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WSTĘP

Cechą żywej materii jest zdolność przystosowywania się do warunków 
środowiskowych, w jakich się znajduje. Organizm i środowisko tworzą 
jeden wspólny system działający na zasadzie sprzężenia zwrotnego (Bielic
ki, 1969). Organizm ludzki, tak jak i inne organizmy żywe, podlegał stale 
w procesie filogenezy wpływom środowiska zewnętrznego, co znajdowało 
swój wyraz między innymi w zróżnicowaniu morfologicznym. Takie same 
prawa rządzą również rozwojem ontogenetycznym, w związku z czym 
obserwujemy tak dużą różnorodność w obrębie populacji ludzkich. Czynni
ki środowiskowe oddziałujące na rozwój osobniczy są wielorakie i czasem 
trudno ustalić wpływ każdego z nich na ostateczny obraz morfologiczny 
człowieka. Jednak bezsprzecznie należy stwierdzić, że ćwiczenia fizyczne 
mające charakter treningu sportowego należą do tej grupy czynników, 
która ma bardzo silne działanie kształtujące (Drozdowski, 1966, 1967a, 
1967b; Laska-Mierzejewska, 1980; Malina, 1980; Mydlarski, 1935; Sidorowicz, 
1959). Najbardziej widoczne zmiany, wynikające zdziałania ćwiczeń fizycz
nych, obserwuje się w cechach sprawnościowych i wydolnościowych oraz 
w składzie tkankowym ciała (French i in., 1995; Kamenov i in., 1991; Lo- 
wensteyn i in., 1994; Mosaiger i in., 1994; Mosher i in., 1994; Roemmich, 
Sinning, 1996; Slaughter, Lohman, 1980; Thomas i in., 1995). Z punktu wi
dzenia morfologii najszybciej pojawiają się przekształcenia w układzie mięś
niowym, a polegają one na usprawnieniu koordynacji nerwowo-mięśniowej 
oraz na zmianach w budowie samych mięśni (Kozłowski, Nazar, 1984; 
Lehmann, 1960). Zwiększenie masy mięśniowej pociąga za sobą zmiany 
w całym aparacie stawowo-więzadłowym oraz wywiera wpływ na przerost 
przyczepów kostnych. Przekształceniom ulega także wewnętrzna struktura 
kości. Obraz hipertrofii roboczej zaobserwować można też w innych ukła
dach wewnętrznych organizmu - dla antropologa są one jednak znacznie 
trudniejsze do uchwycenia.

Jak wiadomo, na początkowym etapie szkolenia zawodników dominuje 
trening ogólnorozwojowy, jednakże z uwagi na specyfikę każdej dyscypliny 
w późniejszym okresie zaznacza się przewaga treningu specjalistycznego, 
którego celem jest wykształcenie cech sprawności fizycznej najbardziej 
potrzebnych w danej konkurencji. Odpowiedzią organizmu na stale działa- 



jacy bodziec, jakim są ćwiczenia fizyczne rozwijające najbardziej pożądaną 
cechę sprawnościową, jest reakcja w postaci zmiany jego budowy morfolo
gicznej. Wyjaśnienie działania poszczególnych rodzajów ćwiczeń fizycznych 
ma ogromne znaczenie dla praktyki i pozwala rozwiązać wiele zagadnień 
sportu dziecięcego i młodzieżowego.

Obserwacje budowy morfologicznej osobników zajmujących się wysił
kiem fizycznym prowadzone były już w starożytności, a dowodem na to 
mogą być prace malarzy i pisarzy z pierwszych wieków naszej ery. Celem 
większości prac z początków naszego stulecia było uchwycenie zmian przy
stosowawczych organizmu ludzkiego do specyficznej formy wysiłku fi
zycznego oraz uchwycenie czynników warunkujących te zmiany. Obecnie 
bardzo często są prowadzone badania nad sprawnością fizyczną, w których 
próbuje się znalezc związek między budową morfologiczną a wynikami 
sportowymi (Carter, 1980; Eliasz i in., 1993; Fiedor, 1988; Klocek, Szczepa
nik, 1995; Kuźmicki, 1981; Mroczyński, 1972; Parizkowa, 1980; Stawiarski, 
1975; Szopa, Śrutowski, 1990; Ślężyński, 1990; Wieczorek, Witkowski, 
1990, 1992).

Jedną z pierwszych prob ujęcia zróżnicowania budowy ciała zawodników 
uprawiających różne dyscypliny sportowe jest praca Kohlrauscha (za: Droz
dowski, 1964). Autor podjął problem, który do dziś jest przedmiotem badań 
antropologicznych, a sprowadza się do próby udzielenia odpowiedzi na py
tanie, w jakim stopniu przystosowalność do warunków środowiska może 
podlegać rozwrojowi, a na ile jest ograniczona czynnikiem genetycznym. 
Pytanie to nurtuje badaczy do dziś, a odpowiedzi na nie mogłyby dostarczyć 
obserwacje bliźniąt jednojajowych, z których każde wzrastałoby w odmien
nych warunkach (Brzeziński, 1974). Takich sytuacji jest jednak niewiele, 
stąd też tego typu badania są niezmiernie rzadkie. Jak wiadomo, genotyp 
osobnika wyznacza potencjalne możliwości rozwojowe, zaś czynniki środo
wiskowe decydują o tym, czy i w jakim stopniu zostaną one zrealizowane 
(Skład, Piechaczek, 1976). Trudno jest stworzyć sytuację, w której działałby 
jeden interesujący nas czynnik. Najczęściej mamy do czynienia z komplek
sowym działaniem wielu różnych zjawisk. Znana jest, związana z płcią, 
odrębność w reagowaniu na wpływy środowiskowe (Henneberg, Lewicki, 
1978; Skład, 1973). Wiele badań dowodzi, że dziewczęta są bardziej odporne 
na wpływy zewnętrzne niż chłopcy. Prawdopodobnie istnieje jakiś biolo
giczny mechanizm, który daje płci żeńskiej przewagę w przystosowaniu się 
do środowiska.
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Prace zapoczątkowane przez Kohlrauscha, dotyczące budowy morfolo
gicznej różnych zespołów sportowych, często ograniczały się do charakte
rystyki pojedynczych zespołów (Bartz, 1976; Diaczuk, 1981; Drozdowski, 
1957, 1958, 1961, 1968; Gołąb, Lechowicz, 1978; Janusz, 1964; Koniarek, 
1978; Łaska-Mierzejewska, 1977, 1978; Milicerowa, 1956, 1957; Piechaczek, 
1992; Piechaczek, Łaska-Mierzejewska, 1977; Skibińska i in., 1988; Skład, 
1969; Skład i in., 1994; Starkowicz, Żarów, 1988; Stawiarski, 1980; Thorland 
i in. 1983; Ziemilska, 1969a, 1969b) lub też przedstawiały budowę morfolo
giczną zawodników reprezentujących różne konkurencje, ograniczając się do 
analizy jednocechowej (Drozdowski, 1967c; Kurniewicz-Witczakowa, 1956; 
Marchocka, 1985; Stawiarski, 1968; Śtepnićka i in., 1976; Titlbachova, 1964). 
Jakkolwiek metody te są bardzo precyzyjne, to jednak nie dają pełnego i pra
wdziwego morfofunkcjonalnego obrazu człowieka (Janusz, 1973). Dlatego też 
dużą wagę mają prace wykorzystujące analizę wielocechową do wszelkiego 
rodzaju badań ontogenetycznych (Janusz, 1973; Skibińska, Szczotka, 1969; 
Skibińska, 1972). Szczególnie przydatne wydaje się uwzględnienie tego rodza
ju metod w zagadnieniach dotyczących budowy somatycznej sportowców, 
gdyż uzyskane tą drogą informacje pozwalają lepiej kierować procesem 
selekcji i treningu sportowego (Eiben, 1972; Maas, 1974).

W przypadku analiz opartych na pojedynczych cechach charakterystyki 
zespołów często różniły się w zależności od uwzględnionych w badaniach 
wielkości bądź też grupy porównawczej. Próbowano znaleźć idealne wzorce 
morfologiczne dla każdej konkurencji sportowej, które warunkowałyby 
osiąganie najlepszych rezultatów, jednak okazało się, że nie zawsze „model 
mistrza” spełniał pokładane w mm oczekiwania, a zawodnicy o skrajnie 
różnych parametrach cech uważanych za diagnostyczne dla danej dyscyp
liny osiągali równie dobre rezultaty. Przykładem może być wysokość 
ciała koszykarzy: Orlando Magic S. O’Neal - 216 cm, Charlotte Hornets 
Μ. Bogues - 159 cm (Naglak, 1994). Ponadto istnieją dyscypliny, dla których 
przyjęto ściśle zunifikowane parametry morfologiczne, np. wioślarstwo, 
pływanie (de Garay i in., 1977; Maas, 1974), natomiast w przypadku innych 
dopuszcza się większe zróżnicowanie, wynikające np. z pozycji na boisku 
w niektórych grach zespołowych (Bibrzycki, Niedziałkowski, 1981; Black, 
Roundy, 1994; Clark i m., 1994). Należy więc przypuszczać, że me poje
dyncze cechy, ale ich wzajemne współwystępowanie ma najistotniejsze 
znaczenie dla osiągnięcia pożądanej efektywności sportowca. Jedną z metod 
uwzględniających interkorelacje cech jest odległość Mahalanobisa, która 
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bardzo rzadko wykorzystywana była do charakterystyki grup sportowych 
(Janusz, Stęślicki, 1983; Łaska-Mierzejewska, 1983).

