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Katarzyna Antosiak-Cyrak, Małgorzata Habiera, Damian Jerszyński, Krystian Wochna,  
Katarzyna Sobczak, Jerzy Ciereszko, Krzysztof Pietrusik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Zmienność globalnej koordynacji ruchowej  
u 12-letnich chłopców uprawiających piłkę nożną  

w półrocznym cyklu treningowym

Słowa kluczowe: koordynacja globalna, 
narzędzia badawcze, piłkarze nożni

Wstęp 

Koordynacja ruchowa jest zdolnością motoryczną wiodącą wielu dyscyplin 
sportowych. Piłka nożna jest jedną z takich dyscyplin, w których dokładność jest 
kluczowa. Prawidłowe przyjęcie piłki, strzał na bramkę, podanie, dryblling, odbywa 
się w ruchu – zarówno piłki jak i przeciwnika, czy kolegi z drużyny. Profesor Starosta 
(w oparciu o koncepcję Farfela) zdefiniował koordynacje jako: „zdolność człowieka 
do wykonywania złożonych ruchów dokładnie, szybko i w zmiennych warunkach” 
[1, s. 36]. Gry zespołowe w tym także piłka nożna, spełniają te kryteria, co klasyfikuje 
je na najwyższym stopniu – 12 (w dwunastostopniowej skali), w hierarchii dyscyplin 
o wysokim poziomie koordynacji ruchowej [1]. Zatem piłka nożna jest dyscypliną,  
w której zawodnicy muszą prezentować wysokie uzdolnienia ruchowe, a w toku tre-
ningu sportowego doskonalić je i wzmacniać pod okiem wykształconych trenerów, 
posiadających nie tylko przeszłość piłkarską, a przede wszystkim wiedzę akademic-
ką o zdolnościach motorycznych, a także okresach sensytywnych rozwoju tychże 
zdolności. W kształtowaniu zdolności koordynacyjnych okresem krytycznym jest 
zakres od 7–11 roku życia [2]. Badania wykazują większe przyrosty poziomu koor-
dynacji ruchowej u osób trenujących, co pozytywnie określa wpływ zwiększonej 
aktywności ruchowej na rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży [2]. Mo-
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nitorowanie parametrów koordynacji ruchowej, w sporcie dzieci i młodzieży jest 
niezwykle ważne. Jednak w większości testów pomiarowi poddawane są poszcze-
gólne składowe tej zdolności, np. zdolność równowagi – „Flamingo Balance Test” 
[3]; wysokiej częstotliwości ruchu – „Test Fleishmana” [4]; orientacji przestrzennej 
– test „Marsz do celu” [5]; czy zdolności rytmizacji ruchów – „Podskoki rytmiczne 
na dywaniku Johnsona–Methenego” [5]. Istnieje, jednak, test badających globalną 
koordynację ruchów, który w sposób rzetelny monitoruje poziom koordynacji ru-
chowej w każdym jej aspekcie, np: zachowania równowagi, orientacji przestrzen-
no-czasowej, szybkości reakcji, rytmizacji ruchu i kinestetycznego różnicowania 
ruchów oraz łączenia ruchów [6]. Test profesora Starosty [7], w prostym ćwiczeniu 
wykonania maksymalnego obrotu w wyskoku, zawiera różne elementy koordyna-
cji ruchowej ważne w monitorowaniu koordynacji na każdym etapie treningu spor-
towego. W sporcie dzieci i młodzieży takie proste i rzetelne testy są wyznacznikiem 
pracy z zawodnikami. Stosowanie testu koordynacji globalnej daje informacje  
o możliwościach motorycznych badanego, co udoskonalić może dobór środków 
do dalszej pracy z zawodnikami lub przyczynić się do skuteczniejszej diagnozy pre-
dyspozycji ruchowych. Nie ustalono korelacji Testu Starosty z baterią testów Chro-
mińskiego, Oziereckiego, jednak uzyskano taką zależność w testach wykorzysta-
nych przez Podciechowską [1]. Dlatego test ten jest wiarygodny, rzetelny i stanowi 
dużą wartość poznawczą. Nie może być zastąpiony przez inny zestaw testów [8]. 

