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I ZAWODACH 
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Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 
Adnotacja: Celem pracy była ocena jakości wykonania lądowań jako węzłowego elementu techniki sportowej 
końcowej fazy układów ćwiczeń studentów przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach na 
zajęciach praktycznych i zawodach AWF. Ocenie poddano 240 lądowań wykonanych przez 80 studentów. 
Uzyskany wynik w postaci 76,25% lądowań nie ustanych świadczy o potrzebie zwrócenia większej uwagi na 
problem skuteczności lądowań. Niewykształcone nawyki ruchowe przy wykonywaniu stabilnych lądowa, słabe 
opanowanie techniki sportowej zeskoków i skoków oraz niski poziom sensomotorycznej koordynacji to główne 
przyczyny lądowań nie ustanych. Wydaje się, ze tylko opracowanie nowych technologii specjalnego 
technicznego przygotowania studentów do nauczania ćwiczeń gimnastycznych może podnieść poziom 
skutecznego wykonywania lądowań 
Słowa kluczowe: studenci, gimnastyka, ćwiczenia, lądowania. 
Аннотация. Сковрон Ярослав, Здзиесзынски Анджей, Болобан Виктор. Характеристика 
выполнения приземлений как узлового элемента спортивной техники  завершающей фазы 
соскоков с гимнастических  снарядов и опорных прыжков студентов АВФ в Варшаве на 
практических занятиях и соревнованиях. Цель исследования – оценить качество выполнения 
приземлений как узлового элемента спортивной техники  завершающей фазы соскоков с гимнастических  
снарядов и опорных прыжков студентов АВФ на практических занятиях и соревнованиях. Были оценены 
240 приземлений, выполненных 80 студентами. Результаты исследований – 76,25% приземлений были 
неустойчивыми. Причинами неустойчивых приземлений при соскоках с гимнастических снарядов и 
опорных прыжках являются: низкий  уровень спортивной техники выполнения базовых упражнений, не 
достаточно сформированные двигательные умения и двигательные навыки выполнения завершающей  
фазы упражнения, не высокий уровень развития сенсомоторной координации как основы технической 
подготовки. Необходима разработка новых технологий повышения специальной технической подготовки 
студентов для обучения гимнастическим упражнениям, что повысит качество выполнения устойчивых 
приземлений. 
Ключевые слова: студенты, гимнастика, упражнения, приземления. 
Анотація. Сковрон Ярослав, Здзієсзінські Анджей, Болобан Віктор. Характеристика виконання 
приземлень як вузлового елемента спортивної техніки  завершальної фази зіскоків з гімнастичних  
снарядів і опорних стрибків студентів АВФ у Варшаві на практичних заняттях і змаганнях. Ціль 
дослідження - оцінити якість виконання приземлень як вузлового елемента спортивної техніки  
завершальної фази зіскоків з гімнастичних  снарядів і опорних стрибків студентів АВФ на практичних 
заняттях і змаганнях. Були оцінені 240 приземлень, виконаних 80 студентами. Результати досліджень - 
76,25% приземлень були нестійкими. Причинами нестійких приземлень при зіскоках з гімнастичних 
снарядів і опорних стрибків є: низький  рівень спортивної техніки виконання базових вправ, не досить 
сформовані рухові вміння й рухові навички виконання завершальної  фази вправи, не високий рівень 
розвитку сенсомоторної координації як основи технічної підготовки. Необхідна розробка нових 
технологій підвищення спеціальної технічної підготовки студентів для навчання гімнастичним вправам, 
що підвищить якість виконання стійких приземлень. 
Ключові слова: студенти, гімнастика, вправи, приземлення. 
Annotation. Skowron Jaroslaw, Zdzieszynski Andrzej, Boloban Wiktor. Performance of realization of 
landings as nodal device of sports technique of a terminating phase of dismounts from a gymnastic 
apparatus and vaults of students AWF in Warsaw on practical occupations and competitions. The goal of 
the research was the assessing of the quality of landings as the essential part of the final stage technique of the 
routines carried out by the students executing dismounts and vaults on the competition. 240 landings carried out 
by 80 students have been assessed. Registered results (76,25% of unstable landings) forces us to realize that 
incorrect landings constitute the serious problem. Untrained movement habits necessary to execute stable 
landings, poor technique of landings and low level of sensomotoric coordination are the main reasons of non-
stable landings. It seems that working out the new technologies of a special training of the students in the process 
of teaching gymnastic exercises can improve the level of the efficient landings. 
Key words: students, gymnastics, exercices, landings. 
 

