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Zmiany w profilogramach sprawności fizycznej kobiet  

w wieku 60 – 75 lat pod wpływem treningu zdrowotnego
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Аnnotation:
Kortas Jakub, Prusik Krzysztof, 
Prusik Katarzyna, Ossowski 
Zbigniew, Bielawa Lukasz, Wiech 
Monika. Changes in physical 
fitness profilogramach women 
aged 60 – 75 years under training 
health. The growing awareness of 
the society with regards to the positive 
influence of physical activity, and the 
ageing of world population are two 
facts that promote the need to develop 
qualified personnel of instructors. 
Individual approach to each group 
of training attendants is the principle 
of effective health training at every 
level of sport activity. This individual 
approach should be reflected in both 
the selection of training program, and 
the perceived effect of the activity. In 
the present work, I present personal 
analysis of influence of general keep-
fit training performed in a gym. 36 
women were enrolled in the study, 
for whom profilograms were created, 
which reflected the results of five 
measurements of physical fitness.

Кортас Якуб, Прусик Крістоф, Прусик 
Катерина, Оссовські Збігнев, Белава 
Лукаш, Вієч Моніка. Зміни в профі-
лограмах фізичної підготовки жінок 
у віці 60 – 75 років під впливом оздо-
ровчого тренування. Підвищення рів-
ня інформованості громадськості про 
позитивний вплив фізичної активності у 
поєднанні з фактами старіння населен-
ня в світі створює потребу в кваліфі-
кованих інструкторах. Індивідуальний 
підхід до групи людей, що тренуються, 
є основою для ефективної підготовки 
здоров’я на кожному спортивному рівні. 
Індивідуалізм повинен стосуватися од-
наковою мірою як підбору тренувальної 
програми, так і очікуваних наслідків під-
вищення активності. Представлені про-
позиції персонального аналізу впливу 
загальнокондиційного тренування у 
формі вправ в залі. Дослідження було 
проведене в групі з 36 жінок, для яких 
розроблена профілограма з врахуван-
ням результатів п’яти вимірів рівня фі-
зичної підготовки.

Кортас Якуб, Прусик Кристоф, Прусик 
Катерина, Оссовски Збигнев, Белава 
Лукаш, Виеч Моника. Изменения в про-
филограммах физической подготовки 
женщин в возрасте 60 – 75 лет под влия-
нием оздоровительной тренировки. 
Повышение уровня информированности 
общественности о положительном влия-
нии физической активности в сочетании с 
фактами старения населения в мире соз-
дает потребность в квалифицированных 
инструкторах. Индивидуальный подход 
к группе тренирующихся людей являет-
ся основой для эффективной подготовки 
здоровья на каждом спортивном уровне. 
Индивидуализм должен касаться в одина-
ковой степени как подбора тренировочной 
программы, так и ожидаемых последствий 
повышения активности. Представлены 
предложения персонального анализа 
влияния общекондиционной тренировки в 
форме упражнений в зале. Исследование 
было проведено в группе из 36 женщин, 
для которых разработана профилограмма 
с учетом результатов пяти измерений уров-
ня физической подготовки.
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Aktywność ruchowa po 60 roku życia jest jednym 
z głównych czynników wpływających na proces 
pomyślnego starzenia się, opóźnia procesy starzenia 
się, pomaga utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie 
[Kostka, Jachimowicz, 2009]. Odpowiednio dobrany 
rodzaj wysiłku fizycznego ma pozytywny wpływ na 
większość układów naszego ustroju, przede wszystkim  
na układ krążenia, oddechowy, mięśniowy, kostno – 
stawowy, hormonalny, nerwowy oraz stan psychiczny. 
Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna 
zapobiega wielu chorobom: miażdżycy, chorobie 
niedokrwiennej serca, otyłości, cukrzycy, osteoporozie, 
depresji [Kuński, Janiszewski, 1999; Plewa, Markiewicz, 
2006; Nowak, Wieczorek, 2010].

Wiodącymi motywami do podejmowania aktywności 
fizycznej polskich seniorów są: motyw utylitarny 
(sprawniejsze funkcjonowanie organizmu, na co dzień) 
i witalny (kształtowanie własnego zdrowia) [Makuła, 
2009]. Badania wykazują, że rzadko ludzie zaczynają 
interesować się wysiłkiem fizycznym na starość chyba, 
że zmusi ich do tego choroba i dręczące dolegliwości 
[Janiszewski, Bittner – Czapińska, 1999].