Celem badań jest ustalenie zmienności globalnej koordynacji ruchowej w pół-
rocznym cyklu treningowym, u dwunastoletnich zawodników uprawiających piłkę 
nożną.

Materiał i metoda

Badaniami objęto grupę piłkarzy nożnych oraz ich rówieśników nieuprawia-
jących sportu. Zmienność koordynacji globalnej mierzono w półrocznym okresie 
treningowym. Przerwa pomiędzy terminami wynosiła 6–8 miesięcy. W pierwszym 
terminie badań uczestniczyło 23 piłkarzy nożnych (grupa T) i 23 chłopców nieupra-
wiających sportu (grupa NT). Do drugiego terminu przystąpiło 18 piłkarzy oraz  
11 chłopców z grupy kontrolnej (u nietrenujących duża absencja podczas drugiego 
terminu była spowodowana zmianą szkoły – przejście do Gimnazjum). Piłkarze noż-
ni trenowali 540 minut tygodniowo. Grupa nietrenująca uczęszczała tylko na szkol-
ne lekcje wychowania fizycznego, ćwicząc sumarycznie 135 minut tygodniowo. Ba-
dani podczas pierwszego terminu badań mieli 12,3 lat, podczas drugiego 12,9 lat. 

Kierunek asymetrii określono za pomocą obserwacji swobodnego wyboru [9], 
przez badaną osobę, oka, ręki i nogi do postawionego zadania ruchowego (tabl. 1.).  
Na podstawie jakościowej analizy uzyskanych wyników określono dominację 
stronną ręki, oka i nogi (kierunek), a następnie model (profil) zlateralizowania.
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Tabela 1. 
Test kierunku asymetrii funkcjonalnej

lp.
zróżnicowanie 

funkcji
ocena czynności

1. rąk Którą rękę badany wyciąga na przywitanie?
2. rąk Którą ręką badany rysuje?
3. oczu Którym okiem badany ogląda dno kubka?
4. nóg Na której nodze badany wykonuje podskoki?
5. rąk Którą ręką badany przenosi paczkę?
6. oczu Którym okiem badany ogląda kalejdoskop?
7. nóg Którą nogą badany wykonuje strzał do bramki?
8. rąk Którą ręką badany rzuca piłeczką do celu?
9. nóg Na której nodze badany wykonuje najdłuższy skok?

10. rąk Którą rękę badany wyciąga na pożegnanie?

Do określenia zmienności globalnej koordynacji ruchowej w cyklu treningo-
wym, zastosowano test koordynacji globalnej Starosty [8], wersję najpopularniejszą 
wyskoku obunóż. Wskaźnik rzetelności tego testu wynosił od 0,94 [10] do 0,99 [11]. 

Procedura badawcza

Rycina 1. Koordynacjomierz 
Test polegał na wykonaniu maksymalnego obrotu w wyskoku obunóż w prawo 

i w lewo z pomocą rąk [7, 8]. Pomiary prowadzono na koordynacjomierzu, tj. na drew-
nianej platformie o wymiarach 100 × 100 cm, na której narysowano koło o średnicy 
80 cm. Na obwodzie tego koła wpisano skalę ze stopniami, odrębną dla obrotów  
w prawo i w lewo. Zadanie rozpoczynano ze ściśle ustalonego położenia stóp. Po wy-
konaniu obrotu badany winien „wylądować” w obrębie koła, zachowując równowagę. 
Dokonując odpowiednich oznaczeń odczytywano wielkość obrotu. Wyższa liczbowa 
wartość wyniku wskazuje na lepszą koordynację globalną (ryc. 1.).
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Wyniki badań 

Test u Manna-Whitneya nie wykazał różnic w podstawowych cechach budo-
wy ciała, takich jak: wysokość ciała oraz masa ciała, jednak chłopcy nietrenujący 
posiadają większą masę ciała i wysokość ciała w obu terminach. W obu grupach nie 
zwiększyły się, w półrocznym okresie czasu, istotne statystycznie analizowane pa-
rametry somatyczne. Natomiast obserwujemy istotną statystycznie różnicę pomię-
dzy grupami we wskaźniku umięśnienia uda w pierwszym terminie (prawa noga 
T – 95,36, NT – 113,33 oraz lewa noga T – 96,00, NT – 115,97) (tabl. 2). 

