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MAREK NAPIERAŁA 

Centile nets as one – feature methods of valuation of somatic development 

of children and youth from Kujawy – Pomorze region 

Siatki centylowe jako jednocechowe metody oceny rozwoju somatycznego 
dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego  

Zmienność międzyosobnicza wynika z faktu, że genotyp nie określa jednoznacznie fenotypowego 

obrazu osobnika, lecz zakres tzw. normy reakcji. Reakcja organizmu (zdeterminowana genetycznie) 

jest efektem interakcji genotypu i czynników środowiska. Zakres zmienności fenotypowej danego 

genotypu nie powinien przekraczać granic normy reakcji. Ten sam genotyp w zależności od środowi-

ska w którym się rozwija, może mieć różny obraz fenotypowy i osiągać różny poziom rozwoju fizycz-

nego i motorycznego. Rozwój osobnika w każdym czasie jest funkcją czynników genetycznych, śro-

dowiskowych i czasu. W wyniku interakcji genotypu ze środowiskiem rozwój przebiega według wła-

ściwej sobie linii rozwojowej.  

Rozwój somatyczny może być przedstawiony przy pomocy tablic centylowych. W przypadku 

oceny poziomu rozwoju somatycznego badanych została zastosowana metoda jednocechowa, a zesta-

wienie poziomu rozwoju wielu cech pozwala wnioskować o kształtowaniu się proporcji ciała. 

MATERIAŁ I METODA 

Rozwój somatyczny został przedstawiony przy pomocy tablic centylowych, gdzie krzywe centy-

lowe określają wybrane standardowe części populacji: 3,10, 25, 50, 75, 90 i 97% [3]. 

Badania przeprowadzono wiosną (na przełomie kwietnia i maja) 2001 roku, a zostało nimi obję-

tych 21 614 uczniów (9 811 chłopców i 11 803 dziewcząt) w wieku od 7,5 do 19,5 lat różnych typów 

szkół miejskich i wiejskich województwa kujawsko – pomorskiego wszystkich typów szkół. Grupy 

wieku kalendarzowego ustalono zgodnie z zasadami ogólnie stosowanymi w badaniach typu rozwo-

jowego [2]. Za dziecko 7,5 - letnie przyjęto takie, które w dniu badania znajdowało się w przedziale 

wiekowym pomiędzy 7 lat i jeden dzień do 8 lat. Uwzględniając dobowy rytm biologiczny, badania 

motoryki odbywały się w godz.10 – 13. 

W realizacji problemu badawczego uczestniczyli studenci studiów dziennych i zaocznych kierun-

ku wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej, nauczyciele wychowania fizycznego oraz personel 

pielęgniarski z badanych szkół. Wszyscy badający zostali przeszkoleni zgodnie z otrzymaną instrukcją 

badań. 

Przyjęto, że w poszczególnych grupach wiekowych liczba chłopców i dziewcząt powinna być 

zbliżona, podobnie jak i liczba dzieci i młodzieży ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Wyniki 

badań dzieci i młodzieży, która zamieszkuje na stałe na wsi, a uczy się w mieście, zostały odrzucone.  

Siatki centylowe zostały opracowane przez autora na podstawie uzyskanych wyników i zostały 

umieszczone na rycinach 1 - 4.  
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WYNIKI BADAŃ 
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Ryc. 1. Siatka centylowa wysokości ciała chłopców 
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Ryc.2. Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt 
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Ryc. 3. Siatka centylowa masy ciała chłopców 
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Ryc. 4. Siatka centylowa masy ciała dziewcząt 
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OMÓWIENIE I WNIOSKI 

Badane cechy rozwoju somatycznego (wysokości i masy ciała) służą do oceny wzrastania osobni-

ków i należą do kategorii cech ilościowych o poligenicznym typie dziedziczenia, charakteryzującą się 

w populacji zmienną ciągłą. Dokładna ocena stanu rozwoju osobnika powinna być dokonana na tle 

pełnego zakresu zmienności cechy w populacji. Siatki umożliwiają obserwację przebiegu rozwoju 

badanej cechy, mogą dać odpowiedź czy dany osobnik utrzymuje się na poziomie charakterystycznym 

dla wieku, a w razie odchyleń można wnioskować o zaburzeniu procesu wzrastania [3].    

Wyznaczając lokatę centylową orientować się można w poziomie rozwoju osobnika na tle rówie-

śników kalendarzowych. Wartość cechy C50 określa wiek kalendarzowy osobnika. Wyniki badań 

empirycznych wskazują, że krzywa indywidualnego rozwoju dziecka „wędruje” po kanałach,  co jest 

zjawiskiem normalnym i nie oznacza dysharmonii rozwoju [1]. Norma rozwojowa jest biologicznym 

układem odniesienia służącym do oceny rozwoju fizycznego populacji w wieku rozwojowym.  Niniej-

szy materiał stanowi część szerszych badań rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży 

z województwa kujawsko – pomorskiego.  
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STRESZCZENIE 

Rozwój somatyczny (wysokość i masa ciała) został przedstawiony przy pomocy tablic centylo-

wych, gdzie krzywe centylowe określają wybrane standardowe części populacji: 3,10, 25, 50, 75, 90 i 

97%. 

Badania przeprowadzono w 2001 roku, a zostało nimi objętych 21 614 uczniów w wieku od 7,5 do 

19,5 lat różnych typów szkół z województwa kujawsko – pomorskiego.  

Siatki centylowe umożliwiają obserwację przebiegu rozwoju badanej cechy, mogą dać odpowiedź 

czy dany osobnik utrzymuje się na poziomie charakterystycznym dla wieku, a w razie odchyleń można 

wnioskować o zaburzeniu procesu wzrastania. Wyznaczając lokatę centylową orientować się można w 

poziomie rozwoju osobnika na tle rówieśników kalendarzowych. Wartość cechy C50 określa wiek 

kalendarzowy osobnika. Wyniki badań empirycznych wskazują, że krzywa indywidualnego rozwoju 

dziecka „wędruje” po kanałach,  co jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza dysharmonii rozwoju. 

SUMMARY 

Somatic development (height and body mass) has been presented by means of centile tables, where 

centile curves qualify selected standard elements of  the population:3, 10, 25, 50, 75, 90 and 97%. 

Research was carried out In the year 2001, on 21 614 school children aged 7,5 – 19,5 from different 

types of  schools In Kujawy – Pomorze region.  

Centile nets afford possibilities for observation of process of  development of the tested feature 

and for answering if the subject keeps up the level typical for his age, and In case of deviations we can 

conclude of disturbances in growing up process. Stating centile position we can get information of the 

level of development of the subject against his calendar co - evals. The value of C50 feature appoints 

calendar age of the subject. Results of empirical study show that the Curie of individual development 

of a child „wanders abort channels” which is a normal phenomenon and does not mean any dishar-

mony of development.  

 


