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Annotation:
Boraczyński T., Zaporozhanov V.A. Structure of 
kinesthetic differentiation in selected joints in 
soccer players (pedagogic aspects). In the paper, 
the authors presented the results of coordination 
abilities on the basis of indices accuracy of static 
force differentiation in 101 examined soccer players 
in age of 14-16 years. The subjects performed seven 
attempts of isometric hand grip, fl exion of upper ex-
tremity in elbow joint and extension of lower extrem-
ity in knee joint with a force of 50% of the maximum 
value assessed at the beginning of the tests. The 
collected data characterized the accuracy and the 
rate of learning kinesthetic differentiation. The quali-
tative evaluation scale of these coordination abilities 
were drawn up. There was shown signifi cant diversi-
ty of examined ability development between players 
in individual joints (V% - 19,8-31,9). Similar links in 
accuracy of muscle tension differentiation in exam-
ined joints were affi rmed in individual players.

Борачиньскі Т., Запорожа-
нов В.О. Структура кінестезії 
в умовах диференціювання 
м’язових зусиль в окремих 
суглобах футболістів (педаго-
гічний аспект). Представлено 
результати дослідження стану 
кінестезії в умовах докладнос-
ті диференціювання м’язових 
зусиль, 50% Fmax, в суглобах 
верхньої і нижньої кінцівки у 
футболістів 14-16 років (n=101). 
Встановлено суттєву різницю у 
рівні розвитку відповідних зді-
бностей у досліджуваних гравців 
(V%=19,8-31,9). Подібну різни-
цю виявлено і між здібностями 
точно диференціювати м’язові 
зусилля в різних суглобах у кож-
ного з досліджуваних.

Борачински Т., Запорожанов В.А. 
Структура кинестезии в услови-
ях дифференцировки мышечных 
усилий в отдельных суставах 
футболистов (педагогический 
аспект). Представлены результаты 
исследования состояния кинесте-
зии в условиях точности диффе-
ренцировки мышечных усилий, 50% 
Fmax, в суставах верхней и нижней 
конечности у футболистов 14-16 лет 
(n=101). Установлены существенные 
различия в уровне развития соответ-
ствующей способности между обсле-
дованными игроками (V%=19,8-31,9). 
Подобные различия установлены и 
между способностями точно диф-
ференцировать мышечные усилия в 
разных суставах у каждого из обсле-
дованных.
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Struktura kinestezji w warunkach różnicowania 
napięć mięśniowych w wybranych stawach 
u piłkarzy nożnych (aspekt pedagogiczny)
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Wstęp1

W wychowaniu fi zycznym i sporcie wyczynowym 
problemy doskonalenia koordynacyjnych zdolności ćwi-
czących traktuje się jako jedna z aktualnych problemów 
w kierunku doskonalenia zdolności motorycznych czło-
wieka [2, 5, 6, 7]. 

Powszechnie przyjmuje się, że siła jest jedną z trzech 
podstawowych zdolności kondycyjnych człowieka. Jed-
nocześnie, siła stanowi podstawę organizacji dowolnych 
ruchów człowieka, warunkując poziom zdolności różnico-
wania napięcia mięśniowego [1, 9]. W tym wypadku efek-
tywność dowolnych ruchów ćwiczących uzależniona jest 
od poziomu czucia mięśniowego (kinestezji), który ocenić 
można na podstawie dokładności i szybkości uczenia się 
ćwiczących złożonych koordynacyjnie ruchów [9].

Jednocześnie, w warunkach procesu pedagogicznego, 
jakim jest wychowanie fi zyczne i trening sportowy, nie-
zbędne jest poznanie struktury zdolności motorycznych, 
metod ich rozwoju w procesie szkolenia oraz metodologii 
oceny poziomu tych zdolności [3, 4, 8]. Z powyższych, 
teoretycznych podstaw, w praktyce wychowania fi zycz-
nego aktualne są zagadnienia dotyczące dokładności 
różnicowania siłowych, czasowych i przestrzennych, do-
wolnych ruchów jako jednej z elementarnych zdolności  
koordynacyjnych -  kinestezji (kinestetycznego różnico-
wania ruchu).

Jednym z ważnych pytań jest:
jaka jest współzależność dokładności różnicowania siły • 
mięśni warunkujących ruchy w różnych stawach;
czy powyższa zdolność uwarunkowana jest wspólnym • 
fi zjologicznym mechanizmem, a jeżeli tak, to czy 
możliwa jest ocena poziomu zdolności różnicowania 
siły człowieka na podstawie jakiegoś uniwersalnego 
miernika tylko w jednym ze stawów.

