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Wstęp 

Tenis stołowy to jeden z trzech najpopularniejszych sportów na świecie. Mówi 

się, że jest to najlepszy sport dla rozwoju mózgu, koordynacji ciała i umysłu oraz 

utrzymania młodości na całe życie. Jest to sport na każdą pogodę, ponadto jest dostępny 

i względnie tani. Atrakcyjny dla oka ze względu na szybkość i dynamikę, dodatkowo jest 

to dyscyplina olimpijska i paraolimpijska (Grycan, 2017).  

 Według danych GUS (2006) tenis stołowy to jedna z najbardziej popularnych 

i lubianych dyscyplin w Polsce. Choć dominującym krajem są Chiny, gdzie jest to sport 

narodowy, na uwagę zasługują liczby, które przedstawiają poziom zainteresowania 

tenisem stołowym w Polsce (Grycan, 2017). 

 W 2006r. w Polsce było 12 298 osób, które ćwiczyły tenis stołowy. Pod koniec 

2017r. mieliśmy 10 556 osób z licencjami, w tym około 4 000 dzieci z roczników 

2000 i młodszych. Szacunkowo około 100 tysięcy osób rekreacyjnie uprawia tenis 

stołowy (Grycan, 2017). 

 Pandemia spowodowana wirusem Covid-19 drastycznie zmieniła nasze życie. 

Coraz to nowo wprowadzane obostrzenia sprawiły, że większość czasu musieliśmy 

spędzać w domu. Ta niekorzystna sytuacja znacząco wpłynęła na sprawność fizyczną nie 

tylko dorosłych, ale co najważniejsze, na dzieci i młodzieży. Komputery i telefony stały 

się głównym źródłem komunikacji. Wiadomo, do tej pory ich popularność stale rosła, ale 

w momencie „zamknięcia” w domu stały się głównym nośnikiem informacji. Zajęcia 

szkolne prowadzone online spowodowały, że dzieci i młodzież ponad połowę dnia 

spędzały przed ekranem, na fotelu lub kanapie, w mniej lub bardziej dogodnej pozycji 

dla kręgosłupa. Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii można było zobaczyć grupki 

spotykających się nastolatków czy dzieci bawiące się na placach zabaw. Jednak w raz z 

wprowadzaniem obostrzeń te grupki znikały z ulic, place zabaw i orliki pustoszały, 

 a ekran pochłaniał młodzież coraz bardziej.  

 Współczesna nauka dowiodła duże znaczenie aktywności ruchowej dla 

zachowania zdrowia i prawidłowego rozwoju człowieka. Ujawniła, że brak dostatecznej 

aktywności, szczególnie w młodym wieku, prowadzi do zaburzeń rozwojowych i może 

być przyczyną wielu schorzeń (Bielski, 2000). 
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 Bielski(2000) mówił, że mała aktywność ruchowa upośledza rozwój 

motoryczności i wydolności fizycznej. Raczek na podstawie badań stwierdził, 

że wydolność młodzieży jest cechą szczególnie zaniedbaną, a drugą w kolejności jest siła. 

 W dotychczasowych badaniach autorzy zgodnie dochodzą do wniosku, że właśnie 

aktywność fizyczna jest bezpośrednim czynnikiem wpływającym kształtująco na rozwój 

motoryczny i somatyczny człowieka. Optymalny jej poziom u dzieci i młodzieży to taki, 

który zabezpiecza potrzeby ruchowe i stymuluje rozwój ich organizmu, warunkując 

zdrowie (Kwieciński, 2011; za Kemper, 1999). 

 Wiele badań wskazuje na zależność pomiędzy warunkami szkół, liczbą godzin 

wychowania fizycznego, a poziomem sprawności motorycznej dzieci (Kwieciński, 

2011; za Demel, Skład, 1986; Osiński, 1991; Przewęda, 1987; Strzelczyk, 1995). 

 W obliczu zjawiska hipokinezji, które obserwuje się w populacji współczesnych 

Polaków, niezwykle ważne staje się śledzenie przemian zachodzących w środowisku 

życia w kontekście zagrożeń prawidłowego rozwoju ruchowego młodej populacji, czy 

też sprawnego funkcjonowania w okresie dorosłości (Kwieciński, 2011).  

W świetle przedstawionej literatury, postanowiono przeprowadzić badania 

mające na celu sprawdzenia poziomu sprawności fizycznej dzieci uczęszczających na 

zajęcia z tenisa stołowego w KTS „Wicher” Lisiec Wielki w ramach Programu  

,, Pingpongowe Marzenia” w połączeniu ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi na 

zajęcia. Klub uczestniczy w Programie od września 2020 r., a następnie w nowej edycji 

od stycznia 2021r.. 
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Rozdział 1. Charakterystyka podstawowych pojęć 

 W tym rozdziale scharakteryzowano najważniejsze pojęcia potrzebne do 

zrozumienia przedstawionego raportu. 

1.1 Sprawność fizyczna 

Aby rozpocząć rozważania na temat sprawności fizycznej, należy zacząć od 

wyjaśnienia podstawowych pojęć, które się z nią wiążą. Jest to bardzo szerokie 

zagadnienie i początkowo eksperci mieli trudność z przyjęciem odpowiedniej definicji. 

W 1968r komitet Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) po siedmiu odrzuconych 

próbach przyjął, że sprawność fizyczna to „zdolność do efektywnego wykonania pracy 

mięśniowej”. Wolański (1976) zaznaczał, że jest to kontrowersyjna definicja ale po 

głębszym zastanowieniu nie jest aż tak absurdalna. 

Pojęcie sprawności fizycznej jest różnie definiowane przez ekspertów. Dla 

jednych oznacza uprawianie jednej aktywności ruchowej, dla drugich umięśnioną 

sylwetkę i dobry stan zdrowia. Gilewicz (1964) definiował to pojęcie jako gotowość 

organizmu ludzkiego do podejmowania i rozwiązywania trudnych zadań ruchowych 

w różnych sytuacjach życiowych, wymagających siły, szybkości, gibkości, zwinności 

i wytrzymałości, jak również pewnych nabytych i ukształtowanych umiejętności 

i nawyków ruchowych opartych na odpowiednich uzdolnieniach ruchowych i stanie 

zdrowia.  

Chromiński (1987) uważał, że ta sama sprawność zależy od genetycznych 

właściwości człowieka takich jak: uzdolnienia ruchowe, konstytucja somatyczna, 

sprawność zmysłów, temperament oraz odpowiednie proporcje ciała. 

Natomiast Przewęda (1993) określał sprawność fizyczną jako określone 

możliwości wykonania różnorodnych form ruchu, wyznaczone poziomem rozwoju, cech 

motorycznych, morfologicznych, funkcji fizjologicznych i psychicznych. 

Według Osińskiego (1991) człowiek wysoce sprawny fizycznie to taki, który 

charakteryzuje się względnie dużym zasobem opanowanych ćwiczeń ruchowych, wysoką 

wydolnością układu krążenia, oddychania, wydzielania i termoregulacji, pewnymi 

prawidłościami w budowie ciała oraz afirmującym fizyczną aktywność stylem życia 

(Osiński, 1991).  
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Dlatego dzisiaj, aby określić poziom sprawności fizycznej przeprowadzane są nie 

tylko próby sprawnościowe, ale także charakteryzuje się postawę ciała, jego skład, a 

nawet niektóre dyspozycje psychiczne.  