Bardzo dużą wartość poznawczą mają prace o charakterze longitudinal- 
nym, prowadzone od momentu podjęcia przez zawodnika ukierunkowanego 
treningu. Pozwalają one na obserwację zmian w budowie pod wpływem 
obciążeń treningowych (Janusz i in., 1985; Milicerowa, 1951) i jednocześnie 
na ukazanie cech przydatnych oraz niepożądanych dla uprawiania określonej 
konkurencji. Oczywiście wszystkie badania prowadzone na człowieku ży
wym mają ten mankament, że nie daje się odizolować osobników w określo
nych warunkach laboratoryjnych i tym samym wykluczyć wpływu innych, 
poza interesującymi badacza, czynników zewnętrznych. Podejmując więc 
badania, należy wyszukać grupy w miarę jednorodne, wyselekcjonowane 
w określonym kierunku, które poddawane są działaniu podobnych czynni
ków, wywołujących działanie kształtujące. Ponieważ jednak prace o charak
terze długofalowym wiążą się z wieloma problemami natury organizacyjnej, 
a wyniki badań są dość odległe w czasie, próbuje się je zastąpić materiałem 
przekrojowym, który także w pewnym stopniu umożliwia udzielenie od
powiedzi na niektóre nurtujące badaczy i trenerów zagadnienia.
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CEL I ZAŁOŻENIA PRACY

Celem niniejszej pracy jest ocena zróżnicowania morfologicznego za
wodników i zawodniczek jedenastu dyscyplin sportowych na podstawie 
zespołu cech morfologicznych, uwzględniająca wzajemne korelacje pomię
dzy mmi. Większość dotychczas publikowanych prac ujmuje powyższe 
zagadnienie za pomocą metod analitycznych, które, jak wiadomo, umożli
wiają bardzo precyzyjne badanie, ale me dają pełnego obrazu badanego 
problemu, a jedynie wycinek całości, czasami zaciemniający rzeczywistość 
(Janusz, Jarosińska, 1977).

Ponadto praca ma odpowiedzieć na pytanie, które cechy budowy morfolo
gicznej są najbardziej pożądane dla sportowca w danej konkurencji i które 
można uznać za jeden z elementów składających się na końcowy efekt 
pracy trenera i zawodnika - czyli wynik sportowy.

Porównanie budowy ciała kobiet i mężczyzn reprezentujących te same 
konkurencje sportowe pozwoli ocenić wpływ treningu specjalistycznego 
na organizm kobiety, a jednocześnie ustosunkować się do istniejącego od 
dawna, ale stale kontrowersyjnego, poglądu na temat maskulinizacji kobiet 
w sporcie wyczynowym.

Realizacja powyższego celu powinna zweryfikować następujące hipote
zy robocze:
1. Osiąganie dobrych wyników sportowych w większości dyscyplin uwa

runkowane jest odpowiednią budową ciała zawodników, stąd nabór do 
nich odbywa się na podstawie ukierunkowanej selekcji. Wybrani do ana
lizy sportowcy reprezentują dyscypliny, w których preferowany jest 
zespół specyficznie ukształtowanych cech morfologicznych.

2. Niektóre cechy budowy odznaczają się szczególną przydatnością w danej 
konkurencji, stąd ich wartość diagnostyczna jest wyższa od pozostałych.

3. Kobiety uprawiające wyczynowo sport wykazują ukształtowanie nie
których cech typowe dla płci męskiej.
Weryfikacja przyjętych założeń winna pomóc trenerom bardziej precy

zyjnie, opierając się na naukowych przesłankach, kierować procesem se
lekcji i treningu, a z drugiej strony powinna być sygnałem dla nich, na co 
należy zwrócić uwagę, aby unikać zbyt dużych dysharmonn w budowie 
morfologicznej zawodników oraz niepotrzebnych przeciążeń.



Wskazanie pewnych podobieństw w budowie somatycznej sportowców 
repi ezentujących rożne konkurencje może okazać się niezwykle przydatne 
także dla samych zawodników. Podobne wymogi morfologiczne niektórych 
dyscyplin umożliwiają im bowiem zmianę dotychczas uprawianego sportu na 
inny. Wydaje się to szczególnie istotne w sytuacji, gdy zawodnik nie ma 
możliwości kontynuowania procesu treningowego w wybranej wstępnie 
dyscyplinie, a parametry morfologiczne umożliwiają mu przekwalifikowa
nie się.
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MATERIAŁ I METODY

Materiał wykorzystany w niniejszej pracy oparto na badaniach 394 zawo
dników i 151 zawodniczek jedenastu dyscyplin sportowych: koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, pływania, zapasów, biegów średnich, 
biegów krótkich, wioślarstwa, kajakarstwa, judo, których staż treningowy 
waha się od 5 do 10 lat. Pochodzi z badań własnych przeprowadzonych 
w 1990 roku w klubie WKS „Śląsk” Wrocław, „Dolmel” oraz AZS AWF 
Wrocław. Częściowo uzupełniono go materiałem z badań antropometrycz
nych kandydatów na studia w AWF we Wrocławiu w latach 1988-1990. 
Wszyscy badani reprezentują wysoki poziom sportowy, gdyż podstawowym 
kryterium doboru było posiadanie przez nich co najmniej drugiej klasy 
sportowej. Wielu spośród nich posiada pierwszą klasę lub klasę mistrzow
ską (tab. I i II).

U wszystkich zawodników zmierzono 36 cech morfologicznych i 2 funk
cjonalne:

7 A . 2
• wysokości: całkowitą, suprasternale, acromiale, dactylion III, symphy- 

sion, tibiale, siedzeniową;
• szerokości: międzybarkową na mięśniach, barków, klatki piersiowej, bio

der, międzykrętarzową, międzykłykciową kości ramiennej, międzyryl- 
cową, międzykłykciową kości udowej, międzykostkową, głębokość 
klatki piersiowej;

• obwody: obręczy barkowej, klatki piersiowej w spoczynku, w maksy
malnym wdechu i wydechu, pasa, maksymalny ramienia, maksymalny 
przedramienia, najmniejszy przedramienia, bioder, maksymalny uda, 
maksymalny podudzia, najmniejszy podudzia;

• fałdy skórno-tłuszczowe: pod dolnym kątem łopatki, nad mięśniem trój- 
głowym ramienia, na przedramieniu, na brzuchu, na podudziu;

• długość stopy, masę ciała oraz siłę ścisku ręki prawej i lewej.
Tak duża liczba zmiennych pozwala drogą dyskryminacji wybrać cechy 

najbardziej diagnostyczne przy ocenie budowy ciała sportowców.



Tabela I. Liczebność, wiek i staż treningowy zawodników (N = 394)

Dyscyplina N

Klasa sportowa

X

Wiek
s zakres

Staż treningowy

M* I Π X s zakres

piłka nożna 64 0 7 57 20,34 1,34 19-24 8,31 1,82 6-12

piłka ręczna 44 0 1 43 20,02 1,02 18-23 7,50 1,80 5-11

koszykówka 20 2 9 9 19,65 1,18 18-23 6,95 1,70 4-10

siatkówka 50 0 6 44 20,16 1,52 19-26 6,46 1,96 4-13

pływanie 46 9 9 18 20,26 1,56 19-23 9,67 3,82 4-14

kajakarstwo 28 2 8 18 20,18 1,39 19-23 7,25 1,92 4-11

judo 43 2 6 35 20,67 2,16 20-27 7,81 2,95 4-13

wioślarstwo 23 12 5 6 20,52 1,88 18-24 5,91 1,90 4-10

zapasy 22 14 2 6 23,14 3,38 21-30 10,14 4,25 5-20

biegi średnie 24 1 1 22 20,13 1,26 18-23 4,63 2,26 4-11

biegi krótkie 30 2 0 28 19,83 1,15 18-23 5,10 1,83 4-10

* M - klasa mistrzowska

Tabela II. Liczebność, wiek i staż treningowy zawodniczek (N= 141)

Dyscyplina N

Klasa sportowa
.V

Wiek
s zakres

Staż treningowy

M* I II X s zakres

piłka ręczna 32 7 6 20 19,56 1,85 18-23 7,00 2,37 4-13

siatkówka 35 0 0 35 19,34 0,64 18-21 6,23 1,88 4-9

koszykówka 36 0 8 28 19,39 0,84 18-21 6,56 2,48 4-10

biegi średnie 23 0 3 20 19,57 0,90 18-22 5,65 1,47 3-8

pływanie 25 0 0 25 19,84 1,21 18-23 8,84 2,32 4-13

* M - klasa mistrzowska

Przeprowadzono analizę wariancji celem sprawdzenia, czy wszystkie ce
chy istotnie różnicują badanych zawodników. Istota tej metody polega na 
rozbiciu wariancji ogólnej na dwie składowe: wariancję wewnątrzgrupową 
oraz międzygrupową. Przy założeniu, że wszystkie dyscypliny są jednorodne 
ze względu na każdą cechę, czyli pochodzą z tej samej populacji generalnej, 
wariancja wewnątrzgrupową, międzygrupową i ogolna są meobciążonymi 
estymatorami wariancji populacji. Jeśli hipoteza ta jest prawdziwa, wów-
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czas różnica między wariancją międzygrupową a wewnątrzgrupową nie po
winna być duża. Istotność tej różnicy bada się za pomocą testu F Snedecora. 
Parametrem testującym jest iloraz obu wariancji. Procedura obliczeń sprowa
dza się do wyznaczenia zmienności ogólnej, wewnątrzgrupowej i między- 
grupowej z następujących wzorow:

s2„ = ΣΣ(χν - *..)2 +ρΣ<λ- )2
/=1 7=1 / = 1

ί = ΣΣ<\-\)!
/=1 7=1

k

z = l

gdzie:
x - średnia ogólna,
xi - średnia wartość cechy w grupie „i”,
X - wartość cechy u osobnika „j” w grupie „i”,

k - liczba grup,
p - liczebność osobników w poszczególnych grupach.
Jeśli każdą z obliczonych zmienności podzielimy przez odpowiednią licz

bę stopni swobody, otrzymamy nieobciążony estymator wariancji ogólnej, 
wewnątrzgrupowej i międzygrupowej.

Ponieważ żadna ze zmiennych nie wystąpiła w obydwu grupach jako nie- 
diagnostyczna, a jednym z założeń pracy było ustosunkowanie się do proble
mu maskuhnizacji, pozostawiono pierwotny zestaw cech do dalszej analiz) .