W poprzedniej publikacji autorów był przedstawione wy-
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niki badań, celem których było określenie zdolności różnico-
wania napięć mięśniowych w warunkach submaksymalnych i 
minimalnych napięć mięśniowych w warunkach statycznych 
i dynamicznych. W pracy wykazano wysokie zróżnicowanie 
wyników, a ponadto przedstawiono opracowane ilościowe i 
jakościowe kryteria oceny napięć mięśniowych w warunkach 
statycznych i dynamicznych [10].

Celem niniejszej pracy było: 
empirycznie określenie współzależności zdolności • 
dokładnego różnicowania napięć mięśniowych w 
różnych stawach;
opracowanie metodologii oceny dokładności • 
różnicowania napięć mięśniowych w różnych stawach;
ocena zdolności uczenia się dokładności różnicowania • 
napięć mięśniowych w określonych warunkach 
pomiarowych.

Przyjęto założenie, że na podstawie uzyskanych wyni-
ków  możliwe będzie scharakteryzowanie struktury oraz 
mechanizmów różnicowania napięć mięśniowych, a tak-
że opracowanie metodologii oceny powyższej koordyna-
cyjnej zdolności.

Materiał i metody badań
W badaniach wzięło udział 101 piłkarzy nożnych w 

wieku 14-18 lat, których podzielono na trzy grupy wie-
kowe ; grupa 1 – 18,0 lat; n=32, grupa 2 – 16,3 lat; n=20, 
grupa 3 – 14,9 lat; n=49. 

Badani wykonali trzy testy, których celem była oce-
na elementarnych (ogólnych) zdolności kinestetycznego 
różnicowania siły. 

Test A. Ścisk dynamometru dłoniowego. 
Do pomiarów wykorzystano dynamometr dłoniowy  

DR4-P (JBA, Polska), zintegrowany ze wzmacniaczem 
tensometrycznym WTP3 oraz programem komputero-
wym MAX_v_5.5 (JBA, Polska). 

B. Zginanie kończyny górnej w stawie łokciowym.
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C. Prostowanie kończyny dolnej w stawie kolano-
wym. 

Do pomiarów wykorzystano zestaw pomiarowy siły 
ZPS-3 zawierający tensometryczny przetwornik siły 
model TPS-2, zintegrowany ze wzmacniaczem tenso-
metrycznym WTP-3 oraz programem komputerowym 
MAX_v_5.5 (JBA, Polska). 

Wszystkie pomiary siły wykonywane były w warun-
kach statycznych, kończyną dominującą, w pozycji stoją-
cej (A i B) lub siedzącej (C), ustabilizowanej pasami opo-
rowymi. W pierwszej części testu mierzona była wartość 
siły maksymalnej (Fmax) wyrażona w Newtonach (N). 
W drugiej części testu zadaniem badanego było 7-krotne 
wykonanie napięcia mięśni z siłą równą 50%  Fmax. Po 
wykonaniu każdej próby badany zawodnik otrzymywał 
informację o uzyskanym wyniku, co umożliwiało bieżącą 
korektę siły w kolejnej próbie. 

W oparciu o uzyskane wartości siły obliczane były 
wartości błędów, stanowiące różnicę między wartością 
zadaną i uzyskaną. Do dalszej analizy wykorzystano śred-
nie wartości błędów obliczone z siedmiu prób.

Wszystkie obliczenia wykonano pakietem oprogra-
mowania STATISTICA™ v. 7.1 (StatSoft Inc., USA). 
Normalność rozkładów sprawdzono testem Shapiro-
Wilka. Istotność różnic pomiędzy wartościami średnimi 
w porównywanych sesjach oceniono przy zastosowaniu 
jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Obliczono 
wartości współczynników korelacji r Pearsona. Jako sta-
tystycznie istotny przyjmujęto poziom p < 0,05. 

Wyniki badań i omówienie
Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań pił-

karzy prowadzona była w dwóch kierunkach: pierwszym 
- było poznanie zdolności różnicowania napięć mięś-
niowych w różnych stawach kończyny górnej i dolnej; 
drugim –  poznanie jednego z kryteriów oceny zdolno-
ści koordynacyjnych jakim jest szybkość uczenia się do-
kładności różnicowania napięć mięśniowych. Zdolność 
różnicowania napięć i szybkość uczenia się określono na 
podstawie siedmiokrotnego powtórzenia zadania pole-
gającego na napięciu mięśni z dokładnością 50 %Fmax. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tab.1.  

