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Uniwersytet Zielonogórski

Dymorfizm cech somatycznych i proporcji ciała oraz sprawności 
motorycznej młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego  

w świetle wielkości zamieszkiwanego środowiska

Słowa kluczowe: dymorfizm, rozwój fizyczny, 
rozwój motoryczny, młodzież akademicka, 
charakterystyka porównawcza.

Wstęp

Zdaniem Promińskiej [1], dymorfizm płciowy określa zróżnicowanie morfo-
logiczne, fizjologiczne i psychiczne osobników męskich i żeńskich. Jest on efektem 
odmienności genetycznej (chromosomy XX u kobiet, a XY u mężczyzn) i wynikają-
cych stąd różnic aktywności neurohormonalnej, nastawienia psychicznego, jak i tra-
dycyjnie zróżnicowanego trybu życia i zachowania [2]. Genetyczne różnice między 
płciami jak pisze Malinowski [3] są znaczące, bowiem około 1% ludzkiego genomu 
działa inaczej u kobiet niż u mężczyzn. W obrębie każdej płci większe różnice są mię-
dzy kobietami niż między mężczyznami. W odniesieniu do mężczyzn, kobiety oprócz 
różnic fizycznych, różnią się intelektualnie. Geny i hormony u obu płci kształtują nieco 
inaczej niektóre obszary kory mózgowej. U kobiet stwierdza się większą wrażliwość 
narządów zmysłów (widzenia barw, powonienia, smaku, słuchu), silniejszy jest ich 
układ odpornościowy, wolniej się starzeją, posiadają większą umiejętność odczuwa-
nia emocji [3]. W budowie ciała, różnice poszczególnych cech wykazują przewagę  
u mężczyzn o 6–8§. Przeciętnie mężczyźni są wyżsi od kobiet o około 10–12 cm i ciężsi  
o około 8–10 kg. Wielkości te są odmienne w różnych populacjach czy grupach społecz-
nych, które związane są z pozycją społeczną kobiet. Najmniejszy dymorfizm płciowy 
wysokości ciała występuje w społecznościach o ustroju matriarchalnym gdzie dziew-
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częta otoczone są szczególną troską, co pozwala im w rozwoju na pełniejsze wykorzy-
stanie potencjału genetycznego. W licznych opracowaniach wskazuje się na różnice  
w morfologii ogólnej (budowie ciała i jej proporcjach) czy też w poszczególnych ukła-
dach anatomicznych, np. w pojemności czaszki (mężczyźni około 1500 cm3, kobiety 
1300 cm3), zawartości tkanki tłuszczowej w masie ciała (mężczyźni 15–18§, kobiety 
24–28%), jej rozmieszczeniu (mężczyźni-górna część tułowia, kobiety-obręcz biodro-
wa) oraz typie otłuszczenia (androidalny, gynoidalny), masie mięśniowej (mężczyźni 
42% masy ciała, kobiety 36%), typie oddychania (kobiety-typ piersiowy, mężczyźni-
brzuszny), typie pamięci (mężczyźni-syntetyczny, kobiety-analityczny) i inne [3]. 

Dymorfizm płciowy przejawia się nie tylko we właściwościach morfologicz-
nych i fizjologicznych organizmu, lecz również w wydolności fizycznej, które pro-
wadzą do zróżnicowania sprawności fizycznej [3]. Kobiety w porównaniu z mężczy-
znami charakteryzuje przeciętnie mniejsza siła, szybkość, wytrzymałość i zwinność, 
a większa gibkość, precyzja i dokładność ruchu [4].

W literaturze przedmiotu, spotykamy prace dotyczące zróżnicowania dymor-
ficznego dzieci i młodzieży we wszystkich okresach ontogenezy człowieka, szcze-
gólnie podstawowych cech somatycznych ale również w odniesieniu do motorycz-
ności [między innymi: 5–13]. 

W świetle powyższych uwag, celem pracy jest ukazanie różnic w poziomie 
rozwoju fizycznego i motorycznego studentów i studentek Uniwersytetu Zielono-
górskiego zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania.

