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Ocena sprawności fizycznej specjalnej u zawodników  
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Annotation:
Bolach B., Migasiewicz J., Prystupa 
T., Konieczna K. Assessment of 
physical fitness with special players 
in the Polish league of goalball. The 
purpose of the study is to analyze the 
special fitness of visually impaired 
athletes in the subperiod special 
preparation of goalball players from 
first league teams, from Lublin and 
Wroclaw. The study involved 12 
visually impaired athletes from clubs 
“Start” Lublin and Wroclaw (champion 
and vice-champion of the country), 
participating in the competition for 
Polish Championships. To assess the 
physical fitness of the special uses 
tests developed by the Bolach of spatial 
orientation – motion, coordination of 
auditory tests – mobility, hearing test of 
dynamic location of the sound source, 
tests to locate the touch points on the 
substrate. It was found that a group of 
visually impaired athletes from Lublin 
and Bierutów obtained similar results 
in tests: spatial orientation – motion, 
coordination, auditory – mobility, 
hearing location of the dynamic 
localization of sound sources and 
touch points on the substrate.

Болак Б., Мигазивич Д., Приступа Т., 
Конижна К. Оценка физического со-
стояния со специальными игроками в 
Польской лиге голбола. Цель изучения 
– проанализировать специальную пригод-
ность визуально замедленных атлетов, 
которые относятся к определенному пери-
оду в специальном приготовлении голбол-
игроков от основных составов лиги, из 
Люблина и Вроцлава. В исследовании при-
нимало участие 12 визуально ослаблен-
ных атлетов от клубов «Старт» Люблин и 
Вроцлав (чемпион и вице-чемпион стра-
ны), участвуя в соревновании за Польские 
Чемпионаты. Чтобы оценить физическое 
состояние использовались специальные 
тесты, разработанные Болаком, которые 
развивают пространственную ориентацию 
– движение, координация слуховых испы-
таний – подвижность, слушая динамиче-
ское расположение звукового источника, 
а также, проверяя место расположения 
тач-пунктов. Определено, что группа визу-
ально замедленных атлетов из Люблина и 
Бирутов получает подобные результаты в 
испытаниях: пространственная ориента-
ция – движение, координация, аудитория 
– подвижность, слушая расположение ди-
намичной локализации.

Болак Б., Мигазивич Д., Приступа Т., 
Конижна К. Оцінка фізичного стану із 
спеціальними гравцями в Польській 
лізі голбола. Мета вивчення – 
проаналізувати спеціальну придатність 
візуально уповільнених атлетів, які 
відносяться до певного періоду в 
спеціальному приготуванні голбол-
гравців від основних складів ліги, з 
Любліна та Вроцлава. У дослідженні 
брало участь 12 візуально ослабле-
них атлетів від клубів « Старт» Люблін 
і Вроцлав (чемпіон і віце-чемпіон 
країни), беручи участь в змаганні за 
Польські Чемпіонати. Щоб оцінити 
фізичний стан використовувалися 
спеціальні тести, розроблені Болаком, 
які розвивають просторову орієнтацію 
– рух, координація слухових випробу-
вань – рухливість, слухаючи динамічне 
розташування звукового джерела, а 
також, перевіряючи місце розташу-
вання тач-пунктів. Визначено, що гру-
па візуально уповільнених атлетів з 
Любліна і Бирутів отримує подібні ре-
зультати у випробуваннях: просторова 
орієнтація – рух, координація, аудитор-
на  рухливість, слухаючи розташуван-
ня динамічної локалізації.
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Wstęp 1

Zmysł wzroku uznawany jest za najważniejszy ze 
zmysłów człowieka, ponieważ dostarcza najwięcej 
informacji o świecie zewnętrznym. Ponad 80% 
informacji z zewnątrz dociera do mózgu za pomocą 
wzroku (Cabak A. 2003, Podleśny S. 1989). 

Wielu osób niedowidzących pomimo znacznego 
defektu wzroku nie posiada istotnych ograniczeń i 
trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych, a więc 
nie stanowi wyraźnego przedmiotu zainteresowania 
służb rehabilitacyjnych. Po prostu radzą oni sobie w 
codziennych sprawach życiowych i zawodowych (Cabak 
A. 2003, Watt L., Ng G.Y.  1997). 

Narząd wzroku pełni istotną rolę ze względu na 
lokomocję, edukację, pracę zarobkową. Wpływa na strefy 
emocjonalną, orientację przestrzenną i komunikowanie 
się z otoczeniem. Uszkodzenie zmysłu wzroku jest 
szczególnym rodzajem inwalidztwa, wymagającym 
stosowania specyficznych oddziaływań rehabilitacyjnych. 
Olbrzymie procesy poznawcze  i ograniczenie możliwości 
samodzielnego poruszania się powodują, że zaburzenie 
widzenia stanowi obecnie najczęstszą przyczynę 
ograniczenia aktywności społecznej, zawodowej 
i kulturalnej (Bolach E. 2001, Cabak A. 2003, Podleśny S. 
1989, Skaggs S. 1996).