Precyzyjna wiedza dydaktyczna i metodyczna 
instruktora zajęć ruchowych osób starszych powinna być 
podparta zastosowaniem indywidualnych programów 
treningowych, co do form i intensywności. Przekazanie 
indywidualnych zmian poszczególnym uczestnikom 
odnośnie ich sprawności fizycznej może przyczynić się do 
zmobilizowania grupy uczestników do systematycznego 
© Jakub Kortas, Krzysztof Prusik, Katarzyna Prusik,  
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udziału w zajęciach, co jest zgodne z pedagogiczną zasadą 
świadomości. 

Celem pracy jest przedstawienie zmian w 
profilogramach sprawności fizycznej kobiet w wieku 
60 – 75 lat pod wpływem treningu zdrowotnego. Praca 
ta jest przyczynkiem do pogłębionej analizy dotyczącej 
programowania zajęć ruchowych dla osób starszych 
uwzględniając aktualny poziom sprawności fizycznej 
potencjalnych uczestników zajęć. 

Materiał i metody
Badaniami objęto 36 kobiet w wieku 60 – 75 lat, które 

podzielone zostały na trzy kategorie wiekowe. Średnia 
wieku w całej grupie wynosi  67,5 lat, a współczynnik 
zmienności przyjmuje wartość V = 8,72. Rozkład ilości 
osób w kategoriach wiekowych przedstawiono w Tabeli 1.

Badane kobiety uczestniczyły regularnie (2 razy w 
tygodniu) w zajęciach gimnastyki ogólnokondycyjnej 
prowadzonych przez studentów specjalizacji 
instruktorskiej kinezygerontoprofilatyki, pod opieką 
nauczyciela akademickiego, według specjalnie 
opracowanego programu.

Uczestniczki zajęć posiadały indywidualne karty 
badań, na których umieszczane były dodatkowe informacje 
o ewentualnych chorobach i przeciwwskazaniach 
lekarskich. Przed rozpoczęciem badań wszystkie panie 
zobowiązane zostały do wizyty u lekarza rodzinnego, który 
musiał wyrazić zgodę na udział w zajęciach ruchowych. 
Konsultacja lekarska miała na celu wykluczyć osoby z 
przeciwwskazaniami do aktywności ruchowej [Kozdroń 
2004, Jegier 2005].

Program treningu zdrowotnego obejmował 48 
jednostek lekcyjnych (45 min.). Ćwiczenia miały 
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charakter ogólnousprawniający, prowadzone były w 
różnych formach, wśród których warto wymienić: 
ćwiczenia przy muzyce, gry i zabawy (słowno-muzyczne, 
na orientacje), obwód ćwiczebny oraz zajęcia plenerowe. 
Jednostki zajęć obejmowały trening wszystkich zdolności 
motorycznych, ale nie były ukierunkowane na poprawę 
wybranej zdolności motorycznej. Każde spotkanie było 
starannie opracowane  w formie konspektu zajęć. 

Pomiary sprawności fizycznej analizowanej 
grupy kobiet przeprowadzone zostały  
w roku akademickim 2008/2009. W celu 
obiektywizacji wyników badania odbyły się  
w pomieszczeniach zamkniętych, tak by warunki pogodowe 
nie miały wpływu na uzyskane wyniki. Miejscem 
wykonania prób sprawnościowych były obiekty Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: hala 
lekkoatletyczna oraz laboratorium wysiłku fizycznego.

Przeprowadzono w podanej kolejności następujące 
próby: test marszu  na 2000m, próbę gibkości, próbę siły 

mięsni brzucha, test równowagi oraz test reakcji prostej 
przy użyciu programu Raptus. Próby (za wyjątkiem testu 
reakcji prostej) zostały wybrane z testu Eurofit [Drabik, 
2006]. Wszystkie stanowiska do wykonania prób zostały 
rozstawione na hali, test reakcji prostej odbywał się w 
laboratorium wysiłku fizycznego. Dodatkowo wykonany 
został pomiar ciężaru ciała i tkanki tłuszczowej za pomocą 
wagi Tanita (model TBF-410-MA). 

Ten sam zestaw prób wykonany został przed 
rozpoczęciem 7 miesięcznego cyklu treningowego 
(październik 2008) oraz po jego zakończeniu (maj 2009). 

W realizacji pracy posłużono się konsolidacją 
określonych zmiennych w postaci wskaźników 
[Kruczkowski, Dargiewicz, 2008]. Zastosowano również 
metodę odrzucania wartości skrajnych uzyskanych w 
teście na szybkość reakcji. Umożliwiło to zrównoważenie 
wartości średnich arytmetycznych w tych testach. Poniżej 
zaprezentowano wzory matematyczne określające 
przyjętą procedurę kompilacyjną i normalizacyjną.