Materiał i metody

Materiał został zebrany przez autora pracy wśród 234 studentów i 119 studen-
tek rozpoczynających kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne w Uniwersyte-
cie Zielonogórskim w latach 2011–2014, których podzielono na zespoły z uwzględ-
nieniem wielkości zamieszkiwanego środowiska (miasto-wieś).

Techniką martinowską, w opisie za Drozdowskim [4] wykonano pomiary wyso-
kości ciała (B-v), położenia punktów B-sst, B-sy, B-a, B-daIII, na podstawie których wyli-
czono długość głowy z szyją (v-sst), długości tułowia i kończyny górnej (odpowiednio 
sst-sy, a-daIII), a także długości kończyn dolnych (B-sy), szerokości barków (a-a), szero-
kości bioder (ic-ic), szerokości i głębokości klatki piersiowej (thl-thl i xi-ths), szerokości 
nadgarstka (cr-cu), szerokości nasady dalszej kości ramiennej i kości udowej (cl-cm  
i epl-epm), obwodów (klatki piersiowej przy wdechu i wydechu, talii, bioder, ramienia 
w spoczynku i napięciu, uda i podudzia), grubości fałdów skórno-tłuszczowych (na 
brzuchu, biodrze, ramieniu, pod dolnym kątem łopatki i podudziu) oraz masy ciała. 

Pomiary długościowe odcinków ciała zostały wykonane antropometrem, sze-
rokościowe i głębokościowe – cyrklem kabłąkowym dużym, a szerokości nasad 
kostnych przy użyciu cyrkla liniowego. 
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Grubości fałdów skórno-tłuszczowych zmierzone zostały przy użyciu fałdo-
mierza o sile nacisku 10g/mm2 powierzchni. Masa ciała badanych została zważona 
na wadze lekarskiej z dokładnością do 0,1 kg.

Na podstawie pomiarów somatometrycznych wyliczono następujące wskaź-
niki proporcji ciała [4]:
– tułowia  (sst-sy/B-v) × 100,
– barków  (a-a/sst-sy) × 100,
– miednicy (bioder)  (ic-ic/a-a) × 100,
– klatki piersiowej  (×i-ths/thl-thl) × 100,
– długości kończyny górnej  (a-daIII/B-v) × 100,
– długości kończyny dolnej  (a-a/B-v) × 100,
– międzykończynowy  (a- daIII/B-v) × 100,
– barkowo-wzrostowy  (a-a/B-v) × 100,
– biodrowo-wzrostowy  (ic-ic/B-v) × 100,
– tułowiowo-nożny  (sst-sy/B-sy) × 100,
– BMI  (masa ciała w kg/B-v 2 w m),
– WHR  (obwód talii/obwód bioder),
– Rohrera  (masa ciała w g/B-v 3 w cm) × 100.

Poziom rozwoju cech sprawności motorycznej badanych zespołów zmierzo-
no próbami testu Pilicza oraz Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej [14], 
które dotyczyły: zwinności (wyznaczonej czasem biegu „po kopercie”), siły dyna-
mometrycznej prawej i lewej ręki, siły eksplozywnej kończyn dolnych (wyznaczo-
nej odległością skoku w dal z miejsca) oraz gibkości (wyznaczonej głębokością 
skłonu tułowia w przód). 

Zebrany materiał poddano analizie statystycznej wyliczając średnie arytme-
tyczne wraz z jej uzupełnieniami [15]. Różnice między średnimi arytmetycznymi 
cech porównywanych zespołów wyliczono testem t-Studenta, natomiast graficz-
ne zróżnicowanie dymorficzne przedstawiono wskaźnikiem Mollisona [15, 4] we-
dług wzoru:

Wyniki opracowanego materiału przedstawiono w tabelach 1–6 oraz graficz-
nie (wartości znormalizowane) na rycinach 1–6.