Na podstawie zmierzonych cech obliczono długości odcinków funkcjonal
nych, ruchomość klatki piersiowej i powierzchnię ciała, a także wskaźniki ilo
razowe w celu określenia proporcji budowy, według następujących wzorov.: 

.sst-sy
1. długości tułowia —------- x 100,

2.

3.

4.

szerokości barków —----- x 100,
B - v

długości kończyn dolnych

długości kończyn górnych

B-sy
B —v

x 100,

a-da III
B-v

x 100,
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5. długości korpusu ciała -------- x 100,
B-v

6.

7.

obwodu klatki piersiowej (Marty’ego) — klatki piersiowej * ^θθ 

obwód uda
tuszy —- ---------x 100,

B - v

B-v

. j . , a - da III
międzykonczynowy ------------ x 100,

B - sy

9. xi - ths 
^x100’

100,

głębokości klatki piersiowej

10. biodrowo-barkowy --------x
a - a

11. barkowo-tułowiowy ----------x 100,
sst - sy

. _ - ., . . obwód klatki piersiowej
12. obwodow tułowia ----------------------------- — x 100

obwód bioder
· . . .t P+dH

13. powierzchni ciała —— + 1, gdzie: P - masa ciała,

, , „ . masa ciała [gl
14. Rohrera ----------- z-----— x 100

(B - v)3 [cm]
15. ruchomości klatki piersiowej

obwód klatki piersiowej (maksymalny wdech) - obwód klatki piersiowej (wydech) 

obwód klatki piersiowej w spoczynku

Do opracowania materiału wykorzystano metodę jednocechową oraz 
wielocechową - odległość Mahalanobisa (Bartkowiak, 1982; Knussmann, 
1962; Welon, 1964). Odległości Mahalanobisa służą przede wszystkim do 
identyfikowania „punktów odstających”, czyli nie należących do danego roz
kładu (Bartkowiak, 1996).

Istota tej metody polega na rozdziale grup poprzez analizę dyskryminacji 
(Krzyśko, 1982). Podstawowym problemem, który rozwiązuje się w ten 
sposób, jest zagadnienie identyfikacji obiektów. W metodzie Mahalanobisa 
stopień rozdziału wyraża się jako ogólna odległość pomiędzy poszczególnymi 
grupami. Ustalenie jej wymiaru następuje w wyniku obliczenia, za pomocą 
liniowej analizy dyskryminacji, odległości pomiędzy średnimi wartościami 
poszczególnych cech w porównywanych grupach. Wielkość rozdziału jest
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wypadkową zależności pomiędzy siłą dyskryminacji poszczególnych zmien
nych i ich interkorelacji. W celu wyeliminowania wpływu różnej liczebności 
osobników w grupach oraz różnej liczby zmiennych korzysta się z odpo
wiedniej kowariancji, czyli sumę odległości dzieli się przez liczbę stopni 
swobody otrzymaną z liczby osobników.

Każdą z grup można interpretować jako chmurę punktów indywidual
nych o p-wymiarowej przestrzeni cech. Odległość Mahalanobisa pomiędzy 
tymi grupami określa się wzorem:

Z); =r’c_1r,

gdzie r ’ jest wektorem różnic pomiędzy średnimi grupowymi, a c - macie
rzą kowariancji wewnątrzgrupowych, obliczonych według wzoru:

n1
cij =-----------------Öz? + m - 2

Obliczenie D~ jest równoważne obliczeniu zmienności resztowej dla 
układu równań normalnych, w których kowariancje zmiennej wynikowej y 
zastąpiono wektorem r, a zmienność całkowitą przyjęto jako równą 0. Do 
obliczenia D' potrzebna jest tylko zmienność resztowa, a więc można tu 
zastosować skróconą metodę rozwiązywania układu równań normalnych. 
Przy badaniu istotności różnic między średnimi obu grup stosuje się tes
tową statystykę T~ Hotellinga, która wyraża się wzorem:

n + m
Testowanie istotności różnic między średnimi obu grup odbywa się 

poprzez obliczenie statystyki F z wzoru:
z? + w - /? - 1 , r - _---------------- y-
(/? + m - 2)p

Odległość Mahalanobisa jest wielkością meujemną, memianowaną. Cechy 
o większych wariancjach oraz grupy cech skorelowanych mają mniejszy 
udział w wartości D2 .

Ogólna odległość pozwala określić, które grupy są najbardziej podobne, 
a które wyraźnie odmienne. Im większa wartość odległości, tym większe 
zróżnicowanie populacji lub prób. Spośród wielu porównywanych par po
pulacji, których cechy mają tę samą macierz kowariancji, najbardziej zróżni
cowana (wzajemnie odległa) jest ta para populacji, dla której odległość Maha
lanobisa jest największa. Wartość odległości pomiędzy dwiema populacjami
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uważa się za istotną, jeżeli różnica między wektorami średnimi, weryfiko
wana odpowiednim testem, jest istotna.

Do określenia typu budowy ciała badanych zawodników w poszczegól
nych dyscyplinach zastosowano metodę Heath i Cartera (Heath, Carter, 
1967). Przy pomocy tej metody określa się rozwój trzech komponentów 
budowy: endomorfii, mezomorfii i ektomorfii. Komponent endomorfii okreś
la stopień rozwoju tkanki tłuszczowej, mezomorfii - masywność szkieletu 
i umięśnienie, natomiast ektomorfia wyraża hnearność budowy ciała. W trak
cie badan mierzono fałd skorno-tłuszczowy na brzuchu, a me nad grzebie
niem biodrowy m, jak to zalecają autorzy metody. Korelacja między tymi 
fałdami jest bardzo wysoka (Welon, 1971), stąd można go było wykorzy
stać w omawianej typologii.

Do oceny dymorfizmu płciowego wykorzystano wskaźnik Mollisona. 
Celem uzupełnienia analizy określono także odległości Mahalanobisa po
między dyscyplinami męskimi i żeńskimi (Łuczak, 1986).
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ANALIZA JEDNOCECHO WA

Mężczyźni

Cechy bezwzględne
Badani mężczyźni największe zróżnicowanie wykazują w cechach wy

sokościowych (tab. 1-3, rys. 1). Większość różnic pomiędzy zawodnikami 
różnych dyscyplin jest istotna statystycznie (tab. 9-20). Największe wysokoś
ci cechują koszykarzy i wioślarzy, dla których me stwierdzono znaczących 
różnic, najmniejsze - zapaśników, biegaczy na średnie dystanse i piłkarzy 
nożnych. Pomiędzy mmi znaleźli się zawodnicy o pośrednich wymiarach 
wysokościowych: siatkarze, piłkarze ręczni, pływacy, kajakarze, judocy 
i sprinterzy. Największą zmiennością tych cech charakteryzują się przed
stawiciele sportów walki, judo i zapasów, dla których me wprowadzono 
podziału na kategorie wagowe.

W wymiarach szerokościowych występuje nieco mniejsze zróżnicowanie 
(rys. 1-2). Szerokość międzybarkowa, która dość dobrze odzwierciedla umięś
nienie obręczy barkowej, wyznacza wysoką pozycję kajakarzy i zapaśników, 
co świadczy o dużym zaangażowaniu tej części ich ciała w czasie treningu 
i walki sportowej. Konsekwencją tego jest hipertrofia robocza omawianych 
grup mięśni.

Wymiary klatki piersiowej wyraźnie wyróżniają pływaków, wioślarzy 
i biegaczy spośród pozostałych sportowców. Pierwsi mają najlepiej rozbu
dowaną klatkę piersiową, zwłaszcza jej wymiar strzałowy, biegaczy na
tomiast cechują znacznie mniejsze wartości w stosunku do przedstawicieli 
wszystkich pozostałych dyscyplin, w których ponadto stwierdza się dosc 
dużą zmienność wewnątrzgrupową tych cech.

Masywność kośćca, określona na podstawie szerokości nasad kostnych 
w obrębie kończyny górnej i dolnej, jest największa u wioślarzy i koszyka
rzy, co wynika z ogólnie dużych wymiarów ciała tych zawodników. Judo
ków, pływaków i kajakarzy cechuje także silny rozwoj nasad, ale w obrębie 
kończyny górnej, co prawdopodobnie należy wiązać ze specyfiką ich treningu 
i zaangażowaniem w szczególności tych konczyn podczas walki. W obrębie 
kończyny dolnej szersze nasady mają natomiast siatkarze, co prawdopodob
nie jest również wynikiem treningu, który w dużej mierze polega na odbi
janiu piłki przy bardzo aktywnej pracy nog, a także zwiększaniu skoczności 



zawodników poprzez stosowanie dodatkowych obciążeń. Najwęższe nasady 
stwierdzono u biegaczy, którzy różnią się istotnie od większości badanych 
sportowców, jednak należy to wiązać z ogólnie małymi wielkościami cech 
morfologicznych u tych zawodników.

