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Аnnotation:
Cieslicka Miroslawa, Napierala 
Marek, Pilewska Wieslawa, Iermakov 
Sergii. Status of morphological and 
motor skills of girls participating 
in modern dance classes. Dancing 
in human life has existed since 
ancient times. Created by the need 
to express feelings, mental stress 
relieving. It is a means of interpersonal 
communication, form of recreation 
improves physical fitness of every 
one. For several years, raises an 
unusual interest in children. To taste 
dance adventure people join to Urban 
Houses of Culture, dance clubs, where 
they can leverage the interests and 
passions. The study was conducted in 
two research groups- 20 girls dancing 
in a dance studio Born2Dance and 
20 girls having no contact with dance 
classes from Primary School No 3 
in Toruń, testing for morphological 
features such as: weight, body height 
and motor abilities with 6 samples 
Eurofit test. The findings, which have 
been subjected to two study groups, 
were processed statistically and 
calculated: Rohrer index, the index 
Mollison, the arithmetic mean, square 
deviation, differences between the 
mean as well as the significance of 
differences for independent samples 
for makrogroup. In an attempt to 
abdominal muscle strength testing 
dancers have achieved worse results 
than untrained girls. Dancing to a large 
extent contribute to the improvement 
of physical fitness, development of all 
motor abilities and has a positive effect 
on the morphological characteristics of 
girls.

Чеслінська Мирослава, Напієрала 
Марек, Пілевська Веслава, Єрмаков 
Сергій.  Стан морфологічних ознак 
і рухових здібностей дівчат, що 
займаються сучасними танця-
ми. Танець в житті людини існує від 
якнайдавніших часів. Танець виник 
завдяки потребі вираження відчуттів 
і душевної рівноваги. Танець є засо-
бом комунікації між людьми і фор-
мою рекреації, що поліпшує фізичну 
підготовку будь-якої людини. Вже 
багато років танець викликає незви-
чайну зацікавленість серед дітей. Ті  
хто бажає пізнати смак пригод в танці 
можуть займатися в міських будинках 
культури, танцювальних клубах, в яких 
вони можуть реалізувати свої інтереси 
і пристрасні захоплення. Дослідження 
проведене в двох дослідницьких гру-
пах по 20 дівчат в кожній. Одна гру-
па займалася в танцювальній студії 
Born2Dance.  Друга група з учнів школи 
номер 3 в Торуне не займалася танця-
ми. Порівнювалися такі показники  як: 
маса, зрост, рухові здібності в 6 спробах 
тесту Еврофіт. Результати досліджень 
піддавалися статистичній обробці. 
Були розраховані індекс Rohrera, 
індекс Mollisona, середнє арифме-
тичне, відхилення відмінностей між 
середніми і значущість відмінностей 
для незалежних груп вибірок. Ре-
зультати досліджень сили черевного 
преса танцюристів були краще, ніж 
у непідготовлених дівчат. Встанов-
лено, що заняття танцями в значній 
мірі сприяють поліпшенню фізичної 
підготовки, розвитку рухових навиків і 
позитивно впливають на морфологічні 
характеристики дівчат.

Чеслинска Мирослава, Напиерала Ма-
рек, Пилевска Веслава, Ермаков Сергей. 
Состояние морфологических признаков 
и двигательных способностей девушек, 
занимающихся современными танца-
ми. Танец в жизни человека существует 
от древнейших времен. Танец возник бла-
годаря потребности выражения чувств и 
душевного равновесия. Танец является 
средством коммуникации между людьми 
и формой рекреации, улучшающей физи-
ческую подготовку любого человека. Уже 
много лет танец вызывает необыкновен-
ную заинтересованность среди детей. Же-
лающие познать вкус приключений в танце 
могут заниматься в городских домах куль-
туры, танцевальных клубах, в которых они 
могут реализовать свои интересы и страст-
ные увлечения. Исследование проведено 
в двух исследовательских группах по 20 
девушек в каждой. Одна группа занима-
лась в танцевальной студии Born2Dance.  
Вторая группа из учеников школы номер 3 
в Торуне не занималась танцами. Сравни-
вались такие показатели  как: масса, рост, 
двигательные способности в 6 попытках 
теста Еврофит. Результаты исследований 
подвергались статистической обработке. 
Были рассчитаны индекс Rohrera, индекс 
Mollisona, среднее арифметическое, от-
клонение различий между средними и зна-
чимость различий для независимых групп 
выборок. Результаты исследований силы 
брюшного пресса танцоров были лучше, 
чем у неподготовленных девушек. Установ-
лено, что занятия танцами в значительной 
степени способствуют улучшению физиче-
ской подготовки, развитию двигательных 
навыков и оказывает положительное влия-
ние на морфологические характеристики 
девушек.