Wstęp 
Końcowa faza zeskoków z przyrządów i skoków jest jednym z głównych czynników określających 

skuteczność wykonania ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych. Lądowanie jest węzłowym elementem 
techniki sportowej końcowej fazy zeskoków i skoków (Arkaev, Smolevski 2006; Gagin, 1970; Karniewicz, 
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Kochanowicz, Sawczyn, 1996; Smolevski, Gavierdowski, 1999; Szot, 1997; Tereszczenko, Mistułova, 1999). 
Stabilne lądowanie w dużej mierze określa wynik sportowy gimnastyków. Na Igrzyskach Olimpijskich w 2000 i 
2004 roku w zawodach drużynowych w gimnastyce sportowej mężczyzn różnica w punktacji między pierwszym 
a trzecim miejscem wahała się od 1,437 do 1,9 punktu. 
 
IO 2000 r. 1 miejsce Chiny  231,919 pkt 
  2 miejsce Ukraina  230,306 pkt 
  3 miejsce Rosja  230,019 pkt 
 
IO 2004 r. 1 miejsce Japonia  173,821 pkt 
  2 miejsce USA  172,933 pkt 
  3 miejsce Rumunia 172,384 pkt 
 

Jak wynika z materiału analizy wideo tych zawodów jedna trzecia zawodników miała lądowania 
niestabilne. W każdej z 12 drużyn błędy techniczne za lądowanie osiągały do 2,5 punktu. Lądowanie jako 
węzłowy element techniki sportowej końcowej fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków w 
układach gimnastycznych studentów odgrywa znaczącą rolę w ocenie ostatecznej za wykonany układ, służy do 
charakterystyki psychomotoryki oraz sensomotorycznej koordynacji. Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim 
jest gimnastyka to element całościowego systemu edukacji studentów na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki 
poziom umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych oraz opanowania ćwiczeń gimnastycznych osiągnęli 
studenci (Bołoban, Kuśmierczyk, Szyper, 2007). 
 

Cel pracy 
Ocenić jakość wykonania lądowań, jako węzłowego elementu techniki sportowej końcowej fazy układów 

ćwiczeń studentów przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach na zajęciach praktycznych i 
zawodach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (AWF). 

 
Hipotezy 

1. Studenci AWF nie mają wykształconych nawyków ruchowych w wykonywaniu stabilnych lądowań przy 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach. 

2. Stabilność lądowań zależy od techniki sportowej zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków, 
umiejętności ruchowych i nawyków ruchowych lądowań, specyfiki przyrządów i poziomu rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji. 

3. Podniesienie poziomu technicznego przygotowania studentów do skutecznego wykonywania lądowań, jako 
węzłowego elementu techniki sportowej końcowej fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków 
jest możliwe przy wykorzystaniu opracowanej technologii specjalnego technicznego przygotowania do 
wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 

 
Pytania badawcze 
1. Jaki był poziom wykonania stabilnych lądowań przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach u 

studentów AWF biorących udział w zawodach? 
2. Jakie błędy popełniają studenci przy wykonaniu lądowań przy zeskokach z przyrządów i skokach na 

zawodach AWF? 
3. Czy przy wykonaniu lądowań studentom wystarcza umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych do 

sterowania końcową fazą zeskoku z przyrządów i skoków? 
4. Jak wpływa specyfika przyrządów gimnastycznych na jakość wykonania lądowań przy zeskokach i 

skokach? 
 