Odmienny obraz badanych mężczyzn uprawiających różne dyscypliny 
sportowe daje analiza obwodów poszczególnych partu ciała (rys. 3). Ob
wód obręczy barkowej, który dobrze charakteryzuje stopień umięśnienia, 
wskazuje na judoków jako najsilniej umięśnionych. Również u koszykarzy, 
kajakarzy i pływaków stwierdzono wysoki poziom rozwoju tej cechy. Naj
słabiej umięśnioną obręcz barkową mają biegacze i piłkarze nożni, natomiast 
u wioślarzy, piłkarzy ręcznych, siatkarzy i zapaśników parametr ten osiąga 
wartość pośrednią. Obwód klatki piersiowej, który odzwierciedla poziom 
jej rozwoju, najwyższe wartości osiąga u pływaków i kajakarzy. Judocy 
i zapaśnicy znajdują się pod tym względem tuż za nimi, natomiast najsłabiej 
rozwiniętą klatkę piersiową mają biegacze i piłkarze nożni. U pozostałych 
zawodników cecha ta przyjmuje wartości pośrednie i nie różni ich istotnie. 
Obwód pasa daje informacje na temat rozwoju umięśnienia tej okolicy ciała. 
Wyraźnie odstają od pozostałych sportowców jedynie biegacze, u których 
stwierdzono najniższe wartości tej cechy. W obrębie kończyny górnej stwier
dza się znaczne różnice w umięśnieniu poszczególnych jej odcinków w za
leżności od uprawianej dyscypliny. Największy obwód ramienia, będący od
zwierciedleniem jego umięśnienia, cechuje judoków, kajakarzy i zapaśników, 
którzy w istotny sposob różnią się pod tym względem od większości bada
nych sportowców. Najsłabiej umięśnione kończyny górne charakteryzują 
biegaczy i piłkarzy nożnych, natomiast najsilniej umięśnione przedramię mają 
judocy i wioślarze. Podobne dysproporcje obserwuje się w umięśnieniu koń
czyny dolnej badanych zawodników. Najsilniej umięśnione udo cechuje ju- 
dokow, a tuż za nimi znajdują się koszykarze i piłkarze ręczni, natomiast 
najmniejsze obwody w obrębie konczyn dolnych są charakterystyczne dla 
biegaczy na średnie dystanse i dla zapaśników. W przypadku obwodu pod
udzia największe wartości stwierdzono u siatkarzy, co potwierdza wcześniej
szą interpretację dotyczącą masywności kośćca tych zawodników.

Masa ciała wykazuje dużą zmienność u zawodników uprawiających po
szczególne dyscypliny, przy czym najbardziej zaznacza się to w konkuren
cjach należących do sportow walki, w których me dokonano podziału na 
kategorie wagowe (rys. 4). Najlżejsi sposrod badanych są biegacze. Najwyższe 
wartości tej cechy wystąpiły u koszykarzy i wioślarzy, co jest spowodo
wane ogólnie dużymi wymiarami tych zawodników.
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Rysunek 1. Średnie wartości cech wysokościowych u badanych zawodników 
w poszczególnych dyscyplinach sportu

Rysunek 2. Średnie wartości cech szerokościowych u badanych zawodników 
w poszczególnych dyscyplinach sportu

19



□ biegi średnie 0 koszykówka § pływanie[cm]

obwód obręczy barkowej obwód pasa obwód bioder

Rysunek 3. Średnie wartości obwodów tułowia u badanych zawodników 
w poszczególnych dyscyplinach sportu

Rysunek 4. Średnie wartości masy ciała i siły ścisku rąk u badanych zawodników 
w poszczególnych dyscyplinach sportu
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Jedyna z badanych cech funkcjonalnych - siła ścisku ręki - największe 
wartości osiąga u wioślarzy, istotnie różne od pozostałych zawodników, 
a najmniejsze u piłkarzy nożnych. Zróżnicowanie międzygrupowe tej cechy 
w pozostałych dyscyplinach jest słabo zaznaczone.

Grubość fałdów skórno-tłuszczowych wskazuje na znaczne otłuszczenie 
badanych zawodników. Najgrubszą podściółkę tłuszczową we wszystkich 
dyscyplinach stwierdzono pod dolnym kątem łopatki i na brzuchu, natomiast 
najcieńsze fałdy obserwuje się na dystalnych odcinkach kończyn. Biegaczy 
na średnie i krótkie dystanse cechuje najmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, 
określona grubością fałdów. Najwyższy poziom rozwoju tłuszczu podskórne
go stwierdzono u koszykarzy.

Wskaźniki ilorazowe
Najlepiej różnicującym wskaźnikiem jest wskaźnik Rohrera (tab. 4), który 

istotnie różnicuje większość badanych zespołów (tab. 21-26). Najmasywniej- 
szą budową charakteryzują się zapaśnicy i judocy - wszystkie różnice z pozo
stałymi zawodnikami są statystycznie istotne. Grupę najsmuklejszych spor
towców stanowią koszykarze, wioślarze, siatkarze, biegacze i pływacy, pomię
dzy którymi nie stwierdzono zróżnicowania istotnego. Zawodnicy upra
wiający kajakarstwo, piłkę ręczną i nożną wykazują pośrednie wartości tego 
wskaźnika, istotnie różne od wielkości opisanych powyżej. Podobny obraz 
badanych zawodników otrzymujemy w wyniku analizy wskaźnika relatyw
nego obwodu klatki piersiowej oraz wskaźnika tuszy. Obydwie wielkości 
stanowią uzupełnienie informacji zawartych we wskaźniku Rohrera, gdyż 
pierwsza z nich obrazuje stopień rozwoju masywności klatki piersiowej, 
a druga tęgość ciała. Jedynie kajakarzy i pływaków pod względem rozwoju 
klatki piersiowej można zaliczyć do grupy zawodników o najmasywniejszej 
budowie - wykazują oni istotne różnice względem zespołów najsmuklejszych.

Pozostałe wskaźniki obrazujące proporcje ciała wykazują znacznie mniejsze 
zróżnicowanie. Relatywna długość tułowia jest największa u kajakarzy i bie
gaczy na średnie dystanse, ale tylko w odniesieniu do siatkarzy odnotowano 
różnice istotne statystycznie. Najwęższe barki w relacji do wysokości ciała 
mają wioślarze, koszykarze i siatkarze, co odróżnia ich w sposób wyraźny 
od piłkarzy ręcznych, judoków, kajakarzy i zapaśników, natomiast -w po
zostałych porównaniach różnice są nieistotne statystycznie. Najdłuższe 
kończyny górne w obydwu analizowanych proporcjach mają kajakarze, 
którzy istotnie różnią się od większości pozostałych zawodników, natomiast 
relatywna długość kończyn dolnych istotnie odróżnia koszykarzy i siatka-

21 



rzy, którzy mają największe wartości tej cechy, od judoków, biegaczy na 
krótkie dystanse i zapaśników, charakteryzujących się najkrótszymi kończy
nami dolnymi w odniesieniu do wysokości ciała. Najsłabiej wysklepiona 
klatka piersiowa cechuje biegaczy na krótkie dystanse, natomiast wiośla
rze, piłkarze nożni, biegacze na średnie dystanse i pływacy charakteryzują 
się najlepszym wysklepieniem klatki piersiowej. Jedynie różnice pomiędzy 
zawodnikami reprezentującymi wymienione skrajne dyscypliny są statys
tycznie istotne. Bardzo słabo różnicuje badane grupy wskaźnik biodrowo- 
-barkowy oraz barkowo-tułowiowy. Pierwszy z nich istotnie różni tylko 
pływaków, którzy charakteryzują się wyraźnie lepszym rozwojem cięciw 
górnych partii tułowia w stosunku do dolnych i przez to najmniejszą war
tością wskaźnika wśród badanych. Relacja szerokości barków do długości 
tułowia jest jeszcze mniej diagnostyczna. Stwierdzono jedynie dwie istotne 
statystycznie różnice pomiędzy wioślarzami, których cechują najwęższe 
barki w relacji do długości tułowia, a judokami i pływakami, u których 
obserwuje się najwyższe wartości tego wskaźnika. Relacja obwodow tułowia 
istotnie wyróżnia kajakarzy, pływaków, judoków i zapaśników, wskazując 
na skrajnie męskie proporcje ich budowy w porównaniu z pozostałymi 
sportowcami, którzy w stosunku do siebie me wykazują rożnie istotnych. 
Funkcjonalny wskaźnik ruchomości klatki piersiowej cechuje duża zmien
ność wewnątrzgrupowa. Zróżnicowanie międzygrupowe jest słabo zazna
czone. Jedynie piłkarze ręczni i nożni wyraźnie wyróżniają się spośrod 
badanych zespołów, wykazując najmniejsze wartości tego wskaźnika. Na
tomiast największą ruchomością klatki piersiowej cechują się wioślarze, 
zapaśnicy i biegacze na średnie dystanse, którzy jednak nieistotnie różnią 
się od pozostałych zawodników.

Ostatni z badanych wskaźników - powierzchnia ciała - dosc dobrze 
różnicuje badanych sportowców. Największą powierzchnią ciała cechują 
się koszykarze, wioślarze i siatkarze, w odniesieniu do których stwierdzono 
istotne różnice w porównaniu z pozostałymi badanymi. Zapaśników, biega
czy i piłkarzy nożnych cechują natomiast najmniejsze wartości tego wskaźni
ka, istotnie różne w stosunku do większości pozostałych zawodników. 
Reprezentanci dyscyplin, w których stwierdzono pośrednie wartości oma
wianej cechy wykazują także istotne różnice w stosunku do wymienionych 
wyżej zawodników o skrajnych wielkościach powierzchni ciała.
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Kobiety

Cechy bezwzględne
Podobnie jak u mężczyzn, największe zróżnicowanie u kobiet wykazuje 

wysokość ciała (tab. 5-7; rys. 5). Najwyższe są koszykarki, najniższe nato
miast biegaczki i pływaczki. Większość pozostałych cech morfologicznych 
słabo różnicuje badane zespoły zawodniczek, spośród których wyraźnie 
odbiegają w kierunku najniższych wartości jedynie biegaczki. W wymiarach 
cięciw klatki piersiowej obserwuje się tendencję do silniejszego rozwoju tej 
części ciała u pływaczek i piłkarek ręcznych, choć różnice są nieistotne 
(tab. 27-28, rys. 6).

Najszersze biodra charakteryzują piłkarki ręczne i koszykarki, najwęższe 
natomiast biegaczki i siatkarki. Różnice pomiędzy wymienionymi skrajnymi 
zespołami są znaczące. W ten sam sposób różnicuje badane szerokość między- 
krętarzowa.

Nasada dalsza kości ramiennej istotnie odróżnia piłkarki i koszykarki 
od pozostałych zawodniczek, osiągając u nich największą szerokość. Po
dobny obraz uzyskano dla szerokości międzyrylcowej i międzykostkowej. 
W przypadku szerokości międzykłykciowej kości udowej jedynie piłkarki 
ręczne cechuje istotnie większa wartość tej cechy w stosunku do pozostałych 
badanych zawodniczek, spośród których najwęższe nasady mają pływaczki.