Key words:
dance, motor, skills, physical, tests, 
fitness.

танець, руховий, навики, фізичний, 
тест, фітнес. 

танец, двигательный, навыки, физичес-
кий, тест, фитнес.

Wstęp1

Taniec towarzyszył człowiekowi już od początków jego 
istnienia. Uważa się iż to właśnie on był pierwsza formą 
sztuki, którą zajmował się człowiek, a ciało stanowiło 
instrument dzięki któremu ukazywał swoje emocje i 
przeżycia. Dla wielu ludzi taniec to tylko kombinacja 
kroków i gestów wykonywana w rytmie muzycznym, 
miłą forma spędzenia wolnego czasu. Taniec to przede 
wszystkim sztuka wyrażania wielu przeżyć i emocji. 
Wpływa korzystnie na sprawność fizyczną, samopoczucie 
oraz uważany jest za pierwszy środek komunikacji 
międzyludzkiej. Jest przede wszystkim połączeniem 
ciała i duszy w jedna całość, terapią na stres i złe chwile. 
Ruch w życiu człowieka stanowi bardzo ważny element. 
Tańcząc nie tylko ma wiele radości i satysfakcji, ale 
również przełamuje wiele barier, zapomina o problemach 
w otaczającej go rzeczywistości. Dzięki zajęciom 
tanecznym dzieci rozwijają swoje zainteresowania, 
pasje i inwencje twórczą, rozwijają samorealizację i 

© Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Wiesława Pilewska,  
  Sergii Iermakov, 2012

budują własną indywidualność [7]. W dzisiejszych 
czasach na polskim rynku jest wiele klubów tanecznych 
rozpowszechniających taniec nowoczesny począwszy 
od Hip- Hopu, Disco Dance, Break Dance, które cieszą 
się wielkim uznaniem wśród dzieci i młodzieży. Mimo 
wielu różnic między tańcem a dyscyplinami sportowymi 
odnaleźć można znaczącą współzależność- aktywność 
ruchową, która jest niezbędna w życiu dziecka [3,4]. Celem 
badań była próba wykazania sprawności fizycznej jak i 
stanu cech morfologicznych dziewcząt uczęszczających 
na zajęcia taneczne i porównanie jej ze sprawnością 
fizyczną dziewcząt nietrenujących. 

Materiał i metody
 Badaniom poddane zostały 20 dziewcząt należące 

do zespołu Fix oraz Fan. Dziewczęta mają po 10 lat 
i uczęszczają na zajęcia taneczne od 2009 roku, 2 razy 
w tygodniu po 1,5 h. Większość z nich bierze udział w 
zajęciach sportowych pozalekcyjnych rekreacyjnie lub 
z dyscyplin sportowych takich jak: piłka koszykowa i 
piłka siatkowa. Rozwój fizyczny dzieci określono na 
bazie najbardziej istotnych cech somatycznych jakimi są: 
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wysokości i masa ciała. Dwie cechy zostały zmierzone 
przy pomocy wagi lekarskiej z dokładnością do 0,1 
cm (wysokość ciała) oraz 10 g (masa ciała). Zdolności 
motoryczne dzieci określono na podstawie Europejskiego 
Testu Sprawności Fizycznej- EUROFIT. Test składa się z 
9 prób, na podstawie których można oszacować stopień 
sprawności i rozwój zdolności motorycznych dzieci. W 
przedstawionej pracy wykorzystano 6 prób na podstawie 
których przebadano porównywane grupy. Wyniki badań 
poddano obróbce statystycznej i obliczono: smukłość 
sylwetki ciała – wskaźnikiem Rohrera, zróżnicowanie 
dwu grup – wskaźnikiem Mollisona. W celu ustalenia 
statystycznej istotności różnic obliczono: średnią 
arytmetyczną, średnie odchylenie kwadratowe, Różnicę 
między średnimi, Istotność różnic dla prób niezależnych 
dla makrogrup.