Wyniki badań

Jak wynika z tabel 1–6, poziom wykształcenia cech morfofunkcjonalych w ze-
społach obu płci jest różny, zarówno w środowisku miejskim jak i wiejskim.

 chSD
I chdz MM –
=  
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Odnosząc się do środowiska miejskiego, studenci w porównaniu do rówie-
śniczek, wyróżniają się przeciętnie wyższymi parametrami cech somatycznych za 
wyjątkiem grubości fałdu skórno-tłuszczowego na podudziu. Różnice statystycznie 
istotne odnotowano w wysokości ciała oraz jej odcinkach długościowych (głowy  
i szyi, tułowia, kończyn dolnych), długości kończyn górnych, szerokości barków, bio-
der, szerokości i głębokości klatki piersiowej, obwodach klatki piersiowej (przy mak-
symalnym wdechu i wydechu), talii, bioder, ramienia (w spoczynku i napięciu), uda, 
podudzia, szerokościach nasad kostnych (nadgarstkowej, łokciowej, kolanowej), gru-
bości fałdu skórno tłuszczowego pod dolnym kątem łopatki i masie ciała (tabela 1).  
Wyliczone wartości wskaźnika Mollisona pozwalają porównać wielkość zróżnicowa-
nia międzypłciowego cech wyrażonych w różnych jednostkach. Przyjmuje się, że 
różnice są duże gdy przekraczają wartość 0,5 odchylenia standardowego, natomiast 
bardzo duże przy różnicy większej od 1 Sd. Z wyliczeń wynika, że największe różnice 
stwierdzono w szerokości barków, obwodach klatki piersiowej przy maksymalnym 
wdechu i wydechu, szerokości nadgarstka,, wysokości i masie ciała, natomiast naj-
mniejsze w grubości podściółki tłuszczowej na biodrze i podudziu (ryciny 1–3). 

W odniesieniu do środowiska wiejskiego, studentów w porównaniu do stu-
dentek wyróżniają wyższe wartości wszystkich porównywanych cech somatycz-
nych (tabela 2). Różnice statystycznie istotne między przeciętnymi odnotowano  
w wysokości ciała (wszystkich jej składowych: długości głowy z szyją, tułowia  
i kończyn dolnych), długości kończyn górnych, szerokości barków, bioder, szeroko-
ści i głębokości klatki piersiowej, obwodach klatki piersiowej (maksymalny wdech  
i wydech), talii, ramienia w napięciu, uda i podudzia, szerokościach nasad kostnych 
(nadgarstkowej, łokciowej i kolanowej), grubościach fałdów skórno-tłuszczowych 
na brzuchu, pod dolnym kątem łopatki, w sumie grubości podściółki tłuszczowej 
pięciu okolic ciała oraz masie ciała. Na podstawie wielkości wskaźnika Mollisona, 
największy dymorfizm stwierdzono w wysokości ciała, szerokości barków, ob-
wodach klatki piersiowej przy wdechu i wydechu oraz szerokościach nadgarstka  
i łokcia, natomiast najmniejszy w grubościach fałdów skórno-tłuszczowych na pod-
udziu i na biodrze (ryciny 1–4). 

W obu analizowanych środowiskach zamieszkania, odnotowano różne wiel-
kości wskaźników proporcji ciała badanych zespołów (tabele 3–4). W środowisku 
miejskim, studenci w porównaniu ze studentkami charakteryzują się istotnie więk-
szymi wartościami wskaźników tułowia, klatki piersiowej, międzykończynowym, 
barkowo-wzrostowym, tułowiowo-nożnym, BMI, WHR, natomiast mniejszymi 
bioder, długości kończyny dolnej i biodrowo-wzrostowym (tabela 3). Największe 
znormalizowane wartości odnotowano dla wskaźników WHR, bioder i biodrowo-
wzrostowego (rycina 5). 

W środowisku wiejskim, studentów relatywnie do studentek wyróżniają 
istotnie większe wartości wskaźników tułowia, międzykończynowego, barkowo-
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wzrostowego, tułowiowo-nożnego, BMI, WHR, a mniejsze bioder, długości kończy-
ny dolnej i biodrowo-wzrostowego (rycina 5). Największe znormalizowane warto-
ści odnotowano dla wskaźników WHR, bioder i BMI (rycina 5). 

