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Streszczenie 

 
Wprowadzenie. Specjaliści przyjmują sprawność fizyczną jako wykładnik zdrowia fizycznego. Jej definicja 

została ostatecznie ustalona jako zdolność do efektywnego wykonywania pracy mięśniowej. Do określenia 

sprawności fizycznej wykorzystuje się specjalnie opracowane próby wykazujące jej poziom. 

Materiał i metody badań. Badaniami objęto po 10 dziewczynek i chłopców w wieku 9-10 lat uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy. Dzieci w szkole realizowały  program z wychowania fizycznego w 

wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo z akcentem na kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. Ocenę 

rozwoju fizycznego przeprowadzono badając wysokość i masę ciała i na tej podstawie obliczono wskaźnik 

budowy somatycznej wg. Rohrera. Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano Eurofit. Celem badań było 

porównanie rozwoju fizycznego i motorycznego dziewcząt i chłopców w wieku 9-10 lat. 

Wyniki badań wykazały, że w pierwszej próbie polegającej na utrzymaniu postawy równoważnej na jednej 

nodze najlepszy wynik uzyskało siedem dziewcząt, które do zaliczenia testu potrzebowały tylko jednej próby. 

Natomiast jedna dziewczyna nie zaliczyła testu. 

Wnioski. Chłopcy w porównaniu z badanymi dziewczętami charakteryzują się większą wysokością i masą ciała. 

Większą smukłość ciała posiadają dziewczęta. Także dziewczęta osiągnęli lepszy średni wynik w sześciu na 

siedem przeprowadzonych próbach, natomiast chłopcy w próbie polegającej na zwisie o rękach ugiętych na 

drążku. Na podstawie wyników w badaniach prób, można stwierdzić, że  chłopcy w zdecydowanej większości 

uzyskali indywidualnie lepsze efekty. Wynik średni w poszczególnych próbach w grupie chłopców 

bezwzględnie obniżył jeden z badanych, który charakteryzował się szczególnie dużą masą ciała. 

 

Słowa kluczowe: rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, porównanie. 

 
Abstract 

Introduction. Specialists take physical fitness as an exponent of physical health. Its definition has been finally 

determined as the ability to effectively work the muscle. To determine the physical fitness uses specially 

designed trials showing her level. 

Material and methods. The study included 10 girls and boys aged 9-10 years attending primary school in 

Bydgoszcz. Children in school implemented a program of physical education in dimension three hours of 

instruction per week with a focus on shaping the overall physical fitness. The evaluation was conducted by 

examining the physical development of height and weight, and on this basis by somatic index construction. 

Rohrer. To assess physical fitness Eurofit used. The aim of the study was to compare the physical and motor 

development of girls and boys aged 9-10 years. 

The results showed that in the first attempt of maintaining posture equivalent to one leg the best result obtained 

seven girls who have to pass the test need only one attempt. In contrast, one girl had not passed the test. 

Conclusion. Boys compared with those girls have a higher height and weight. Greater slenderness of the body 

are girls. Also, girls achieved better average score in six out of seven performance tests, and boys in the trial 

involving the overhang of the hands bent on the stick. Based on the results of research trials, we can conclude 

that in the vast majority of boys achieved better results individually. The average score in each of these studies in 

a group of boys absolutely fell one of the respondents, which was characterized by a particularly high body 

weight. 

 

Keywords: physical development, physical fitness, comparison. 
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Wprowadzenie 

       Już od najmłodszych lat powinno się pielęgnować zdrowie, by jak najdłużej się nim 

cieszyć. Należy nie tylko prawidłowo się odżywiać, ale przede wszystkim być aktywnym 

fizycznie. Zarówno dobór jak i intensywność ćwiczeń fizycznych powinien sprawiać 

przyjemność, a nie spełniać rolę obowiązku przyczyniającego się do poprawy stanu zdrowia 

[1].  

       Zdrowie wg. Definicji WHO to pełny dobrostan fizyczny, umysłowy i socjalny, a nie 

tylko brak stanu chorobowego lub upośledzenia [2]. 

