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Streszczenie. Celem pracy było zbadanie zależności między ekspercką oceną kompetencji do gry 
klasyfikowanej a skutecznością w grach „jeden-na-jeden” i „dwóch-na-dwóch” u młodych siatkarek. 
Przydatność do gry klasyfikowanej oceniono metodą niezależnych ekspertów, a skuteczność działań 
indywidualnych i grupowych osiągnięciami w małych grach . Wyniki badań przeliczono na rangi i 
skorelowano ze sobą. Dowiedziono, że siatkarka o wysokich umiejętnościach działania indywidualnego 
posiada również ponadprzeciętne dyspozycje warunkujące sprawne współdziałanie w grach: właściwej i 
„dwóch na dwóch”. 
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Анотація. Вноровські К. Ефективність дій молодих волейболісток у малих іграх і тренерська 
оцінка класифікаційної гри. Метою праці було дослідження залежності поміж експертною оцінкою 
перспективності виступів молодих волейболісток в класифікаційних іграх і ефективністю їх дій в 
іграх “один-до-одного” і “два-на-два”. Придатність до класифікаційної гри оцінювалася за методом 
незалежних експертів, а ефективність індивідуальних і групових дій визначалася в малих іграх. 
Результати досліджень перераховані на ранги і скоректовані поміж собою. Доведено, що 
волейболістки з високими показниками індивідуальних дій також більше схильні до чітких взаємодій 
як у малих, так і кваліфікаційних іграх. 
Ключові слова: юні волейболістки, оцінка гри, ефективність дій 
Аннотация. Вноровский К. Эффективность действий молодых волейболисток в малых играх и 
тренерская оценка квалификационной игры. Целью работы явилось исследование зависимости 
между экспертной оценкой перспективности выступлений молодых волейболисток в 
классификационных играх и эффективностью их действий в играх “один-на-один” и “два-на-два”. 
Предрасположенность к классификационным играм оценивалась методом независимых экспертов, а 
эффективность индивидуальных и групповых действий определялась в малых играх. Результаты 
исследования пересчитывались на ранги и были скорректированы между собой. Установлено, что 
волейболистки с высокими показателями индивидуальных действий более склонны к четким 
взаимодействиям, как в малых, так и в квалификационных играх. 
Ключевые слова: юные волейболистки, оценка игры, эффективность действий.  
Annotation. Wnorowski K. Expert assessment of qualified games and achievements in small games of 
young women volleyball players. The aim of the study was to evaluate the relationship between 
effectiveness in games one-to-one and achievements in games two-to-two and expert estimation of 
competence to qualified game of young women volleyball players. Usefulness for the qualified game was 
stated by the independent experts’ method, and the efficiency of individual and group activities – by the 
achievements in games 1x1 and 2x2. The results of the study were calculated into rank and were correlated 
with each other. It was proved that a player who is highly – skilled in individual playing is also extremely 
capable of effective cooperation in small and qualified games. 
Key words: volleyball, young players, assessment of game, game efficacy  

 
Wstęp 
Współczesna gra w piłkę siatkową stawia przed zawodnikami nowe wyzwania. Od graczy oczekuje się 