Celem pracy jest analiza sprawności fizycznej 
specjalnej u niedowidzących sportowców w podokresie 
przygotowania specjalnego na przykładzie mistrza i 
wicemistrza Polski z Lublina i Wrocławia.
© Bolach B., Migasiewicz J., Prystupa T., Konieczna K., 2012

Hipoteza zerowa: Przewiduje się podobny wpływ gry w 
goalball na sprawność fizyczną specjalną niedowidzących 
sportowców w obu drużynach.

Materiał i metody badań
Materiał badań obejmował grupę 12 niedowidzących 

sportowców z I grupy sportowo – medycznej, z klas B2 i 
B3, z klubów mistrza Polski „Startu” Lublin i wicemistrza 
Polski „Startu” Wrocław, uczestniczących w rozgrywkach 
I ligi o mistrzostwa Polski w piłce bramkowej (goalball).

 Drużyna Lublina liczyła 6 zawodników 
niedowidzących, 2 z nich miało klasę sportową B3, 
4 pozostałych – klasę sportową B2. Wiek badanych 
kształtował się od 20 do 40 lat, przy średniej wieku 28 lat, 
natomiast staż zawodniczy wynosił od 2 lat do 16 lat, przy 
średniej stażu 7,6 lat.

Drużyna z Wrocławia liczyła również 6 zawodników 
niedowidzących, wszyscy mieli klasę sportową – B2. 
Wiek badanych kształtował się od 26 do 43 lat, przy 
średniej wieku 35,8 lat, a staż w drużynie wynosił od 1 
roku do 17 lat przy średniej stażu 10 lat.

W obu drużynach przeważało wykształcenie zawodowe 
i średnie. Zawód i charakter pracy zdeterminowane były 
rodzajem inwalidztwa, dominowała praca siedząca, w 
Zakładach Pracy Chronionej.

Badania zostały przeprowadzone w salach sportowych 
„Startu” w Lublinie i Bierutowie (reprezentujący drużynę 
„ Startu” Wrocław), w końcowej fazie podokresu 
przygotowania specjalnego. Badani sportowcy 
uczestniczyli systematycznych treningach sportowych 4 
x w tygodniu po 1,5 godziny.
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Wszyscy badani byli praworęczni. Żaden z badanych 

nie miał przeciwwskazań internistycznych i okulistycznych 
do uprawiania sportu. Przed badaniem sprawności 
fizycznej specjalnej zawodnicy mieli krótką rozgrzewkę. 
Do pomocy wykorzystano odpowiednio przeszkolonych 
pomocników i wolontariuszy. Do prób wykorzystywano 
te same przyrządy pomiarowe i pomocnicze. Warunkiem 
prawidłowego przebiegu testów była cisza panująca 
podczas badania.

Wszystkie linie orientacyjne występujące na boisku w 
sali sportowej były oznakowane taśmą samo-przylepną o 
szerokości 5 cm i grubości 5 mm wyczuwalną dłońmi, 
jak i stopami przez badanych. W badaniach używano 
bodźców akustycznych, tj. potrząsano „piłką dźwiękową” 
1,2 kg, klaskano w dłonie oraz wspomagano orientację 
przestrzenną głosem i gwizdkiem. Przed rozpoczęciem 
każdego testu opisano słownie trasę biegu, jaką badany 
powinien pokonać oraz przeprowadzono próbny bieg lub 
rzut 1,2kg „ piłką dźwiękową” przez badanego. Każdy test 
składał się z dwóch prób nienastępujących bezpośrednio 
po sobie, aby uniknąć zmęczenia. Odnotowano rezultat 
lepszy (Bolach E. 1994,1998,1999).

 W celu pełnego bezpieczeństwa ściany, drabinki 
gimnastyczne i inny sprzęt sportowy występujący w 
sali sportowej osłonięto materacami gimnastycznymi. 
Wszyscy niedowidzący podczas wykonywania testu 
sprawności specjalnej byli w światłoszczelnych okularach. 
Pomiaru czasu dokonywano z dokładnością do 0,1 sek. A 
odległości z dokładnością do 5cm.

Do oceny sprawności fizycznej specjalnej posłużono 
się testami opracowanymi przez Bolacha. Pozwalały 
one określić następujące właściwości sprawności 
fizycznej specjalnej niedowidzących sportowców (Bolach 
E. 1994,1998,1999):

orientację przestrzenno-lokomocyjną, którą • 
przedstawiono w testach od 1-3,
koordynację słuchowo-ruchową, którą przedstawiono • 
w testach od 4-6,
lokalizowanie słuchem dynamicznego źródła dźwięku, • 
tj. będącego w ruchu, który przedstawiono w teście 7,
lokalizowanie zmysłem dotykowo-ruchowym punktów • 
informacyjnych umieszczonych na podłożu, które 
przedstawiono w testach 8 i 9. 