Tabela 1. 
Liczba kobiet w kategoriach wiekowych.

Przedział wiekowy Ilość osób %
60 – 64 lat 15 42
65 – 70 lat 9 25
71 – 75 lat 12 33

Tabela 2. 
Wykonane pomiary sprawności fizycznej

Nazwa próby Badana cecha
1. Test marszu na 2000m Wytrzymałość
2. Skłon w przód w siadzie prostym Gibkość kręgosłupa
3. Siady z leżenia tyłem Siła mięśni brzucha
4. Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami Równowaga
5. Komputerowy program Raptus Szybkość reakcji

Tabela 3. 
Wyniki badań na wadze Tanita.  

Zmienna

Statystyki opisowe - parametry somatyczne

M Me D LD MIN MAX Q1 Q3 R

BMI 27,00 26,15 Wielokr. 2,00 20,00 36,10 23,95 29,20 16,10
Fat % 36,16 35,55 35,30 2,00 22,60 46,80 32,00 40,25 24,20
Fat mass [kg] 25,58 24,50 Wielokr. 2,00 12,00 44,50 20,80 30,60 32,50
FFM [kg] 43,91 43,45 Wielokr. 2,00 37,40 53,70 41,70 46,65 16,30

przyjmując następujące oznaczenia:

tmin - najkrótszy czas reakcji,

tmax- najdłuższy czas reakcji,

     - suma wszystkich czasów reakcji,

n - ilość przypadków.
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Wartość tego wskaźnika jest procentową odwrotnością 
współczynnika zmienności szybkości reagowania 
po uwzględnieniu (odrzucenie wartości minimalnej 
i maksymalnej w teście szybkości reagowania) 
zrównoważenia wartości średnich arytmetycznych tych 
testów.

Wyniki 
W celu dokładnego poznania możliwości wysiłkowych 

grupy przed przystąpieniem do wykonywania prób zostały 
wykonane pomiary ciężaru ciała, z wyodrębnieniem 
ciężaru tkanki tłuszczowej, na specjalistycznej aparaturze 
pomiarowej (waga Tanita, model TBF-410-MA).  
Dodatkowo za pomocą algorytmów wyliczone zostały 
wskaźniki: BMI (wskaźnik wagowo – wzrostowy), FFM 
(wskaźnik ilości tkanki aktywnej masy ciała) oraz TBW 
(wskaźnik ilości wody w masie ciała).

Przeciętna osoba z badanej grupy kwalifikuje się do 
grupy osób z nadwagą względem współczynnika BMI. 
Najniższym zanotowanym współczynnikiem był 20, 
najwyższym 36. Rozstęp wyników w grupie wynosi, 
więc 16. Grupa jest zróżnicowana pod względem 
współczynnika BMI, o czym świadczy wysoki 
współczynnik zmienności (V = 14,78). Średnia ilość 
kilogramów tłuszczu w badanej grupie wynosi nieco ponad 
25,5kg z odchyleniem standartowym równym SD = 28,26. 
Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej wynosi 36%,  
a środkowe 50% grupy mieści się w wartości pomiędzy 
32% a 40%. Najliczniejsza grupa to kobiety z 35% 
poziomem tłuszczu w ciężarze ciała. Tkanka mięśniowa 
(FFM) zajmuje przeciętnie prawie 44 kilogramy. 
Najmniejszą zanotowaną wartością było 37,4kg, 
najwyższą 53,7kg. Pod względem ilości aktywnej 
tkanki mięśniowej grupa nie jest zróżnicowana,  
o czym świadczy niska wartość współczynnika zmienności 
V = 7,42. Ilość wody w organizmie badanych kobiet 
waha się w granicach od 27,4kg do 39,3. Zaś wśród osób 

tworzących przeciętny trzon ten grupy (osoby pomiędzy 
pierwszym a trzecim kwartylem) różnica pomiędzy 
najmniejszą i największą wartością wynosi niespełna 4 
kilogramy.

Profile indywidualne 
W etapie analizowania danych stworzono dla każdej 

uczestniczki indywidualny profil sprawności fizycznej. 
Wyniki każdej próby ustawione zostały w kolejności 
od najlepszego wyniku do najgorszego w danej próbie. 
Przyznano punkty od 1 do 36 według schematu pierwszy 
na liście 1 punkt, ostatni na liście 36 punktów. Na tej 
podstawie określona została rankingowa lista wyników 
każdej próby. 

