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The analysis of the tests for specific fitness among young sprinters 

Testy sprawności specjalnej w kontroli efektów treningowych młodych sprinterek 

Wymogiem efektywnego kierowania procesem treningu sportowego zawodników specjalizujących 
się w biegu sprinterskim, jest posiadanie informacji o poziomie ich przygotowania specjalnego oraz 
kierunku i dynamice zmian zachodzących pod wpływem stosowanych środków treningowych. Efek-
tywna kontrola poziomu sprawności specjalnej sprintera to przede wszystkim wybór adekwatnych 
procedur testowych, pozwalających na przeprowadzenie trafnej oceny wiodących czynników i wyod-
rębnienie kryteriów o największym ładunku informacyjnym, pozwalających z wysoką dokładnością 
ocenić wybrane zdolności motoryczne [Costill 1986]. Dla oceny zdolności szybkościowo-siłowych 
oraz potencjału energetycznego sportowca, celowym jest wykorzystanie standardowych procedur 
testowych, pozwalających na poddawanie analizom porównawczym osiąganych wyników ze wskaźni-
kami dostępnymi w literaturze przedmiotu. Najwyższą dokładność i trafność w ocenie stopnia realiza-
cji tego potencjału podczas biegu sprinterskiego uzyskuje się poprzez stosowanie kompleksu specjal-
nych prób testowych. 

W grupie prostych testów, dostępnych szerokiemu gronu trenerów i sportowców, które pozwalają 
na przeprowadzenie z dostateczną dokładnością oceny poszczególnych obszarów sprawności specjal-
nej sprinterów, wykorzystywane są testy biegowe o różnej długości dystansu, a także testy skoczno-
ściowe [Sozański, Witczak, Starzyński 1999]. W ostatnich latach do testów diagnostyki sprawności 
specjalnej sprinterów opartych na testach biegowych zaczęto wprowadzać zadania, w których wysiłek 
wykonywany jest na ergometrze rowerowym. W celu oceny energetycznego potencjału sprintera 
badanego w warunkach laboratoryjnych zazwyczaj stosowane są dwie grupy testów: test stopniowo 
wzrastającej intensywności oraz testy ergometryczne oceniające maksymalną moc [Gabryś 2000]. 

Celem niniejszego opracowania jest określenie zespołu zmiennych objaśniających wynik biegu na 
100 m, które będą posiadały najwyższą wartość diagnostyczną i prognostyczną, a tym samym zapew-
nią efektywną kontrolę procesu treningowego w biegu sprinterskim kobiet. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Badaniom poddano 20-osobową grupę 16-17 letnich (juniorek) sprinterek „Makroregionu Śląskiego” 
w biegu na 100 metrów. Zawodniczki czterokrotnie poddawano pomiarom podczas rocznego cyklu 
szkoleniowego, w okresach przejścia z jednego mezocyklu treningowego w następny: 
A – po zakończeniu okresu wprowadzającego, 
B – po zakończeniu I okresu przygotowania ogólnego, 
C – po zakończeniu II okresu przygotowania ogólnego, 
D – po zakończeniu II okresu przygotowania specjalnego. 

W badaniach zastosowano szeroki zestaw narzędzi pomiarowych, które pozwoliły na ocenę nastę-
pujących zmiennych stanu (niezależnych): 
1. Cechy budowy ciała (wysokość, masa ciała, proporcje w budowie ciała – wskaźnik Rohera). 

Pomiary tych cech zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w antropologii spor-
towej [Drozdowski 1979]. 
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2. Szybkość (startowa – od startu do 5 m, maksymalna – od 10 do 60 m). Pomiary zrealizowano w 
oparciu o system informatyczny [Ryguła 1997]. 

