizy, doko-
nywane już były przez innych autorów na zbliżonej wiekowo grupie badawczej, 
trenującej m.in. inne sporty rakietkowe, np. tenis. Wyniki badań również wykazały 
systematyczny rozwój poszczególnych wskaźników sprawności specjalnej wzglę-
dem wieku i długości stażu treningowego [13] oraz utrzymujące się zróżnicowania 
wyników względem płci [14].

Nie jest sprawą prosta porównywać wyniki uzyskanych testów z interpretacją 
zaproponowaną przez Gomesa i wsp. [12] i zamieszczonych w tabeli interpretacji 
- porównań poziomów baterii testów specyficznych dla tenisa stołowego. Uwzględ-
nia ona bowiem podział dokładności gry w odniesieniu tylko do płci, bez odniesienia 
do wieku i dokładniejszych podziałów skal jak np. w innych, pojedynczych testach 
umiejętności technicznych w tenisie stołowym zaproponowanych przez Purash-
wani i wsp. [15]. Dlatego w artykule zastosowano porównania liczby trafień w stół, 
bez odnoszenia ich do poszczególnych poziomów. Klasyfikację poziomów baterii 
testów specyficznych użytych w artykule wyodrębniono w poniższej tabeli (Tab. 3).
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Tabela 3.

Skala poziomów baterii testów specyficznych dla tenisa stołowego z uwzględnieniem 
wykorzystanych w artykule prób (K – Kobiety, M – Mężczyźni)

Poziom 1
Słaby 
Weak

Poziom 2
Niewystarczający

Insuficient

Poziom 3
Regularny

Regular

Poziom 4
Dobry
Good

Poziom 5
Doskonały
Excellent

K M K M K M K M K M

Próba 1 i 2
Skill speed I i II

 < 14  < 15 14 15 15 16 16 17 17 18–20

Próba 3
Displacement I

 < 6  < 7 6–7 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–14 13–15

Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli poziomów testów specyficznych dla tenisa stołowego [12]

Reasumując, w badanej grupie wystąpiły istotne statystycznie zależności po-
między stażem treningowym, a uzyskanymi wynikami badań sprawności specjalnej. 
Wyższe wyniki zaobserwowano wśród zawodników o dłuższym stażu treningowym. 
Wyniki w poszczególnych próbach wykazywały zróżnicowanie względem płci. 

Jak pokazały zaprezentowane wyniki badań pilotażowych zasadnym będzie 
w przyszłości rozszerzenie badań o większą grupę badawczą, co pozwoli na opra-
cowanie własnych wartości normatywnych dostosowanych do płci, wieku i etapu 
szkolenia zawodników oraz pozwoli na opracowanie aplikacyjnych przesłanek 
optymalizacyjnych w tenisie stołowym. 

Wnioski

W odpowiedzi na postawiony cel badań pilotażowych oraz w konfrontacji 
z zaprezentowaną analizą wyników sformułowano następujące wnioski koń-
cowe: 
1. Staż treningowy badanych zawodników wpływał na zróżnicowanie wyników 

w przeprowadzonych testach sprawności specjalnej.
2. Wyniki testów sprawności specjalnej w badanej grupie wykazywały zróżnico-

wane czynnikiem płci.
3. Istnieje pilna potrzeba opracowania szerszych norm interpretujących uzyskane 

wyniki w testach sprawności specjalnej dla tenisistów stołowych. 
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The level oF selecTed coMpoNeNTs oF special FiTNess iN RelaTioN 
To The TRaiNiNg eXpeRieNce aNd geNdeR oF TaBle TeNNis playeRs - 

piloT sTudies

Summary

key words: table tennis, special efficiency, accuracy of the game, training experience

Table tennis is a technically complex game. In the classification of sports disciplines in 
terms of the level of difficulty, it is placed on the third, highest level of coordination. A player 
during the game must act accurately, quickly and in variable conditions. As research shows, 
among many potential factors affecting the accuracy of the game, especially in the initial 
stages of training, mention is made of training experience and the sex of the player. The 
problem of mutual dependencies between these elements is interesting and ambiguously 
resolved especially in less popular disciplines like table tennis. Moreover, in the described 
discipline it is not easy to find recognized tests assessing special efficiency, which should be 
a canon of fitness development on one level with general fitness tests and body building 
measurements, allowing to properly train the training especially in youth groups.

Taking this into account, the main objective of this pilot study was to assess the rela-
tionship between test results specific to table tennis and the declared training experience 
and the sex of the athletes.

The study included a group of 24 youth players from the dolnośląskie voivodship in 
table tennis, including 12 girls and 12 boys aged 11-16. Measurement of basic somatic fea-
tures and body composition were performed (Tanita MC-780, Japan). For the assessment 
of technical skills - specific to table tennis - three fifteen-second attempts were made using 
the Tibhar Robo Pro Junior (Germany), throwing balls at the speed of 80 balls/minute in 
the following variants: 1. top-spin forhend; 2. top-spin beckhend; 3. the combined attempt 
will play once on the top-spin forehand, and once on the top-spin beckhend. The imple-
mentation of tasks was recorded using Sony Handycam DCR-SR32E video (Japan). The re-
sults were developed using standard statistical tools. The analysis of the results allowed us 
to confirm the assumptions that the obtained results in individual subgroups, they were 
higher among players with longer training experience and age, and showed differences in 
terms of gender.


