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Reaction time and movement time of upper limbs as manifestations 
 of dynamic symmetry and asymmetry 

Szybkość reakcji i szybkość ruchu kończyn górnych  
jako przejawów symetrii i asymetrii dynamicznej 

Współczesna cywilizacja jak wiadomo preferuje osobników praworękich. Z badań  wynika, iż 
osobnicy leworęcy stanowią w różnych krajach od 5 do 50 % populacji (Starosta 2003).Fakt 
dominowania osobników praworękich determinuje projektowanie wielu urządzeń codziennego użytku 
oraz kokpity maszyn produkcyjnych,  czy układów sterujących pojazdami samochodowymi 
(usytuowanie kierownicy, hamulca, pedałów gazu etc.).W tej sytuacji osobnicy leworęczni zmuszeni 
są do swoistej adaptacji, wyrównywania sprawności obydwu stron ciała, głównie kończyn górnych. 
Jak wskazują badania (Koszczyca 1994) zjawisko asymetrii dynamicznej, głównie w zakresie 
szybkości ruchów przeciwstawnych kończyn dotyczy w większym stopniu rąk, niż nóg, co można 
interpretować lokomocyjnym wpływem pracy nóg na niwelowanie różnic między prawą i lewą 
kończyną dolną. Mechanizmy lateralizacji nie mają jasnych wyjaśnień naukowych. Jedna z hipotez 
zakłada znaczenie czyników genetycznych i kształtowanie lateralizacji przez jeden dominujący gen 
(Annet, 1981).Część naukowców neguje wpływy genetyczne akcentując czynniki społeczne i 
wielowiekowe kształtowanie nawyków posługiwania się prawą reką jako dominującą (Bernstein 
1991).Według Bogdanowicz (1992) istotny wpływ na lateralizację  posiada przebieg ciąży i sam 
poród.Istnieją hipotezy (Starosta 1984), iż w toku ewolucji człowiek najpierw był leworęki, później 
oburęczny i w końcu –praworęczny. Dowodem na ten pogląd miałby być fakt, iż najwyższa liczba 
osób leworęcznych (50%) zamieszkuje kontynent afrykański. Zjawisko zlateralizowania powoduje 
wiele ważnych konsekwencji w praktycznym działaniu, głównie nauczaniu czynności ruchowych a 
także doskonaleniu techniki sportowej. 

W niniejszej pracy postanowiono skoncentrować się na jednym z przejawów lateralizacji; 
asymetrii dynamicznej diagnozując szybkość reakcji i szybkość ruchu lewej i prawej ręki jako 
składowych sprawności psychomotorycznej.W celu dokonania precyzyjnych pomiarów; osobno czasu 
reakcji (RT) i czasu ruchu (MT) wykorzystano nowatorskie narzędzie; elektromiografię 
powierzchniową. Przyjęto, iż czas reakcji (RT) to interwał pomiędzy pojawieniem się bodźca 
wzrokowego a wzrostem aktywności bioelektrycznej sygnału EMG.Natomiast czas ruchu (MT) to 
interwał pomiędzy pojawieniem aktywności bioelektrycznej mięśni przedramienia a zakończeniem 
czynności ruchowej tj. naciśnięciem przycisku kokpitu badawczego , sprzężonego z komputerem. 
Aparat EMG rejestrował ponadto średnie wartości sygnału wyrażonego w mV 
(mikrowoltach).Wszyscy badani w trakcie testów wyposażeni byli w elektrody chlorkowe, 
przyklejone parami pomiędzy brzuźcami największego mięśnia przedramienia, a tzw. punktami 
motorycznymi. Celem badań było zmierzenie wartości RT (ms), MT (ms) i sygnału EMG (mV) w 
trzech różnych próbach motorycznych z udziałem lewej i prawej ręki.Jako główną hipotezę 
przedsięwzięcia badawczego przyjęto znacząco wyższe parametry czasu reakcji, czasu ruchu i 
napięcia bioelektrycznego kończyny dominującej we wszystkich próbach testowych. 
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MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

Materiał badawczy stanowili studenci (N=18) trzeciego roku magisterskich studiów dziennych 
(średnia wieku 22 lata) Wydziału WF i F Politechniki Opolskiej reprezentujących aktywny tryb życia. 
Wśród badanych były trzy osoby leworękie. 
Zastosowano trzy następujących prób testowe: 
1. W pierwszej program komputerowy emitował 20 sygnałów świetlnych (czerwone światło) w 

randomizowanych sekwencjach czasowych. Zadaniem badanego było jak najszybsze naciskanie 
dominującą ręką odpowiedniego przycisku kokpitu badawczego. 