W opisanych testach wynikiem był:
Czas lepszego z dwóch biegów mierzony z dokładnością 1. 
do 0,1 s (testy 1,2,3,6,8,9),
Dokładność wykonania lepszego z dwóch rzutów, 2. 
najbardziej zbliżonego do celu, z dokładnością do 5 cm 
(test 4),
 Dokładność wykonania lepszego z dwóch rzutów, 3. 
najbardziej zbliżonego do celu wyrażona w punktach 
(test 5),
Czas lepszego z dwóch rzutów mierzony z dokładnością 4. 
do 0,1 s oraz dokładność wykonania zadania z tolerancją 
do 5 cm (test 8). 

Testy dotyczące orientacji przestrzenno-
lokomocyjnej wg E. Bolacha 1994, 1998, 1999).

Test 1. Czynnik: zwinność połączona z orientacją 
przestrzenną

Opis testu: bieg po trójkącie z maksymalną szybkością i ze 
zmianą kierunku.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nie śliskie podłoże, taśma miernicza, kreda, czasomierz, 
okulary światłoszczelne, 6 pomocników

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej wykrocznej 
znajduje się bezpośrednio przed linią). Kiedy testowany jest 
gotowy do biegu (stoi w pozycji nieruchomej), testujący 
podaje komendę ,,start”. Badany biegnie po obwodzie trójkąta 
z maksymalną prędkością (nie zmniejszając jej przed metą). 
Na wierzchołkach trójkąta rozmieszczeni są pomocnicy, 
którzy informują badanego akustycznie, tj. klaskaniem w 
dłonie i równocześnie głosem o swojej pozycji. Badany 
obiega ich z lewej strony. Nad bezpieczeństwem biegnącego 
czuwają dodatkowo wolontariusze, których zadaniem jest 
ochrona badanego przed zderzeniem ze ścianą, drabinkami 
czy też innym wyposażeniem sali gimnastycznej. Za 
linią mety stoi pomocnik mający na celu wyhamowanie 
szybkości biegnącego, aż do jego zatrzymania. Kierunek 
biegu jest przeciwny do wskazówek zegara

Test 2. Czynnik: szybkość lokomocyjna połączona z 
orientacją przestrzenną

Opis testu: bieg z maksymalną. szybkością połączony z 
chwytem toczącej się 1,2 kg „piłki dźwiękowej”.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nieśliska podłoga, taśma miernicza, kreda, 2 czasomierze, 
1,2 kg “piłka dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 2 
pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej wykrocznej 
znajduje się bezpośrednio przed linią). Kiedy testowany 
jest gotowy do biegu (stoi w pozycji nieruchomej), 
pomocnik podaje komendę ,,start”. Testujący rozpoczyna 
toczenie 1,2kg „piłki dźwiękowej” (w czasie ~ 4 s, ze stałą 
prędkością, tj. ~ 2,3m/s) wzdłuż 9 m linii w odległości 10 m 
od badanego. Testowany biegnie z maksymalną prędkością. 
Jego zadaniem jest jak najszybsze zlokalizowanie słuchem 
kierunku toczenia piłki i schwytanie jej. 

Test 3. Czynnik: szybkość lokomocyjna połączona z 
orientacją przestrzenną

Opis testu: bieg z maksymalną szybkością, połączony 
z omijaniem przeszkody i chwytem 1,2 kg „piłki 
dźwiękowej”.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nie śliska podłoga, taśma miernicza, kreda, czasomierz, 
skrzynia gimnastyczna, materac gimnastyczny, 1,2kg „piłka 
dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 3 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej wykrocznej 
znajduje się bezpośrednio przed linią). Kiedy testowany jest 
gotowy do biegu (stoi w pozycji nieruchomej), testujący 
podaje komendę „start”. Badany biegnie z maksymalną 
prędkością. Jego zadaniem jest jak najszybsze schwytanie 
1,2 kg „piłki dźwiękowej”. Od momentu podania sygnału 
akustycznego jest ona potrząsana przez pomocnika stojącego 
10 m od linii startu i ukrytego za skrzynią gimnastyczną 
osłoniętą materacem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
testowanemu podczas omijania przeszkody w pobliżu 
skrzyni znajduje się drugi pomocnik.
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Testy (4, 5,6) dotyczące koordynacji słuchowo-
ruchowej 

Test 4 Czynnik: dokładność wykonywanego 
zadania ruchowego ( próba celności rzutów)