Mówiąc o sprawności fizycznej nie sposób nie zwrócić uwagi na zdolności 

motoryczne. „Określają one potencjalne możliwości ruchowe danego osobnika, który bez 

posługiwania się techniką ruchu potrafi w każdej chwili wykazać się takim poziomem 

siły, szybkości, wytrzymałości i zwinności, na jaki go stać” (Migasiewicz, 2006). 

 Zdolności motoryczne są ze sobą powiązane, ale ich rozwój nie jest równoległy 

i charakteryzuje się innym tempem rozwoju. W odróżnieniu od cech somatycznych 

występują stale i niezmiennie, a biorąc pod uwagę ich uwarunkowania funkcjonalne            

i strukturalne można je podzielić na dwie grupy: 

1. zdolności kondycyjne , 

2. zdolności koordynacyjne.` 

Do zdolności kondycyjnych zalicza się przede wszystkim zdolność do 

pokonywania oporów zewnętrznych (siłę), wytrzymałość (możliwość pokonywania 

oporu w jednostkach czasu) i szybkość (zdolność do wykonywania ruchów 

w minimalnych dla danych warunków odcinkach czasu). 

Natomiast zdolności koordynacyjne takie jak: zdolność do szybkich zmian, 

zdolność uczenia się nowych czynności ruchowych pozwalają ujawnić się tym 

potencjalnym możliwościom w danym działaniu w sporcie. 

Tak więc sprawność fizyczna jest złożoną właściwością organizmu człowieka na 

którą składają się  nie tylko zdolności motoryczne ( siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość 

i koordynacja), ale także predyspozycje i funkcje ustroju, prawidłowości w budowie ciała, 

a także podejmowana aktywność fizyczna. Zależna jest od wieku, płci, stanu zdrowia, 

uzdolnień i umiejętności ale także od sprawności, wydolności narządów, trybu życia, siły 

woli czy motywacji. 

Zdolności motoryczne  

Siła mięśniowa  

 Siła mięśniowa to zdolność do pokonywania oporów zewnętrznych lub 

przeciwstawiania się im kosztem wysiłku mięśniowego (Sozański, 1999). 
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Wytrzymałość 

Zdolność do kontynuowania długotrwałej pracy o wymaganej intensywności, bez 

obniżenia efektywności działań i przy zachowaniu podwyższonej odporności na 

zmęczenie (Sozański, 1999). 

Koordynacja ruchowa 

Określa zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów, 

przestawienia się z jednych zadań ruchowych na inne, jak również rozwiązywanie 

nowych, nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji ruchowych. Mieści się tu również 

umiejętność szybkiego uczenia się ruchu. Jest to zdolność sterująca ruchami, przez nią 

uzewnętrzniają się także inne zdolności (Sozański, 1999). 

Szybkość 

Zdolność do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków 

odcinkach czasu. Ocena ta przejawia się poprzez trzy składowe: czas reakcji, czas ruchu 

prostego oraz częstotliwość ruchów cyklicznych (Sozański, 1999). 

1.2 Rozwój fizyczny człowieka (ontogeneza, a rozwój motoryczny) 

 Przewęda (1973) definiuje rozwój fizyczny jako przemiany, które doprowadzają 

do ukształtowania z prostej konstrukcji komórkowej tak złożonego, tak precyzyjnego 

i doskonałego tworu, jakim jest organizm dorosłego człowieka. Zjawisko to polega na 

rośnięciu, różnicowaniu się komórek i tkanek doprowadzając do samodzielności 

osobniczej oraz dojrzałości.  

 Całe życie tradycyjnie dzieli się na okres prenatalny (przed urodzeniem) oraz 

postnatalny, który obejmuje całe życie człowieka od urodzenia do śmierci. W czasie życia 

dochodzi w naszym ciele do różnych zmian, dlatego można odnosić do tego pojęcia 

rozwój somatyczny i motoryczny. 

 Rozwojem fizycznym nazywamy więc dynamiczny łańcuch zmian, który 

prowadzi od bezradności noworodka do doskonałości człowieka dorosłego. Podążając 

przez wszystkie etapy możemy stwierdzić, że w każdym z nich jesteśmy inni. Najbardziej 

widocznymi zmianami w procesie rozwoju fizycznego są wzrastanie, różnicowanie 

i dojrzewanie organizmu. 



8 
 

 Wzrastanie polega na zmianach ilościowych, na zwiększeniu się wymiarów 

i masy ciała, co powoduje, że osobnik, w każdym etapie rozwoju staje się coraz bardziej 

dorosły (Przewęda, 1973). 

 Różnicowanie decyduje o odrębności organizmu dziecka w poszczególnych 

okresach ontogenezy. Na to zjawisko składają się zmiany w komórkach i strukturze 

tkanek (Przewęda, 1973). 

 Natomiast pod pojęciem dojrzewanie rozumie się doskonalenie funkcji 

poszczególnych narządów i układów, ich specjalizację i koordynację z innymi układami. 

Bardzo często to zjawisko uważa się za najważniejszy aspekt rozwoju fizycznego 

(Przewęda, 1973). 

 Rozwój fizyczny zależy od dwóch czynników: od czynników wrodzonych i od 

czynników środowiska otaczającego. Przebieg rozwoju i jego poziom stanowi 

wypadkową tych dwóch przyczyn. 

 Czynniki wrodzone to te, które dziedziczymy po rodzicach i to one wyznaczają 

rozwój osobniczy. Natomiast czynniki środowiskowe związane są z wpływem w ciągu 

życia łonowego czynników związanych z genami matki, przemianą materii środowiska 

wewnętrznego matki i płodu itp. Tryb życia również ma duży wpływ na rozwój. 

 Choć tempo przemian człowieka jest zróżnicowane i mocno indywidualne, 

wyróżniono okresy rozwojowe, które odnoszą się do całej populacji. I tak wymieniono 

okresy: noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, szkolny, 

dojrzewania, dorosłości i starości. Jednak na potrzeby tej pracy opiszę tylko okres szkolny 

i dojrzewania, ponieważ odnoszą się one do badanej grupy. 

 Wiek szkolny zaczyna się w 7 roku życia i trwa do pierwszych objawów 

dojrzewania płciowego. Dzieci w tym wieku idą do szkoły i zaczynają adaptować się do 

warunków w niej panujących. Muszą się przyzwyczaić do regularnego chodzenia na 

zajęcia oraz do wykonywania poleceń w określonym czasie. We wcześniejszym etapie 

nic nie było narzucone, a zabawa stanowiła zdecydowaną większość dnia. Dzieci w tym 

wieku są bardzo ruchliwe. Cechą charakterystyczną tego okresu jest „głód” ruchu, 

dlatego w tym wieku tak trudno się skupić na jednej czynności.  

