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The evaluation of health-related fitness 

 of blind children aged 7-16 years 

Ocena sprawności fizycznej ”ukierunkowanej na zdrowie”  

osób niewidomych w wieku 7–16 lat 

Brak ruchu, obniżone możliwości funkcjonale i niska sprawność fizyczna są czynnikami ryzyka 

chorób cywilizacyjnych i niskiej jakości życia. Takie pojmowanie sprawności bliskie jest koncepcji 

health-related fitness (H-RF), czyli „sprawności zorientowanej na zdrowie” [Winnick, Short 1999]. 

Realizacja jej założeń może mieć istotne znaczenie w przypadku osób niewidomych i niedowidzących, 

dla których poprawa sprawności powinna się przede wszystkim wiązać z pozytywnym zdrowiem 

fizycznym, warunkującym ograniczenie ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, a także ze 

zdolnością do podejmowania zwykłej codziennej aktywności życiowej [Winnick, Short 1999, Osiński 

1999]. W koncepcji H-RF na sprawność fizyczną składają się trzy, ściśle powiązane ze sobą kompo-

nenty: budowa ciała, wydolność krążeniowo-oddechowe, względna szczupłość ciała, siła mięśniowa, 

wytrzymałość oraz gibkość. [Howley i Franks 1997 za Osiński 2003] 

Celem pracy było określenie poziomu komponentów sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców 

niewidomych w wieku od 7 do 16 lat na tle ich pełnosprawnych rówieśników, w odniesieniu do zało-

żeń koncepcji H-RF.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ  

W badaniach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Laskach: 172 dziewczęta w wieku od 7 do 15 lat i 149 chłopców niewidomych w 

wieku 7-16 lat (tab. 1).  

Tabela 1. Liczebność badanych osób w kategoriach wieku i płci w ocenie sprawności fizycznej 

wiek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7-16 

dziewczęta 18 16 17 17 18 20 25 21 20  172 

chłopcy 8 15 16 20 17 17 13 14 18 11 149 

 

Do oceny sprawności fizycznej zastosowano próby z baterii testu Physical Fitness Testing of the 

Disabled Project UNIQUE [Winnick, Short 1985]. Ocenie poddano zawartość tkanki tłuszczowej w 

organizmie (komponent budowy ciała), pomiaru dokonano metodą bliskiej podczerwieni za pomocą 

aparatu do określania składu ciała (FUTREX 5100), wytrzymałość oceniano testem Coopera (kompo-

nent krążeniowo-oddechowy), a także zastosowano testy gibkości, siły i wytrzymałości mięśni brzu-

cha (komponent mięśniowo-szkieletowy). 

Obliczono podstawowe miary danych liczbowych, porównano wartości średnich arytmetycznych 

pomiędzy grupami osób niewidomych i pełnosprawnych (dane spełniały warunki do zastosowania 

testu T-Studenta dla zmiennych niezależnych). Dokonano unormowania danych osób niewidomych na 

średnią 0 i odchylenia standardowe dzieci pełnosprawnych w wieku od 7 do 15-16 lat (osobno dla 
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każdej grupy płci i wieku) [Przewęda, Dobosz 2003]. Normowanie daje możliwość porównania wyni-

ków w różnych próbach wszystkich dzieci w całym przyjętym przedziale wiekowym.  

WYNIKI 

Wśród chłopców niewidomych największą zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie  

(22,5-24%) zaobserwowano w najmłodszych grupach wieku 7-11 lat (ryc. 1). U dziewcząt występo-

wała odwrotna tendencja, tj. najmniejsze otłuszczenie obserwowano u 7-11-latków (17-20,6%), a w 

grupach 13-15 lat następował gwałtowny wzrost otłuszczenia u dziewcząt (30-31%) (ryc. 1). Nagły, 

duży wzrost otłuszczenia u dziewcząt mógł mieć związek nie tylko z okresem dojrzewania, ale także z 

mniejszą niż u chłopców w tym wieku aktywnością fizyczną. Najmłodsi chłopcy oraz najstarsze 

dziewczęta, wg norm opracowanych przez Thompsona [za Osiński 2003] należeli do grona osób "po-

tencjalnie ryzykujących" (procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie u dziewcząt 26-