Opis testu: rzut 1,2 kg „piłką dźwiękową” w sygnał 
akustyczny ( potrząsaną przez pomocnika 1,2 kg „ 
piłką dźwiękową”) usytuowany z odległości 15m od 
badanego.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, nie 
śliska podłoga, taśma miernicza, czasomierz, skrzynia 
gimnastyczna, materac gimnastyczny, 1,2kg „piłka 
dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 3 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu. Na komendę 

testującego pomocnik potrząsa 1,2kg „piłką dźwiękową”, 
a testowany wykonuje obrót o 360° (wokół własnej osi 
ciała) i rzuca 1,2kg „piłką dźwiękową” w kierunku 
źródła dźwięku. Sygnał akustyczny pochodzi z „piłki 
dźwiękowej” potrząsanej przez pomocnika oddalonego o 
15m od badanego i stojącego pośrodku 9m linii równoległej 
do linii startu. Zadaniem testowanego jest trafienie w sygnał 
akustyczny. Przy nie trafieniu ocenia się wielkość rozrzutu 
w lewo i w prawo z dokładnością do 5 cm, z uwagi na dużą 
szybkość toczącej się po podłożu piłki. Próbę wykonuje 
się z 3 pozycji: z prawej strony, środka i lewej strony od 
sygnału akustycznego.

Test 5. Czynnik: dokładne wykonywanie zadania w 
jak najkrótszym czasie

Opis testu: rzut 1,2kg „piłką dźwiękową” w określone 
cztery 30cm odcinki na linii 9m, oddalonej od linii rzutów 
o 15m.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, nie 
śliska podłoga, taśma miernicza, kreda, czasomierz, osiem 
1,2kg „piłek dźwiękowych”, okulary światłoszczelne, 4 
pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu. Pomocnicy na 

sygnał „start” w pięciosekundowych odstępach informują 
badanego o danym celu, kolejno potrząsając przez 3 
sekundy 1,2kg „piłką dźwiękową”. Pierwszy sygnał 
akustyczny pochodzi od pomocnika stojącego po prawej 
stronie, a ostatni po lewej. Zadaniem testowanego jest 
trafienie 1,2kg „piłką dźwiękową”, w jak najkrótszym 
czasie, w jeden z czterech 30cm odcinków. Pomocnicy są 
oddaleni od badanego o 15m. Za każde trafienie w dany 
odcinek testowany otrzymuje 1 punkt, przy nietrafieniu w 
odcinki punktowe – 0 punktów. Próby wykonano z trzech 
pozycji: z prawej strony, środka i lewej strony.

Test 6. Czynnik: szybkość lokomocyjna połączona 
ze zmianą i kierunkiem biegu

Opis testu: bieg z chwytem toczącej się w przeciwnym 
kierunku 1,2 kg „piłki dźwiękowej”, zmiana kierunku biegu.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nieśliska podłoga, taśma miernicza, kreda, czasomierz, 
skrzynia gimnastyczna, materac gimnastyczny, 1,2kg” piłka 
dźwiękowa”, okulary światłoszczelne, 3 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Badany staje za linią rozpoczęcia testu, przygotowując 

się do startu wysokiego (stopa kończyny dolnej 
wykrocznej znajduje się bezpośrednio przed linią). 
Kiedy testowany jest gotowy do biegu ( stoi w pozycji 

nieruchomej), pomocnik podaje komendę „start”. W 
tym czasie testujący z odległości 7m od badanego toczy 
1,2kg „piłkę dźwiękową” w kierunku startu. Zadaniem 
badanego jest jak najszybciej zlokalizować toczącą 
się „piłkę dźwiękową”, chwycić ją, a następnie z piłką 
w rękach obiec testującego i powrócić z maksymalną 
prędkością za linię mety. Badający głosem i klaskaniem 
jednocześnie informuje badanego o kierunku biegu. Po 
zmianie kierunku biegu funkcje te przejmuje pomocnik 
stojący za linią mety. Następnie wyhamowuje szybkość 
biegnącego, aż do jego bezpiecznego zatrzymania się.

Test 7. Czynnik: lokalizowanie słuchem 
dynamicznego (tj. poruszającego się) źródła dźwięku. 

Opis testu: badanie czasu reakcji słuchowo – ruchowej 
na dźwięk, którego dynamicznym źródłem jest 1,2kg „piłka 
dźwiękowa” toczona ze stałą prędkością przez testującego.

Wyposażenie i pomocnicy: nawierzchnia czysta, 
nieśliska podłoga, taśma miernicza, kreda, 2 czasomierze, 
dwie 1,2kg „piłki dźwiękowe”, okulary światłoszczelne, 2 
pomocników.

Sposób wykonania testu:
W odległości 12 m od badanego stoi testujący z 1,2 

kg „piłką dźwiękową”. Na komendę start toczy ją ze stałą 
prędkością po 9m linii, w czasie ~ 4 s. Zadaniem testowanego 
jest jak najszybsze zlokalizowanie piłki i trafienie w nią 
piłką trzymaną w rękach. Analizuje się celność rzutu oraz 
czas, w jakim piłką wyrzucona przez badanego przekroczy 
9 m linię. Przy rzucie niecelnym mierzy się odległość 
rozminięcia się piłek. Ze względu na prędkość toczenia 
się piłek dokładność pomiaru wynosi 5cm (ryc. 13).