W tabelach 5–6 zestawiono charakterystyki liczbowe wyników prób moto-
rycznych zespołów męskich i żeńskich zamieszkujących środowiska o różnym 
stopniu urbanizacji. Jak z nich wynika, w obu analizowanych środowiskach, stu-
denci w porównaniu do studentek uzyskują przeciętnie lepsze wyniki w zwinności, 
sile kończyn dolnych, sile dynamometrycznej prawej i lewej ręki, natomiast gorsze  
w gibkości, przy różnicach statystycznie istotnych (za wyjątkiem zwinności w śro-
dowisku miejskim). Największe znormalizowane wartości (określone wskaźnikiem 
Mollisona), odnotowano dla obu środowisk w sile kończyn dolnych oraz sile zgina-
czy prawej i lewej ręki, natomiast najmniejsze w zwinności w środowisku miejskim 
(rycina 6). 

dyskusja i stwierdzenia

Jak pisze Malinowski [3], w Polsce na początku XX wieku dymorfizm płciowy 
większy był na wsi niż w mieście. Powyższe zjawisko wynikało z pozycji społecz-
nej kobiet, jednak większa wrażliwość chłopców na czynniki zewnętrzne spowo-
dowała, że międzypokoleniowe zmiany podwyższające wysokość ciała większe są  
u mężczyzn aniżeli u kobiet. Jak pisze Autor, dymorfizm płciowy jest współcześnie 
wyraźniejszy w miastach niż na wsi. Wyniki badań młodzieży kształcącej się w Aka-
demii Świętokrzyskiej [16] ukazują większy dymorfizm wysokości ciała w środo-
wisku miejskim aniżeli wiejskim potwierdzając powyższe spostrzeżenia. Tatarczuk 
[17] prowadząc badania wśród młodzieży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielo-
nej Górze odnotował większe zróżnicowanie wysokości ciała między obu płciami  
w środowisku wiejskim, natomiast masy ciała w środowisku miejskim. Z kolei wy-
niki badań młodzieży kształcącej się na kierunku Wychowanie fizyczne w koszaliń-
skiej PWSZ, ukazują większy dymorfizm wysokości i masy ciała oraz sumy grubo-
ści fałdów skórno-tłuszczowych w środowisku miejskim w porównaniu z wiejskim 
[18]. Powyższe zestawienia wskazują na różnice w sile oddziaływania determina-
torów, stymulatorów oraz modyfikatorów rozwoju w kształtowaniu wielkości cech 
somatycznych w poszczególnych regionach Polski. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału można wysunąć następują-
ce stwierdzenia: 

1. Wielkość zurbanizowanego środowiska wyraźnie różnicuje bada-
ną młodzież pod względem cech somatycznych, wskaźników proporcji ciała  
i poziomu sprawności motorycznej. W obu analizowanych środowiskach (miej-
skim i wiejskim), dymorfizm szczególnie przejawia się (przekraczając wartość 1 Sd) 
w wysokości i masie ciała, szerokości barków, szerokościach nasad kostnych (nad-
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garstkowej i łokciowej), obwodach klatki piersiowej, ramienia, proporcjach ciała 
(wskaźniki WHR, bioder, długości kończyny dolnej, biodrowo-wzrostowym), sile 
eksplozywnej kończyn dolnych i sile mięśni zginaczy palców. 
2. Największe zróżnicowanie środowiskowe między zespołami obu płci odnoto-

wano w grubościach fałdów skórno-tłuszczowych, natomiast najmniejsze we 
wskaźnikach proporcji ciała i sprawności motorycznej.  
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dimoRphism oF somaTic chaRacTeRisTics, body pRopoRTioNs  
aNd moToR skills oF zieloNa góRa uNiveRsiTy sTudeNTs iN RelaTioN  

To The size oF TheiR place oF ResideNce

Summary

Keywords: dimorphism, physical development, motor development, university students, comparative characteristics.

The aim is to show the differences in the level of physical and motor development of 
male and female students of Zielona Góra University coming from areas of various degrees 
of urbanization.

The material includes the results of 234 male students and 119 female students study-
ing Physical Education at the University of Zielona Gora in 2011–2014. Using Martin’s tech-
nique the following anthropometric measurements were taken: body height and weight, 
segment length, width, circumference, thickness of skinfolds and the width of epiphysis. 
On their basis the indicators of body proportions were calculated. The development of the 
respondents’ motor skills was measured in Pilicz’s test and the International Physical Fitness 
Test. The tests measured their agility, right and left hand grip strength, explosive strength 
of lower limbs and flexibility.