2. Drugie zadanie oparte było o podobną zasadę,lecz rękę dominującą zastąpiła kończyna „słabsza” 
reagująca na 20 sygnałów świetlnych w kolorze niebieskim. 

3. W trzeciej próbie badani mieli przyklejone po dwie pary elektrod do lewej i prawej ręki. Program 
komputerowy realizował opcję reakcji z wyboru emitując w randomizowanych sekwencjach 
czasowych po 10  impulsów w kolorze czerwonym (dominująca ręka) i 10 impulsów w kolorze 
niebieskim „słabsza ręka” Zadaniem badanych było naciskanie odpowiednich przycisków 
kokpitu, adekwatnie do pojawiających się sygnałów świetlnych. 

Jako narzędzie badawcze zastosowano system pomiarowy składający się z elektromiografu, 
elektrod powierzchniowych połączonych niskoszumnymi przewodami, komputera i kokpitu 
badawczego z przyciskami. Całość ilustruje schemat blokowy (Rys.1)  
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Rys.1 Schemat blokowy systemu pomiarowego 

WYNIKI  BADA Ń 

Tab.1 Statystyki opisowe (wartości średnie, minimum i maksimum, odchylenie standardowe) 
 

Zmienne  N  Średnia    Minimum   Maksimum  Odch.Std 
   DRT1             18  246,000    186,0000  325,000     50,8892 
  DMT1       18  162,125    116,0000  207,000          33,4853 

DMV1          18  635,000               457,0000  797,000      105,3891 
    SRT2            18  249,375     197,0000  306,000             36,2016 
   SMT2       18  157,625                131,0000  203,000            26,4680 
   SMV2                 18  1491,625             725,0000  2716,000  667,8742 
   DRT3                  18  349,000     255,0000  471,000           83,8826 
  DMT3               18  174,750               100,0000  268,000             65,4845 
  DMV3              18  1028,750  498,0000  2807,000  753,6528 
    SRT3          18  336,500      193,0000  473,000     92,2930 
   SMT3          18  181,375     138,0000  307,000     56,6542 
   SMV3      18  1331,500  617,0000  2110,000  480,6285 
 

Badani zostali poddani trzem próbom testowym. W pierwszej i drugiej próbie uzyskano trzy 
parametry: RT (czas reakcji w milisekundach), MT (czas ruchu  w milisekundach) i mV (wartość 
sygnału sEMG w mikrowoltach) dla ręki dominującej i ręki „słabszej”. W trzeciej próbie uzyskano 6 
pomiarów, po trzy dla każdej kończyny. Oznaczenia symboli zmiennych; „D”-ręka dominująca, „S”-
ręka słabsza. 
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Rys.2 Wykres czasu reakcji kończyny dominującej (DRT) i słabszej (SRT) w 3 próbach 

Analiza wyników pokazuje, iż w teście reakcji prostej nie obserwujemy istotnych różnic pomiędzy 
dominującą ręką (246 ms), a ręką słabszą (249 ms).W teście reakcji z wyboru czas reakcji zgodnie z 
oczekiwaniami znacznie wzrósł dla obydwu kończyn.Niespodziewanie ręka słabsza osiągnęła 
(336ms), natomiast ręka dominująca nieznacznie niższą wartość (349 ms). 
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Rys.3 Wykres czasu ruchu kończyny dominującej (DMT) i słabszej (SMT) w 3 próbach 

Ogólny obraz parametrów czasu ruchu wskazuje na marginalnie istotne różnice pomiędzy ręką 
dominującą (DMT) i kończyną „słabszą” (SMT).Wyraźnie wyższe wartości (ok.20ms) dla obydwu 
kończyn odnotowujemy w próbie reakcji z wyboru.Jednak bez znaczących różnic pomiędzy ręka 
dominującą i uznaną za słabszą.Porównując zmienność analizowanych wskaźników czasów reakcji 
(Rys.2) i czasu ruchu (Rys.3) w próbach reakcji prostej a następnie złożonej widać znaczący wzrost 
komponentu czasu reakcji (ok.100ms) co świadczy o znaczeniu składowej centralnej (CUN) w tego 
typu czynnościach ruchowych. 
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Rys.4 Wykres sygnału EMG (mikrowolty) dla ręki dominuj ącej (DMV) i r ęki słabszej (SMV)  

w 3 próbach 
Rezultaty jednoznacznie wskazują na bardzo istotne zróżnicowanie wartości sygnału EMG 