Materiał i metody badań 
Obserwacji poddano grupę 80 studentów I roku (II semestru) biorących udział w zawodach rocznikowych 

w gimnastyce. Studenci startowali w trójboju składającym się z ćwiczeń wolnych wykonywanych na ścieżce 
akrobatycznej, skoku przez skrzynię oraz ćwiczeń na przyrządzie (do wyboru przez studenta: drążek albo 
poręcze). Uczestnicy zawodów byli oceniani maksymalnie do 10 punktów za konkurencję. Ocena zawierała 
zarówno trudność wykonywanego układu lub skoku, jak również potrącenia za błędy wykonania. Maksymalne 
potrącenie przy nie ustanym lądowaniu kończącym się upadkiem wynosiło 0,5 punktu. 

Metody i techniki badań: wideo-analiza i ocena ekspertów (grupa sędziów) lądowań po wykonanych 
ćwiczeniach. Do oceny lądowania wykorzystano protokoły badań, w których wpisywano parametry 
charakterystyczne dla lądowań ustanych i nie ustanych. W skład oceny ustanego lądowania wchodziło położenie 
ciała (wyróżniono: przysiad, półprzysiad, stanie prawidłowe), położenie rąk (wyróżniono: ramiona w dół, 
ramiona w dół zewnątrz, ramiona w bok, ramiona w g órę zewnątrz, ramiona w górę) oraz położenie stóp 
(wyróżniono: pięty razem, stopy szeroko, stanie prawidłowe – na szerokość stopy). W przypadku lądowania nie 
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ustanego wyróżniono następujące błędy: mały krok, duży krok, przeskok, przebiegnięcie oraz upadek. Ponadto 
w protokole zawarto też ocenę za całe ćwiczenie oraz potrącenie za samo lądowanie. Badana grupa wykonała 
240 lądowań. 
 

Wyniki badań 
Wyniki charakteryzujące lądowania studentów w trzech konkurencjach wieloboju przedstawione w tabeli 

1 i na rycinie 1 
Tabela 1 

Ogólna charakterystyka lądowań w trzech konkurencjach wieloboju gimnastycznego studentów AWF (n = 80) 
liczba lądowań lądowania ustane (%) lądowania nie ustane (%) 

240 23,75 76,25 

 

lądowania nie ustane
76,25%

lądowania ustane
23,75%

 
Ryc. 1: Ogólna charakterystyka lądowań przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach w trzech 

konkurencjach wieloboju studentów AWF (n = 80) 
 

Na podstawie wyników przedstawionych w tabeli 1 i na rycinie 1 widzimy, że na 80 badanych studentów 
w ćwiczeniach wolnych, skoku oraz ćwiczeniach na przyrządzie lądowanie ustane wykonało 23,75 procent 
badanych. Średnia ocena w każdej z trzech konkurencji to 7,8 punktu. Średnie potrącenie za lądowanie wynosiło 
0,23 punktu. Wartości te świadczą o słabym przygotowaniu studentów do wykonywania poprawnego lądowania. 
W tabeli 2 i na rycinie 2 podano charakterystykę procentową osobliwości lądowań ustanych. 

Tabela 2 
Charakterystyka lądowań ustanych przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF (n = 

80) 
Położenie ciała Położenie stóp liczba lądowań 

przysiad półprzysiad stanie prawidłowe pięty razem stopy szeroko stopy prawidłowo 

57 19,3% 47,4% 33,3% 28% 35% 37% 

 
Ocenie podlegały dwa kierunki działań ruchowych studentów przy współdziałaniu z podłożem: pierwszy 

– położenie ciała, drugi – położenie stóp. 47% badanych studentów ląduje w położeniu półprzysiadu (ramiona w 
przód – w bok). Natomiast pozycja stóp prawidłowa (37%) oraz stopy szeroko (35%). 
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Ryc. 2: Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań ustanych – położenie ciała i położenia stóp przy 

zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF (n = 57) 
 

Główną przyczyną lądowań nie ustanych (76,25%) była nieprawidłowa technika wykonania ćwiczeń 
akrobatycznych, skoków przez skrzynię i zeskoków z przyrządów (tab. 3 i ryc. 3). 