Jak wynika z tabeli, w każdej kategorii wiekowej 
piłkarzy mieścili się osobnicy z wyraźnie zróżnicowanym 
poziomem zdolności różnicowania napięć mięśniowych. 
Świadczyły o tym wysokie wartości współczynnika 
zmienności, które wahały się w przedziałach 74,5-
88,6%. 

Nie stwierdzono również zależności między 
relatywnymi wartościami błędów (wyrażonymi w 
procentach) i wiekiem zawodników w żadnym z trzech 
testów. W kolejnych grupach wiekowych procentowe 
wartości błędów wynosiły odpowiednio: test A – 17,5; 
17,3; 16,5, test B – 14,7; 21,2; 14,8, test C – 12,8; 13,2; 
11,3.

W celu wyjaśnienia struktury zdolności różnicowania 
napięć mięśniowych wykorzystano kilka podejść: - 
pierwsze z nich polegało na określeniu korelacyjnej 
współzależności pomiędzy wartościami błędów 
uzyskanymi w poszczególnych stawach. W tabeli 2 
przedstawiono matryce korelacyjne  średnich wartości 
błędów  w różnicowaniu napięć mięśniowych na poziomie 

50%Fmax w trzech zastosowanych testach.
Ze względu na wysoką wariancję wyników w każdej 

badanej grupie wiekowej badanych piłkarzy, nie wyka-
zano wyraźnych współzależności między wynikami uzy-
skanymi w poszczególnych stawach. Wykazane korelacje 
między wynikami błędów w stawach łokciowym i kola-
nowym prawdopodobnie mają charakter przypadkowy. 

Drugie podejście polegało na obliczeniu równań re-
gresji między wynikami błędów uzyskanymi w poszcze-
gólnych stawach. Również ta metoda okazała się niedo-
statecznie efektywna. Minimalne nachylenie linii regresji 
obliczonych na podstawie dokładności różnicowania na-
pięć mięśniowych na poziomie 50 % Fmax w poszcze-
gólnych stawach u 101 badanych piłkarzy, zawierało się 
w przedziałach 0,0118 x + 5,9702 – 0,1583 +4,8016. Uzy-
skane wyniki podkreślały niską współzależność zdolności 
różnicowania napięć mięśniowych między poszczególny-
mi stawami. 

Kolejny krok w badaniu struktury kinestezji polegał 
na wykorzystaniu grafi cznego sposobu analizy wszyst-
kich zgromadzonych danych (ryc. 1). 

Zastosowana metoda umożliwiła przedstawienie 
poziomu zdolności różnicowania napięć mięśniowych 
u wszystkich badanych piłkarzy. Jak widać na rycinie, 
ogólne pole wyników dla wszystkich badanych piłkarzy 
(n=101) charakteryzuje się niską współzależnością po-
wyższej zdolności w wybranych stawach (r =0,117), co 
podkreśla wysoką zmienność pomiędzy wynikami badań 
przedstawionymi w tabeli 1 (V=75-89%). Jednak aż 58% 
uzyskanych wyników mieściło się w strefi e rozbieżności 
poniżej 2 %.  Współczynnik korelacji liniowej w tej grupie 
badanych wynosił 0,497 (p<0,001), co świadczy o wyso-
kiej współzależności fi zjologicznych mechanizmów okre-
ślających zdolność kinestetycznego różnicowania napięć 
mięśniowych w stawach łokciowym i kolanowym. Na 
ogólnym polu, 24 % badanych piłkarzy charakteryzowało 
się niższym poziomem zdolności kinestetycznego różni-
cowania napięć mięśniowych, mieszczącym się w prze-
dziale błędów do 4 %. W sumie, w powyższych dwóch 
strefach dokładności różnicowania napięć mięśniowych  
w obydwu stawach mieściło się 82 % badanych zawodni-
ków, a współczynnik korelacji wynosił r=0,283 (p<0,05). 
Wśród wszystkich badanych zawodników (n=101), 18 
% charakteryzowało się wyraźnie nierównym poziomem 
różnicowania napięć mięśniowych w jednym i drugim 
stawie. Niski poziom tej zdolności w tej grupie badanych 
doprowadził do wysokiego zróżnicowania wszystkich 
uzyskanych wyników, czego konsekwencją była wysoka 
wartość współczynnika zmienności i wartość współczyn-
nika korelacji (r=0,246, p<0,05). 