Testy lokalizowania dotykiem punktów 
orientacyjnych na podłożu (wg Bolacha 1995).

Testy 8 i 9 Czynnik: lokalizowanie zmysłem 
dotykowo-ruchowym, rękami i stopami, punktów 
orientacyjnych umieszczonych na podłożu

Opis testu: badanie szybkości lokomocyjnej połączonej 
z orientacją przestrzenną i zmysłami kinestetycznymi oraz 
dotykowo-ruchowymi zlokalizowanymi w teście 9 w 
rękach, a w teście 10 w stopach.

Wyposażenie i pomocnicy: taśma miernicza, kreda, 
czasomierz, 3 krążki orientacyjne o średnicy 10cm i 
grubości 1 cm wykonane z wykładziny dywanowej, okulary 
światłoszczelne, 2 pomocników.

Sposób wykonania testu:
Na środku sali gimnastycznej taśmą samoprzylepną 

(o szerokości 5cm i grubości 1mm wyczuwalną 
dotykiem) wyznacza się prostokąt o wymiarach 4,5x3 m, 
a w nim trójkąt o podstawie 4,5m i wierzchołku w środku 
linii równoległej do jego podstawy. W jego wierzchołkach 
przylepia się na podłodze 3 krążki orientacyjne o średnicy 
10cm i grubości 1cm. Badany stoi za linią w prawym 
wierzchołku trójkąta, przygotowując się w teście 9 
do startu niskiego, a w 10 do wysokiego. Na komendę 
„start” biegnie z maksymalną prędkością (nie zmniejszając 
jej przed metą), lokalizując kolejne krążki w teście 9 – 
rękoma, a w 10 – stopami. Kierunek biegu jest przeciwny 
do wskazówek zegara.

Trening sportowy w obu drużynach
Strukturę jednostek treningowych zarówno u 

zawodników z Wrocławia i Lublina określa wiele 
czynników, wśród których są naturalne wahania ich 
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aktywności ruchowej zawodnika dotyczących wielkości 
obciążenia, doboru i łączenia środków treningowych oraz 
warunków pracy i odpoczynku. Czynniki te zależne były 
między innymi od:

Poziomu zaawansowania sportowego- średni staż 1. 
zawodniczy we Wrocławiu był wyższy, średnio o 2,4 
lat od Lublina,
Wieku- średnia wieku we Wrocławiu była wyższa o 7,8 2. 
lat niż w Lublinie,
Okresu treningowego, który w obu drużynach 3. 
kształtował się podobnie,
Wielkości dysfunkcji- w obu drużynach wszyscy 4. 
sportowcy byli niedowidzący. 

Ogólna struktura treningu sportowego 
była podobna u sportowców z Wrocławia 
 i Lublina. Trening odbywał się 4 razy w tygodniu po 
1,5 godziny w salach sportowych „Startu” w Lublinie i 
w Bierutowie. Możliwość zobaczenia przez wszystkich 
sportowców niedowidzących boiska, trenera, swoich 
kolegów wykonujących dane ćwiczenia, przyśpieszały 
szkolenie w zakresie orientacji w przestrzeni i innych 
zdolności motorycznych. Poziom zaawansowania 
sportowego w obu drużynach był zmienny, wynikało 
to z dużego zróżnicowania wiekowego, ale wszyscy 
zawodnicy brali udział w mistrzostwach Polski w piłce 
bramkowej ( goalball).

W podokresie przygotowania specjalnego trenerzy 
doskonalili:

Siłę rzutu wykorzystując piłki o różnym ciężarze oraz 1. 
przybory – gumy, które mocowane z jednej strony do 
zawodnika pozwalały mu na imitację rzutu,
Technikę rzutu poprzez wykonywanie rzutów piłkami 2. 
o różnym ciężarze z różnych pozycji: stojącej, klęku 
jednonóż, obunóż, z obrotu oraz z biegu. Ćwiczenia 
różnych sposobów rzutów piłki (rotacja pionowa 
i pozioma), ćwiczenia rzutów piłką po prostej i 
przekątnych z różnych miejsc, ćwiczenia rzutów 
„cichych”, „skaczących”, oraz ćwiczenia rzutów przy 
stałych fragmentach gry (rzuty karne, wolne),
Technikę obrony poprzez „wślizgi” z pozycji wysokiej, 3. 
półwysokiej, pośredniej, niskiej, oraz właściwe 
ustawienie zawodników w polu obrony, 
Taktykę indywidualną i zespołową poprzez poruszanie 4. 
się zawodników bez piłki, z piłką. Rozgrywanie małych 
gier (gry szkolne) oraz gier właściwych,
Koordynację ruchową poprzez doskonalenie dokładności 5. 
ćwiczenia bez względu na czas jego trwania oraz w 
zmieniających się warunkach środowiskowych,
Orientację przestrzenną poprzez poruszanie się 6. 
zawodników bez piłki oraz z piłką podczas ataku. 