Tabela 3 
Charakterystyka procentowa lądowań nie ustanych przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 

skoków studentów AWF (n = 80) 
liczba lądowań Mały krok Duży krok Przeskok Przebiegnięcie Upadek 

183 18,6% 16,4% 26,2% 20,2% 18,6% 

 

mały krok
18,6%

duży krok
16,4%

przeskok
26,2%

przebiegnięcie
20,2%

upadek
18,6%

 
Ryc. 3: Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań nie ustanych przy zeskokach z przyrządów 

gimnastycznych i skokach studentów AWF (n = 183) 
 

Największym procentowo błędem technicznym przy lądowaniu jest przeskok (26,2%). Świadczy to o 
dużym zaburzeniu równowagi podczas końcowej fazy wykonywania układu ćwiczeń oraz skoków. Mechaniczne 
uderzenie o podłoże i reakcja podłoża wpływała źle na lądowanie i studenci ratowali się przed upadkiem 
przeskokami (Gagin 1970; Tereszczenko, 1988). 

 
Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych – ćwiczenia wolne 
 
Studenci wykonywali układ ćwiczeń wolnych na ścieżce akrobatycznej. Układy kończyły się elementami 

akrobatycznymi, których lądowanie było poddane analizie (ryc. 4). 
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Ryc. 4: Charakterystyka procentowa wykonania ćwiczeń akrobatycznych w ćwiczeniach wolnych studentów 

AWF (n = 80) 
 

Ustalono, że 44% studentów kończyło układ ćwiczeń wolnych przerzutem w przód, 50% - saltem w 
przód, 4% - saltem w tył, 1% - przerzutem w tył, 1% - saltem w tył o tułowiu prostym z 1/1 obrotem. Średnia 
ocena za ćwiczenia wolne wynosiła 7,4 punktu, a średnie potrącenie za lądowanie to 0,3 punktu. 

Na następnych rycinach (ryc. 5 i ryc. 6) podano jakość lądowań przy wykonaniu ćwiczeń akrobatycznych. 
 

nie ustane
72,50%

ustane
27,50%

Ryc. 5: Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez studentów AWF (n = 
80) 
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Ryc. 6: Elementy techniki ustanych l ądowań (część górna wykresu) i techniczne błędy lądowań (część dolna 
wykresu), przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez studentów AWF (n = 80) 
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W ćwiczeniach wolnych 72,5% lądowań było nie ustanych. Z tego 45% studentów zakończyło 
wykonywany element akrobatyczny upadkiem. 94% ćwiczących kończyło układ przerzutem w przód oraz saltem 
w przód. Tak duża liczba upadków przy tych elementach świadczy o nie opanowaniu przez studentów 
prawidłowej techniki ćwiczeń. Przy salcie w przód najczęstszymi błędami było niewłaściwe i za słabe odbicie z 
nóg, niepełne zgrupowanie oraz za szybki wyprost tułowia i nóg przed lądowaniem. Błędami przy przerzucie w 
przód z rozbiegu na obydwie nogi były złe podskoki tempowe, za krótkie naskoki na ręce w stosunku do nogi 
odbijającej z jednoczesnym wychyleniem barków w przód, zbyt słabe odbicie rękami od podłoża oraz za duże 
ugięcie tułowia podczas lądowania. Przy ustanych lądowaniach częstym błędem było lądowanie do przysiadu 
(41%) i półprzysiadu (36%) oraz szerokie rozstawienie stóp (59%). Prawidłowe położenie ciała i rąk miało tylko 
23% studentów spośród tych, którzy ustali lądowanie. 