Wyniki grafi cznej i empirycznej analizy umożliwiły 
scharakteryzowanie poziomu współzależności zdolności 
różnicowania napięć mięśniowych między poszczególny-
mi stawami. Jak widać na ryc. 1,  podobny poziom tej 
zdolności w różnych stawach nie oznacza jeszcze wyso-
kiej dokładności różnicowania napięć. Metoda grafi cznej 
klasyfi kacji, przyjęta w metrologii [4, 9] stwarza możli-
wość obiektywnej oceny poziomu kinestezji w różnych 
stawach. Uzyskane wyniki przedstawiono na ryc.2 .

Na rycinie widoczne jest, że w strefi e I, w której błędy 
różnicowania napięć mięśniowych w obu stawach były 
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Tabela1 
Dokładność różnicowania napięć mięśniowych z siłą 50%Fmax w toku siedmiokrotnych pomiarów w stawach dłoni 

(A), łokciowym (B) i kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101)

Wiek Fmax Wartości błędów  (N) Statystyka

(lata) (N) 1 2 3 4 5 6 7 M SD Min Max V%

 M 18,0 501,9 100,0 53,1 36,9 35,0 28,3 25,9 25,2 43,5 38,2 6,6 113,7 88,6

 SD 0,6 65,8 62,7 39,0 28,7 32,9 30,6 23,6 21,9 19,1     

A M 16,3 462,6 97,3 46,3 34,9 23,3 26,5 23,6 30,6 40,4 35,3 8,1 107,5 87,9

 SD 0,3 81,1 63,4 37,9 28,2 23,4 16,4 13,1 23,8 17,7     

 M 14,9 394,4 68,5 36,6 28,1 21,1 22,2 26,0 21,7 32,0 25,5 6,1 77,5 82,7

 SD 0,6 98,8 41,3 25,6 22,9 18,5 19,0 21,4 13,8 13,2     

 M 18,0 303,8 38,0 22,1 21,9 16,8 18,4 16,4 19,8 21,9 16,7 3,8 48,6 78,4

 SD 0,6 34,0 26,3 21,1 17,2 14,7 13,9 11,3 14,5 8,1    

B M 16,3 272,0 60,7 35,1 30,2 24,0 13,5 17,5 19,5 28,6 22,0 5,8 66,3 78,4

 SD 0,3 36,6 30,3 23,6 20,8 19,3 11,6 12,8 14,5 10,6     

 M 14,9 256,7 31,7 22,6 18,9 14,1 15,7 13,3 14,8 18,7 13,8 3,5 42,3 75,5

 SD 0,6 51,4 22,0 17,9 16,1 10,8 12,2 10,0 12,0 8,0     

 M 18,0 618,3 64,6 45,9 34,1 30,4 29,7 35,6 33,2 39,1 28,1 10,6 88,8 74,5

 SD 0,6 101,5 43,1 37,3 27,2 21,9 24,0 30,2 27,2 16,7    

C M 16,3 608,4 77,8 29,4 46,9 39,0 32,8 33,7 28,2 41,1 32,4 6,8 95,9 84,3

 SD 0,3 79,3 47,4 33,1 28,9 32,5 41,8 31,4 20,0 18,6     

 M 14,9 481,3 46,2 29,2 23,8 22,1 23,2 18,6 26,0 27,0 19,8 5,6 60,2 75,9

 SD 0,6 119,3 33,6 21,9 19,8 18,3 18,1 13,1 15,6 10,3     

Legenda: V% - współczynnik zmienności wartości błędów w toku siedmiokrotnych pomiarów

Tabela 2 
Współczynniki korelacji liniowej średnich wartości błędów w różnicowaniu napięć mięśniowych na poziomie 

50%Fmax w trzech testach: ścisku dynamometru dłoniowego (A), zginania ręki w stawie łokciowym (B) i prostowania 
kończyny dolnej w stawie kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101)

16,0 lat; n=101 18,0 lat; n=32 16,3 lat, n=20 14,9 lat, n=49

 A B  A B  A B  A B

A X  A X  A X  A X  

B 0,114 X B 0,070 X B -0,214 X B 0,339 X

C 0,018 0,246* C -0,009 0,619*** C -0,230 0,420 C 0,145 0,294*

Tabela 3 
Jakościowe kryteria oceny dokładności różnicowania napięć mięśniowych na poziomie 50% Fmax w stawach 

łokciowym (B) i kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101).

            Wysoki   Powyżej            Średni  Poniżej             Niski
  średniej    średniej   

% 2 4 6 8 10 12  16
B 4  31 42  10 13  
C 15  37 43  4 2  
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Ryc.1 Równanie i linia regresji oraz pole współzależności wskaźników dokładności 
różnicowania napięć mięśniowych (50%Fmax) w stawie łokciowym (B) i kolanowym (C) u 

piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101).