Atakowanie w biegu z natychmiastowym powrotem 
na miejsce obrony lub w pobliże linii orientacyjnych. 
Atakowanie ze zmianą pozycji zawodników, 
Zmysłu słuchu poprzez wysłuchanie toru toczenia się 7. 
piłki z różnych odległości od bramki przez obrońców i 
wykonanie skutecznej obrony,
Zmysłu dotyku poprzez dotyk linii orientacyjnych przed 8. 
obranym kierunkiem rzutu oraz przed skuteczną obroną 
bramki podczas gry.

Wyniki badań poddano analizie statystycznej 
(Ferguson A., Takane Y. 1997).

Wyniki badań i ich omówienie 
Poniżej przedstawiono rezultaty analizy wyników 

poszczególnych grup testów sprawności fizycznej 
specjalnej u niedowidzących zawodników z obu drużyn.

Analiza testów orientacji przestrzenno-
lokomocyjnej (1, 2, 3)

Testy (1,2,3) – zwinność i szybkość lokomocyjna 
połączona z orientacją przestrzenną

Średnie wyniki testów T1 i T2 były lepsze (krótszy czas) w 
drużynie z Lublina. Średnie wyniki testu T3 były praktycznie 
jednakowe w obu drużynach. Tylko różnica średnich wyników 
testu T1 była statystycznie istotna ( tab. 1).

Analiza testów koordynacji słuchowo-ruchowej (4, 
5, 6, 7)

Test 4 (dokładność wykonywanego zadania 
ruchowego – próba celności rzutów)

Uderzająca była znacznie większa niedokładność 
rzutów ze strony lewej. Mogło to wiązać się z 
praworęcznością zawodników (lateralizacja) [ tab. 2].

Nie można było wskazać drużyny średnio lepszej w tym 
teście, bo przy rzutach ze środka boiska dokładniejsi byli 
średnio zawodnicy z Wrocławia, natomiast przy rzutach 
ze prawej strony boiska zawodnicy z Lublina. Natomiast 
przy rzutach z lewej strony średnie w obu drużynach 
były bardzo podobne. Wszystkie zaobserwowane różnice 
średnich nie były istotne statystycznie (p>0,05).

Test 5 (dokładne wykonywanie zadania w jak 
najkrótszym czasie)

We wszystkich wersjach tego testu zawodnicy z 
Wrocławia wykonywali zadanie dokładniej (średnia 
punktacja była wyższa) od zawodników z Lublina, ale 
tylko przy rzutach z lewej strony boiska przewaga ta była 
statystycznie istotna ( tab. 3).

Test 6 (szybkość lokomocyjna połączona ze zmianą 
i kierunkiem biegu)

Średnio drużyna z Lublina lepiej wypadła w tym teście. 
Jednak różnica średnich wyników w obu drużynach była zbyt 
mała (wobec znacznych wartości odchyleń standardowych) 
dlatego nie mogła być uznana za istotną ( tab. 4).

Tab. 1 Porównanie wyników testów orientacji przestrzenno-lokomocyjnej w obu drużynach

Testy orientacji 
przestrz.-lok.

Wrocław Lublin Test Studenta
Istotność różnicy_ 

X odch.std _ 
X odch.std t p

Test 1 7,91 1,00 6,22 0,72 3,362 0,007 istotna

Test 2 4,14 0,50 4,05 0,55 0,285 0,781 nieistotna

Test 3 4,40 0,71 4,41 0,71 0,033 0,975 nieistotna
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Test 7 (lokalizowanie słuchem poruszającego się 
źródła)

Średni czas lokalizacji poruszającego się źródła był 
lepszy w drużynie z Wrocławia, podobnie średnia celność 
była lepsza w tej drużynie (mniejszy błąd). Jednak 
jedynie różnica średnich czasów w obu drużynach była 
statystycznie istotna ( tab. 5).

Analiza testów lokalizowania dotykiem punktów 
orientacyjnych na podłożu (8, 9)

Testy 8 i 9 (lokalizowanie zmysłem dotykowo-
ruchowym, rękami i stopami, punktów orientacyjnych 
umieszczonych na podłożu)

Przy lokalizowaniu dotykiem rękami średni czas 
lokalizacji był nieco lepszy w drużynie z Wrocławia, 
jednak rozrzut wyników w tej drużynie był bardzo 
duży (czyli zawodnicy wykazywali w tej drużynie 
znaczne różnice sprawności tego rodzaju), co w efekcie 
sprawiało, że przewaga względem drużyny z Lublina 
nie była statystycznie istotna. Różnica średnich czasów 
lokalizowania stopami w obu drużynach była niewielka i 
oczywiście statystycznie nieistotna ( tab. 6).