najwyższego poziomu dyspozycji psychofizycznych, skuteczności i widowiskowości co nie jest możliwe bez 
wysokich umiejętności działania zespołowego. Często jednak wśród wielu ważnych wymagań, jako jedną z 
najbardziej fundamentalnych dla gry uważa się kompetencję w zakresie indywidualnych działań gracza [1, 5, 6]. 
Mecz piłki siatkowej prowadzony jest w zmiennym tempie, co wymaga od zawodnika wszechstronnego 
przygotowania fizycznego i psychicznego. Gracze poruszają się na krótkich odcinkach (1 do 6 metrów) szybko i 
często zmieniając charakter ruchu. Dlatego też konieczne jest, aby grający w piłkę siatkową zawodnicy rozwijali 
pewne podstawowe zdolności motoryczne. Siatkarz powinien dysponować doskonale rozwiniętymi zdolnościami 
przewidywania i reagowania, by móc skutecznie bronić piłki zbliżające się z dystansu 4-10 metrów z prędkościami 
rzędu 80 do 130 kilometrów na godzinę. Gra w piłkę siatkową wymaga więc od każdego zawodnika olbrzymiej 
ciągłej koncentracji na niewielkiej przestrzeni. Szybko zmieniające się sytuacje oraz szybkie przyjmowanie i 
przetwarzanie informacji wymuszają nieustanną obserwację i odpowiednio wczesne ustawienie się względem 
partnerów i rywali. Technika gry, która jest bardzo specyficzna, obejmuje rozmaite elementy odbić i uderzeń, które 
nadają piłce różną prędkość i kierunek lotu. Jedynie pierwsze uderzenie określonej akcji gry (zagrywka) odbywa się 
bez przeszkód zza linii końcowej boiska. W dalszej części gry zawodnicy muszą odbijać piłkę w 
najróżnorodniejszych pozycjach: stabilnych i o zachwianej równowadze. Wykonanie i wykorzystanie elementów 
technicznych jest jeszcze dodatkowo utrudnione poprzez fakt, iż zawodnik w czasie prowadzonej akcji nigdy nie 
znajduje się w posiadaniu piłki. Można tu jedynie mówić o kontakcie z piłką, a czasy pomiędzy poszczególnymi jej 
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odbiciami niejednokrotnie wynoszą tylko dziesiętne części sekundy. Pojedyncze akcje gry obejmują najczęściej 
mniej niż sześć odbić i trwają przeciętnie od 8 do 12 sekund, co daje się wytłumaczyć dominacją ataku nad obroną. 
Większość zadań tu opisanych i wykonywanych w grze właściwej realizowanych jest również w grach małych. 
Przejście z obrony do ataku i odwrotnie przebiega tu w porównaniu z innymi grami zespo łowymi w sposób szybszy, 
częstszy i bardziej regularny, przy czym rzadko zdarza się, by wszyscy zawodnicy pełnili równocześnie zadania 
ofensywne i defensywne.  

Gra w piłkę siatkową wyróżnia się spośród innych gier zespołowych nielimitowanym czasem gry, krótkim 
kontaktem zawodnika z piłką, ograniczoną liczbą odbić piłki, z których każde ma odmienne, ściśle określone 
zadanie, decydujące o powodzeniu następnego działania. 

 Ocena poprawności wykonania elementów technicznych należy do sędziego. Mamy więc do czynienia z 
błędami odbicia piłki, gdy zostanie ona przytrzymana lub rzucona. Każdorazowy kontakt zawodnika z piłką nie 
może trwać dłużej niż ułamek sekundy. Oczywiście od wszystkich zagrań wymaga się maksymalnej dokładności 
wykonania. Ograniczenia dotyczące kontaktów z piłką i czasu ich trwania powodują konieczność powzięcia 
odpowiednich decyzji jeszcze przed odbiciem piłki. W trakcie gry w piłkę siatkową możemy wyróżnić dwie 
podstawowe sytuacje: pierwsza : obrona (pierwsze odbicie) i druga : wystawienie i atak (drugie i trzecie odbicie) 

 W piłce siatkowej wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje taktyki gry. Pierwszym jest taktyka 
indywidualna, rozumiana jako celowe wykorzystanie umiejętności technicznych jednego zawodnika przy 
uwzględnieniu wpływów zewnętrznych i wewnętrznych. Drugim rodzajem jest taktyka grupowa, polegająca na 
współpracy przynajmniej dwóch lecz nie więcej niż pięciu zawodników i ma na celu wypełnienie pewnych zadań 
będących częścią taktyki drużynowej. Ostatnim rodzajem jest taktyka drużynowa która jest współdziałaniem 
wszystkich graczy w celu uzyskania określonych efektów w obu sytuacjach podstawowych. 

 Z definicji taktyki indywidualnej wynika, że jej najważniejszym czynnikiem są umiejętności techniczne. 
Dlatego technika gry zajmuje tu bardzo istotne miejsce. Równocześnie jest ona częścią działań w ramach taktyki 
grupowej i zespołowej. Na podstawie struktury gry można śmiało stwierdzić, że technika ma w siatkówce większe 
znaczenie niż w innych grach zespołowych. 

Piłka siatkowa jest grą zespołową gdzie sytuacje w grze sprawiają, że zawodnik nie może indywidualnie 
przeprowadzić akcji. Jest on przygotowywany do współpracy na boisku. 

Gracz w zespole sportowym jest o tyle jego elementem o ile spełnia faktyczne funkcje na rzecz zbiorowości. 
Wspólnota celu określa strukturalne i zadaniowe podzia ły oraz wynikające stąd rozpisanie stanowisk i ról w grupie. 
Funkcjonowanie zespołu polega na dopełnianiu się i dostosowywaniu funkcji i ról, na scalaniu różnorodnych i 
ciągle zmieniających się działań jego członków. Realizacja zadania przebiega więc w warunkach stałego 
podejmowania taktycznych i strategicznych akcji, kontrakcji w ataku i obronie oraz ciągłego przewidywania 
zamiarów tak partnera jak i dezintegruj ących działań przeciwnika. 