Obwody górnych partii tułowia wyróżniają grupę biegaczek, które cechu
ją się najmniejszymi wartościami obwodu klatki piersiowej i obręczy barko
wej, natomiast najsilniejszy rozwój tej części ciała stwierdzono u koszykarek. 
Obwód pasa największe wartości osiąga u piłkarek ręcznych i koszykarek, 
istotnie różniąc je od pozostałych, wśród których najniższą pozycję zaj
mują również biegaczki (rys. 7).

Maksymalne obwody ramienia, przedramienia, uda i podudzia wskazują na 
najsilniejsze umięśnienie koszykarek i piłkarek ręcznych, a najsłabsze biega
czek i siatkarek. Różnice między tymi skrajnymi grupami są statystycznie 
istotne. Podobną sekwencję i zróżnicowanie ustalają mierzone obwody 
minimalne.

Masa ciała należy również do cech wyraźnie różnicujących badane zawod
niczki. Najcięższe są koszykarki i piłkarki, najlżejsze - biegaczki (rys. 8).
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Rysunek 5. Średnie wartości cech wysokościowych u badanych zawodniczek 
w poszczególnych dyscyplinach sportu

Rysunek 6. Średnie wartości cech szerokościowych tułowia u badanych zawodniczek 
w poszczególnych dyscyplinach sportu
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obręczy piersiowej w piersiowej we piersiowej w 
barkowej spoczynku wdechu wydechu

Rysunek 7. Średnie wartości obwodów tułowia u badanych zawodniczek 
w poszczególnych dyscyplinach sportu

Rysunek 8. Średnie wartości masy ciała i siły ścisku rąk u badanych zawodniczek 
w poszczególnych dyscyplinach sportu
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Najdłuższe kończyny górne charakteryzują koszykarki i piłkarki, znaczące 
różnice występują pomiędzy nimi a biegaczkami i pływaczkami. Kończy
ny dolne natomiast największą długość osiągają u koszykarek i siatkarek, 
a skrajnie małą wartość - u pływaczek. Podobnie niski poziom rozwoju 
reprezentuje u tych zawodniczek długość tułowia, wyznaczając im koń
cową pozycję wśród badanych.

Większość fałdów skórno-tłuszczowych największą grubość osiąga u ko
szykarek, natomiast biegaczki wyróżniają się spośród reszty badanych naj
cieńszą podściółką tłuszczową. Również siła ścisku rąk nie różnicuje istotnie 
badanych, chociaż zauważalna jest dominacja piłkarek ręcznych, szczególnie 
w wielkościach, jakie parametr ten osiąga dla prawej ręki.

Wskaźniki ilorazowe
Wskaźniki ilorazowe okazały się słabo diagnostyczne, w większości przy

padków brakuje statystycznie istotnych różnic (tab. 8, 29). Wskaźnik Rohrera 
wyraźnie określa piłkarki ręczne jako naj masywniej sze spośród badanych, 
natomiast siatkarki i biegaczki jako najsmuklejsze. Tylko te dwie różnice 
pomiędzy skrajnymi zespołami są statystycznie istotne. Dobrze różnicującym 
wskaźnikiem okazał się wskaźnik tuszy, który wyraźnie odróżnia również 
piłkarki ręczne, jako najtęższe, od biegaczek, siatkarek i pływaczek, w przy
padku których stwierdzono najmniejsze wartości, świadczące o ich szczupłej 
sylwetce. Relatywny obwód klatki piersiowej ustala nieco odmienną kolej
ność badanych, istotnie odróżniając jedynie pływaczki, u których stwierdzono 
najsilniejszy rozwój tej części tułowia, od pozostałych. Długość kończyn gór
nych w relacji do dolnych jest największa u pływaczek i piłkarek, a najmniej
sza u koszykarek i siatkarek, które w związku z tym mają najdłuższe kończy
ny dolne zarówno w relacji do kończyn górnych, jak i do wysokości ciała.

Wskaźnik obwodów tułowia jako jeden ze wskaźników dymorficznych 
daje informacje na temat proporcji męskich lub żeńskich. Analiza tego wskaź
nika pozwala stwierdzić, że najbardziej męski typ budowy charakteryzuje 
pływaczki, a najbardziej kobieca sylwetka cechuje piłkarki ręczne i koszy
karki. Siatkarki i biegaczki zajmują miejsce pośrednie. Jedyny funkcjonalny 
wskaźnik - ruchomość klatki piersiowej - me różnicuje istotnie badanych, 
jakkolwiek można zaobserwować największą sprawność układu oddechowego 
u siatkarek, najmniejszą natomiast u pływaczek. Wskaźnik powierzchni ciała 
lokuje na pierwszym miejscu koszykarki i piłkarki ręczne, na końcu zaś bie
gaczki i pływaczki. Większość różnic pomiędzy zawodniczkami uprawia
jącymi różne dyscypliny jest statystycznie istotna.
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CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SPORTOWCÓW 
W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH

Na podstawie analizy jednocechowej przedstawiono charakterystykę 
badanych zespołów męskich i żeńskich.

Mężczyźni

Piłka ręczna
Zawodników piłki ręcznej charakteryzują pośrednie wartości cech wyso

kościowych oraz średnic i obwodów tułowia. Nasady kończyny górnej są 
stosunkowo słabo rozwinięte, co sprawia, że pod względem tych parametrów 
piłkarze ręczni wraz z piłkarzami nożnymi i biegaczami zajmują najdalszą 
pozycję w gronie badanych dyscyplin. Nieco wyższą pozycję wśród badanych 
wyznaczają im szerokości nasad kończyny dolnej. Poziom rozwoju tych cech 
jest wyższy jedynie u koszykarzy i siatkarzy. Dość wysoka wartość obwodu 
obręczy barkowej dowodzi znacznego rozwoju umięśnienia tej części ciała, 
będącego niewątpliwie efektem treningu. Umięśnienie kończyny górnej jest 
średnie, kończyna dolna jest natomiast dobrze umięśniona. Nie zaobserwowa
no istotnie większych wartości obwodów tej części ciała w żadnej z pozosta
łych grup. Wartością masy ciała piłkarze ręczni ustępują jedynie koszyka
rzom, przewyższając istotnie jej wielkości u piłkarzy nożnych, biegaczy 
i zapaśników. To samo miejsce wśród wymienionych grup wyznacza im 
długość tułowia i długość kończyny górnej. Zawodników tych cechuje 
ponadto dość duża ilość tkanki tłuszczowej w porównaniu z resztą bada
nych. Jedyna mierzona cecha funkcjonalna - siła ścisku ręki - podobnie jak 
wiele wyżej opisanych cech morfologicznych, lokuje piłkarzy ręcznych po
środku wśród badanych zespołów. Także proporcje długościowe i szerokoś
ciowe ciała, określone za pomocą wskaźników ilorazowych, jak i powierzch
nia ciała oraz masywność budowy, oceniona wskaźnikiem Rohrera, obwodu 
klatki piersiowej i tuszy, potwierdzają środkową pozycję tych zawodników 
w grupie badanych dyscyplin. Ruchomość klatki piersiowej natomiast jest 
u tych zawodników najmniejsza, a wskaźnik obwodów tułowia oceniający typ 
sylwetki pod kątem dymorfizmu płciowego ma wartość niższą w stosunku do 
większości zespołów, co świadczy o proporcjach nawiązujących do płci żeń
skiej.



Koszykówka
Koszykarze są najwyżsi wśród badanych zawodników, w stosunku do 

których, poza wioślarzami, wykazują istotnie większe wartości wszystkich 
badanych cech wysokościowych i długościowych. Masywność szkieletu, 
oceniona za pomocą szerokości w obrębie tułowia, plasuje ich na pierwszym 
miejscu w rzędzie badanych, ale dominacja ta me jest już tak wyraźna, jak 
w przypadku wcześniej opisanych cech. Obwody obręczy barkowej, klatki 
piersiowej i pasa są duże. Kończyna górna jest słabiej umięśniona. W przy
padku kończyny dolnej me zaobserwowano istotnie większych wartości 
obwodów w żadnej z pozostałych dyscyplin. Podobną dominację obserwuje 
się w przypadku masy ciała tych zawodników. Charakteryzuje ich też znaczna 
podściółka tłuszczowa. Wartości wskaźników: Rohrera, obwodu klatki pier
siowej i tuszy zgodnie określają budowę ciała koszykarzy jako najsmuklejszą. 
Cechuje ich największa powierzchnia ciała i najmniejsza wartość wskaźnika 
obwodów tułowia, świadcząca o słabo męskim typie sylwetki. Najmniejsza 
wartość wskaźnika szerokości barków i najdłuższe relatywnie kończyny 
dolne tych zawodników istotnie różnią ich od większości badanych.

Piłka nożna
Piłkarze nożni charakteryzują się dość małą wysokością ciała na tle zawod

ników’ pozostałych dyscyplin, przewyższając w sposob istotny jedynie zapa
śników. Wszystkie mierzone cechy wysokościowe i długościowe wykazują 
natomiast wartość podobną, jak u biegaczy i judokow, a istotnie mniejszą 
niż u przedstawicieli pozostałych grup. Równie słabo rozwinięte są szero
kości górnych partii tułowia i obręczy barkowej.

W przypadku szerokości dolnych partu ciała - bioder, a zwłaszcza szero
kości międzykrętarzowej, dystans do pozostałych dyscyplin nieco się zmniej
szył. Szerokości nasad w obrębie kończyny górnej są najsłabiej rozwinięte 
wśród wszystkich badanych, natomiast masywność nasad w obrębie kończy
ny dolnej jest większa i sytuuję tych zawodników pomiędzy biegaczami 
a pozostałymi grupami sportowców. Obwody obręczy barkowej i klatki 
piersiowej potwierdzają słaby rozwój tych partii ciała u piłkarzy nożnych, 
obwody: pasa, bioder, uda i podudzia wskazują zas na lepsze umięśnienie 
dolnych części ciała, a szczególnie kończyn dolnych, gdyż w żadnej grupie 
nie stwierdzono istotnie większych wartości.