3. Wytrzymałość szybkościowa – jako czas biegu na dystansie 150 m. 
4. Skoczność – w oparciu o testy sportowe: skok w dal z miejsca, trójskok, pięcioskok. 
5. Wydolność beztlenowa (analizie poddano 10 parametrów Wingate testu) – badania przeprowa-

dzono na ergometrze Monark E-824 (Szwecja). Parametry ergometryczne rejestrowano za pomo-
cą programu komputerowego M.C.E. 2.2 v.4 [Staniak 1994], współpracującego z czujnikiem 
elektromagnetycznym zamontowanym w ergometrze. 

Jako zmienną zależną przyjęto wynik biegu na dystansie 100 m uzyskany w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym każdą serię badań. 

Przed przystąpieniem do analiz dokonano sprawdzenia rozkładu poszczególnych cech poprzez wy-
liczenie wskaźników asymetrii i kurtozy oraz obliczono podstawowe miary statystyczne, takie jak: 

średnia arytmetyczna ( x ) i odchylenie standardowe (s). Ponieważ żadna z analizowanych cech nie 
wykazywała rozkładu skrajnie asymetrycznego poddano je dalszym analizom. W celu określenia 
wartości diagnostycznej analizowanych zmiennych, zastosowano wielowymiarową funkcję regresji 
(techniką regresji krokowej postępującej). Wielkość zasobu informacji wybranych zmiennych obja-
śniających obliczano na podstawie techniki nośników informacji Z. Hellwiga [Stanisz 2000]. Wszyst-
kie obliczenia przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego „STATISTICA”. 

Wyniki badań. Na podstawie obliczonych współczynników równania regresji (tab. 1.) można 
stwierdzić, że największy wpływ na poprawę rezultatu biegu na 100 metrów badanych osób w pierw-
szym okresie treningowym mają: Pięcioskok, Trójskok, Wyniki biegów na 40 m, 60 m oraz na 150 m. 
Jeżeli wynik zmiennej Pięcioskok z miejsca wzrośnie o jeden metr (o jednostkę tej cechy), to wartość 
objaśnianej zmiennej Y zmniejszy się o 2,071 s., przy założeniu, że pozostałe zmienne nie ulegną 
zmianie. Warto dodać, że ta zależność jest istotna statystycznie (odczytane z tablic rozkładu t Studenta 
tα=0,5 (15) = 2,131 < od obliczonej wartości t = -7,831). 

Tabela 1. Parametry strukturalne równania regresji dla zmiennej Wynik biegu na 100 m 

pierwszego okresu treningowego 

Badane cechy  Błąd st. b 
Błąd st. 
b 

t(15) 
poziom 
p 

W. wolny   -31,27 9,546 -3,276 0,05 
W0 – Teoretyczna moc maksymalna 10 s. testu ergometryczne-
go 

-0,301 0,093 -0,143 0,044 -3,250 0,05 

K1 – Współczynnik przyspieszenia startowego w 10 s. teście 
ergometrycznym 

-0,411 0,127 -2,621 0,808 -3,245 0,05 

K2 – Współczynnik narastania zmęczenia w 10 s. teście ergo-
metrycznym 

-0,339 0,102 -29,082 8,791 -3,308 0,05 

Czas uzyskania mocy maksymalnej w Wingate teście -0,287 0,089 -0,107 0,033 -3,220 0,05 
Czas utrzymania mocy maksymalnej w Wingate teście 0,324 0,099 -0,138 0,042 3,279 0,05 
Bieg na 40 m 0,676 0,114 1,196 0,202 5,928 0,01 

Bieg na 60 m 1,414 0,187 2,735 0,363 7,544 0,01 

Skok w dal z miejsca -0,430 0,134 -3,044 0,949 -3,207 0,05 
Trójskok z miejsca -1,532 0,448 -3,694 1,081 -3,418 0,05 

Pięcioskok z miejsca -1,713 0,219 -2,071 0,265 -7,831 0,01 

Bieg na 150 m 1,018 0,276 1,015 0,276 3,682 0,05 

Wielkość kwasu mlekowego po biegu na 150 m 0,304 0,089 0,726 0,213 3,406 0,05 
Bieg na 300 m 0,715 0,217 0,798 0,242 3,298 0,05 
Wielkość kwasu mlekowego po biegu na 300 m 0,361 0,108 0,317 0,095 3,351 0,05 
 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy dotyczącej określenia tzw. pojemności integralnej nośni-
ków informacji o badanych zawodniczkach z punktu widzenia zmiennej objaśnianej, jaką jest wynik 
biegu na 100 m.  