W dalszej części ustalono listę numeryczną z pozycją 
każdej osoby w grupie badawczej przed i po cyklu 
treningowym. Im mniejsza sumaryczna ilość punktów tym 
wyższa pozycja na liście. Poniżej przedstawione zostały 
profile pierwszej, środkowej i ostatniej osoby z listy 
rankingowej. W celu przejrzystości profili osobowych 
zdecydowano podzielić przedstawiony w sekundach 
czas marszu przez 60 oraz czas reakcji ważonej (TR) 
podzielono przez 10.

Zmiany u pierwszej osoby z listy rankingowej 
charakteryzują się widocznym progresem w koncentracji 
reagowania (poprawa wyniku o 43%). Znaczna 
poprawa wyniku nastąpiła również w próbie siły mięśni 
brzucha, uczestniczka wykonała 5 prób więcej (33%). 
Pozostałe wyniki badań pozostają na wysokim poziomie 
charakteryzującym się: marsz – 1115 sekund (18 minut i 
35 sekund), gibkość kręgosłupa – 46,5cm, równowaga – 2 
podparcia. Jedynie czas reakcji ważonej uległ pogorszeniu 
o 86,12 milisekund.

Osoba charakteryzującą przeciętną osobę z grupy w 
pierwszym badaniu osiągnęła następujące wyniki: marsz – 
1128 sekundy (18 minut i 48 sekundy), gibkość kręgosłupa 
– 32cm, siła mięśni brzucha – 15, równowaga – 6 podparć, 

Wykres 2. Profil pierwszej osoby z listy rankingowej 
po drugim badaniu.

Wykres 1. Profil pierwszej osoby z listy 
rankingowej po pierwszym badaniu.
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Wykres 4. Profil środkowej osoby z listy 
rankingowej po drugim badaniu.

Wykres 3. Profil środkowej osoby z listy rankingowej 
po pierwszym badaniu.

Wykres 6. Profil ostatniej osoby z listy rankingowej 
po drugim badaniu.

Wykres 5. Profil ostatniej osoby z listy rankingowej 
po pierwszym badaniu.

Tabela 4. 
Zmiany wyników prób w kategoriach wiekowych

  Marsz Gibkość Siła Równowaga TR KR

60 – 64 lat

Wyższy wynik 4 11 3 4 8 11
% 27 73 20 27 53 73

Niższy wynik 11 4 12 11 7 4
% 73 27 80 73 47 27

65 – 70 lat

Wyższy wynik 2 7 7 5 5 5
% 22 78 78 56 56 56

Niższy wynik 7 2 2 4 4 4
% 78 22 22 44 44 44

71 – 75 lat

Wyższy wynik 0 7 8 3 9 6
% 0 58 67 25 75 50

Niższy wynik 12 5 4 9 3 6
% 100 42 33 75 25 50
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czas reakcji ważonej – 45,8ms, koncentracja reakcji – 
61%. W wyniku cyklu treningowego zaobserwowano 
poprawę wyników w próbie gibkości kręgosłupa (6,5cm) 
oraz reakcji ważonej (38ms). Nie uległy zmianie wyniki 
siły mięśni brzucha oraz równowagi. Pogorszeniu uległy 
wyniki próby koncentracji równowagi oraz czas marszu 
odpowiednio o: 16% i 28s.

Ostatnia osoba na liście rankingowej grupy w 
pierwszym badaniu osiągnęła następujące wyniki: 
marsz – 1404 sekundy (23 minuty i 24 sekundy), 
gibkość kręgosłupa – 38cm, siła mięśni brzucha – 0, 
równowaga – nie ukończona próba, czas reakcji ważonej 
52ms, koncentracja równowagi – 67%. W wyniku cyklu 
treningowego zaobserwowano następujące zmiany: czas 
marszu zmniejszył się o 257s (4 minuty i 17 sekund), 
czas reakcji ważonej skrócił się o 4ms, próba równowagi 
została zaliczona (9 podparć). Siła mięśni brzucha nie 
uległa zmianie.

Zauważono, że pod wpływem systematycznych 
zajęć ruchowych zwiększa się wytrzymałość kobiet w 
wieku 60 – 75 lat. Największe zmiany wytrzymałości 
zaobserwowano w grupie kobiet w wieku 71 – 75 lat. 
Wszystkie osoby z tej kategorii miały krótszy czas 
marszu po cyklu treningowym. W pozostałych grupach 
wiekowych również odnotowano duży odsetek poprawy 
wyniku próby, odpowiednio 73% i 78%. Znaczące zmiany 
procentowe w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej 
mogą świadczyć o możliwości wpływania na poziom 
równowagi kobiet przez cały okres życia. Wraz z wiekiem 
jednak zmniejsza się wpływ aktywności fizycznej na 
gibkość kręgosłupa. 