 
Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu skoku przez skrzynię 
 
Studenci wykonywali następujące skoki przez skrzynię: skok kuczny (25% studentów), skok rozkroczny 

(19% studentów), skok przerzutem w przód (56% studentów). Średnia ocena w tej konkurencji to 8,4 punktu, a 
średnie potrącenie za lądowanie wyniosło 0,3 punktu. Ustanych lądowań przy wykonywaniu skoków przez 
skrzynie było 1,25% (ryc. 7). 
 

ustane
1,25%

nie ustane
98,75%

 
Ryc. 7: Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu skoków przez skrzynię przez studentów AWF (n = 

80) 
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Ryc. 8: Położenie ciała, położenie stóp przy ustanych lądowaniach, (część górna wykresu) oraz techniczne błędy 
przy wykonywaniu (część dolna wykresu), skoku przez skrzynię przez studentów AWF (n = 80) 

 
Ponad połowa studentów (56%) wykonywało skok przerzutem w przód przez cztery części skrzyni 

ustawione wszerz. Na 80 skaczących tylko 1 ustał lądowanie, ale z takimi błędami jak: głęboki przysiad i 
szeroko rozstawione stopy. W przypadku lądowań nie ustanych najwięcej było przebiegnięć - 29%, dużych 
kroków - 23% oraz przeskoków - 20% (ryc. 8). Szybkość ruchów oraz wzrost przyspieszeń w płaszczyźnie 
strzałkowej powodowały te błędy. Ponadto występowały błędy odbicia z odskoczni, zbyt duże ugięcie w 
stawach biodrowych w fazie naskoku, słabe odbicie z rąk oraz za duże ugięcie w stawach biodrowych w drugiej 
fazie lotu. 
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Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków z poręczy 
 
Ćwiczenia na poręczach gimnastycznych wykonywało 55 studentów. Zeskoki wykonywane przez 

studentów z poręczy: zeskok odwrotny (36% studentów), zeskok odwrotny z ½ obrotu (38% studentów), zeskok 
zawrotny (6% studentów), zeskok rozkroczny (20% studentów). Średnia ocena ćwiczenia na poręczach wynosiła 
7,7 punktu, a średnie potrącenie za lądowanie to 0,1 punktu. 

nie ustane
38,18%

ustane
61,82%

 
Ryc. 9: Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków z poręczy gimnastycznych przez studentów 

AWF (n = 80) 
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Ryc. 10: Położenie ciała, położenie stóp przy ustanych lądowaniach (część górna wykresu) oraz techniczne błędy 
przy nie ustanych lądowaniach (część dolna wykresu), przy zeskokach z poręczy wykonywanych przez studentów 

AWF (n = 55) 
 

Na poręczach gimnastycznych 61,82% zeskoków było ustanych (ryc. 9). Do takiego wyniku przyczyniło 
się to, że większość studentów zeskakiwała z poręczy zeskokiem odwrotnym (36%) oraz zeskokiem odwrotnym 
z ½ obrotu (38%). Zeskoki te są stosunkowo łatwe do ustania, mimo popełnianych przy ich wykonywaniu 
błędów technicznych, takich jak ugięcie ramion i nóg podczas zamachu w przód do zeskoku czy za mocne 
odchylenie pleców w tył. Dlatego też aż 41% lądowań było prawidłowych pod względem położenia ciała i 
ramion (ryc. 10). Jeśli chodzi o położenie stóp aż 53% zeskoków było ustanych bezbłędnie. Niemniej jednak 
występowały pewne trudności przy lądowaniach z poręczy spowodowane tym, że zeskoki odwrotne jak i 
zawrotne wykonywane są w bok od przyrządu, co utrudnia zachowanie równowagi przy lądowaniu. Wystąpiło 
48% przeskoków po lądowaniach nie ustanych i 56% półprzysiadów przy lądowaniach ustanych. 