Tabela 2.

Charakterystyka cech antropometrycznych

T NT 

I termin 
n = 23

II termin  
n = 18

I termin 
n = 23

II termin 
n = 11

V 159,84 ±8,03 160,24 ±10,25 164,18 ±8,94 164,94 ±8,39

M.C 47,94 ±7,27 49,57 ±11,13 54,08 ±11,58 50,88 ±7,61

BMI 18,67 ±1,49 19,07 ±2,32 19,87 ±2,59 18,60 ±1,33

wsk. dł. nn 47,28 ±1,41 47,57 ±1,90 50,28 ±1,50 50,58 ±0,99

um.
uda 

p 95,36 ±18,64 106,05 ±1,87 113,33 ±8,16** 113,59 ±11,45

l 96,00 ±19,61 107,28 ±11,75 115,97 ±13,94** 114,69 ±11,74

um.
pod

p 80,21 ±12,55 96,34 ±11,01 81,56 ±7,50 99,21 ±11,58

l 81,44 ±12,01 97,12 ±11,39 80,12 ±7,44 100,22 ±11,37

Źródło: opracowanie własne.

Badania lateralizacji wykazują w większości jednostronny kierunek lateralizacji, 
jednak u nietrenujących aż u 44% mamy do czynienia ze skrzyżowanym (tabl. 3.).

Tabela 3.

Profil lateralizacji u 12-letnich chłopców

kierunek lateralizacji T NT

jednostronny 82,60 56,52

skrzyżowany 17,40 43,48

nieokreślony – –

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno u trenujących, jak i nietrenujących nie obserwujemy ambidekstrii. 
Badani w większości byli prawostronni, zarówno w dominacji kończyn dolnych, 
górnych, jak i oczu (tabl. 4.).
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Tabela 4.
Kierunek lateralizacji u 12-letnich chłopców (%)

części ciała 
T NT

p l p l

kończyny górne 91,30 8,7 91,30 8,7

kończyny dolne 82,61 17,39 86,96 13,04

oczy 78,26 21,74 69,57 30,43

Źródło: opracowanie własne.

Wybór strony wykonania testu maksymalnego obrotu w wyskoku obunóż  
w prawą stronę dominował u lewonożnych (51,28% wybierało prawostonny kieru-
nek wyskoku), natomiast w lewą stronę u prawonożnych (57,14% wybierała lewo-
stronny kierunek wyskoku) (tabl. 5).

W teście wykonanym na koordynacjomierzu (ryc. 1.), trenujący najwyższy wy-
nik uzyskali w drugim terminie badań, wykonując wyskok obunóż w stronę lewą, 
wartość wyskoku 339°. Najsłabszy rezultat piłkarze ustanowili w pierwszym termi-
nie badań, wykonując maksymalny wyskok w stronę prawą, wartość wyskoku 332°. 
Suma łaczna wykonania maksymalnych wskoków wyniosła 672°, co daje ocenę  
57 pkt. w skali „T”. Nietrenujący najsłabszy rezultat 291° osiągnęli w pierwszym ter-
minie, wykonując wyskok w prawa stronę, natomiast najlepszy 334° w drugim ter-
minie w tą samą stronę. Ocena wykonania maksymalnego wyskoku obunóż w obu 
grupach uzyskiwała wartość od 50 do 57 pkt. (tabl. 6.)

Tabela 5.
Wybór strony pierwszego obrotu w wyskoku

strona obrotu prawonożni lewonożni

prawa 48,72 51,28 

lewa 57,14 42,86

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6.
Zmienność koordynacji globalnej 

strona wykonania 
obrotu

T NT

I termin II termin II–I I termin II termin II–I

prawa 332 333 1 291 334 43

lewa 334 339* 5 305 292 –13

łącznie 666 672* 6 596 627 31

ocena 56 57 1 50 53 3

Przy grupie T oznaczono istotności różnic pomiędzy grupą T/NT; *p < 0,05.