The collected material was analyzed statistically. The differences between the arithme-
tic means of the characteristics were calculated with a t-test, and the graphic dimorphic 
diversity was presented with the use of Mollison index. The results were compared with the 
results obtained in other centres. 

The following conclusions was drawn. The size of the urban environment clearly dif-
ferentiates the respondents in terms of their somatic features, indices of body proportions 
and the level of motor skills.
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In both analyzed environments (urban and rural places of residence), dimorphism was 
especially noticeable (exceeding 1 Sd) in height and weight, shoulder width, epiphysis 
(wrist and ulna) width, chest circumference, arm circumference, body proportions (WHR, 
hip ratio, lower limb length, hip to height ratio), explosive strength of lower limbs and the 
strength of the finger flexor muscles.

Also, the biggest environmental differentiation between the groups of males and fe-
males was found in the thicknesses of skinfolds, and the smallest in the indices of body 
proportions and motor skills. 

Tabela 1.

Charakterystyka liczbowa cech somatycznych badanych zespołów  
w odniesieniu do środowiska miejskiego

lp. cecha
studenci (N = 165) studentki (N = 80)

d
M Sd V M Sd V

1. B-v 180,47 7,44 4,12 167,34 7,06 4,22 13,13**
2. B-sy 88,50 4,23 4,78 83,87 3,99 4,76 4,63**
3. v-sst 33,39 1,45 4,34 31,07 1,43 4,60 2,32**
4. sst-sy 58,57 3,50 5,98 52,40 3,07 5,86 6,17**
5. a-daIII 77,94 4,36 5,59 72,17 3,95 5,47 5,77**
6. a-a 40,94 1,97 4,81 36,80 2,10 5,71 4,16**
7. ic-ic 28,71 1,84 6,41 27,96 2,18 7,80 0,75**
8. thl-thl 28,00 1,96 7,00 25,82 1,83 7,09 2,18**
9. xi-ths 19,70 1,45 7,36 17,64 1,50 8,50 2,06**

10. obwód kl.p. wdech 98,55 5,86 5,95 84,48 7,75 9,17 14,07**
11. obwód kl.p. wydech 93,53 6,31 6,75 78,57 7,91 10,07 14,96**
12. obwód talii 81,55 6,95 8,52 71,27 7,71 10,82 10,28**
13. odwód bioder 97,23 6,63 6,82 92,51 7,64 8,26 4,72**
14. o. ramienia w spoczynku 29,81 2,97 9,96 25,44 2,82 11,08 4,37**
15. o. ramienia w napięciu 33,83 3,32 9,81 28,20 2,90 10,28 5,63**
16. odwód uda 56,03 4,78 8,53 53,10 3,95 7,44 2,93**
17. odwód podudzia 39,00 2,97 7,62 36,43 4,45 12,22 2,57**
18. cr-cu 55,20 3,07 5,56 49,24 2,70 5,48 5,96**
19. cl-cm 66,45 4,92 7,40 58,80 3,94 6,70 7,65**
20. epl-epm 94,15 9,32 9,90 87,52 7,49 8,56 6,63**
21. fałd na brzuchu [mm] 13,89 4,41 31,75 12,76 4,44 34,80 1,13
22. fałd na biodrze [mm] 9,83 3,18 32,35 9,70 3,75 38,66 0,13
23. fałd na ramieniu [mm] 12,24 3,70 30,23 11,75 3,09 26,30 0,49
24. fałd pod łopatką [mm] 13,07 3,94 30,15 11,05 3,02 27,33 2,02**
25. fałd na podudziu [mm] 8,24 2,93 35,56 8,40 3,13 37,26 –0,16
26. suma 5 fałdów [mm] 57,27 15,24 26,61 53,65 14,25 26,56 3,62
27. masa ciała 77,18 11,35 14,71 59,78 9,52 15,93 17,40**

** – istotność na poziomie 0,01

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2.