Podział na kategorie wiekowe podkreśla fakt 
ograniczonych możliwości wpływania na poziom czasu 
reakcji prostej oraz koncentracje reagowania. Jedynie u 
kobiet w wieku 60 – 64 lata zaobserwowano zmianę u 
73% procent badanych. Z badań wynika, że biorąc pod 
uwagę całą grupę wiekową możemy spodziewać się 
zmian u około połowy uczestniczek.

Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

systematyczny udział w zajęciach gimnastyki ogólnej • 
przyczynia się w znaczącym stopniu do poprawy 
wytrzymałości, siły i równowagi kobiet w wieku 71 – 
75 lat,
reakcja prosta okazała się jedynym parametrem nie • 
ulegającym znaczącym zmianom; tylko w grupie 
wiekowej 60 – 64 lat odnotowano istotne zmiany 
procentowe,
czas marszu na 2000m w wyniki systematycznych zajęć • 
uległ skróceniu u 83% badanych kobiet, bez względu 
na kategorie wiekową; średnia zmiana wyniku u tych 
kobiet wynosiła 136 sekund (2 minuty 16 sekund); 
wykazano, że zmiany te są istotnie statystycznie,
zwiększyła się gibkość kręgosłupa pod wpływem treningu • 
zdrowotnego u 69% badanych, średnio o 13,5cm; gibkość 

kręgosłupa można zwiększyć w każdej grupie wiekowej,  
o czym świadczy fakt, że największa poprawa wyniku 
nastąpiła u 77-letniej kobiety; średnio gibkość 
kręgosłupa na podstawie próby z testu Eurofit zwiększa 
się o 5,3cm; wykazano, że zmiany te nie są istotnie 
statystycznie,
siła mięśni brzucha nie ulega znaczącym zmianą • 
pod wpływem treningu zdrowotnego; należy jednak 
podkreślić fakt, że u niektórych badanych kobiet (64 i 
75 lat) znacząco poprawił się wynik próby siły mięsni 
brzucha – wykonały o 10 powtórzeń więcej,
zmiana poziomu równowagi wyznaczona za pomocą • 
próby stania na dominującej nodze z zamkniętymi 
oczami średnio zmienia się o 4 podparcia; jak wynika 
z przeprowadzonych badań wraz z wiekiem znacząco 
pogarsza się równowaga kobiet; nie jesteśmy w stanie 
określić za pomocą przeprowadzonych badań, w jaki 
sposób trening zdrowotny hamuje spadek poziomu 
równowagi; wiemy natomiast, że nawet systematyczny 
trening zdrowotny w grupie kobiet w wieku 71 – 75 lat 
nie skutkuje utrzymaniem poziomu równowagi,
trening zdrowotny wpływa na utrzymanie • 
poziomu reakcji ważonej bez względu na wiek; 
nie zaobserwowano istotnych statystycznie 
zmian; widoczna zmiana nastąpiła pod względem 
rozproszenia wyników wokół średniej arytmetycznej. 
Średnia poprawa wyniku wynosi 83 milisekundy, 
a maksymalna wynosiła 383ms i zaobserwowana była  
u najstarszej 75 letniej uczestniczki; zaobserwowana, 
że związana również z tym parametrem koncentracja 
reagowania jest wielkością zmieniającą się w 
sposób bardzo indywidualny; wynika to z faktu, 
że największą 75% poprawę wyniku zanotowano  
u kobiety 70-letniej, a największe pogorszenie (78%) u 
kobiety 71-letniej. 

W toku badań potwierdziła się hipoteza badawcza, 
że systematyczny wysiłek fizyczny kobiet w wieku 
60 – 75 lat o charakterze ogólnokondycyjnym wpływa 
na podniesienie sprawności fizycznej. Szczegółowe 
analizy, co do wielkości zmian wskazują, że to właśnie 
predyspozycje indywidualne oraz stan zdrowia wpływa 
na podwyższenie lub obniżenie poziomu sprawności, 
a nie wiek kalendarzowy osoby. Wielokrotne skrajne 
wyniki osób w tym samym wieku są tego dowodem.

W celu pogłębienia opracowanych wyników 
badań zaleca się poszukiwanie zależności pomiędzy 
poszczególnymi próbami oraz poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania, jaki parametr jest podstawą 
do utrzymywania optymalnego poziomu sprawności 
fizycznej. Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, 
czy ukierunkowanie treningu zdrowotnego na poprawę 
wybranej zdolności motorycznej ma szczególne znaczenie 
w aktywności ruchowej osób starszych.
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