       Za niewystarczającą aktywność do prawidłowego funkcjonowania organizmu uznajemy 

cały wachlarz czynności min. związanych z podstawowymi czynnościami dnia (czynności 

domowe). Niedobór ruchu skutkować może np. chorobami układu krążenia, miażdżycą, 

cukrzycą [3]. 

       W celu przeciwdziałania tym negatywnych skutkom należy odpowiedzialnie promować 

korzyści wynikające z aktywności ruchowej. Popularyzacja tej działalności dotyczy w 

szczególności dzieci i młodzież.  

      Specjaliści przyjmują  sprawność fizyczną jako wykładnik zdrowia fizycznego [4, 5]. Jej 

definicja została ostatecznie ustalona jako zdolność do efektywnego wykonywania pracy 

mięśniowej [6]. Do określenia sprawności fizycznej wykorzystuje się specjalnie opracowane 

próby wykazujące jej poziom. 

       Celem badań było porównanie rozwoju fizycznego i motorycznego dziewcząt i 

chłopców w wieku 9-10 lat. 

       Materiał i metody. Badaniami objęto po 10 dziewczynek i chłopców w wieku 9-10 lat 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy. Dzieci w szkole realizowały  

program z wychowania fizycznego w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo z akcentem 

na kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.  
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       Ocenę rozwoju fizycznego przeprowadzono badając wysokość i masę ciała i na tej 

podstawie obliczono wskaźnik budowy somatycznej wg. Rohrera określony stosunkiem masy 

ciała do jego wysokości. Klasyfikacja tego wskaźnika informuje o stopniu smukłości [7]. - 

 3cm)  wciala (

100gramach x   wciala 

wysokośy

masa

 

       Wysokość ciała mierzono antropometrem, natomiast masę ciała wagą lekarską. 

       Sprawność fizyczną mierzono na podstawie testu Eurofit. Przeprowadzono następujące 

próby: 

- postawa równoważna na jednej nodze (s), 

- skłon w siadzie (cm), 

- zwis o ramionach ugiętych (s), 

- skok w dal z miejsca (cm), 

- siady z leżenia (liczba), 

- bieg wahadłowy 10x 5 m (s), 

- stukanie w krążki (tapping) (s). 

Przed przystąpieniem do badań wszystkie dzieci przez pielęgniarkę szkolną zostały uznane za 

zdrowe. 

       Przed przystąpieniem do prób kontrolnych dzieci zostały szczegółowo poinformowane na 

czym polega test Eurofit i jak wykonać prawidłowo poszczególne próby. Bezpośrednio przed 

ich realizacją przeprowadzona została przez trenera 15 minutowa rozgrzewka. 

      Pomiar rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej wykonano w marcu 2009 roku.   

       W celu zbilansowania wyników badań zastosowano podstawowe metody statystyczne. 

       Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała, że wśród dziewcząt największą 

wysokość i masę ciała posiadała odpowiednio M.D. (150 cm) i , a także masę ciała posiada 
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K.K. (odpowiednio 149 cm, 49,8 kg). Średnia wysokość i masa ciała dziewcząt to 

odpowiednio 139,9 cm i 32,7 kg. Najmniejszą wysokością ciała wśród chłopców 

charakteryzuje się M.S. (161 cm), natomiast masą ciała J.B. (80 kg) (tab. 1). Średnia 

wysokość i masa ciała chłopców wyniosła 145,9 cm i 43 kg. Wśród dziewcząt największą 

smukłością wyróżnia się M.P. (0,96), a najmniejszą J.L. (1,56), a średnia wartość badanych 

dziewcząt wyniosła 1,18. Spośród chłopców największą smukłość ciała posiada K.Cz. (0,97), 

natomiast najmniejszą J.B. (1,99). Średnia grupy to 1,32 (tab. 2).  

Tabela 1. Wyniki badań rozwoju fizycznego 9-10 letnich dziewcząt i chłopców. 