Wyniki
Wysokość ciała to nic innego jak podstawowa cecha 

wielkości każdego osobnika, oraz najrzetelniejszy miernik 
wzrastania organizmu. Systematyczny jego pomiar 
pozwala ocenić stan zdrowia jednostki, natomiast należy 
pamiętać iż cecha ta uzależniona jest genetycznie [5].

Rycina 1 przedstawia wyniki średnich wysokości 
ciała dziewcząt tańczących w Studio Born2Dance oraz 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 3, nie mających 
styczności z zajęciami tanecznymi. Tancerki osiągnęły 
średnią wysokość 139,06 cm, dziewczęta nietańczące 
142,43. Różnica pomiędzy obiema średnimi wynosi 3,37 
cm przy u = 4,49 i jest istotna statystycznie na poziomie 
1%. Z badań wynika, iż na zajęcia taneczne uczęszczają 
nieco niższe dziewczęta.

Masa ciała to drugi bardzo ważny miernik 
stanu biologicznego danego osobnika, służący 
scharakteryzowaniu takich procesów jak: wzrastanie 
i dojrzewanie. Na masę składa się wiele czynników: 
masa mięśniowa, kościec, tkanka tłuszczowa, ale zależy 
również od predyspozycji genetycznych, trybu życia [5]. 

Na rycinie 2 zamieszczono średnie wyniki masy ciała 
dwóch grup badawczych. Średnia masa ciała dziewcząt 
tańczących wynosi 30,08 kg, natomiast dziewcząt nietań-
czących 35,08. Różnica pomiędzy średnimi dwóch war-
tości wynosi 5,59kg. Różnica okazała się statystycznie 
istotna na poziomie 1% (u=5, 04). Wynika iż systema-
tyczny trening oraz ruch taneczny wpływa korzystnie na 
sylwetkę dziewcząt. 

Rycina nr 3 obrazuje zestawienie procentowe typów 
budowy według wskaźnika Rohrera dziewcząt nie 
mających styczności z zajęciami tanecznymi. Oceniając 
typologię budowy ciała wśród 20 uczennic najliczniej 
reprezentowany jest typ leptosomatyczny – 12 uczennic 
(60%), na drugim miejscu występuje typ atletyczny –7 
uczennic (35%), natomiast najrzadziej występuje typ 
budowy pikniczny –1 uczennica (5%).

Pomiary zamieszczone na rycinie numer 4 wskazują, 
iż wśród dziewcząt tańczących zdecydowanie przeważa 
typ budowy leptosomatyczny- 17 uczennic ( 85%) , typ 
atletyczny posiadają 3 tancerki (15%), a typ pikniczny nie 
występuje.

 Pierwsza badana cecha motoryczna to gibkość, 
która była sprawdzana podczas skłonu tułowia w przód, 

wyciągając ręce jak najdalej przed siebie po powierzchni 
blatu. Badani wykonywali tę próbę wykorzystując skrzynie 
o długości 35 cm, wysokości 32 cm. Próba wykonywana 
była dwukrotnie, z czego lepszy wynik został odnotowany 
i brany pod uwagę.

Ryc.5 przedstawia wyniki pomiarów gibkości 
porównywanych grup badawczych. Średnia arytmetyczna 
wyników gibkości dziewcząt uczęszczających na zajęcia 
taneczne wynosi 21,24cm , zaś średnia wyników dziewcząt 
nietańczących 19,45cm. Różnica między średnimi wynosi 
1.79 cm. Z analizy danych można wysunąć wniosek, iż 
tancerki ze studia tanecznego posiadają większą gibkość 
ciała niż dziewczęta nietrenujące ze Szkoły Podstawowej 
nr 3, lecz różnica ta nie jest istotna statystycznie (u=1,73). 

Kolejna badana zdolność motoryczna to wytrzymałość, 
która była sprawdzana podczas zwisu na drążku. Bardzo 
istotne było, aby podczas tej próby ramiona badanych 
dwunastolatków były ugięte w stawach łokciowych, a 
broda znajdowała się nad drążkiem.