31%, u chłopców 19-24%), a także otyłych (odpowiednio: powyżej 32% i 25%). Również oceniając 

otłuszczenie ciała dzieci niewidomych, wg norm opracowanych przez Winnicka i Shorta [1999], 

wynika, że w/w grupa osób nie osiągnęła preferowanych standardów, przyjętych jako niezbędne w 

utrzymaniu zdrowia i sprawności fizycznej. Wśród badanych dzieci są też takie, które nie osiągnęły 

dolnej granicy minimalnych standardów, co może wskazywać, że istnieje zagrożenie zdrowia i po-

średnio ma negatywny wpływ na poziom ich sprawności fizycznej.  
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Rycina 1. Porównanie zmian zawartości tkanki tłuszczowej dziewcząt i chłopców niewidomych 
w kategoriach wieku 7 – 16 lat 

Rozwój wyników dziewcząt pełno- i niepełnosprawnych w teście Coopera przebiegał podobnie, 

jednak u osób z dysfunkcją narządu wzroku na znacznie niższym poziomie (ryc. 2). W całym obser-

wowanym okresie następowało systematyczne wyrównywanie różnic w stosunku do rezultatów wi-

dzących dziewcząt od 1,3 SD (7-latki) do 0,7 SD (15-latki), pomimo to wyniki w obu grupach różniły 

się istotnie statystycznie (tab. 2). Rozwój wytrzymałości u chłopców w obu grupach był zbliżony (ryc. 

3). U chłopców z dysfunkcją narządu wzroku od 12 r.ż. nastąpiło niewielkie przyspieszenie tempa 

rozwoju wyników, jednak rezultaty uczniów niewidomych nie dorównywały osiągnięciom pełno-

sprawnych rówieśników, a różnice między nimi w całym okresie (1,5-0,9 SD) były istotne statystycz-

nie (tab.2). 

Gibkość uważana jest za istotny element sprawności fizycznej, który w sposób szczególny warun-

kuje zdrowie i niezależność jednostki [Osiński 2000]. W próbie gibkości dziewczęta niewidome we 

wszystkich kategoriach wieku uzyskały zbliżone wyniki (od 1 do 3,5 cm) na bardzo niskim poziomie 

(ryc. 4). Oprócz minimalnych przyrostów w wieku 11 i 15 lat, nie dostrzeżono systematycznego wraz 

z wiekiem, rozwoju gibkości, charakterystycznego dla dziewcząt pełnosprawnych (ryc. 4). Obserwo-

wane różnice w rozwoju i poziomie wyników w próbie gibkości między dziewczętami pełno- i niepeł-

nosprawnymi (tab.2) mogły wynikać, w większej mierze z zaniedbań w kształtowaniu gibkości lub w 

ogóle braku ćwiczeń rozciągających w trakcie zajęć ruchowych niż z odmienności rozwojowych. 

Chociaż wyniki najmłodszych chłopców niewidomych nie odbiegały od osiągnięć ich pełno-

sprawnych rówieśników, to jednak w okresie od 9 do 11 r.ż. nastąpił wyraźny spadek poziomu gibko-

ści (ryc. 5). Od 12 r.ż uczniowie niepełnosprawni wyrównywali dzielący ich do pełnosprawnych dy-

stans, a w starszym wieku szkolnym rezultaty w obu grupach były na podobnym poziomie (ryc.5, tab. 

2). W próbie siły i wytrzymałości mięśni brzucha bardzo słabe wyniki (14-18 skłonów) uzyskały 

najmłodsze dziewczęta niewidome, gdy ich pełnosprawne rówieśniczki osiągały podobne rezultaty w 

czasie o połowę krótszym. Były też wśród dzieci niewidomych osoby, które miały tak słabe mięśnie 

brzucha, że nie potrafiły wykonać nawet jednego powtórzenia. 
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Tabela 2. Wyniki dziewcząt (DZ) i chłopców (CH) niewidomych w kategoriach wieku na tle 
pełnosprawnych rówieśniczek w teście Coopera i gibkości (wartości unormowane, istotność 
różnic między średnimi arytmetycznymi)  

wiek próba płeć 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

DZ -1,36** -1,33** -1,37** -1,41** -1,35** -1,26** -0,94** -0,7** -0,78** 
test Coopera 