Masa ciała jest mała, natomiast ilość tkanki tłuszczowej kształtuje się na 
poziomie średnim. Siła ścisku kończyn górnych jest najmniejsza sposrod 
wszystkich badanych. Masywność ciała, określona wskaźnikiem Rohrera,
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obwodu klatki piersiowej i tuszy, jest znaczna, masywniejsi są jedynie judocy 
i zapaśnicy.

Typ sylwetki określony relacją obwodu klatki piersiowej do obwodu 
bioder sytuuje piłkarzy nożnych w gronie zawodników charakteryzujących 
się proporcjami nawiązującymi do ekstremum żeńskiego. Także powierz
chnia ich ciała jest niewielka, istotnie mniejsza od pozostałych badanych. 
Jedyny funkcjonalny wskaźnik ruchomości klatki piersiowej jest również 
najniższy w porównaniu z resztą badanych.

Siatkówka
Pod względem wysokości ciała siatkarze ustępują jedynie koszykarzom, 

wykazując jednocześnie istotną dominację w stosunku do zawodników po
zostałych dyscyplin. Cięciwy tułowia osiągają także duże wartości. Szerokość 
międzykłykciowa kości ramiennej i międzyrylcowa wykazują wielkości 
pośrednie w stosunku do reszty badanych, przy czym wyraźniej odróżnia 
tych zawodników na korzyść szerokość nasady dalszej przedramienia. Ma
sywne są też nasady dalsze kości udowej i podudzia, w odniesieniu do których 
me stwierdzono istotnie większych wartości w żadnej z pozostałych grup. 
Obręcz barkowa jest dość mocno umięśniona. Duży obwód pasa i bioder 
wskazuje na silne umięśnienie tych partu ciała, natomiast w obrębie koń
czyny górnej obserwuje się średni poziom rozwoju umięśnienia. Kończyna 
dolna jest lepiej umięśniona, zwłaszcza podudzie, którego wartości obwodów 
są największe w porównaniu z pozostałymi zawodnikami. Siatkarze cechują 
się ponadto dużą masą ciała, długimi kończynami oraz tułowiem, a także 
średnią ilością tkanki tłuszczowej. Sylwetka ogolna, określona wskaźnikami 
Rohrera, obwodu klatki piersiowej i tuszy, jest bardzo smukła. Relatywna 
długość korpusu ciała i tułowia w stosunku do wysokości oraz długość koń
czyn górnych w stosunku do dolnych mają u tych zawodników wartości naj
mniejsze, natomiast względna długość konczyn dolnych jest bardzo duża. 
Pozostałe proporcje wskazują na dość wąskie barki w stosunku do wysokości 
i do długości tułowia, średnioszerokie biodra w stosunku do barków oraz 
słabo męski typ sylwetki, określony wskaźnikiem obwodów tułowia.

29



Biegi krótkie
Zawodników uprawiających biegi krótkie cechuje dość niska wysokość 

ciała. Sytuują się oni także na końcowych miejscach w badanej grupie pod 
względem średnic tułowia oraz szerokości nasad w obrębie kończyn górnych 
i dolnych, co świadczy o delikatnym szkielecie. Obwody poszczególnych 
partu ciała należą również do najmniejszych, wskazując na słabe umięśnienie 
w stosunku do pozostałych grup. Jedynie kończyna dolna jest silniej umięś
niona, o czym świadczą znaczne wartości obwodów uda i podudzia. Biegaczy 
cechuje ponadto dość cienka podściółka tłuszczowa i mała masa ciała. Zaska
kująco duża jest siła ścisku ręki, która to cecha me osiągnęła większej wartości 
w żadnej z badanych grup. Wartości wskaźnika Rohrera i obwodu klatki 
piersiowej zgodnie potwierdzają znaczną smukłość budowy sprinterów. Budo
wa ciała, określona wskaźnikiem tuszy, jest nieco bardziej masywna, potwier
dzając opisane wyżej dobre umięśnienie kończyny dolnej. Relatywna długość 
kończyny górnej i dolnej oraz długość tułowia jest mała, korpus natomiast 
długi w stosunku do wysokości ciała. Na tak dużą wartość tego wskaźnika 
ma wpływ znaczny udział odcinka głowy z szyją. Barki są średmoszerokie 
w obydwu analizowanych proporcjach, a biodra bardzo wąskie. Ponadto 
zawodników tych charakteryzuje najsłabiej wysklepiona klatka piersiowa, 
która wykazuje małą ruchomość.

Biegi średnie
Podobnie jak w poprzedniej grupie, cechy wysokościowe biegaczy śred- 

modystansowych są bardzo słabo rozwinięte i sytuują ich wraz z zapaśni
kami na końcu wśród zawodników badanych dyscyplin. Spośród wszystkich 
mierzonych średnic tułowia oraz szerokości nasad tylko średnica strzałowa 
klatki piersiowej różni ich istotnie od sprinterów, w pozostałych wartoś
ciach obydwa te zespoły zajmują końcową lokatę w badanej grupie spor
towców. Podobnie kształtują się wielkości obwodów tułowia i kończyny 
górnej, w których to cechach podobni są do nich także piłkarze nożni. Istotne 
różnice pomiędzy tymi zespołami pojawiają się natomiast w obwodach koń
czyny dolnej, gdyż również w wymiarach tych cech biegacze na średnie 
dystanse osiągają najmniejsze wartości. Ponadto zawodników tych cechują 
krótkie kończyny górne i dolne oraz średniej długości tułów. Są oni najsłabiej 
otłuszczeni i najlżejsi. Budowa ciała określana przy pomocy trzech wskaźni
ków jest smukła. Tułów w relacji do wysokości jest długi. Barki są wąskie, 
klatka piersiowa tych sportowców jest najsilniej wysklepiona i cechuje ją 
duża ruchomość, natomiast powierzchnia ich ciała jest bardzo mała.
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Pływanie
W grupie pływaków zmienność wewnątrzgrupowa poszczególnych cech 

jest bardzo mała co świadczy o jej dużej spójności i ukierunkowanej selekcji 
do tej dyscypliny sportu.

Pływacy pod względem cech wysokościowych zajmują tę samą pozycję 
wśród badanych co piłkarze ręczni. Charakteryzuje ich długa kończyna górna 
i dość krótki tułów. Szerokość międzybarkowa mierzona na mięśniach i ob
wód obręczy barkowej są bardzo duże i świadczą o znacznym rozwoju 
umięśnienia tej partii ciała u pływaków. Również szerokość barków, średnica 
poprzeczna i strzałowa oraz obwód klatki piersiowej należą do największych 
wśród zawodników badanych zespołów i potwierdzają znaczną masyw- 
ność szkieletu i dobre umięśnienie górnych partu tułowia. Szerokość bioder 
i międzykrętarzowa wykazują natomiast słaby rozwój. Szerokości nasad 
w obrębie kończyny górnej i dolnej wskazują na średnią masywność koscca. 
Obwód pasa i bioder, które dość dobrze charakteryzują umięśnienie tej 
okolicy ciała, sytuują pływaków pośrodku wśród badanych zawodników. 
Umięśnienie kończyny górnej, zwłaszcza ramienia, jest dobrze rozwinięte. 
W przypadku kończyny dolnej stwierdzono silny rozwój mięśni w obrębie 
podudzia, natomiast znacznie słabszy w obrębie uda w porównaniu z koszy
karzami, piłkarzami ręcznymi i judokami. Grubość fałdów skórno-tłusz- 
czowych jest średnia, przy czym w stosunku do pozostałych zawodników 
zaznacza się mała ilość tkanki tłuszczowej pod łopatką i na brzuchu. Masa 
ciała, a także wielkości jedynej bezwzględnej cechy funkcjonalnej - siły ścisku 
ręki - kształtują się również na poziomie średnim w stosunku do pozosta
łych sportowców. Masywność budowy, określoną za pomocą wskaźnika 
wagowo-wzrostowego oraz obwodu klatki piersiowej, należy uznać za śred
nią, natomiast wskaźnik tuszy, który uwzględnia obwód uda, ma wartość 
niską, odpowiadającą budowie smukłej. Ponadto pływaków cechuje duża 
względna długość kończyn górnych i dolnych oraz krótki tułów i cały korpus 
w stosunku do wysokości ciała. Barki w obydwu proporcjach są szerokie, 
natomiast biodra w stosunku do barków - najwęższe wśród badanych spor
towców. Wskaźnik obwodów tułowia osiąga wartość największą, co pozwala 
wnioskować o skrajnie męskim typie sylwetki tych zawodników. Klatka 
piersiowa jest mocno wysklepiona i cechuje ją średnia ruchomość.
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Kajakarstwo
Zawodnicy uprawiający kajakarstwo cechują się średnią wysokością ciała, 

średniej długości kończynami dolnymi oraz długim tułowiem i kończynami 
górnymi w porównaniu z pozostałymi grupami. Charakteryzuje ich silny 
rozwój klatki piersiowej i obręczy barkowej, czego dowodzą duże wielkości 
szerokości i obwodów tej części ciała, dla których me stwierdzono istotnie 
większych wartości w żadnej z badanych grup. Słabiej natomiast rozwinięta 
jest dolna część tułowia. Masywność kośćca, określona na podstawie szero
kości nasad, jest znaczna. Szczególnie mocno rozwinięta jest nasada dalsza 
przedramienia i kości udowej, świadczące o modelującym wpływie treningu 
siłowego, szczególnie w odniesieniu do kończyny górnej. Wielkość obwodow 
tej kończyny wskazuje na jej mocne umięśnienie. Znacznie słabiej umięśnio
na jest kończyna dolna, na co wskazują wartości obwodów uda i podudzia. 
Z grubości fałdów skórno-tłuszczowych można wnioskować o średnim 
otłuszczeniu ciała kajakarzy. Masa ciała kształtuje się także na poziomie śred
nim. Cechuje ich duża siła mięśni zginaczy palców, dla której większą war
tość obserwuje się tylko u wioślarzy. Potwierdza to opisany wcześniej silny 
rozwój mięśni przedramienia, które w dużym stopniu odpowiadają za wiel
kość pomiaru siły ścisku rąk. Kajakarze charakteryzują się znaczną masywnos- 
cią budowy. Wyróżnia ich spośród pozostałych sportowców największa 
długość kończyn górnych zarówno w relacji do wysokości ciała, jak i do 
długości kończyn dolnych, a także długi tułów w odniesieniu do wysokości. 
Względne szerokości barków i bioder kształtują się na poziomie średnim. 
Klatka piersiowa jest dość mocno wysklepiona. Typ sylwetki kajakarzy 
można uznać za skrajnie męski.