Dziewczęta uczęszczające na zajęcia taneczne 
osiągnęły średni czas zwisu na drążku 81,88s, dziewczęta 
nie mające styczności z tańcem 70,79s. Różnica średnich 
wynosi w tej próbie 11,09 s. Konfrontując średnie wyniki 
badanej cechy należy stwierdzić, iż dziewczęta tańczące 
posiadają większą wytrzymałość mięśniową ramion i 
barków niż dziewczęta nietrenujące, a różnica ta jest 
statystycznie istotna na poziomie 5%. 

Trzecia próba miała określić wytrzymałość mięśni 
brzucha w siadach z leżenia tyłem w czasie 30 sekund z 
pomocą partnera.

Średnie wyniki podczas próby wytrzymałości mięśni 
brzucha odczytać można z ryciny 6. Wskazują one, 
iż dziewczęta nietrenujące posiadają wyższy poziom 
wytrzymałość niż tancerki ze szkoły tańca, osiągając 
średnia wyników 20,2 powtórzeń. Tancerki zdobyły w 
tej próbie nieco słabszy wynik 19,45 powtórzeń. Różnica 
pomiędzy średnimi wynosi 0,75 i okazała się statystycznie 
nieistotna.

Czwartą próbą Testu Eurofit jaką zostały poddane 
dwie grupy badawcze, była próba porównania zdolności 
szybkościowych. Zadaniem badanych było pokonanie 
pełnych pięciu cykli- 5 x 10 m w jak najkrótszym czasie 
z dokładnością do 0,1 s. Każdy wynik został na koniec 
pomnożony x 10 oraz zestawiony do porównania.

Rycina 7 przedstawia charakterystykę pomiaru 
szybkości oraz zwinności dwóch grup- dziewcząt 
tańczących oraz nietańczących. Tancerki wykazały się 
lepszą szybkością osiągając wynik 230,6 s, dziewczęta 
porównywane 249,1 s. Różnica pomiędzy średnimi dwóch 
grup badawczych wynosi 18,5 s i jest statystycznie istotna 
na poziomie 5%.

 Kolejną badaną cechą motoryczną jest skoczność, 
która była badana podczas skoku w dal z miejsca. Badane 
grupy miały możliwość wykonania zadania 3 razy z czego 
najlepszy wynik został odnotowany i brany pod uwagę. 

Rycina 8 prezentuje wyniki próby skoczności. 
Dziewczęta ze studia tańca Born2Dance osiągnęły średnią 
wyników 148,1cm, dziewczęta nietańczące 144,445cm. 
Różnica pomiędzy średnimi wynosi 3,66 cm i jest 
statystycznie istotna na poziomie 1%. Próba ta wykazała 
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Tabela 1. Wysokość ciała badanych

Tancerze
 N X  δ  D  u

 20  139,06   2,21
 3,37  4,49

Nietańczący   20  142,43  2,55

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 2. Masa ciała badanych

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   30,08   3,09
 5,59  5,04

Nietańczący   20  35,67  3,90

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69 

Ryc. 1. Badane wartości wysokości ciała badanych [cm]

Ryc. 2 Badane wartości masy ciała badanych [kg].
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Tabela 3. Wskaźnik smukłości ciała badanych

Typ budowy – wskaźnik Rohrera
 Tancerze  Nietańczący

N % N %

 typ leptosomatyczny:   x – 1,28 12 60 17 85

 typ atletyczny:   1,29 – 1,47 7 35 3 15

 typ pykniczny:   1,47 – x 1 5 - -

Ryc. 3. Procentowe zestawienie typów budowy ciała dziewcząt nietańczących według wskaźnika Rohrera.

Ryc. 4 Procentowe zestawienie typów budowy ciała dziewcząt tańczących w studiu tanecznym Born2Dance.

Ryc. 5. Badane wartości gibkości ciała [cm] 
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Tabela 4. Charakterystyka liczbowa gibkości badanych 

Tancerze
 N  X  δ  D  u

  20   21,24   2,72
 1,79  1,73

Nietańczący   20  19,45  3,67

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 5. Charakterystyka liczbowa wytrzymałości mięśni ramion badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   81,88   13,40
 11,09  2,37

Nietańczący   20  70,79  16,12

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa wytrzymałości mięsni brzucha badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   19,45   2,54
 0,75  0,79

Nietańczący   20  20,2  3,44

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69

Tabela 7. Charakterystyka liczbowa szybkości badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   230,6   10,17
 18,5  5,05

Nietańczący   20  249,1  12,83

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69.