 Poziom rozwoju motorycznego dzieci można przedstawić w następujący sposób: 

- dzieci szybko usprawniają ruchy manualne, opanowują prace ręczne, 
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- następuje doskonalenie ruchów lokomocyjnych i sportowych; w pełni opanowany bieg, 

chętnie stosowany ze zmianą tempa i kierunku; różnicowanie umiejętności rzutu; 

rozwijają skoki i wspinanie, 

- po 7 roku są ciekawe efektów wykonywanych czynności, rozumieją zadania ruchowe 

i widoczne są coraz lepsze rezultaty. 

W wieku 9 lat obserwuje się przystosowanie motoryczne do warunków szkolnych. 

Świadome ruchy wymagające precyzji czy zdolność do większej koncentracji to tylko 

niektóre przejawy. Wszystko to związane jest z nadchodzącym etapem tzw. dziecka 

doskonałego i łatwym uczeniem się ruchów. 

W wieku 11 lat zaczynamy dostrzegać celowość i ekonomiczność ruchów oraz 

ich świadomość, uporządkowanie i rozumienie. To właśnie w tym wieku dzieci 

najbardziej nas zaskakują, ponieważ potrafią świetnie pływać, jeździć na łyżwach, ale 

także osiągają wysoki poziom w pracach ręcznych. W tym okresie możemy zauważyć 

wysoki poziom cech motorycznych, głównie zwinności. Wzrasta szybkość i moc. 

Natomiast wytrzymałość i siła rozwijają się nieco później. Sprawność mechanizmów 

koordynacyjnych sprawia, że dzieci w tym wieku mają łatwość w przyswajaniu nowych 

ruchów. Opanowane ruchy charakteryzują się m.in. wysoką techniką, płynnością, 

dokładnością, rytmem czy harmonią. Dzieci czerpią wzorce ruchowe z najbliższego 

otoczenia rodziny, rówieśników czy ze świata sportu. Często w tym wieku wybierają 

rodzaj sportu, w który się angażują.  

Okres „pełni dzieciństwa” jest jakby mobilizacją ciała do zbliżającego się okresu 

pokwitania, w którym nastąpi pewne zachwianie cech motorycznych. Warto podjąć 

w tym czasie uprawianie jakiegoś sportu, gdyż z obserwacji wynika, że dzieci 

uprawiające systematyczne ćwiczenia nie przechodzą w okresie skoku pokwitaniowego 

większych zaburzeń. 

Następnym okresem jest już wspomniany okres pokwitania/ dojrzewania. To tutaj 

zaczynają być mocno widoczne różnice pomiędzy chłopcami a dziewczętami 

szczególnie:  w zainteresowaniach różnymi sportami (np. dziewczęta wolą gimnastykę 

artystyczną czy siatkówkę, a chłopcy piłkę nożną), w odmiennym sposobie wykonywania 

ruchów (dziewczęta wykonują je płynniej i mają większe poczucie rytmu) oraz poziomie 

cech motorycznych (Przewęda, 1973). 
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Jest to okres, w którym zanika harmonia ruchów, płynność i doskonałość, która 

była widoczna w poprzednim okresie ze względu na to, że pojawiają się nowe 

biomechaniczne warunki pracy układu takie jak: dłuższe kończyny czy wyżej położony 

środek ciężkości. W tym wieku dzieci nie chcą podejmować aktywności fizycznej, 

ponieważ boją się ośmieszenia, gdyż nie panują nad „nowym” ciałem.  

Jeśli spojrzeć na cechy motoryczne, wyraźne jest obniżenie wzrostu zwinności 

natomiast wzrasta siła. Jest to okres przejściowy i im bliżej końca okresu tym 

motoryczność osiąga wyższy poziom. Ekonomiczność ruchów, rozwój siły to najbardziej 

widoczne cechy w tym okresie. W tym wieku kończy się rozwój ruchowy dziewcząt 

(chyba, że trenują), a poziom motoryki chłopców ciągle rośnie. 

1.3 Charakterystyka dyscypliny sportu- tenis stołowy 

W tym rozdziale znajduje się  bardzo krótka charakterystyka tenisa stołowego. 

Zostały zebrane najważniejsze i tylko podstawowe informacje takie jak: rozmiar stołu, 

piłeczki, rodzaje okładzin i tym podobne. Głównym źródłem informacji do napisania tego 

rozdziału były pozycje i opracowania trenera Jerzego Grycana. 

Charakterystyka tenisa stołowego 

Tenis stołowy to dyscyplina, która jest odpowiednia dla każdego i można go 

uprawiać przez całe życie. Jest to gra rakietowa, indywidualna, dla każdego w wieku od 

5 do 100 lat. Doskonale rozwija psychofizycznie zarówno dzieci jak i osoby dorosłe czy 

w podeszłym wieku. Dodatkowym atutem jest to, że jest to sport olimpijski 

i paraolimpijski, wiec uprawiać go mogą zarówno kobiety i mężczyźni pełno 

i niepełnosprawni.  

 Tenis stołowy rozwija inteligencję fizyczną, szybkość, moc, antycypację, 

koordynację i co najważniejsze wytrzymałość i powiązaną z nią wydolność.  

 Wymienione wyżej zdolności są na wysokim poziomie, ponieważ podczas gry po 

mocnym uderzeniu piłeczka osiąga prędkość około 200 km/h i musi być odebrana na 

przestrzeni 2-6 metrów. Dodatkowo czas między uderzeniami to około 0,3 do 

0,5 sekundy. Dlatego tak ważna w tym sporcie jest m.in. antycypacja, szybkość 

i zwinność.  
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 Ważna jest również precyzja ruchu, która przejawia się we wszystkich zagraniach, 

które wykonuje zawodnik. Tenis stołowy jest dyscypliną, która charakteryzuje się dużą 

ilością rotacji, a piłeczka może obracać się nawet 150 razy na sekundę. 

 Sport ten wymaga dużej inteligencji i odporności psychicznej. Ciągłe zmiany 

sytuacji, rezultatu, sposobu gry przeciwnika, emocje czy doping publiczności wpływają 

na zawodnika. Konieczne jest więc zachowanie „zimnej krwi”, opanowanie 

i koncentracja na najwyższym poziomie, gdyż jeden mały błąd, chwila nieuwagi mogą 

pociągnąć za sobą kolejne błędy i w mgnieniu oka przegrywa się seta lub traci ważne 

punkty.  

Pozycja wyjściowa i podstawowe uderzenia 

Podczas gry zawodnicy przyjmują tak zwaną pozycje wyjściową, która 

charakteryzuje się rozstawionymi nogami na szerokość ramion, lekko ugiętymi kolanami, 

tułowiem pochylonym w przód i ręką z rakietką zgiętą w łokciu pod kątem 90’. Taka 

postawa umożliwia szybką reakcję i przyjęcie pozycji do poszczególnych uderzeń.  

Do podstawowych uderzeń zalicza się przede wszystkim zagranie forhrndem 

i bekhendem, które można podzielić na: atak bez rotacji, atak z rotacją- topspin, blok, 

podcięcie, przebicie, serwis, odbiór serwisu oraz flip. 

 Stół i piłeczka 

 Gra toczy się na prostokątnym stole o wymiarach 2,74m na 1,53m. Stół powinien 

znajdować się nad podłożem około 76cm. Na środku stołu znajduję się siatka, której 

wysokość to 15,25cm. Gra się piłeczką białą lub pomarańczową o średnicy 40mm i wadze 

2,7 gram.  