 
Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków z drążka 
 
Ćwiczenia na drążku wykonywało 25 studentów. Wykonywane zeskoki z drążka: zeskok podmykiem 

(36% studentów), zeskok podmykiem z ½ obrotu (20% studentów), zeskok podmykiem nastopowy (44% 
studentów). Średnia ocena w ćwiczeniach na drążku to 8 punktów, a średnie potrącenie za lądowanie wynosiło 
0,2 punktu. 
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Ryc. 11: Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków z drążka przez studentów AWF (n = 25) 
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Ryc. 12: Techniczne błędy, które popełnili studenci AWF przy wykonywaniu zeskoków z drążka (n = 25) 

 
Na drążku wszystkie zeskoki były nie ustane (ryc. 11). Najwięcej ćwiczących (32%) wykonywało po 

lądowaniu przeskok. Błędami przy wykonywaniu zeskoku podmykiem było uginanie ramion przy opadzie 
tułowia w tył, odchodzenie biodrami od drążka przed zeskokiem, zły kierunek rzutu nóg i bioder oraz zbyt późne 
rozpoczynanie półobrotu przy zeskoku podmykiem z ½ obrotu. Przy zeskoku podmykiem nastopowym do 
błędów można było zaliczyć uginanie ramion i n óg w czasie opadu oraz za szybkie oderwanie nóg od drążka, co 
skutkowało nieprawidłowym lądowaniem. Na ryc. 12 pokazano procent technicznych błędów, które popełnili 
studenci przy wykonywaniu zeskoków z drążka. Przeskok - 32%, mały krok - 28%, przebiegnięcie - 24% - są to 
aktualnie techniczne błędy, które sędzia klasyfikuje jako 0,1 - 0,3 pkt. Na podstawie badań własnych oraz 
analizy literatury (Gagin 1970; Tereszczenko 1988; Bołoban, Mistułova, Todosko 1999) opracowaliśmy celowy 
autorski program doskonalenia techniki sportowej końcowej fazy zeskoków z przyrządów i skoków przy 
wykonywaniu lądowań przez studentów na zajęciach z gimnastyki. Celowy program składa się z pięciu 
podprogramów pod nazwą: program przygotowania sprawności fizycznej, program równowagi ciała, program 
orientacji, program współdziałania z podłożem, program nauczania techniki sportowej l ądowań. Każdy 
podprogram zawiera od 8 do 11 specyficznych ćwiczeń z reglamentacją ich wykonania oraz elementami kontroli 
i korekty. W eksperymencie pedagogicznym (styczeń 2008 – czerwiec 2008) będzie opracowana istotność i 
wiarygodność wykorzystania celowego programu w procesie doskonalenia lądowań. 

 
Wnioski 

1. Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim jest gimnastyka to element całościowego systemu edukacji 
studentów na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki poziom umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych 
oraz opanowania ćwiczeń gimnastycznych osiągnęli studenci. 

2. Podsumowując wyniki uzyskane z analizy lądowań studentów na zawodach I roku przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach należy stwierdzić, że nawyki ruchowe w wykonywaniu stabilnych 
lądowań są jeszcze nie wykształcone. Na ogólną liczbę 240 lądowań aż 183, czyli 76,25% było nie 
ustanych. Świadczy to o słabym opanowaniu techniki sportowej zeskoków i skoków oraz o niezbyt 
wysokim poziomie rozwoju sensomotorycznej koordynacji studentów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że 
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stabilność lądowania wiąże się ze specyfiką poszczególnych przyrządów. I tak lądowań ustanych było: 
ćwiczenia wolne - 27,5%, skok przez skrzynię - 1,25%, zeskoki z poręczy - 61,8%, zeskoki z drążka - 0%. 

3. Aby podnieść poziom skutecznego wykonywania lądowań jako węzłowego elementu techniki sportowej 
końcowej fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków, należy opracować nowe technologie 
specjalnego technicznego przygotowania studentów (autorskie programy) do nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych.  
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