                     Badani     

      Dziewczęta     Chłopcy 

L.p.   Masa Wysokość L.p.   Masa Wysokość 

    ciała (kg) ciała (cm)     
ciała 

(kg) 
ciała (cm) 

1. P.B. 27 135 1. F.Cz. 29 134 

2. J.Ch. 26 136 2. M.S. 58 161 

3. M.D. 39 150 3. H.S. 64 160 

4. M.H. 25 135 4. K.K. 34 136 

5. P.K. 34 142 5. F.N. 30 140 

6. P.Ks. 33 131 6. K.Cz. 29 144 

7. J.L. 41 138 7. K.Ł. 43 154 

8. W.P. 37 149 8. T.M. 23 128 

9. M.P. 21 130 9. J.B. 80 159 

10. P.R. 44 153 10. P.B. 40 143 

Średnia 
  32,7 139,9 

   

Średnia   43 145,9 
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Tabela 2. Wskaźnik Rohrera badanych 9-10 letnich dziewcząt i chłopców. 

      Badani     

  Dziewczęta     Chłopcy   

L.p.   Wskaźnik L.p.   Wskaźnik  

    Rohrera     Rohrera 

1. P.B. 1,1 1. F.Cz. 1,21 

2. J.Ch. 1,03 2. M.S. 1,39 

3. M.D. 1,16 3. H.S. 1,57 

4. M.H. 1,02 4. K.K. 1,35 

5. P.K. 1,19 5. F.N. 1,09 

6. P.Ks. 1,47 6. K.Cz. 0,97 

7. J.L. 1,56 7. K.Ł. 1,18 

8. W.P. 1,12 8. T.M. 1,1 

9. M.P. 0,96 9. J.B. 1,99 

10. P.R. 1,23 10. P.D. 1,37 

Średnia   1,18 Średnia   1,32 

 

       Wyniki badań wykazały, że w pierwszej próbie polegającej na utrzymaniu postawy 

równoważnej na jednej nodze najlepszy wynik uzyskało siedem dziewcząt, które do 

zaliczenia testu potrzebowały tylko jednej próby (P.B., M.P., M.H., P.Ks., W.P., M.P., P.R.),  

Natomiast J.L. nie zaliczyła testu.  Podczas próby zwisu o ugiętych ramionach poziom 

dziewcząt był podobny (2-5 s). Pozostałe rezultaty przedstawia tabela 3.  

Tabela 3. Wyniki testu Eurofit - dziewczęta 

L.p. Badani Postawa równo. Skłon Zwis o ramionach Skok w dal  Z leżenia tyłem bieg wahadłowy stukanie  

    na jednej nodze w siadzie ugiętych (s) z miejsca (cm)  siady (liczba) 10 x 5 m (s) w krążki (s) 

1. P.B. 1 próba 19 3 118 21 26,45 14,65 

2. J.Ch. 2 próby 21 2 115 12 26,37 14,54 

3. M.D. 1 próba 18 4 129 14 27,23 13,89 

4. M.H. 1 próba 22 3 119 13 26,58 14,73 

5. P.K. 2 próby 20 5 123 17 25,56 13,79 

6. P.Ks. 1 próba 27 10 121 20 25,41 13,17 

7. J.L. 0 prób 17 4 118 14 28,03 15,04 

8. W.P. 1 próba 19 5 125 15 27,12 14,47 

9. M.P. 1 próba 20 2 122 13 22,87 15,45 

10. P.R. 1 próba 18 5 127 14 24,36 14,78 

Średnia   1,1 20,1 4,3 121,7 15,3 25,99 14,45 



Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Łaźniewska Magdalena. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt i 

chłopców = Physical development and physical fitness 9-10 year old girls and boys. Journal of Health Sciences. 2014;04(05):025-032. 

ISSN 1429-9623 / 2300-665X. 
 

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). 
© The Author (s) 2014; 

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland 

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial 

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

Conflict of interest: None declared. Received: 05.02.2014. Revised 15.05.2014. Accepted: 25.05.2014. 

30 

 

Przeprowadzona analiza wyników testów chłopców wykazała min.. że  w próbie polegającej 

na skoku w dal z miejsca najsłabszy wynik uzyskał J.B. (0,72 cm), a najlepszy wynik z grupy 

badanych osiągnął F.N. (139 cm) (tab. 4). Średnia badanej grupy w tej próbie wyniosła 109,2 

cm. W próbie biegu wahadłowego najlepszy wynik uzyskał F.Cz. (24,86 s), a najsłabszy J.B. 