 Rakietka i okładziny 

 Każdy zawodnik posiada własną rakietkę o płaskiej powierzchni, która składa się 

z deski i dwóch naklejonych na nią okładzin, dozwolonych przepisami. Dobór rakietki to 

sprawa indywidualna każdego zawodnika, często początkujący grają deską 

o niewłaściwych parametrach w stosunku do sposobu ich gry. 

 Istnieją różne rodzaje deski: szybka lub wolna, lekka lub ciężka, twarda 

lub elastyczna, może mieć różny uchwyt, różną ilość warstw, między warstwami może 

mieć przekładki karbonowe lub z innego materiału (Hudetz, 2000) 
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 We współczesnym tenisie stołowym istnieje pięć podstawowych rodzajów 

okładzin, a każda z nich ma specyficzne, podstawowe parametry, które decydują o jej 

przeznaczeniu. Podstawowe rodzaje okładzin to: czopy bez podkładu, okładziny gładkie, 

czopy krótkie, anti-spin i czopy długie. (Hudetz, 2000) 

 Producenci sprzętu do tenisa stołowego podają trzy podstawowe parametry 

rakietek: przyczepność, szybkość i możliwość kontroli piłki. Zazwyczaj podawane są 

w skali od 0 do 10 lub od 0 do 100. Na początkowym etapie gra się zazwyczaj 

okładzinami gładkimi natomiast z czasem, przy pomocy trenera dobierane są okładziny 

odpowiednie do stylu gry zawodnika. 

 Kształt i wielkość deski nie są regulowane przepisami, ale ich powierzchnia to 

zazwyczaj 16-18 cm długości i 15-16 cm szerokości. Ciężar (bez okładziny) waha się 

pomiędzy 70 a 95 gramów, a ilość warstw od 3 do 9. 

Mecz  

Mecz toczy się w 3 lub 4 setach (zależnie od rangi turnieju) do 11 punktów, chyba 

że zawodnicy zdobędą po 10, wtedy wygrywa ten kto zdobędzie dwu punktową 

przewagę. Podanie (wprowadzenie do gry piłeczki) wykonuje się podrzucając piłeczkę 

z otwartej dłoni i uderza rakietką w taki sposób, aby najpierw odbiła się po stronie 

podającego, a następnie przeciwnika. W przypadku gdy zagrywana piłeczka dotknie 

siatki przy podaniu, odgwizdywany jest net i następuje powtórzenie podania. Po każdych 

2 punktach następuje zmiana podającego. W przypadku gry na przewagi zmiana 

następuje po każdym punkcie.  

Trening 

 Aby osiągnąć wysoki poziom i sukces w każdej dyscyplinie potrzebny jest 

trening, który składa się z treningu przede wszystkim techniki i taktyki, ale także 

sprawności fizycznej oraz psychiki zawodnika. Nie inaczej jest w tenisie stołowym. 

Występują 4 etapy szkolenia: wszechstronne, ukierunkowane, specjalne i mistrzowskie. 

 Jerzy Grycan stworzył „Narodowy Program Rozwoju Tenisa Stołowego”, który 

ma na celu wdrożenie systemu szkolenia w polskim tenisie stołowym od podstaw. W tym 

celu stworzył „FUNdamenty”, które są programem szkoleniowym dla trenerów i dzieci.  

 Zadaniem przygotowania wszechstronnego (6- 8lat) jest zarażenie dzieci tenisem 

stołowym poprzez gry i zabawy. Na tym etapie występuje program „FUNdamenty 
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1”.W tym okresie dzieci poznają podstawowe umiejętności sportowe oraz podstawowe 

umiejętności gry. Najważniejsze jest rozwinięcie podstaw motorycznych i technicznych 

(chwytów, postawy, pracy nóg i podstawowych uderzeń). 

 Na etapie szkolenia ukierunkowanego (9-12 lat) zawodnik opanowuje 

wszechstronną technikę gry. W jego postępowaniach widać regularność i występuję 

wstępny rozwój silnych stron. Na tym etapie doskonali się atak szybki, topspinowy, 

podcięcie, blok, przebicie, podanie oraz odbiór serwisu. Rozwija się również sprawność 

fizyczną, a nacisk kładzie się przede wszystkim na koordynację, zwinność, szybkość nóg 

i siłę dynamiczną. 

 Kolejnym etapem jest szkolenie specjalne (13-16 lat), w którym zawodnik pracuje 

przede wszystkim nad rozwojem psychicznym, nad umiejętnością świadomej kontroli 

stanu optymalnej gotowości czy nad samodoskonaleniem i motywacją. Doskonali się 

silne strony wcześniej poznanej już techniki i taktyki, a w przygotowaniu fizycznym 

kładzie się nacisk na siłę dynamiczną, wytrzymałość tlenową, zwinność oraz szybkość. 

 Ostatnim etapem szkolenia jest szkolenie mistrzowskie (17-20 lat), którego 

zadaniem jest rozwinięcie u zawodnika umiejętności dostosowania się do różnych 

sytuacji, stylów i warunków oraz taktyk do przeciwników z czołówki Europy i świata. 

Doskonali się silne i słabe strony techniki wg planu indywidualnego. W przygotowaniu 

fizycznym kładzie się nacisk na rozwój wszechstronny i specjalny z akcentem na siłę, 

szybkość specjalną, wytrzymałość oraz zręczność (Grycan, 2007). 

1.4 Cel opracowania i pytania badawcze 

 Celem opracowania jest określenie poziomu rozwoju motorycznego  

i somatycznego dzieci uczęszczających na zajęcia tenisa stołowego w klubie KTS 

„Wicher” Lisiec Wielki. 

 Nawiązując do celu pracy, sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Jak kształtuje się stan rozwoju cech somatycznych badanych dzieci? 

2. Jak kształtuje się rozwój motoryczny badanych dzieci? 

3. Czy występują różnice w rozwoju somatycznym w funkcji wieku? 

4. Czy występują różnice w rozwoju motorycznym badanych dzieci w funkcji 

wieku? 



14 
 

1.5 Charakterystyka badanego środowiska 

 W badaniach wzięły udział dzieci z czterech grup treningowych uczęszczających 

na zajęcia tenisa stołowego w klubie KTS „Wicher” Lisiec Wielki w tym dzieci objęte 

programem ,, Pingpongowe Marzenia”. 

 KTS „Wicher” Lisiec Wielki to klub, który powstał 15.05.2020 roku z inicjatywy 

prezesa, dra Janusza Kwiecińskiego. Mimo swojej krótkiej historii w klubie 

zarejestrowanych jest 68 zawodników. Wśród nich możemy znaleźć nie tylko dzieci 

i młodzież z powiatu konińskiego, ale także dorosłych mężczyzn oraz kobiety.  

 Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej w miejscowości Lisiec Wielki. Obecnie 

w klubie są 4 grupy treningowe dzieci, które prowadzone są przez osobnych trenerów. 