CH -1,34** -1,36** -1,41** -1,48** -1,49** -1,26** -1,12** -0,99** -0,98** 

DZ -0,18 -0,1 -0,19 -0,38* -0,28** -0,84** -1,08** -1,16** -1,00** 
gibkość 

CH -0,12 0,05 -0,26 -0,38* -0,49* -0,22 -0,01 -0,02 -0,01 

* - ocena istotna statystycznie dla p ≤ 0,05  

** - ocena istotna statystycznie dla p ≤ 0,01 
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Rycina 2. Porównanie zmian wyników w teście Coopera u dziewcząt pełnosprawnych  
i niewidomych w kategoriach wieku 7 – 15 lat 
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Rycina 3. Porównanie zmian wyników w teście Coopera u chłopców pełnosprawnych  
i niewidomych w kategoriach wieku 7 – 16 lat 
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Rycina 4. Porównanie zmian wyników w próbie gibkości u dziewcząt pełnosprawnych  
i niewidomych w kategoriach wieku 7 – 15 lat  
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Rycina 5. Porównanie zmian wyników w próbie gibkości u chłopców pełnosprawnych  
i niewidomych w kategoriach wieku 7 – 16 lat  



 500 

Istnieje niewiele prac, w których opisywano sprawność motoryczną osób niewidomych w odnie-

sieniu do założeń koncepcji sprawności zorientowanej na zdrowie. 

Lieberman i McHugh [2001] określili poziom komponentów sprawności związanych ze zdrowiem 

(wg koncepcji H-RF) u dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej w wieku 9-19 lat. Badani 

wykonywali próby z baterii testu Fitnessgram. Wśród dziewcząt z dysfunkcją narządu wzroku tylko 

19% osiągnęło zadowalający poziom sprawności, wśród dziewcząt pełnosprawnych 50% i odpowied-

nio u chłopców 15% i 70%. Największe różnice między osobami pełno- i niepełnosprawnymi odno-

towano w próbach wytrzymałości (bieg na 1 milę), u chłopców ponadto w sile ramion, a także w 

budowie ciała (BMI), u dziewcząt zaś w próbie gibkości. W obu grupach dziewcząt stwierdzono bar-

dzo słabe mięśnie tułowia i ramion. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 

Na podstawie wyników badań pracy zauważono u wielu dzieci z dysfunkcją narządu wzroku nie-

korzystny, z punktu widzenia zdrowia, poziom komponentów sprawności fizycznej: nadmierne otłusz-

czenie, niski poziom wydolności, siły mięśni brzucha oraz gibkości. Mogą to być czynniki wpływają-

ce na wzrost ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, obniżenia sprawności motorycznej, a w 

konsekwencji ograniczenia samodzielności osób niewidomych. 

1. Przebieg i poziom rozwoju wyników w próbie gibkości u chłopców niewidomych i widzących w 

całym obserwowanym okresie był podobny. U dziewcząt niewidomych zaobserwowano zaniedba-

nia w zakresie kształtowania gibkości. 

2. Rozwój wyników w teście Coopera u dzieci pełno- i niepełnosprawnych był podobny, jednak u 

osób niewidomych przebiegał na znacznie niższym poziomie 

3. W grupie najmłodszych chłopców (7-11 lat) i najstarszych dziewcząt niewidomych (12-15 lat) 

było najwięcej osób nadmiernie otłuszczonych. 
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STRESZCZENIE 

Celem pracy było określenie poziomu komponentów „sprawności zorientowanej na zdrowie” 

dzieci niewidomych w wieku od 7 do 16 lat na tle ich pełnosprawnych rówieśników. Badaniami objęto 

172 dziewczęta i 149 chłopców, uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Laskach. Wyniki badań wskazują na podobny przebieg rozwoju wytrzymałości, 

siły mięśni brzucha i gibkości u dzieci niewidomych w funkcji wieku jak u widzących, jednak na 

znacznie niższym poziomie. 

SUMMARY 

The purpose of the study was to evaluate the components of health-related fitness of blind children 

aged 7-16 and to compare the results with their able-bodied peers. A group of 172 girls and 149 boys 

consisted of students from primary and lower secondary schools at the Educational Center in Laski. 

However, the results revealed similar progress in development of aerobic capacity, abdominal strength 

and flexibility as a function of age among blind and able-bodied children, the blind children achieved 

significantly lower level of the components. 

 