Tabela 2. Procedura optymalnego wyboru zmiennych objaśniających modelu regresji 
Z.Hellwiga oraz ich zasobu informacji o wyniku biegu na 100 m w pierwszym etapie szkolenia 

1 x61 x61 x61 x60 x61 x64 x64 x64 x64 x63 x63 x63 x63 x63 
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2  x65 x63 x64 x64 x61 x65 x65 x65 x64 x64 x64 x64 x64 
3   x65 x65 x65 x65 x68 x68 x68 x65 x65 x65 x65 x65 
4    x24 x24 x68 x61 x61 x61 x68 x68 x68 x68 x68 
5     x66 x24 x24 x24 x24 x61 x61 x61 x61 x60 
6      x69 x66 x25 x25 x24 x24 x24 x24 x61 
7       x69 x66 x66 x25 x25 x25 x25 x24 
8        x69 x69 x66 x66 x66 x66 x25 
9         x32 x69 x69 x69 x69 x66 

10          x32 x32 x62 x62 x69 
11           x31 x32 x32 x62 
12            x31 x31 x32 
13             x23 x31 
14              x23 

wynik 0,533 0,717 0,748 0,788 0,752 0,735 0,720 0,706 0,687 0,67 0,649 0,629 0,602 0,567 
 

LEGENDA: 
 

x23 W0 – Teoretyczna moc maksymalna 10 s. testu ergometrycznego 
x24 K1 – Współczynnik przyspieszenia startowego w 10 s. teście ergometrycznym 
x25 K2 – Współczynnik narastania zmęczenia w 10 s. teście ergometrycznym 
x31 Czas uzyskania mocy maksymalnej w Wingate teście 
x32 Czas utrzymania mocy maksymalnej w Wingate teście 
x60 Bieg na 40 m 
x61 Bieg na 60 m 
x62 Skok w dal z miejsca 
x63 Trójskok z miejsca 
x64 Pięcioskok z miejsca 

x65 Bieg na 150 m 
x66 Wielkość kwasu mlekowego po biegu na 150 m 
x68 Bieg na 300 m 
x69 Wielkość kwasu mlekowego po biegu na 300 m 
 

Analiza tabeli 2 pokazuje, że spośród kilkunastu analizowanych cech istotną informację o pozio-
mie wyniku w biegu na 100 metrów 16-17-letnich zawodniczek wnoszą zaledwie cztery zmienne, z 
których najwięcej informacji wnosi wynik biegu na 60 m – H= 0,533. Po wprowadzeniu do analizy 
drugiej zmiennej (Bieg na 150 m) zasób informacji wzrósł do 0,717. Największy zasób informacji H = 
0,788 wniosły cztery zmienne, są to: Bieg na 40 m, Pięcioskok, Bieg na 150 m oraz Współczynnik 
przyśpieszenia startowego w 10 s. teście ergometrycznym – K1. Zwrócić należy uwagę, że wprowa-
dzenie do analizy kolejnej (piątej i dalszej) zmiennej powoduje zmniejszenie wartości H, czyli zasobu 
informacji o wyniku biegu na 100 m. 