Ryc. 6 Badane wartości próby siły ( zwis na ugiętych ramionach [s])

81,88                    70,79  

dziewczęta tańczące
dziewczeta nietańczące 
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Ryc. 7. Badane wartości siły tułowia ( siad z leżenia)

Tabela 8. Charakterystyka liczbowa skoczności badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   148,1   4,14
 3,655  2,89

Nietańczący   20  144,445  5,82

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69.

Tabela 9. Charakterystyka liczbowa szybkości ruchów kończyn górnych badanych 

Tancerze
 N X  δ  D  u

  20   149,44   2,90
 4,21  3,84

Nietańczący   20  145,23  3,96

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 2,01 t α = 0,01; df = ∞ = 2,69.

Ryc. 8. Badane wartości próby szybkości biegowej [s]
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Ryc. 9. Badane wartości skoczności ( skok w dal z miejsca [cm])

Ryc. 10. Badane wartości szybkości ruchów kończyn górnych (tapping [s])

więc, iż dziewczęta tańczące posiadają lepsze zdolności 
skocznościowe od dziewcząt nietańczących. 

 Kolejna próba Testu Eurofit pozwala określić 
zdolności szybkościowe w zakresie ruchów kończyn 
górnych w obu grupach dziesięciolatków. Zadaniem 
tych grup badawczych było dotykanie dwóch krążków 
25 razy oddalonych od siebie o 80cm sprawniejszą ręką. 
Z dwóch prób zaliczany zostawał lepszy wynik każdego 
badanego. 

Średnie wyniki badanych dziewcząt w tappingu rąk 
przedstawia rycina 16. Dziewczęta uczęszczające na 
zajęcia taneczne osiągnęły średnia wyników 148,19s, 
dziewczęta pozostałe 144,45 s. Różnica średnich wynosi 
4,21 s. Analizując te dwa pomiary możemy stwierdzić 
iż tancerki posiadają szybsze ruchy kończyn górnych niż 
dziewczęta, które nigdy nie miały do czynienia z tańcem. 
Różnica jest statystycznie istotna na poziomie 1%. 

Wykorzystując wskaźnik Mollisona, określono 
graficznie dymorfizm dotyczący zdolności motorycznych 

dziewcząt. Największa różnica pomiędzy wartościami 
znormalizowanymi wystąpiła dla zdolności szybkościowej 
( -1,44), oraz drugą z kolei różnice zaobserwowano w 
próbie określającej szybkość kończyn górnych- tapping’u 
(1,06).

Dyskusja i wnioski
Aktywność fizyczna jest jednym z wielu czynników 

warunkującym prawidłowy rozwój człowieka. Ma 
ogromne znaczenie zarówno w kształtowaniu naszej 
sprawności fizycznej, codziennym funkcjonowaniu, 
rozwiązywaniu zadań ruchowych w różnych sytuacjach 
życiowych wymagających użycia naszej siły, szybkości, 
zręczności oraz zwinności [1]. Taniec jako jedna z 
form aktywności wpływa korzystnie nie tylko na sferę 
biologiczna, ale również sferę psychiczną, pozwalając 
nam przeciwdziałać stresom oraz kompleksom [7]. 
Zainteresowanie rozwojem sprawności oraz zdolności 
motorycznych młodzieży przyczyniło się do pojawienia 
na przestrzeni ostatnich lat licznych badań naukowych 
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Denisiuka [2,5,6]. Wyniki tych badań budzą niepokój, 
dowodząc iż młode pokolenie posiada coraz gorszą 
sprawność fizyczną. 

Celem niniejszej pracy była próba porównania cech 
morfologicznych oraz zdolności motorycznych dziewcząt 
tańczących w studio tanecznym Born2Dance oraz nie 
mających styczności z zajęciami tanecznymi ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Toruniu, a zarazem dokonanie 
oceny, czy taniec przyczynia się do kształtowania oraz 
polepszenia sprawności fizycznej u dziewcząt. 