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, a ich czas to 2 godziny i 15 minut. Zajęcia 

prowadzone są w oparciu o program Jerzego Grycana „Plan szkolenia w sporcie: tenis 

stołowy”, który został opracowany w 2017 roku, a także własny program szkolenia              

i program ,,Pingpongowe Marzenia” 

 W klubie pracuje wykwalifikowana kadra trenerów. Obecnie jest ich pięcioro. 

 Celem klubu jest popularyzacja tenisa stołowego na terenie powiatu konińskiego 

oraz promocja dyscypliny szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Klub stara się wyszkolić 

jak najlepszych zawodników, którzy będą osiągać sukcesy sportowe w młodzieżowych 

i seniorskich rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych nie tylko w Polsce, ale także 

za granicą. Nadrzędnym celem jest jednak kształtowanie pozytywnych cech osobowości 

i charakteru osób biorących udział w zajęciach, a także szkolenie dzieci i młodzieży. 

 Od niedawna Klub bierze udział w programie Pingpongowe Marzenia, który jest 

organizowany przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Program został stworzony przez 

Jerzego Grycana i kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jest także elementem 

„Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Zawodnicy klubu biorą udział w 

wielu turniejach i mimo krótkiej historii mają już pewne sukcesy. Juniorzy „Wichra” 

zostali najlepszą drużyną Mistrzostw Wielkopolski Juniorek i Juniorów, również w 

kategorii Młodziczek i Młodzików chłopcy zdobyli złoty medal. Indywidualnie odnoszą 

sukcesy w każdej kategorii wiekowej. Seniorzy biorą udział w rozgrywkach 3 ligi. 
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Rozdział 2. Materiał i metody badawcze 

 W tym rozdziale przedstawiono materiał badawczy i opis przeprowadzonych 

prób. Badania podzielone były na dwie części. Pierwsza polegała na pomiarze cech 

somatycznych oraz obliczeniu wskaźnika BMI. W drugiej części zostały zmierzone 

zdolności motoryczne w oparciu o próby zawarte w „Narodowym Programie Rozwoju 

Tenisa Stołowego 2018-33”. 

2.1 Materiał badawczy 

 W badaniach wzięło udział 46 dzieci uczęszczających na zajęcia tenisa stołowego 

w klubie KTS „Wicher” Lisiec Wielki w tym 18 dzieci biorących udział w Programie 

,,Pingpongowe Marzenia”. Badania zostały przeprowadzone w 4 grupach treningowych 

w przedziale wiekowym od 7 do 13 lat. Wiek każdego dziecka obliczono z dokładnością 

do 0,01 roku życia, a następnie zaliczono go do odpowiedniego przedziału. Kierowano 

się przy tym zasadą, że do grupy 7-latków zaliczano badanych mieszczących się w 

przedziale 6,50 do 7,49 lat. Podobnie w przypadku pozostałych kategorii wiekowych 

(Kwieciński, 2011).  

 Badania zostały przeprowadzone podczas treningów, w hali sportowej w Liścu 

Wielkim, gdzie znajduje się siedziba klubu. 

2.2 Metody badań 

 Zgodnie z założeniem badania składały się z dwóch części: 

a) pomiarów cech somatycznych; 

b) pomiarów zdolności motorycznych; 

Metody pomiaru cech somatycznych 

 Pomiaru cech somatycznych wysokości i masy ciała dokonano w następujący 

sposób:  

Wysokość ciała (B-v) mierzono antropometrem przy ustawieniu badanego 

w pozycji stojącej, wyprostowanej, kończyny górne opuszczone wzdłuż tułowia, 

kończyny dolne zwarte piętami przy stopach lekko rozstawionych; głowa ustawiona 

w płaszczyźnie frankfurckiej. Przy takim ustawieniu wysokość ciała jest wyznaczona 
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odległością punktu vertex (v) od podstawy, na której stoi badany (basis- B) (Kwieciński 

2011; za Drozdowski 1998). 

Masę ciała mierzono za pomocą wagi elektronicznej, a przybliżony błąd wynosił 

100g (Kwieciński, 2011). 

Wyliczono również wskaźnik wagowo- wzrostowy BMI: 

Wskaźnik BMI= masa ciała (kg)/ wysokość ciała (m)2 (Kwieciński, 2011; 

za Drozdowski, 1998). 

Metody pomiaru zdolności motorycznych 

Próba mocy- skok w dal z miejsca (cm) 

 Badany ustawia się w miejscu oznaczonym linią (na progu), stopy równolegle do 

siebie, ugięcie nóg w kolanach- zamach rąk do tyłu- skok z mocnym wymachem rąk do 

przodu z odbicia obunóż. Odległość mierzy się od linii (progu) do tylnej krawędzi pięty 

(śladu) w centymetrach (Talaga, 2004). 

Próba siły- siła dynamiczna mięśni brzucha 60s (ilość) 

 W leżeniu na plecach nogi ugięte w kolanach pod kątem 90’, stopy rozstawione 

około 30 cm od siebie zahaczone o szczebelek drabinki, ręce splecione za głową. Na 

sygnał badany wykonuje siad, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia 

tak, by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem i znowu wykonuje siad bez 

odpychania się łokciami od materaca. Mierzy się liczbę poprawnie wykonanych siadów 

w czasie 60s (Talaga, 2004). 

Próba siły- rzut piłką lekarską 2kg (cm) 

 Postawa w małym rozkroku, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka 

trzymana oburącz- zamach ze skłonem tułowia do tyłu, nogi ugięte w kolanach- rzut piłką 

z miejsca zza głowy, na odległość (Talaga, 2004). 

Próba szybkości- bieg na 30m (s) 

Pomiar został wykonany na bieżni przy hali sportowej. Badani na sygnał, ze startu 

wysokiego z oznaczonego miejsca przebiegają sprintem dystans 30m. Ocenę stanowi 

czas biegu na określonym dystansie, mierzony z dokładnością do 0,1s (Talaga, 2004). 
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Praca nóg 1m przez 15s (ilość) 

 Na parkiecie zaznaczono odcinek o długości 1 metra. Zadaniem badanych jest 

wykonanie jak największej ilości przeskoków w czasie 15 sekund. Sposób pokonania 

odległości jest dowolny, ważne aby za każdym razem przeskakiwać za wyznaczoną linię. 

Próba zwinności- bieg zygzakiem 3mx5m (s) 

Na hali oznaczamy chorągiewkami prostokąt o wymiarach 5x3m. /na sygnał 

gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie „gotów”. Bieg sprintem drogą B-E-C-

D-E-A (rys. 1) omijając chorągiewki (bez dotknięcia). Bieg wykonujemy jeden raz. 

Wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany (Talaga, 2004). 

 

Rys. 1 Bieg zygzakiem 

Źródło: (Talaga, 2004) 

Próba gibkości- skłon tułowia w przód (cm) 

 Ze stania o nogach złączonych na ławeczce głęboki skłon tułowia w przód 

z zaznaczeniem palcami rąk zasięgu ćwiczenia na podziałce (Talaga, 2004). 

Próba wytrzymałości- przysiady z rzutem nóg w tył (ilość powtórzeń)  

 Badani wykonują przysiady z wyrzutem nóg do podporu w czasie 60s. 