Ze szkoleniowego punktu widzenia niezwykle ważnym jest poznanie prognostyczności poszcze-
gólnych wskaźników cech (testów wysiłkowych) kontroli efektów procesu treningowego. W przypad-
ku końcowego okresu szkolenia, w wyniku analizy regresji, najwyższą wartość prognostyczną dla 
wyniku w biegu na 100 m uzyskały takie zmienne jak: Bieg na 60 m, Bieg na 40 m, Pięcioskok oraz 
Skok w dal z miejsca. Posługując się techniką integralnych zasobów informacji Z. Hellwiga obliczo-
no, iż na zakończenie okresu treningowego, który poprzedza bezpośrednio start w zawodach, najwięk-
szy ładunek informacji niosą w sobie takie zmienne jak: Bieg na 60 m, Skok w dal z miejsca oraz 
Pięcioskok z miejsca. 

Dyskusja. Analiza regresji wielokrotnej pozwoliła wyodrębnić te cechy, które posiadają istotny 
wpływ na poprawę rezultatu biegu na 100 m. Należą do nich: Pięcioskok z miejsca, Trójskok z miej-
sca, Wynik biegu na 60 m oraz Wynik biegu na 150 m. Stwierdzenie, iż dla osiągnięcia wysokiego 
wyniku w biegu na 100 m wymaga kształtowania zdolności szybkościowo-skocznościowych (mocy) 
jest całkowicie zasadne, co potwierdzają wyniki naszych badań jak i rezultaty badań wielu innych 
autorów [Kruczalak 1999, Sozański, Witczak, Starzyński 1999]. Ciekawym wydaje się fakt, że o ile w 
analizie korelacji parametry testów ergometrycznych wykazują współzależność z wynikiem biegu na 
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100 m, to w analizie regresji wielokrotnej pojawiają się wybiórczo, reprezentując te wskaźniki, które 
są bezpośrednio związane z przejawianiem maksymalnej mocy podczas wysiłku. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy może być odmienność struktury ruchu próby testowej ze strukturą ruchu podczas biegu w 
warunkach startowych. 

Zastosowana technika optymalnego wyboru zmiennych Z. Hellwiga pozwoliła wyselekcjonować 
te zmienne, które posiadają największy zasób informacji o badanych obiektach z punktu widzenia 
zmiennej objaśnianej (wyniku biegu na 100 m). Zaobserwowano, że na przestrzeni całego analizowa-
nego okresu treningowego badanych sprinterek, zmienną najczęściej pojawiającą się w modelu regre-
sji jest Pięcioskok z miejsca (I, II, III oraz IV okres treningowy), co świadczy o uniwersalności tego 
testu w kontroli sprawności specjalnej na każdym z etapów szkolenia sprinterskiego. Równie często (z 
wyjątkiem pierwszego okresu szkolenia), w wyniku stosowania procedury optymalnego wyboru 
zmiennych objaśniających model regresji, pojawia się Bieg na 60 m. Po zakończeniu II okresu przygo-
towania ogólnego oraz po zakończeniu II okresu przygotowania specjalnego (III i IV etap treningu) w 
modelu regresji występuje zmienna Skok w dal z miejsca. Szczególną rolę na tych etapach treningu, 
jako zmienne objaśniające model regresji odgrywają: Bieg na 60 m, Skok w dal z miejsca oraz Pięcio-
skok z miejsca. 
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STRESZCZENIE 

Efektywne kierowanie procesem treningu sportowego zawodników specjalizujących się w biegu 
sprinterskim, warunkowane jest posiadaniem informacji o poziomie ich przygotowania specjalnego 
oraz kierunku i dynamice zmian zachodzących pod wpływem stosowanych środków treningowych. W 
niniejszym opracowaniu poddano obserwacji 70 wskaźników kontroli wysiłkowej, z których następnie 
w wyniku analizy statystycznej wyselekcjonowano te, które posiadają największy ładunek informacji 
o poziomie sprawnościowym młodych sprinterek. 

SUMMARY 

The effective directing of the training process of the sprinters depends on information about their 
level of specific fitness and dynamics of changes because of training process. In the presented paper 
we analyzed 70 variables related to fitness level. We used the statistical analysis to find the most valu-
able variable. These items represent the most representative variables in regard to level of fitness in 
young sprinters. 
 