Wioślarstwo
Sportowców uprawiających wioślarstwo charakteryzuje silny rozwoj cech 

wysokościowych, w których wraz z koszykarzami i siatkarzami dominują 
istotnie nad wszystkimi pozostałymi zawodnikami. Także długości odcin
ków funkcjonalnych stawiają ich na czele badanych. Umięśnienie obręczy 
barkowej jest znaczne. Podobny poziom rozwoju stwierdzono również 
w przypadku szerokości barków i klatki piersiowej oraz obwodów tego 
odcinka ciała. Największe wśród badanych zespołów wartości szerokości 
nasad w obu kończynach oraz minimalnych obwodów przedramienia i pod
udzia świadczą o masywnym kośćcu tych zawodników. Dość niska, na tle 
pozostałych sportowców, wartość obwodu ramienia świadczy o stosunkowo 
słabym umięśnieniu tego odcinka kończyny górnej u wioślarzy. Znacznie
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lepiej rozwinięte jest umięśnienie przedramienia. W obrębie kończyny dolnej 
zarówno obwód uda, jak i podudzia świadczą o silnym rozwoju mięśni tych 
segmentów. Siła ścisku obu rąk jest największa wśród badanych, co jest 
uwarunkowane rozwojem mięśni przedramienia. Przedstawione wyniki 
obrazują wpływ treningu na najbardziej zaangażowane w czasie wiosłowa
nia odcinki funkcjonalne oraz grupy mięśniowe. Sportowców tych, obok 
dobrego umięśnienia, cechuje też dość duża ilość tkanki tłuszczowej. Po
mimo dużej masy ciała wskaźnik wagowo-wzrostowy ma niską wartość, 
odpowiadającą bardzo smukłej sylwetce. Podobnie klasyfikuje wioślarzy 
także wskaźnik tuszy i obwodu klatki piersiowej. Kończyny górne zarówno 
w relacji do wysokości ciała, jak i do długości kończyn dolnych są krótkie. 
Wysklepienie klatki piersiowej jest znaczne, podobnie jak jej ruchomość.

Zapasy
Charakterystyka zapaśników nie uwzględnia podziału na kategorie wago- 

we, jednak analiza współczynników zmienności dla poszczególnych cech 
pozwala stwierdzić, że badani stanowią grupę dość spójną. Charakteryzują 
ich najniższe wartości cech wysokościowych, długościowych oraz szerokości 
barków i międzykrętarzowej. Nasady w obrębie kończyny górnej są masyw
ne. Nieco słabszy rozwój cechuje nasady kończyny dolnej. Wszystkie mierzo
ne obwody tułowia i kończyny górnej świadczą o znacznej masywności 
kośćca i dobrym umięśnieniu tych segmentów. W obrębie kończyny dolnej 
obserwuje się nieco niższy poziom rozwoju umięśnienia niż w kończynie 
górnej. Obwody uda i podudzia mają wartości najmniejsze wsrod badanych. 
Zapaśnicy mają stosunkowo mało tkanki tłuszczowej i cechuje ich mała masa 
ciała. Budowa ich ciała, określona wskaźnikiem Rohrera, tuszy i obwodu 
klatki piersiowej, jest najmasywniejsza wsrod badanych, a stosunek obwodów 
tułowia świadczy o skrajnie męskiej sylwetce. Kończyny górne i dolne w re
lacji do wysokości ciała są krótkie. Barki w obydwu proporcjach można 
uznać za bardzo szerokie. Klatka piersiowa jest słabo wysklepiona, ale cechuje 
ją największa ruchomość. Powierzchnia ciała tych zawodników jest najmniej
sza wśród badanych.
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Judo
Również u judoków nie przeprowadzono podziału na kategorie wagowe, 

co zapewne pozwoliłoby scharakteryzować dokładniej budowę somatyczną 
zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu. Ponieważ jednak współ
czynniki zmienności dla poszczególnych cech w tej grupie, poza masą ciała, 
nie odbiegają w sposób bardzo wyraźny od wartości zanotowanych u zawod
ników pozostałych dyscyplin, można uznać, że zespół jest dość jednorodny 
pod względem analizowanych cech. Judoków charakteryzują stosunkowo 
niskie wartości wysokości ciała i jej składowych, masywność kośćca i umięś
nienie stawiają ich natomiast na czele wszystkich badanych grup. Szczególnie 
silnie rozwinięte jest umięśnienie obręczy barkowej, kończyny górnej, pasa 
oraz uda, o czym świadczą największe wśród badanych zawodników obwody 
tych części ciała. Szerokości ram szkieletu w obrębie barków, miednicy 
i klatki piersiowej wyznaczają judokom miejsce pośrednie, natomiast pod 
względem szerokości nasad w kończynie górnej ustępują jedynie koszyka
rzom i wioślarzom. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych jest dość duża, 
co wskazuje na znaczne otłuszczenie ciała. Masa ciała tych zawodników 
osiąga wysoką wartość, jednak cechuje ją duża zmienność międzyosobnicza. 
Budowa ogólna, określona wskaźnikiem Rohrera, jest masywna, podobnie 
jak u zapaśników. Masywnosć tę potwierdzają również wartości wskaźnika 
obwodu klatki piersiowej i tuszy. Relatywne długości: tułowia, kończyn 
dolnych i górnych są średnie na tle pozostałych zawodników, natomiast 

zględna szerokość barków zarowno w stosunku do długości tułowia, jak 
i do wysokości ciała jest duża. Wskaźnik biodrowo-barkowy osiąga dość 
niską wartość, co w zestawieniu z dużym wskaźnikiem obwodów tułowia 
świadczy o typowo męskich proporcjach budowy. Wysklepieme klatki 
piersiowej jest słabe, ale jej ruchomość - znaczna.

Kobiety

Koszykówka
Zawodniczki uprawiające koszykówkę charakteryzują najwyższe wartości 

cech wysokościowych. Wielkości parametrów szerokościowych górnych 
partu tułowia wskazują na zbliżony poziom rozwoju tych elementów u więk
szości zawodniczek badanych grup. Szerokości bioder i międzykrętarzowa 
oraz szerokości nasad kostnych w obrębie kończyny górnej i dolnej świadczą 
o znacznej masywnosci szkieletu koszykarek. Obwody poszczególnych partii 
ciała potwierdzają omowione wyżej tendencje dotyczące rozwoju cech szero-
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kosciowych. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych jest u tych zawodniczek 
największa spośród badanych, co świadczy o znacznym otłuszczeniu ich ciała. 
Masa ciała, na którą wpływają wymienione wyżej cechy, ma dużą wartość. 
Budowa ciała, określona wskaźnikiem Rohrera, jest dość smukła. W propor
cjach budowy koszykarki nieznacznie odbiegają od pozostałych zawodniczek. 
Wartość wskaźnika obwodów tułowia świadczy o typowo kobiecym typie 
sylwetki. Powierzchnia ich ciała jest największa wśród badanych.

Siatkówka
W grupie siatkarek cechy wysokościowe i długościowe osiągają wartości 

pośrednie. Szerokości mierzone na tułowiu i w obrębie obręczy barkowej 
świadczą o dość wąskich ramach szkieletu. Obwody obręczy barkowej, klatki 
piersiowej i bioder potwierdzają opisany wcześniej słaby rozwój tych części 
szkieletu oraz słabe umięśnienie, natomiast obwody poszczególnych odcin
ków kończyn wskazują na nieco lepsze ich umięśnienie, co należy wiązać 
z dużym zaangażowaniem tych części ciała w procesie treningowym i pod
czas gry. Podobnie jak pozostałe zawodniczki, siatkarki cechuje znaczna ilość 
tkanki tłuszczowej. Masa ciała ma wielkość pośrednią na tle badanych. Niskie 
wartości wskaźnika Rohrera oraz tuszy określają znaczną smukłość sylwetki 
siatkarek. Wartości wskaźnika biodrowo-barkowego i obwodów tułowia 
świadczą o typie sylwetki oddalonym w kierunku ekstremum męskiego.