Ważne znaczenie przypisuje się pojedynkom w grze jeden przeciwko jednemu (1x1), czyli zmaganiom 
dwóch graczy przeciwnych drużyn mających niezgodne cele. Grę „jeden-na-jeden” definiuje się jako, ogół 
specyficznych reakcji i działań zawodnika na zmniejszonym obszarze gry przy ograniczonej liczbie odbić (dwa lub 
jedno).  

Twierdzi się, że piłka siatkowa jest najbardziej zespołowa ze wszystkich gier. Niewątpliwie jednak gracze o 
wybitnych umiejętnościach gry indywidualnej stanowią o wartości zespołu, a poprzez ścisłą kooperację w 
działaniach grupowych mogą w znaczący sposób wpływać na jego ostateczne dokonania. Wzajemne „pomaganie” 
sobie podczas gry, sprawiające, że wspólnie działający zawodnicy osiągają więcej niż każdy z osobna wywołuje 
efekt synergistyczny - „zjawisko potęgowania się jakości w wyniku współpracy” [1].  

W prezentowanej pracy sformułowano hipotezę: zawodnik sprawniej działający indywidualnie w grze jest 
także skuteczniejszy w działaniach grupowych, ponieważ lepiej realizuje zadania oparte na ścisłej współpracy 
podczas gry; potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest częstsze wygrywanie gier „dwóch na dwóch” oraz wysoka 
pozycja na trenerskiej liście rankingowej porządkującej graczy według ich kompetencji w grze klasyfikowanej. 

Postawiono następujące pytanie badawcze, jaka jest siła związku korelacyjnego pomiędzy wygrywaniem 
przez młode siatkarki gier małych, singlowych a ich skutecznością w grach parami „dwóch na dwóch” i grach 
klasyfikowanych?  

 
 Materiał i metoda 
Badania przeprowadzono na przestrzeni trzech dni na sali sportowej w Gda ńsku. Objęto nimi 16 dziewcząt – 

zawodniczek do lat 15 uprawiających piłkę siatkową w kategorii kadetek uczestniczących w zorganizowanym 
szkoleniu i rozgrywkach młodzieżowych (tabela 1). 

W pierwszym etapie, podczas jednodniowej sesji badawczej oceniono skuteczność działań indywidualnych w 
grach 1x1. Zorganizowano, w systemie gier singlowych, łącznie po 15 gier (setów) dla każdej siatkarki; sety 
rozgrywano do 15 punktów z jednym punktem przewagi; pole gry 3 x 6 m; siatka rozwieszona była na wysokości 
215 cm. Celem gier w pierwszej kolejności było zdobycie jak największej liczby zwycięstw oraz w drugiej, 
punktów w poszczególnych pojedynkach, które decydowały o kolejności w przypadku równej liczby wygranych. 
Jeżeli i to nie rozstrzygało, w ostateczności o miejscu w turnieju decydował bilans bezpośrednich konfrontacji. 



 Na podstawie miejsca zajętego w tym turnieju ustalono ranking skuteczności graczy w grze „jeden-na-
jeden”. 

Tabela 1.  
Badane siatkarki 

Numer gracza Inicjały 
 

Pozycja na boisku 

1 B. M. atakująca 
2 B. K.  atakująca 
3 C. R. rozgrywająca 
4 D. P . środkowa bloku 
5 G. D. przyjmująca 
6 J. P . przyjmująca 
7 J. M. libero 
8 J. N. atakująca 
9 K. P . rozgrywająca 
10 K. A. przyjmująca 
11 K. T. przyjmująca 
12 K. T. środkowa bloku 
13 S. Ł. środkowa bloku 
14 T. R. atakująca 
15 P . D. przyjmująca 
16 A. K. przyjmująca 

 
Następnego dnia oceniano działania grupowe w grach „dwóch-na-dwóch”. W tym celu, ściśle według listy 

rankingowej skuteczności w grach 1x1 (tj., I drużyna – 1 i 2 gracz z listy rangowej, II drużyna – 3 i 4 gracz z listy, 
itd.), skompletowano osiem drużyn dwuosobowych. W systemie każda z każdą - mecz i rewanż zorganizowano im 
po 7 gier deblowych 2x2 (set do 25 punktów, z przewagą jednego punktu); pole gry 4,5x9 m, i ustalono ranking 
skuteczności zespołów dwuosobowych.  