Na komendę „ćwicz” z postawy stojąc- przysiad podparty- energiczny wyrzut nóg w tył, 

tak aby udo i podudzie tworzyły linię prostą i aby biodra znajdowały się w linii prostej 

łączącej pięty z karkiem lub poniżej niej- powrót do przysiadu podpartego, po czym 
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szybkie przejście do postawy z klaśnięciem w dłonie nad głową. Liczymy liczbę 

wykonanych powtórzeń w czasie 60s. Cała próba powoduje zadłużenie tlenowe, mierzy 

wytrzymałość ogólną (Talaga, 2004). 

2.3 Metody opracowania statystycznego 

 Do przedstawienia wyników badań wykorzystano średnie wartości (�̅�), 

odchylenie standardowe (s) oraz wartości minimalne i maksymalne. Poniżej 

przedstawiono wzory, dzięki którym otrzymano wymienione wartości: 

1. Średnia arytmetyczna (�̅�)- jako suma wartości uzyskanych prób podzielona przez 

liczbę badanych (Kornacki, Mielniczuk, 2001). 

 

𝒙 =
∑ 𝒙𝟏
𝒏
𝒊 𝟏

𝒏
=
𝒙𝟏 +⋯+ 𝒙𝒏

𝒏
 

x1, xn- wartości prób uzyskane przez badanych, 

n- ilość badanych osób. 

2. Odchylenie standardowe (s)- obliczane za pomocą wartości średniej 

arytmetycznej próby dla badanych. Inaczej pierwiastek kwadratowy wariancji. 

Jest to klasyczna miara zmienności rozkładu (Kornacki, Mielniczuk, 2001): 

 

𝑆 =
∑(𝑥 − �̅�)

𝑛
 

s- wartość odchylenia standardowego, 

x1- wartość próby, 

𝒙- wartość średniej arytmetycznej, 

n- ilość badanych osób. 
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Rozdział 3. Wyniki i analiza badań 

 Rozdział ten poświęcony jest wynikom i analizie przeprowadzonych badań cech 

somatycznych i wyniki prób zdolności motorycznych. Otrzymane rezultaty zostały 

przedstawione w 11 tabelach oraz 11 rycinach. W tabelach od 1 do 11 przedstawione są 

wartości liczbowe średniej arytmetycznej, minimum- maksimum oraz odchylenie 

standardowe. 

3.1 Cechy somatyczne badanych  

 W tabeli 1 i rysunku 2 przedstawiono wyniki masy ciała badanych zawodników. 

Tabela 1. Charakterystyka liczbowa wyników masy ciała badanych 

 n min max  s 

7lat 5 20,50 24,00 22,40 1,29 

8 lat 6 25,70 48,00 33,05 8,06 

9lat 9 28,00 53,70 36,52 8,12 

10lat 9 28,50 57,00 43,32 9,33 

11 lat 4 37,00 78,10 54,10 18,48 

12lat 7 32,50 64,00 43,89 10,28 

13lat 6 43,00 58,00 50,68 7,00 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 2. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym masy ciała 

Źródło: opracowanie własne 
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 Analizując wyniki masy ciała badanych wykazano, że masa ciała zmienia się wraz 

z wiekiem. Największe rozproszenie wyników widzimy w grupie 11 latków. W tej grupie 

średnia masa ciała wynosi �̅�= 54,10 kg. Najniższą średnią masa ciała obserwujemy 

w grupie 7 latków �̅�=22,40. Masa ciała wzrasta wraz z wiekiem. Największe odchylenie 

standardowe stwierdzono w grupie 11 latków s=18,48kg, co świadczyć może 

o największym rozproszeniu wyników w tej cesze, natomiast najmniejsze w grupie 

7 latków s=1,29kg.  

 Tabela 2 i rysunek 3 przedstawiają wysokość ciała badanych zawodników. 

Tabela 2. Charakterystyka liczbowa wyników badań wysokości ciała badanych 

 
n min max �̅� 

 
s 

7 lat 5 117,00 122,00 119,70 2,11 

8lat 6 126,50 139,00 133,42 5,02 

9lat 9 130,00 151,00 136,00 6,93 

10lat 9 134,00 154,00 141,67 7,81 

11lat 4 145,00 156,00 149,50 5,07 

12lat 7 142,00 160,00 153,14 7,76 

13lat 6 143,00 166,00 156,33 8,31 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 3. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym wysokości ciała badanych 

Źródło: opracowanie własne 
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 Analizując wyniki wysokości ciała badanych wykazano, że wysokość zmienia się 

wraz z wiekiem w równym tempie. Największe rozproszenie wyników widzimy w grupie 

13 latków. W tej grupie średnia wysokość ciała wynosi �̅�= 156,33cm. Najniższą średnią 

masa ciała obserwujemy w grupie 7 latków �̅�=119,70cm. Masa ciała wzrasta wraz 

z wiekiem. Największe odchylenie standardowe stwierdzono w grupie 13 latków s=8,31, 

co świadczyć może o największym rozproszeniu wyników w tej cesze, natomiast 

najmniejsze w grupie 7 latków s=2,11cm.   

Kolejna tabela i rysunek przedstawiają BMI (Body Mass Index) badanych zawodników. 

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa wyników badań BMI badanych 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat 5 14,78 16,53 15,63 0,75 

8lat 6 16,06 24,84 18,40 3,30 

9lat 9 14,92 23,55 19,58 2,75 

10lat 9 16,61 25,45 21,39 3,15 

11lat 4 17,60 32,09 23,85 6,48 

12lat 7 16,12 25,00 18,53 2,94 

13lat 6 18,86 22,66 20,66 1,33 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 4. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym BMI badanych 

Źródło: opracowanie własne 

 Analizując wyniki BMI badanych wykazano, że BMI zmienia się wraz z wiekiem. 

Największe rozproszenie wyników widzimy w grupie 11 latków. W tej grupie średnie 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

7lat 8lat 9lat 10lat 11lat 12lat 13lat

BMI



22 
 

BMI wynosi �̅�= 23,85. Najniższą średnią wartość BMI obserwujemy w grupie 7 latków 

�̅�=15,63. Największe odchylenie standardowe stwierdzono w grupie 11 latków s=6,48, 

co świadczyć może o największym rozproszeniu wyników w tej cesze, natomiast 

najmniejsze w grupie 7 latków s=0,75. 

3.2 Zdolności motoryczne badanych tenisistów stołowych 

 W tym podrozdziale poddano analizie wyniki badań prób zdolności 

motorycznych. Tabela nr 4 i rysunek nr 5 obrazują wyniki w teście skoczności za pomocą 

próby skoku w dal z miejsca. 