Charakterystyka liczbowa cech somatycznych badanych zespołów  
w odniesieniu do środowiska wiejskiego

lp. cecha
studenci (n = 69) studentki (n = 39)

d
M Sd V M Sd V

1. B-v 178,18 4,49 2,52 166,09 7,00 4,21 12,09**

2. B-sy 87,56 2,84 3,24 83,47 4,24 5,08 4,09**

3. v-sst 33,06 1,70 5,14 30,81 1,30 4,22 2,25**

4. sst-sy 57,56 2,81 4,88 51,82 2,70 5,21 5,70**

5. a-daIII 77,18 2,87 3,72 71,76 3,80 5,30 5,42**

6. a-a 40,76 1,76 4,32 36,39 1,54 4,23 4,37**

7. ic-ic 28,79 1,41 4,90 27,95 1,96 7,01 0,84*

8. thl-thl 28,09 1,52 5,41 26,62 2,23 8,38 1,47**

9. xi-ths 19,74 1,62 8,21 17,59 1,37 7,79 2,15**

10. obwód kl.p. wdech 98,59 6,42 6,51 84,33 6,17 7,32 14,26**

11. obwód kl.p. wydech 93,66 6,63 7,08 78,83 6,11 7,75 14,83**

12. obwód talii 82,55 6,74 8,16 71,56 5,95 8,31 10,99**

13. odwód bioder 97,60 5,88 6,02 95,57 6,81 7,13 2,03

14. o. ramienia w spoczynku 30,28 2,87 9,48 26,28 2,29 8,71 4,00*

15. o. ramienia w napięciu 34,22 3,15 9,21 28,79 2,27 7,88 5,43**

16. odwód uda 56,58 4,42 7,81 54,54 4,01 7,35 2,04*

17. odwód podudzia 39,31 2,73 6,94 36,35 2,32 6,38 2,96**

18. cr-cu 55,25 2,98 5,39 48,77 2,41 4,94 6,48**

19. cl-cm 67,43 3,87 5,74 59,33 3,28 5,53 8,10**

20. epl-epm 94,44 7,02 7,43 87,87 7,60 8,65 6,57**

21. fałd na brzuchu [mm] 14,74 5,03 34,12 12,87 3,86 30,00 1,87*

22. fałd na biodrze [mm] 10,54 3,45 32,73 10,13 4,67 46,10 0,41

23. fałd na ramieniu [mm] 13,38 2,87 21,45 12,23 3,02 24,69 1,15

24. fałd pod łopatką [mm] 14,19 3,69 26,00 11,77 3,39 28,80 2,42**

25. fałd na podudziu [mm] 8,72 2,79 32,00 8,49 3,40 40,05 0,23

26. suma 5 fałdów [mm] 61,54 14,02 22,78 55,49 16,16 29,12 6,05*

27. masa ciała 77,89 9,49 12,18 60,23 7,31 12,14 17,66**

** – istotność na poziomie 0,01

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3.

Charakterystyka liczbowa wskaźników proporcji ciała  
w odniesieniu do środowiska miejskiego badanych zespołów

lp. cecha
studenci (N = 165) studentki (N = 80)

d
M Sd V M Sd V

1. tułowia 32,44 1,15 3,55 31,30 1,05 3,35 1,14**

2. barków 70,05 4,03 5,75 70,37 4,30 6,11 0,32

3. bioder 70,19 3,97 5,66 76,08 5,46 7,18 –5,89**

4. klatki piersiowej 70,52 4,99 7,08 68,51 5,84 8,52 2,01**

5. długości kończyny górnej 43,19 1,56 3,61 43,12 1,17 2,71 0,07

6. długości kończyny dolnej 49,04 1,17 2,39 50,12 1,04 2,08 –1,08**

7. międzykończynowy 88,10 3,56 4,04 86,05 2,61 3,03 2,05**

8. barkowo-wzrostowy 22,70 1,03 4,54 22,00 1,11 5,05 0,70**

9. biodrowo-wzrostowy 15,91 0,79 4,97 16,72 1,20 7,18 –0,81**

10. tułowiowo-nożny 66,24 3,83 5,78 62,52 3,21 5,13 3,72**

11. BMI 23,63 2,63 11,13 21,28 2,55 11,98 2,35**

12. WHR 0,84 0,04 4,76 0,77 0,05 6,49 0,07**

13. Rohrera 1,31 0,15 11,45 1,27 0,15 11,81 0,04

** – istotność na poziomie 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.

Charakterystyka liczbowa wskaźników proporcji ciała  
w odniesieniu do środowiska wiejskiego badanych zespołów