Ryc.2 Grafi czne przedstawienie dokładności różnicowania napięć mięśniowych (50%Fmax) 
w stawach: łokciowym (B) i kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101) 

%  

58 %   
r n 58 = 0,497   
r n 82 = 0,283   
r n 100 = 0,117  82 %  

y = 0,1583x + 4,8016  

16,0  

14,0  

12,0  

10,0  

8,0  C
  

6,0  

4,0  

2,0  

0,0  
0,0   2,0      4,0       6,0         8,0          10,0 12,0   14,0        16,0  

%  B  

%  

II - 5,0 %  
 III - 10 %  

y = 0,1583x + 4,8016  

I - 57 %  
IV - 29 %  

16,0  

14,0  

12,0  

10,0  

8,0  C
  

6,0  

4,0  

2,0  

0,0  0,0 2,0     4,0          6,0 8,0   10,0     12,0         14,0         16,0  
%  B  
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poniżej średniej, mieściło się 57 % badanych piłkarzy. W 
strefi e III, w której błędy różnicowania napięć mięśnio-
wych w obu stawach były powyżej średniej, mieściło się 
10 % tych badanych. W strefi e II i IV mieścili się bada-
ni, którzy w jednym stawie dobrze różnicowali napięcie 
mięśniowe, a w drugim stawie słabo. Zwraca uwagę fakt, 
że niski poziom dokładności różnicowania napięć mięś-
niowych w stawie łokciowym miało 29 % badanych i tyl-
ko 5% z tej grupy uzyskało niski poziom w stawie kola-
nowym. Prawdopodobnie takie dysproporcje poziomu tej 
zdolności w stawach łokciowym i kolanowym wynikały 
ze specyfi cznego wpływu treningu piłkarskiego. 

Na podstawie procentowych wartości błędów róż-
nicowania napięć mięśniowych w stawach łokciowym i 
kolanowym opracowano jakościowe kryteria oceny tej 
zdolności dla badanych piłkarzy (tabela 3).

Jak widać w tabeli, w średniej strefi e, zawierającej się 
w granicach błędu 8-12%, w obu stawach mieściło się 
odpowiednio 42 i 43 % badanych piłkarzy. Natomiast w 
strefi e wysokiego poziomu, w stawie łokciowym mieściło 
się jedynie 4% badanych piłkarzy, a w stawie kolanowym 
aż 15%.  

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że u 101 

badanych piłkarzy w wieku 14-18 lat, poziom kinestezji 
w zakresie parametrów siłowych wykazywał wyraźnie in-
dywidualny charakter.

Na podstawie empirycznych danych w zadaniu sied-
miokrotnego różnicowania napięcia mięśniowego z siłą 
50% Fmax w wybranych stawach kończyny górnej i dol-
nej, określono cztery grupy badanych z wyróżnionymi 
typologicznymi właściwościami rozwoju kinestezji. W 
pierwszej grupie mieściło się większość piłkarzy (57%), 
którzy charakteryzowali się jednakowo wysokim (w prze-
dziale do 8%) poziomem zdolności różnicowania napięć 
mięśniowych w stawach łokciowym i kolanowym. W 
trzeciej grupie, z jednakowo niskim poziomem dokładno-
ści różnicowania napięć mięśniowych (w przedziale 12-
16%) w obu stawach mieściło się tylko 10% badanych. 
W drugiej i czwartej grupie mieściło się 33% piłkarzy, 
u których miała miejsce wyraźna dysproporcja zdolno-
ści kinestetycznego różnicowania napięć mięśniowych w 
tych samych stawach. W tej grupie badanych dokładność 
różnicowania napięć mięśniowych w jednym ze stawów 
była wysoka, a w drugim niska. 

U wszystkich badanych piłkarzy wykazano również 
wyraźnie wyższy poziom dokładności różnicowania na-
pięć mięśniowych w stawie kolanowym w porównaniu do 
stawu łokciowego. 

Z praktycznego punktu widzenia wyniki badań wska-
zują na wyraźnie indywidualny poziom kinestezji w wa-
runkach dokładnego różnicowania napięć mięśniowych, 
zarówno między poszczególnymi badanymi, jak również 
pomiędzy badanymi wskaźnikami w różnych stawach. 

Wyraźnie indywidualny poziom kinestetycznego róż-
nicowania ruchu  pomiędzy poszczególnymi badanymi 
piłkarzami dają podstawę do opracowania systemu kon-
troli poziomu kinestezji. Ilościowa i jakościowa ocena 
powyższej zdolności będzie przydatna w kierowaniu 
szkoleniem piłkarzy w wieloletnim procesie.
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