Analizując różnice średnich wyników masy ciała 
dziewcząt obu grup badawczych, wysuwa się jeden istotny 
wniosek. Tancerki posiadają niższa masę ciała od dziewcząt 
nietańczących ze Szkoły Podstawowej nr 3. Należy 
również zauważyć, że w grupie przebadanych tancerek nie 
występuję typ budowy pikniczny. Systematyczne zajęcia 
taneczne w dużej mierze wpływają na poprawę sylwetki, 
obniżając tkankę tłuszczową. Badanie wysokości ciała 
dziewcząt wykazało, iż dziewczęta tańczące są niższe od 
dziewcząt nietrenujących. Przyczyny tego zjawiska mogą 
być różne. Intensywność treningu od najmłodszych lat 
może przyczynić się do zakłócenia rozwoju tej cechy, jak 
również przyswojenie danych kroków oraz poprawność 
ich wykonania w dużej mierze z większą łatwością 
przychodzi osobą niższym, co wiąże się z ich lepszą 
zwinnością i szybkością. 

Zastosowana metoda badawcza- jakim był Test 
Eurofit pozwolił zrealizować cel badań z przyjętymi 
na wstępie założeniami, odpowiedzieć na postawione 
wcześniej hipotezy oraz ostatecznie określić wnioski. 
Analiza wyników badań upoważnia do wyciągnięcia 
następujących wniosków weryfikujących:
1. Badane tancerki posiadają wyższy poziom gibkości 

ciała od dziewcząt nietrenujących. Zajęcia taneczne 
to nie tylko nauka kroków oraz ich wykonanie. 
Duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju ćwiczenia 

rozciągające pojawiające się w części wstępnej oraz 
końcowej zajęć. Tancerz od najmłodszych lat uczony 
jest jak przygotować swoje ciało by każdy jego ruch 
był płynny oraz poprawny technicznie.

2. Dziewczęta uczęszczające na zajęcia taneczne wykazują 
większą wytrzymałość mięśni ramion, natomiast 
posiadają gorszą wytrzymałość mięsni brzucha niż 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 3. Szybkie tempo 
dochodzące do 145 bpm w muzyce oraz intensywny 
ruch podczas trzy minutowej formacji doskonale 
kształtuje mięśnie ramion. Przeważająca ilość ćwiczeń 
rozciągających oraz kształtująca wytrzymałość mm 
ramion oraz kończyn dolnych na zajęciach tanecznych 
dominuje nad ilością ćwiczeń kształtujących mm 
brzucha. Przyczyną tego zjawiska może być również 
odchodzenie od ćwiczeń wzmacniających te partie 
mięśniowe u dziesięcioletnich dziewcząt, gdyż 
poprawność ich wykonania przysparza im ogromną 
trudność.

 3. Dziewczęta tańczące są szybsze oraz zwinniejsze 
od dzieci nietańczących. Systematyczny ruch 2 razy 
w tygodniu po 1,5 h kształtuje wszystkie zdolności 
motoryczne takie jak: skoczność, szybkość, gibkość, 
wytrzymałość, orientacje w przestrzeni, zwinność. 

4. Badane tancerki posiadają lepsze zdolności 
skocznościowe od dzieci nie mających styczności z 
zajęciami tanecznymi. Taniec nowoczesny, a przede 
wszystkim styl taki jak: Disco Dance opiera się na 
wszelkiego rodzaju skokach (pas sauté, chassé, pas 
echappé), wymachach kończyn dolnych. Nauka 
podstaw technicznych od najmłodszych lat zwiększa 
ruchomość w stawach jak również rozwija zdolności 
skocznościowe. 

5. Dziewczęta nietrenujące ze Szkoły Podstawowej 
okazały się wolniejsze w zakresie ruchów kończyn 
górnych. 

Rycina 11. Profil wartości znormalizowanych różnic wyników Testu Eurofit, określony wskaźnikiem Mollisona
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Tabela 10. Charakterystyka liczbowa wskaźnika Mollisona 

 Próba testu Eurofit X 1 X 2 δ2  Wynik

Gibkość ciała 21,24 19,45 3,67 0,49

Wytrzymałość mm ramion 81,88 70,79 16,12 0,69

Wytrzymałość mm brzucha 19,45 20,2 3,44 -0,22

Szybkość 230,6 249,1 12,83 -1,44

Skoczność 148,1 144,445 5,82 0,63

Tapping 149,44 145,23 3,96 1,06
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