Tabela 4. Charakterystyka liczbowa wyników badań skoczności badanych 

 
n min max �̅� 

 
s 

7 lat 5 120,00 151,00 131,40 12,62 

8lat 6 105,00 150,00 125,50 15,08 

9lat 9 100,00 160,00 129,44 19,76 

10lat 9 100,00 140,00 122,11 14,77 

11lat 4 114,00 160,00 133,50 20,87 

12lat 7 130,00 185,00 144,57 20,85 

13lat 6 120,00 190,00 161,83 24,17 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 5. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym skoczności badanych 

Źródło: opracowanie własne 
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 Analizując wyniki skoku w dal badanych wykazano, że do 10 roku życia wyniki 

maleją, a następnie znów rosną. Największe rozproszenie wyników widzimy w grupie 

13 latków. W tej grupie średnia długość skoku wynosi �̅�= 161,83cm. Najniższą średnią 

długość skoku obserwujemy w grupie 10 latków �̅�=122,11cm, a najwyższą w grupie 

13 latków �̅�=161,83cm. Długość skoku zmienia się w różnych etapach życia. Największe 

odchylenie standardowe stwierdzono w grupie 13 latków s=24,17 cm, natomiast 

najmniejsze w grupie 7 latków s=12,62 cm.   

Tabela5  i rysunek nr 6 przedstawiają osiągnięcia w próbie siły dynamicznej 

mięśni brzucha. 

Tabela 5. Charakterystyka liczbowa wyników badań siły dynamicznej mięśni brzucha 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat 5 25 35 28,80 3,96 

8lat 6 27 47 35,67 7,69 

9lat 9 13 37 25,67 8,73 

10 lat 9 20 47 28,56 9,54 

11lat 4 22 38 32,00 7,12 

12lat 7 33 43 39,86 3,44 

13lat 6 34 46 40,50 5,09 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 6. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym w próbie siły dynamicznej mięśni brzucha 

Źródło: opracowanie własne 
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 Analizując wyniki siły mięśni brzucha badanych wykazano, że siła mięśni 

brzucha jest najsłabsza w wieku 9 lat. Największe rozproszenie wyników widzimy 

w grupie 10 latków. W tej grupie średnia ilość wykonanych powtórzeń wyniosła 

�̅�= 28,56. Najniższą średnią ilości wykonanych powtórzeń obserwujemy w grupie 

9 latków �̅�=25,67, a najwyższą w grupie 13 latków �̅�=40,50. Ilość powtórzeń zmienia się 

wraz z wiekiem i od 9 roku życia stale rośnie. Największe odchylenie standardowe 

stwierdzono w grupie 10 latków s=9,54, natomiast najmniejsze w grupie 12 latków 

s=3,44. 

 Kolejne wyniki zaprezentowano w tabeli 6 i na rysunku nr 7, są to osiągnięcia 

badanych w przeskokach przez 1m linię. 

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa wyników badań ilości skoków przez linię 1m 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat 5 25 30 27,80 2,17 

8lat 6 11 34 21,33 9,11 

9lat 9 22 36 26,78 4,44 

10lat 9 14 36 24,00 9,68 

11lat 4 11 37 28,25 12,04 

12lat 7 15 38 29,29 7,70 

13lat 6 21 46 34,67 10,56 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 7. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym przeskoków przez linię 1m w czasie 15s 

Źródło: opracowanie własne 
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 Analizując wyniki przeskoków przez linie badanych wykazano, że ilość 

przeskoków zmienia się zależnie od wieku. Największe rozproszenie wyników widzimy 

w grupie 11 latków. W tej grupie średnia ilość przeskoków wynosi �̅�= 28,25. Najniższą 

średnią ilości wykonanych przeskoków obserwujemy w grupie 8 latków �̅�=21,33, 

a najwyższą w grupie 13 latków �̅�=34,67. Największe odchylenie standardowe 

stwierdzono w grupie 11 latków s=12,04, co świadczyć może o największym 

rozproszeniu wyników w tej cesze, natomiast najmniejsze w grupie 7 latków s=2,17. 

 Kolejna scharakteryzowana cecha to siła zmierzona za pomocą próby rzutu piłką 

lekarską 2kg, zostało to przedstawione w tabeli 7 i na rysunku 8. 

Tabela 7. Charakterystyka liczbowa wyników badań siły 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat 5 150,00 280,00 204,00 47,58 

8lat 6 240,00 350,00 276,67 46,76 

9lat 9 240,00 400,00 292,22 50,19 

10 lat 9 250,00 370,00 307,78 41,77 

11lat 4 290,00 450,00 352,50 74,11 

12lat 7 280,00 500,00 398,57 79,46 

13lat 6 440,00 550,00 471,67 40,21 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 8. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym 

Źródło: opracowanie własne 
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Analizując wyniki rzutu piłką lekarską badanych wykazano, że siła rośnie wraz 

z wiekiem. Największe rozproszenie wyników widzimy w grupie 12 latków. W tej grupie 

średnia długość rzutu wyniosła �̅�= 398,57cm. Najniższą średnią długość rzutu 

obserwujemy w grupie 7 latków �̅�=204,00cm, a najwyższą w grupie 13 latków 

�̅�= 471,67cm. Długość rzutu stale rośnie. Największe odchylenie standardowe 

stwierdzono w grupie 12 latków s=79,46cm, natomiast najmniejsze w grupie 13 latków 

s=40,21cm. 

 Następnie scharakteryzowano próbę szybkości przeprowadzoną za pomocą biegu 

na dystansie 30m.  

Tabela 8. Charakterystyka liczbowa wyników badań szybkości 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat 5 6,15 6,47 6,26 0,13 

8lat 6 6,07 6,56 6,30 0,24 

9lat 9 5,75 7,69 6,64 0,67 

10 lat 9 5,75 7,31 6,58 0,44 

11lat 4 6,80 7,30 7,05 0,21 

12lat 7 5,94 7,60 6,92 0,66 

13lat 6 5,40 5,90 5,66 0,19 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 9. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym 

Źródło: opracowanie własne 
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Analizując wyniki biegu na 30m badanych wykazano, że czas biegu rośnie do 

12 roku życia po czym skraca się. Największe rozproszenie wyników widzimy w grupie 

9 latków. W tej grupie średnia długość rzutu wyniosła �̅�=0,67s. Najniższą średnią 

obserwujemy w grupie 13 latków �̅�=5,66, a najwyższą w grupie 11 latków �̅�= 7,05s. 

Największe odchylenie standardowe stwierdzono w grupie 9 latków s=0,67, natomiast 

najmniejsze w grupie 7 latków s=0,13s. 

 Tabela nr 9 i rysunek 10 przedstawiają charakterystykę próby zwinności, która 

została przeprowadzona za pomocą biegu zygzakiem. 

Tabela 9. Charakterystyka liczbowa wyników badań zwinności badanych 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat 5 8,20 8,50 8,35 0,12 

8lat 6 7,72 10,03 8,98 0,87 

9lat 9 7,25 9,65 8,64 0,78 

10lat 9 7,25 9,94 8,69 0,80 

11lat 4 7,32 11,25 9,02 1,66 

12lat 7 7,59 9,50 8,63 0,56 

13lat 6 7,28 8,08 7,69 0,28 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 10. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym zwinności badanych 

Źródło: opracowanie własne 
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wyników widzimy w grupie 11 latków. W tej grupie średnia długość rzutu wyniosła 

�̅�=9,07. Najniższą średnią obserwujemy w grupie 13 latków �̅�=7,69s, a najwyższą 

w grupie 11 latków �̅�=9,02s. Największe odchylenie standardowe stwierdzono w grupie 

11 latków s=1,66s, natomiast najmniejsze w grupie 7 latków s=0,12s. 