Dyskusja 
Sport, wychowanie fizyczne a szczególnie zespołowe 

gry sportowe stanowią specyficzną bazę rozszerzającą 
możliwości oddziaływań rehabilitacyjnych, wpływających 
na poprawę tak potrzebnej sprawności fizycznej osób 

z niesprawnym zmysłem wzroku, postawy ciała, 
funkcjonowania społecznego (Bolach E. 1999, Podleśny 
S. 1989).

Goalball i futsal zyskały ogromną popularność w 
świecie i zostały wprowadzone do programu igrzysk 
paraolimpijskich (Bolach E. 2001, Podleśny S. 1989).

W literaturze przedmiotu nie spotkano zbyt wiele 
opracowań dotyczących sprawności fizycznej niewidomych 
i niedowidzących uprawiających gry zespołowe. 

Badania prowadzone przez Bolacha (Bolach E., Pełka 
P.1995, Bolach E. 1994,    2001) diagnozowały sprawność 
fizyczną wszechstronną i specjalną osób niewidomych i 
niedowidzących uprawiających zespołowe gry sportowe 
(rolball, torball i goalball). Pomiaru sprawności fizycznej 
wszechstronnej Bolach dokonał przy użyciu testu Zuchory 
i Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej „ Eurofit”. 
Natomiast w zakresie sprawności fizycznej specjalnej 
opracował własne testy.

 Według Podleśnego (1989) gra w goalball podnosi 
zarówno poziom sprawności fizycznej ogólnej jak i 
specjalnej.  Bardzo mocno wpływała na podnoszenie 
poziomu orientacji przestrzennej i dokładnego 
lokalizowania źródła dźwięku, co decydowało 
w konsekwencji o zwiększonych możliwościach 
samodzielnego poruszania się niewidomych i 
słabowidzących a więc o ich aktywności fizycznej. 

Tab. 2 Porównanie wyników próby celności rzutów (test 4) w obu drużynach

Pozycja rzutu
Wrocław Lublin Test Studenta

Istotność różnicy_ 
X odch.std _ 

X odch.std t p

środek sali 23,3 25,8 37,5 26,2 0,943 0,368 nieistotna

strona prawa 50,0 35,2 45,0 32,6 0,255 0,804 nieistotna

strona lewa 240,0 67,2 241,7 71,9 0,041 0,968 nieistotna

Tab. 3 Porównanie dokładności wykonywania zadania w jak najkrótszym czasie (test 5)  
w obu drużynach

Miejsce 
wykonywania 

rzutu
Drużyna

Punktacja Test chi-kwadrat

0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt średnio 
pkt 2 st.swob. p

środek boiska
Wrocław 0 2 3 1 1,8

2,40 3 0,49
Lublin 1 3 2 0 1,2

strona prawa
Wrocław 2 3 1 0 0,8

1,67 2 0,43
Lublin 4 1 1 0 0,5

strona lewa
Wrocław 2 0 4 0 1,3

6,67 2 0,04
Lublin 4 2 0 0 0,3

Tab. 4 Porównanie średniej szybkości lokomocyjnej ze zmianą kierunku biegu (test 6) w obu drużynach

Drużyna _ 
X odch.std

Test Studenta
Istotność różnicy

t p

Wrocław 7,15 0,90
0,254 0,804 nieistotna

Lublin 7,02 0,82
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Analizując własne badania należy stwierdzić, że 
we wszystkich trzech testach orientacji przestrzenno – 
lokomocyjnej uzyskano podobne wyniki w drużynie z 
Lublina i z Wrocławia. Wyniki te świadczyły o właściwie 
stosowanych ćwiczeniach doskonalących zarówno 
zwinność jak i szybkość lokomocyjną podczas treningu 
obu drużyn. Jedynie w zakresie zwinności połączonej z 
orientacją przestrzenną sportowcy z Lublina uzyskali 
lepsze wyniki. Może to być związane z młodszym wiekiem 
sportowców. Badania Bolacha (1994, 2001) w testach 
orientacji przestrzenno – lokomocyjnej wykazały istotną 
przewagę grup sportowych nad grupami kontrolnymi 
niewidomych i niedowidzących. Poziom sprawności 
grup niedowidzących był wyższy w porównaniu z 
osobami niewidomymi, co związane było z możliwością 
korzystania z resztek wzroku. Ale uprawianie gier przez 
niewidomych sportowców usprawniło ich na tyle, iż 
osiągnęli poziom grupy kontrolnej niedowidzących. 

W testach koordynacji słuchowo – ruchowej obie 
drużyny również uzyskały porównywalne wyniki. 
Trening sportowy obu drużyn wpływał podobnie na ich 
umiejętność poruszania się w przestrzeni i dokładności 
słyszenia. Chociaż precyzja ruchu, celność i szybkość rzutu 
była zdecydowanie lepsza u sportowców z Wrocławia. 
Może być to związane z wyższym stażem zawodniczym i 
z większym doświadczeniem zawodników. 