(33,69 s). Pozostałe wyniki przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Wyniki testu Eurofit - chłopcy 

L.p. Badani 

Postawa 

równo. Skłon 

Zwis o 

ramionach Skok w dal  

Z leżenia 

tyłem 

bieg 

wahadłowy stukanie  

    

na jednej 

nodze 

w 

siadzie ugiętych (s) 

z miejsca 

(cm) 

 siady 

(liczba) 10 x 5 m (s) 

w krążki 

(s) 

1. F.Cz. 1 próba 9,1 4 121 9 24,86 18,57 

2. M.S. 2 próby 20,7 3 104 13 26,45 16,36 

3. H.S. 0 prób 14 2 101 14 27,84 18,12 

4. K.K. 1 próba 22 6 118 15 28,33 16,39 

5. F.N.  1 próba 16,5 7 139 15 25,52 16,42 

6. K.Cz. 1 próba 15,7 15 127 16 27,63 `14,32 

7. K.Ł. 2 próby 12,8 6 102 14 27,67 17,19 

8. T.M. 1 próba 17,1 13 95 15 27,88 16,48 

9. J.B. 0 prób 0 2 72 7 33,69 20,35 

10. P.D. 1 próba 10,8 5 103 16 26,84 17,35 

Średnia   1 13,87 6,3 109,2 13,4 27,67 17,15 

 

Dyskusja 

       Sprawność motoryczna to poziom rozwiniętych zdolności i umiejętności. Wykazuje ona 

prawidłowości w przebiegu rozwoju fizycznego dzieci w badanym okresie ontogenetycznym. 

Odgrywa ona wyjątkowe znaczenie w życiu każdego z nas (3). 

       Zagadnieniem związanym z rozwojem cech somatycznych i sprawności fizycznej 

zajmowało się wielu specjalistów [8, 9, 10]. 

       Zestawiając wyniki badań rozwoju fizycznego badanej grupy 10 letnich chłopców z 

badaniami M. Napierały (2008) na dzieciach miejskich z województwa kujawsko – 

pomorskiego, zauważyć można, że badani przewyższają swoich rówieśników  z województwa 
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kujawsko-pomorskiego w wysokości i masie ciała (Napierała 2008, odpowiednio chłopcy w 

wieku 10,5 lat-145,01 cm ,  35,1 kg). 

     Natomiast  porównanie wyników badań rozwoju fizycznego 10 letnich dziewcząt z 

badaniami na dziewczętach miejskich w tym samym wieku M. Napierały (2008),  wykazało, 

że badane dziewczęta mają mniejszą masę i wysokość ciała, (M. Napierała, 2008 

odpowiednio 144,01 cm 34,54 kg).  

       Wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej Eurofit wyznaczył poziom 

rozwoju motorycznego poszczególnych osobników (dziewczęta i chłopcy), w okresie 

wczesnoszkolnym. Na podstawie wyników wykorzystanych w badaniach prób, można 

stwierdzić, że lepsze uzyskali chłopcy. Wynik średni w poszczególnych próbach w grupie 

chłopców zdecydowanie obniżył jeden z badanych, który charakteryzował się szczególnie 

dużą masą ciała. Z tego powodu w niektórych testach lepszy średni wynik uzyskały 

dziewczęta. Zauważyć jednak można zdecydowanie lepszą sprawność motoryczną chłopców 

od badanych dziewcząt. Jednak dziewczęta wyróżniają się zdecydowanie w próbie gibkości. 

       Porównując wyniki badań sprawności fizycznej chłopców z badaniami M. Napierały 

(2008) to np. w próbie polegającej na siadzie z leżenia tyłem w ciągu 30 s leszy efekt uzyskali 

chłopcy z badań Napierały (Napierała 2008, chłopcy w wieku 10,5 lat 15,17). 

 

Wnioski 

- Chłopcy w porównaniu z badanymi dziewczętami charakteryzują się większą wysokością i 

masą ciała, 

- większą smukłość ciała posiadają dziewczęta, 

- dziewczęta osiągnęli lepszy średni wynik w sześciu na siedem przeprowadzonych prób, 

 - chłopcy w próbie polegającej na zwisie o rękach ugiętych na drążku.  
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