Źródło: opracowanie własne.
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dyskusja

Wynik sportowy uzależniony jest od wielu czynników zarówno wrodzonych, 
jak i nabytych. W piłce nożnej na skuteczność wykonania skomplikowanych ewo-
lucji piłkarskich wpływ mają czynniki genetyczne, takie jak, zdolność rytmizacji 
ruchów, zachowania równowagi, rozluźniania mięśni, różnicowania wielkości siły, 
czy orientacji przestrzennej oraz poziom umiejętności nabytych – do których za-
liczają się elementy techniczne, uzyskiwane poprzez ciężką, systematyczną pracę. 
W wykonywanej próbie mamy do czynienia zarówno z czynnikami nabytymi, jak  
i wrodzonymi. W zadaniu maksymalnego obrotu w wyskoku obunóż stwierdzono 
wzrost wyników w obu grupach zarówno chłopców trenujących, jak i nietrenują-
cych. Trenujący wykazali się lepszą koordynacją globalną zarówno w pierwszym, jak 
i drugim terminie. Przewaga wykonania maksymalnego obrotu w wyskoku obunóż 
przez uprawiających piłkę nożną została potwierdzona statystycznie w drugim ter-
minie. Jednak badani nieuprawiający sportu wykazali się większą dynamiką rozwo-
ju tej zdolności. Znacznej poprawie uległ skok w prawą stronę (wzrost o 43°), nato-
miast duże pogorszenie obserwujemy w skoku w lewa stronę (–13°). Łączna suma 
obu skoków dała poprawę o 31° gdzie, u trenujących otrzymaliśmy wzrost jedynie 
o 6°. Ten gwałtowny wzrost wyników w grupie trenujących upatrywałabym miedzy 
innymi w zmniejszeniu masy ciała o średnio 4kg. Natomiast u nietrenujących brak 
tak dynamicznej poprawy wyników jest zasługą zrównoważonego, stałego w swo-
im charakterze rozwoju umiejętności sportowych. Poprawie uległ skok zarówno  
w prawa, jak i lewą stronę. Trening sportowy jest, więc, realizowany w sposób har-
monijny i wszechstronny zgodnie z przyjętymi zasadami treningu sportowego.

Podsumowanie

Badania potwierdziły wpływ treningu piłkarskiego na wszestronny rozwój za-
wodników w wieku 12 lat. Półroczny trening dał postępy w rozwoju koordynacji 
globalnej, co z pewnością przyczyni się do wzrostu specjalnych umiejętności tech-
nicznych, polepszając płynność gry. Po raz kolejny badanie wykonane koordynacjo-
mierzem, autorstwa profesora Starosty, okazało się cennym narzędziem badawczym.

Badania były realizowane w ramach grantu z NCN nr N N404 255740 (40 contest).
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global moToR cooRdiNaTioN vaRiaNce oF 12-yeaR-old boys  
playiNg FooTball iN halF a yeaR TRaiNiNg cycle

Summary

Keywords: global coordination, measurements tools, football players

Coordinative motor skills play a very important role in football. The target of this paper 
was to analyze coordinative motor skills of 12-year-old boys training football in half a year 
training cycle.

23 12-year-old boys who train football and 23 12-year-old boys who do not train foot-
ball were diagnosed. The diagnosis was repeated after 6 months. The most popular version 
of Starosta’s global coordination test, with jumps to the left and right, was used to deter-
mine global motor coordination variance. Eyes and both upper and lower limbs lateraliza-
tion was determined. Weight, height, length of limbs and legs muscles were measured. 

Somatic features of the boys did not change in a statistically significant way between 
the two diagnoses. However, the group of non training boys had a higher rate of both thighs 
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muscles than the group of footballers in the first diagnosis (p ≤ 0.01). Statistically important 
difference in global motor coordination between the two diagnoses was determined only 
for the group of football training boys, and only for the results of their left legs (p ≤ 0.05). No 
statistically important correlation between lateralization or stature of diagnosed boys and 
their global motor coordination results were discovered. This configuration of the research 
results proves first of all the influence of football training on the level of global coordination 
skills. It means that Starosta’s global coordination test is a good method for testing coordi-
native exercises effects in young footballers’ training. 
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contest), financed by the National science centre in Krakow.
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