lp. cecha
studenci (N = 69) studentki (N = 39)

d
M Sd V M Sd V

1. tułowia 32,30 1,28 3,96 31,20 0,96 3,08 1,10**

2. barków 70,92 3,58 5,05 70,35 3,42 4,86 0,57

3. bioder 70,73 3,89 5,50 76,83 4,85 6,31 –6,10**

4. klatki piersiowej 70,39 5,62 7,98 68,92 5,22 7,57 1,47

5. długości kończyny górnej 43,32 1,16 2,68 43,20 1,09 2,52 0,12

6. długości kończyny dolnej 49,14 1,13 2,30 50,24 0,91 1,81 –1,10**

7. międzykończynowy 88,18 2,89 3,28 86,00 2,55 2,97 2,18**

8. barkowo-wzrostowy 22,88 1,00 4,37 21,94 1,04 4,74 0,94**

9. biodrowo-wzrostowy 16,17 0,82 5,07 16,84 1,14 6,77 –0,67**

10. tułowiowo-nożny 65,81 3,89 5,91 62,14 2,86 4,60 3,67**

11. BMI 24,51 2,64 10,77 21,83 2,32 10,63 2,68**

12. WHR 0,85 0,04 4,71 0,76 0,05 6,58 0,09**

13. Rohrera 1,38 0,15 10,87 1,32 0,17 12,88 0,06

** – istotność na poziomie 0,01

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 5.

Charakterystyka liczbowa cech motorycznych badanych zespołów  
w odniesieniu do środowiska miejskiego

lp. cecha
studenci (N = 165) studentki (N = 80)

d
M Sd V M Sd V

1. zwinność 25,68 1,43 5,57 26,07 2,23 8,55 –0,39
2. siła kończyn dolnych 222,79 11,88 5,33 173,99 10,16 5,84 48,80**
3. gibkość 3,92 3,56 90,02 8,40 4,45 52,98 –4,48**
4. siła ręki prawej 46,05 5,46 11,86 28,59 3,68 12,87 17,46**
5. siła ręki lewej 44,65 5,68 12,72 26,48 4,17 15,75 18,17**

** – istotność na poziomie 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6.

Charakterystyka liczbowa cech motorycznych badanych zespołów  
w odniesieniu do środowiska wiejskiego

lp. cecha
studenci (N = 69) studentki (N = 39)

d
M Sd V M Sd V

1. zwinność 25,38 1,16 4,57 26,73 1,34 5,01 –1,35**
2. siła kończyn dolnych 220,36 9,52 4,32 173,69 9,14 5,26 46,67**
3. gibkość 4,01 3,13 78,05 7,08 3,98 56,21 –3,07**
4. siła ręki prawej 45,97 4,65 10,12 29,01 3,51 12,10 16,96**
5. siła ręki lewej 44,64 5,73 12,84 27,65 3,54 12,80 16,99**

** – istotność na poziomie 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 1. Wartości znormalizowane odcinków długościowych i masy ciała zespołów w od-
niesieniu do środowiska miejskiego i wiejskiego

Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 2. Wartości znormalizowane odcinków szerokościowych ciała zespołów w odnie-
sieniu do środowiska miejskiego i wiejskiego

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 3. Wartości znormalizowane obwodów ciała zespołów w odniesieniu do środowi-
ska miejskiego i wiejskiego

Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 4. Wartości znormalizowane grubości fałdów skórno-tłuszczowych zespołów w 
odniesieniu do środowiska miejskiego i wiejskiego

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 5. Wartości znormalizowane wskaźników proporcji ciała zespołów w odniesieniu 
do środowiska miejskiego i wiejskiego 

Źródło: opracowanie własne.

0 8

0,0

0,1

-0,1

-0,2

-0,3

miasto wieś

-0,8

-3,0

-2,0

2,0

-1,0

1,0

0,0

miasto wieś



52

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr (32) 4/2016

Rycina 6. Wartości znormalizowane cech motorycznych zespołów w odniesieniu do śro-
dowiska miejskiego i wiejskiego 

Źródło: opracowanie własne.
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