pomiędzy ręką dominującą  (635 mV), a ręką „słabszą” (1465mV) w teście reakcji prostej.W teście 
reakcji z wyboru obserwujemy podobną tendencję wzrostu, choć w mniejszej skali, odpowiednio dla 
kończyny dominującej (1029mV) i dla kończyny słabszej (1332mV). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Uzyskane rezultaty wskazują, że dwa badane parametry; czas reakcji (RT) i czas ruchu (MT) 
nieznacznie różnicują rękę dominującą od ręki „słabszej”, zarówno w teście reakcji prostej jak i 
reakcji z wyboru. Istotne zróżnicowanie można zaobserwować w wartościach sygnału EMG 
wyrażonego w mikrowoltach. Odnotować tu należy wyraźny wzrost aktywności bioelektrycznej 
mięśni przedramienia ręki „słabszej”. Badania pokazały, iż zwiększenie trudności zadania, jak to 
miało miejsce w próbie reakcji z wyboru decydująco wpływa na zwiększenie parametrów RT i w 
mniejszym stopniu wskaźników MT bez względu na to czy testowana była kończyna prawa czy lewa. 
Warto zwrócić uwagę na procedurę badawczą, w której kolejne próby następowały w nieznacznych 
odstępach po sobie. Faktem tym można wytłumaczyć nieznacznie lepszy rezultat wskaźnika czasu 
reakcji (RT) ręki „słabszej” jako efekt swoistej rozgrzewki CUN. Wyniki prezentowanych badań 
korespondują z danymi Wolańskiego i Siniarskiej (1986), którzy stwierdzili niezbyt wysoki wskaźnik 
asymetrii dynamicznej kończyn górnych wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich. Do 
podobnych wniosków doszedł Drabik (1984) podając, iż tendencja zmniejszania różnic rośnie wraz z 
wiekiem. 

Realizując główne założenie pracy o istotnym zróżnicowaniu trzech badanych wskaźników dla 
kończyn górnych należy stwierdzić: 

1. Szybkość reakcji i szybkość ruchu ręki prawej i lewej badanych studentów nie wykazuje istotnej 
asymetrii  i świadczy o ich ambidekstrii funkcjonalnej. 

2. Istotne zróżnicowanie dotyczy wartości sygnału EMG, znacząco wyższego w czynnościach ręki 
„słabszej” Dowodzi to, iż kontrola centralna nad kończyną niedominującą wywołuje  wzmożone 
wyładowania motoneuronalne przyczyniając się do wzrostu potencjału bioelektrycznego mięśni. 
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STRESZCZENIE 

W pracy zaprezentowano wyniki badań szybkości reakcji, szybkości ruchu i wartości sygnału 
sEMG kończyn górnych.Jako narzędzie badawcze wykorzystano elektromiografię powierzchniową 
umożliwiającą osobną rejestrację czasu reakcji (RT), czasu ruchu (MT) i sygnału sEMG (mV).W 
ramach metod badawczych zastosowano test reakcji prostej na sygnały wizualne lewą i prawą ręką 
oraz test reakcji z wyboru dla obydwu kończyn. Materiał badawczy stanowili studenci 3 roku 
Wydziału WF i F Politechniki Opolskiej reprezentujący aktywny tryb życia.Jako hipotezę badawczą 
przyjęto istotną asymetrię dynamiczną kończyn górnych we wszystkich testach.Końcowe rezultaty 
badań wykazały, iż parametry szybkości reakcji i szybkości ruchów nieznacznie różnicowały 
badanych.Istotne zróżnicowanie dotyczyło wartości sygnału sEMG znacząco wyższego w 
czynnościach ręki „słabszej”.Fakt ów zinterpretowano jako wpływ kontroli Centralnego Systemu 
Nerwowego na wzmożoną aktywność bioelektryczną mięśni  kończyny  niedominującej. 

ABSTRACT 

The paper presents test results of the reaction time, movement time and the values of the sEMG 
signal of upper limbs. Surface electromyography was used as a research tool, which makes a separate 
registration of reaction time (RT), movement time (MT) and a sEMG signal (mV) possible. Within the 
research methods a simple reaction test was used for visual signals with the left and right hands and a 
reaction by choice test for both limbs. The research material constituted third-year students from the 
Physical Education and Physiotherapy Department of Opole Technical University, who led active 
lives. In all tests a significant dynamic asymmetry of upper limbs was assumed as a research hypothe-
sis. Final research results showed that reaction time and movement time parameters slightly differenti-
ated those under study. A significant diversification referred to the sEMG signal value, which was 
considerably higher in the functions of the ‘weaker’ hand. This fact has been interpreted as the influ-
ence of the Central Nervous System control on the intensified bioelectrical activity of the muscles of 
the non-dominant limb.  
 
 
 
 