 Tabela 10 oraz rysunek 11 przedstawiają graficzne wyniki badań w zakresie próby 

określającej gibkość badanych. 

Tabela 10. Charakterystyka liczbowa wyników badań gibkości badanych 

 
n min max �̅� 

 
s 

7lat  5 0,00 9,00 4,00 3,87 

8lat 6 -16,00 8,00 -1,50 9,01 

9lat 9 -12,00 5,00 -3,44 6,39 

10lat 9 -12,00 0,00 -7,44 4,03 

11lat 4 -12,00 4,00 -6,25 7,14 

12lat 7 -12,00 6,00 1,29 6,02 

13lat 6 2,00 11,00 6,17 3,76 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 11. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym gibkości badanych 

Źródło: opracowanie własne 
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stwierdzono w grupie 8 latków s=9,01s, natomiast najmniejsze w grupie 13 latków 

s=3,76s. 

Ostatnia tabela 11 oraz rysunek 12 przedstawiają graficzne wyniki badań 

w zakresie próby określającej wytrzymałość badanych. 

Tabela 11. Charakterystyka liczbowa wyników badań wytrzymałości badanych 

 
n min max �̅� 

 
s 

7 lat 5 24 27 25,20 1,30 

8 lat 6 22 31 27,33 3,2 

9 lat 9 17 27 22,56 3,36 

10 lat 9 17 25 20,22 3,03 

11lat 4 20 25 22,00 2,45 

12 lat 7 19 29 24,00 4,00 

13 lat 6 23 35 28,83 5,12 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 12. Graficzny obraz wartości średnich arytmetycznych wraz z odchyleniem 

standardowym wytrzymałości badanych 

Źródło: opracowanie własne 
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a najwyższą w grupie 13 latków �̅�= 28,83. Największe odchylenie standardowe 

stwierdzono w grupie 12 latków s=4,00, natomiast najmniejsze w grupie 7 latków s=1,30. 
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 Podsumowanie i wnioski końcowe 

 Mając na uwadze cel opracowania dotyczący określenia sprawności fizycznej 

badanych dzieci można stwierdzić, że wyniki tenisistów z przeprowadzonych prób są 

zadowalające i pokrywają się z fazami rozwoju. 

 Rozwój somatyczny badanych kształtuje się następująco: masa ciała osiąga 

najwyższe wartości w wieku 11 lat. Może to być spowodowane aktualną pandemiczną 

sytuacją, gdzie dzieci dużo czasu spędzają w domu, zaniedbując aktywność fizyczną. 

W tej cesze występuje duże rozproszenie wyników w większości grup, co można 

przypisać wcześniej wymienionemu wnioskowi. 

 Wysokość ciała badanych rośnie wraz z wiekiem i nie obserwuje się znacznego 

rozproszenia wyników. Z analizy wyników badań wynika, że dzieci od 7 do 12 roku życia 

rosną średnio 2/3 cm, a pomiędzy 12 a 13 rokiem życia następuje wzrost o 6 cm.  

 Po obliczeniu wskaźnika BMI, który jest ilorazem masy i wysokości ciała, 

widzimy, że najwyższy wskaźnik jest u dzieci 11 letnich �̅�=23,85 kg. Pokrywa się to 

z analizą masy ciała.  

 Analizując wykonane przez badanych próby obserwujemy jak zmieniają się 

wyniki wraz ze wzrastaniem. Dobrą skocznością wykazały się dzieci w wieku lat 7. 

Średnia długość skoku wynosiła �̅�= 131,40 cm, podobnie jak u dzieci 11 letnich 

(�̅�= 133,50 cm) gdzie obserwuje się kolejny wzrost wyników. Podobnie kształtuje się 

wykres gibkości i wytrzymałości. Tam również obserwujemy spadek możliwości do 

10 roku życia, po czym następuje ich wzrost.  

 Kolejne zbieżności obserwuje się analizując rycinę biegu zygzakiem oraz biegu 

na 30m. Czas potrzebny na pokonanie odcinków rósł do 11 roku życia, po czym od 

12 skracał się.  

 Rezultaty obrazujące siłę mięśni brzucha pokazują, że najsilniejsza jest grupa 

13 latków, tam średnia wynosiła �̅� = 40,50, jednak 12 latkowie również posiadają 

wysoką średnią �̅� = 39,89. Różnica między najwyższymi wynikami wynosiła zaledwie 

3 powtórzenia. 

 W rzucie piłką lekarską obserwujemy coraz dłuższe rzuty wraz z wiekiem. 

Największą różnicę w średnich wynikach widać pomiędzy 7 (�̅�= 204,00 cm), a 8 rokiem 
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życia (�̅�= 276,67 cm) i 12 (�̅�= 398,57 cm), a 13 rokiem życia (�̅�= 471,67 cm), gdzie 

różnica w długości rzutu wynosi ponad 70cm. 

 Największe zróżnicowanie w ilości poszczególnych wyników badań 

zaobserwowano w próbie, w której zawodnicy musieli przeskakiwać przez linię o 

długości jednego metra. Mimo wysokich wyników w wieku 7 lat, w grupie 8 latków 

obserwujemy spadek, po czym kolejny wzrost oraz spadek ilości wykonanych powtórzeń. 

Takie wahania mogą wynikać z różnego pomysłu na pokonanie danego odcinka. W czasie 

15s najwięcej powtórzeń wykonał 13 latek (46), a najmniej 8 i 11 latek (11). 

 Wnioski: 

1. Z badań wynika, że najsprawniejszą grupą są 13 latkowie. W poszczególnych 

próbach widać, że w wieku 10/11 lat dzieci są mniej sprawne, choć występują 

pewne wyjątki jak np. w rzucie piłką lekarską gdzie najniższe wartości osiągała 

grupa 7 latków. 

2. Największe różnice dotyczące cech somatycznych obserwujemy w grupie 

11 latków, może to być spowodowane różnym czasem wchodzenia w okres 

pokwitania. 

3. Zaobserwowano w próbie gibkości duże rozproszenie wyników co świadczy           

o zróżnicowaniu uwarunkowań genetycznych, a proces wychowania fizycznego   

i szkoleniowego na tym etapie nie zniwelował jeszcze występujących 

dysproporcji.  

4. Mając na uwadze charakterystykę i zdrowotne aspekty uprawiania tenisa 

stołowego, dobrze byłoby wprowadzić większą ilość godzin  z tenisa stołowego 

do szkół na lekcjach wychowania fizycznego. Prawdopodobnie przyczyni się to 

nie tylko do rozwoju dzieci, ale także zwiększy popularność dyscypliny, a także 

zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Nasuwa się także pytanie, jak 

będzie się kształtowała sprawność fizyczna badanych dzieci w kolejnych 

badaniach, które zaplanowane są w kolejnym etapie szkolenia. Ciekawym wydaję 

się również, czy będą występowały różnice nie tylko w funkcji wieku badanych 

ale w podziale na dzieci objęte programem szkolenia i ich rówieśników nie 

uczęszczających na dodatkowe formy aktywności fizycznej. 
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