W badaniach Bolacha (1994a,b;1995) słabowidzący 
sportowcy uzyskali lepsze wyniki w koordynacji 
słuchowo – ruchowej od zawodników niewidomych. 
Najskuteczniejszym miejscem rzutów sportowców 
niedowidzących była linia orientacyjna środkowa, zaś 
niewidomych – linie orientacyjne boczne.

Podobne wyniki uzyskano także u niedowidzących 
sportowców w lokalizowaniu słuchem źródła dźwięku 
oraz punktów orientacyjnych na podłożu zmysłem 
dotyku, co miało istotne znaczenie w życiu codziennym. 
W badaniach Bolacha (1994a,1994b) gorsze wyniki 
uzyskała grupa kontrolna nie mająca żadnego kontaktu 
z piłkami dźwiękowymi a podobne wyniki niewidomi i 
niedowidzący sportowcy. 

U wszystkich badanych czas lokalizowania punktów 
rękami był krótszy od czasu lokalizowania stopami. 
Uzyskane wyniki świadczyły o dobrze wyćwiczonym 
podczas treningu układzie równowagi, skuteczniejszej 
celności rzutów i krótszym czasie wykonywania zadania. 

Trening w obu drużynach charakteryzował się 
podobną intensywnością wysiłku fizycznego. Trenerzy 
w podokresie przygotowania ogólnego doskonalili 
podstawowe zdolności motoryczne a w podokresie 
przygotowania specjalnego doskonalili głównie technikę 
rzutu, obrony oraz taktykę indywidualną i zespołową. 
Miało to wpływ na podobny poziom sprawności fizycznej 
specjalnej drużyn z Lublina i z Wrocławia

Nie można było wskazać drużyny średnio lepszej 
w testach sprawności fizycznej specjalnej, bo w teście 
zwinności w testach orientacji przestrzenno – lokomocyjnej 
lepsi byli zawodnicy z Lublina a w testach koordynacji 
słuchowo – ruchowej sportowcy z Wrocławia. Wyniki w 
pozostałych testach były zbliżone. 

Tak samo jak, w analizie sprawności fizycznej 
specjalnej, w opracowaniach Bolacha uzyskano wyniki 
świadczące o pozytywnym wpływie gier zespołowych 
na orientację przestrzenno-lokomocyjną, koordynację 
słuchowo- ruchową, lokalizowanie słuchem dynamicznego 
źródła dźwięku, lokalizowanie dotykiem punktów na 
podłożu. 

Niewielkie różnice w wynikach obu drużyn świadczyło 
o podobnym wytrenowaniu sportowców, jak również o 
pozytywnym wpływie gier zespołowych na sprawność 
fizyczną specjalną.

Wnioski 
Sportowcy z Lublina w porównaniu z drużyną z 1. 
Wrocławia uzyskali statystycznie istotną przewagę 
wyników w zakresie orientacji przestrzenno – 
lokomocyjnej, a w szczególności w zwinności 
połączonej z orientacją przestrzenną.
Niedowidzący zawodnicy z Wrocławia uprawiający 2. 
goalball w porównaniu ze sportowcami z Lublina 
uzyskali statystycznie istotną przewagę wyników w 
zakresie: 

Tab. 5. Porównanie średniego czasu lokalizowania słuchem i celności rzutu (test 7) w obu drużynach

Oceniany aspekt Drużyna _ 
X odch.std

Test Studenta Istotność 
różnicyt p

Czas
Wrocław 2,28 0,62

4,111 0,002 istotna
Lublin 3,38 0,22

Celność
Wrocław 54,2 57,7

0,316 0,759 nieistotna
Lublin 65,0 61,2

Tab. 6. Porównanie średnich czasów lokalizowania dotykiem punktów orientacyjnych  
na podłożu (testy 8 i 9) w obu drużynach

Lokalizowanie Drużyna _ 
X odch.std

Test Studenta
Istotność różnicy

t p

rękami
Wrocław 5,30 2,31

1,104 0,296 nieistotna
Lublin 6,38 0,71

stopami
Wrocław 6,16 0,63

0,216 0,833 nieistotna
Lublin 6,06 0,92
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koordynacji słuchowo – ruchowej, a w szczególności • 
w: dokładnym wykonywaniu zadania w jak 
najkrótszym czasie,  
lokalizowania słuchem dynamicznego źródła • 
dźwięku, tj. prędkości toczącej się piłki.

Wyniki w lokalizowaniu punktów orientacyjnych 3. 
na podłożu zmysłem dotyku były podobne w obu 
drużynach. Czas lokalizowania punktów rękami był 
krótszy od czasu lokalizowania stopami.
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