W trzecim dniu badań ustalono listę rankingową zawodniczek według ich kompetencji siatkarskiej w oparciu 
o ocenę gier klasyfikowanych.. Poproszono dwóch trenerów-ekspertów, aby, niezależnie od siebie, dokonali 
bezpośredniej obserwacji gry badanych dziewcząt w serii 4 meczów sparingowych odbytych podczas turnieju. 
Eksperci wypełnili specjalny arkusz obserwacyjny, na którym oszacowali wskaźniki skuteczności gry w 6 
podstawowych działaniach skali od 0 do 5 punktów (0 – bardzo źle, 1 - raczej źle, 2 – słabo, 3 – dostatecznie, 4- 
dobrze, 5-bardzo dobrze) 

Wyniki trenerskiej oceny kompetencji gry, skuteczności w grach „jeden-na- jeden” i „dwóch-na-dwóch” 
skorelowano ze sobą i obliczono współczynnik R Spearmana [3]. 

  
 Wyniki badań i ich omówienie  
Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że ekspercka ocena siatkarek w grze klasyfikowanej jest 

zbieżna z miejscami zajmowanymi przez nie na li ście rankingowej utworzonej na podstawie wyników skuteczności 
w grach singlowych (1x1). Pomimo, iż tylko w dwóch przypadkach osiągnięto pełną zgodność między oceną 
ekspercką a wynikami gier 1x1 (badane - K.T., S.Ł.), miejsca aż 12 kolejnych siatkarek odbiegały od osiągnięć w 
grach 1x1 nie więcej niż 3 pozycje. 

Obliczona wartość współczynnika korelacji rang Spearmana r ówna 0,84 oznacza, że między wynikami 
uzyskiwanymi przez badane siatkarki w grach 1x1 a ekspercką oceną ich zachowań w dużej grze zachodziła 
statystycznie istotna zależność (p ≤ 0,01). Zatem, wysoka skuteczność działań indywidualnych w grach 1x1 
wskazuje na istniejące kompetencje młodej zawodniczki do gry klasyfikowanej (właściwej).  

Tabela 2.  
Miejsce badanych na liście rankingowej według eksperckiej oceny gier klasyfikowanych, skuteczno ści w grach 1x1 

oraz skuteczności zespołów dwuosobowych. 
 

Badany 
 

BM BK CR DP GD JP JM JN KP KA KT KT SŁ TR PD AK 

Gra 
klasyfikowana 10 12 16 8 11 5 3 4 9 7 15 1 6 3 12 14 

Gra 1x1  7 16 14 11 12 8 2 1 10 3 15 4 6 5 9 13 
Gra 2x2  4 7 5 8 8 4 1 1 6 2 7 2 3 3 6 5 

 
Obliczona wartość współczynnika korelacji rang Spearmana r ówna 0,84 oznacza, że między wynikami 

uzyskiwanymi przez badane siatkarki w grach 1x1 a ekspercką oceną ich zachowań w dużej grze zachodziła 



statystycznie istotna zależność (p ≤ 0,01). Zatem, wysoka skuteczność działań indywidualnych w grach 1x1 
wskazuje na istniejące kompetencje młodej zawodniczki do gry klasyfikowanej (właściwej).  

Rywalizacja zespołów dwuosobowych, utworzonych na podstawie miejsc zajętych przez badanych w grach 
singlowych (1x1), dowiodła ścisłej współzależności między osiągnięciami indywidualnymi a grupowymi (wartość 
współczynnika korelacji r = 0,87 potwierdza si łę tego wzajemnego powiązania na poziomie istotności p ≤ 0,01).  

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania należy stwierdzić, że w badanej grupie istnieje wyraźna 
zależność między skutecznością dokonań w grach singlowych, wygrywaniem w małych grach 2x2 a ekspercką 
oceną gracza w grach klasyfikowanych. Można zatem, na podstawie przytoczonych wyników badań zaryzykować 
stwierdzenie, że młoda siatkarka o wysokich umiejętnościach działania indywidualnego posiada także 
ponadprzeciętne dyspozycje warunkujące sprawne współdziałanie w grze klasyfikowanej.  

 
 Wnioski 

1. Kompetencja siatkarska oceniana na podstawie obserwacji zachowań młodych zawodniczek w grze właściwej 
potwierdza się w skutecznym działaniu indywidualnym w grach „jeden-na-jeden”.  

2. Młode siatkarki z uzdolnieniami do dzia łania indywidualnego posiadają również ponadprzeciętne dyspozycje 
warunkujące sprawne współdziałanie w grach z udzia łem większej liczby zawodników. 

3. Małe gry, (1x1) i (2x2) stanowią właściwą formę nauczania w pi łce siatkowej, zalecaną szczególnie w 
szkoleniu młodzieży. 
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