Piłka ręczna
Zawodniczki uprawiające piłkę ręczną charakteryzują się dużymi wartoś

ciami cech wysokościowych i długościowych, co najbardziej zbliża je do 
koszykarek. Większość cech szerokościowych zarówno w obrębie tułowia, 
jak i kończyn wykazuje najsilniejszy rozwój wśród zawodniczek badanych 
dyscyplin, co świadczy o masywnym kośćcu piłkarek ręcznych. Obwody 
ramienia i przedramienia są największe wśród badanych. W przypadku ob
wodów kończyny dolnej wyraźnie odbiegają in plus od pozostałych. Grubość 
fałdów skórno-tłuszczowych świadczy o znacznym otłuszczeniu piłkarek. 
Masa ciała, która odzwierciedla poziom rozwoju kośćca, umięśnienia i otłusz
czenia, osiąga u nich wysoką wartość. Wartości wskaźnika Rohrera i tuszy 
potwierdzają największą masywność ich budowy. Szerokość bioder w stosun
ku do barków osiąga wartość najwyższą w całej badanej grupie, natomiast 
wskaźnik obwodow tułowia jest u tych zawodniczek najniższy. Obie te 
wielkości świadczą o proporcjach zbliżonych do ekstremum żeńskiego.
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Pływanie
Kobiety uprawiające pływanie charakteryzuje słaby rozwój cech wyso

kościowych i długościowych. Wielkości tych cech najbardziej zbliżają te 
zawodniczki do biegaczek. Nieco lepszy rozwój obserwuje się w wymiarach 
poprzecznych. Większość szerokości tułowia wyznacza pływaczkom miejsce 
pośrednie w badanej grupie. Zarówno nasady w obrębie kończyny górnej, 
jak i dolnej są znacznie słabiej rozwinięte niż u koszykarek i piłkarek ręcznych. 
Obwody obręczy barkowej i klatki piersiowej są dość duże, co świadczy 
o silnym rozwoju umięśnienia tych partii ciała. W odniesieniu do tych cech 
me zaobserwowano istotnie większych wartości w żadnej z badanych grup. 
Umięśnienie pasa i bioder jest znacznie słabsze. Podobnie kształtuje się umięś
nienie kończyn górnych i dolnych. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych 
świadczy o słabym otłuszczeniu ciała. Wskaźniki Rohrera i tuszy wyznaczają 
pływaczkom tę samą pozycję pośrodku badanych. Długość kończyn górnych 
zarówno w relacji do wysokości ciała, jak i do długości kończyn dolnych jest 
w tej grupie największa, co wynika prawdopodobnie z selekcji związanej 
z funkcją wiosłującą tych kończyn podczas pływania. Udział długości tułowia 
w wysokości ciała jest mniejszy niż w grupie piłkarek ręcznych i biegaczek, 
natomiast długość korpusu ciała jest największa w porównaniu z resztą bada
nych, co świadczy o znacznym rozwoju odcinka głowy z szyją. Szerokość 
barków w obydwu analizowanych proporcjach przyjmuje wartość, która 
wskazuje na bardzo silny rozwój górnych partii tułowia. Potwierdzają to także 
wartości obwodu klatki piersiowej w relacji do wysokości ciała i do obwodu 
bioder, co świadczy o typie budowy charakterystycznym dla płci męskiej. 
Powierzchnia ciała pływaczek jest najmniejsza wśród badanych zawodniczek.

Biegi średnie
Zawodniczki biegające na średnie dystanse charakteryzują małe wartości 

cech wysokościowych. Z odcinków funkcjonalnych jedynie długość tułowia 
przyjmuje wartość pośrednią wśród badanych, pozostałe wielkości wykazują 
najniższy poziom rozwoju. Średnice tułowia i szerokości nasad kończyny 
górnej są słabo rozwinięte, nieco wyższy poziom rozwoju cechuje nasady 
kończyny dolnej, co jest zrozumiałe z uwagi na specyfikę obciążeń w tej 
dyscyplinie. Wielkość obwodów tułowia i kończyn stawia te zawodniczki na 
końcu w rzędzie badanych zespołów, co świadczy o dość słabym umięśnieniu 
ciała. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych jest najmniejsza w porównaniu 
z pozostałymi badanymi, podobnie jak masa ciała. W świetle wskaźnika 
Rohrera i tuszy biegaczki cechują się najsmuklejszą sylwetką.
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ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE 
BADANYCH SPORTOWCÓW

Do oceny stopnia dymorfizmu zastosowano metodę odchyleń Mollisona. 
Zróżnicowanie dymorficzne zawodników i zawodniczek bez względu na 
dyscyplinę, jaką uprawiają, jest bardzo wyraźne, przy czym stopień diag- 
nostyczności poszczególnych analizowanych cech jest rożny (tab. 30-39). 
Za najbardziej diagnostyczne należy uznać te cechy, dla których różnica 
pomiędzy średnią arytmetyczną osobników męskich i żeńskich jest naj
większa i przekracza 100% dyspersji.

Spośród analizowanych cech morfologicznych najbardziej różnicującą 
płeć jest obwód obręczy barkowej. W większości dyscyplin różnice prze
kraczają 3 dyspersje. Podobne wielkości są charakterystyczne dla obwodów 
pachowych klatki piersiowej i obwodow konczyn górnych, z czego jedno
znacznie wynika, że zawodnicy płci męskiej mają bardzo silnie umięśnione 
górne partie tułowia i kończyny górne. Także szerokości: międzybarkowa, 
barków oraz klatki piersiowej, wysoko skorelowane z wyżej wymienionymi 
obwodami, są cechami wyraźnie różnicującymi płeć. Wartości wskaźnika 
Mollisona dla szerokości nasad w obrębie kończyn górnych i dolnych, które 
odzwierciedlają masywność kośćca oraz pośrednio świadczą o umięśnieniu, 
wskazują na bardzo wyraźne zróżnicowanie płci. Również wysokość ciała 
i jej składowe, a także masa ciała są cechami dość dobrze różnicującymi płeć 

(rys. 9-11).
Dodatnie, dość wysokie wartości wskaźnika Mollisona dla mierzonych 

fałdów tłuszczowych potwierdziły istniejącą tendencję do odkładania się 
znacznie większej ilości tkanki tłuszczowej u kobiet, przy czym najmniej 
diagnostyczny do oceny stopnia dymorfizmu okazał się fałd podłopatkowy, 
co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami o jego męskim charakterze.

Spośród wszystkich analizowanych cech morfologicznych szerokości bio
der i międzykrętarzowa, a także obwody bioder, uda i podudzia me są przy
datne do oceny zróżnicowania płciowego, gdyż różnice płciowe me przyjmują 
jednoznacznie klasyfikujących wartości; raz kształtują się na korzyść zawod
niczek, innym razem na korzyść zawodników i w większości nie przekracza
ją 100% dyspersji.
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Rysunek 9. Zróżnicowanie dymorficzne badanych zawodników metodą Mollisona

obwód obręczy barkowej

Rysunek 10. Zróżnicowanie dymorficzne badanych zawodników metodą Mollisona

' Na wykresach 9-11 kolejność dyscyplin męskich (pojedyncze słupki) jest taka sama jak 
na rysunku 1 i w tabeli 1 (aneks).
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obwód bioder

Rysunek 11. Zróżnicowanie dymorficzne badanych zawodników metodą Mo'lisona

Największe różnice dymorficzne w budowie morfologicznej w stosunku 
do wszystkich zawodniczek wykazują koszykarze i wioślarze, dla których 
niemal wszystkie wartości wskaźnika Mollisona przekraczają 100%, a często 
200% dyspersji.

Najbardziej diagnostycznymi wskaźnikami ilorazowymi okazały się: 
wskaźnik szerokości barków, zarówno w relacji do wysokości ciała, jak ido 
długości tułowia, oraz relatywny obwód klatki piersiowej (tab. 40-44). e 
wszystkich porównaniach wielkości te kształtują się na korzyść mężczyzn, 
przekraczając w większości przypadków 100% dyspersji. Na korzyść płci 
żeńskiej z kolei przemawiają: względna szerokość bioder i obwód uda w sto
sunku do wysokości ciała, co potwierdza znany w literaturze dymorficzny 
charakter tych cech (Skibińska, 1969). Znacznie mniejszą wartość diagnos
tyczną ma natomiast wskaźnik Rohrera, wskaźnik długości tułowia i jedyny 
funkcjonalny wskaźnik - ruchomości klatki piersiowej, które w zależności 
od dyscypliny kształtują się na korzyść kobiet bądź na korzyść mężczyzn. 
Natomiast wskaźnik powierzchni ciała w każdym porównaniu odzwierciedla 
znaczną przewagę płci męskiej.
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Spośród badanych dyscyplin żeńskich najbardziej wyraźne, jednokierun
kowe różnice płciowe w poszczególnych cechach bezwzględnych w stosun
ku do zespołów męskich wykazują biegaczki na średnie dystanse. Wszystkie 
wartości wskaźników Mollisona dla tej grupy, poza tkanką tłuszczową, są 
ujemne i w wielu przypadkach przekraczają 200% dyspersji. Drugim zespo
łem, w którym zachowana jest taka sama tendencja, przy nieco mniejszych 
wartościach odchyleń Mollisona, są siatkarki. U piłkarek ręcznych obser
wuje się pewne zmniejszenie różnic w stosunku do grup męskich.

Także u pływaczek poziom rozwoju poszczególnych cech bezwzględnych, 
podobnie jak w poprzednich grupach, jest znacznie niższy w stosunku do 
zespołów męskich.

Wskaźniki Mollisona obliczone dla cech bezwzględnych w porówna
niach grupy koszykarek z zespołami męskimi osiągają najmniejsze wartości, 
choć w większości przekraczają 100% dyspersji.
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ZRÓŻNICOWANIE BUDOWY MORFOLOGICZNEJ 
SPORTOWCÓW OCENIANE METODA 

ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA

Redukując macierz odległości Mahalanobisa metodą najsilniejszych po
wiązań, uzyskujemy możliwość uporządkowania otrzymanych wartości. 
Graficznym obrazem tego uporządkowania może bye dendrogram, który 
przedstawia zespoły dyscyplin najsilniej ze sobą związanych. Wykreślono 
dendrogramy dla obydwu płci, uwzględniając najpierw odległości wyznaczo
ne na podstawie cech bezwzględnych, a następnie na podstawie wskaźni
ków ilorazowych (tab. 45-48, rys. 12-15).

Mężczyźni
W wyniku podziału pierwszego dendrogramu dla mężczyzn wydzielono 

następujące zespoły dyscyplin:
1 - piłka ręczna, siatkówka, koszykówka;
2 - biegi średnie, piłka nożna, biegi krótkie, pływanie;
3 - judo, zapasy;
4 - kajakarstwo;
5 - wioślarstwo.
Analizując pierwszy zespół, należy stwierdzić, że zawodników należących 

do mego cechują duże wymiary wysokościowe, skorelowane z szerokimi 
biodrami, które odzwierciedlają silny rozwoj dolnych partu tułowia, a także 
z szerokością nasad w obrębie konczyn. Te ostatnie cechy, będące miarą 
masywności kośćca, są również silnie rozwinięte, szczególnie widoczne jest 
to w obrębie kończyny dolnej. Co prawda cechy wysokościowe różnią posz
czególne dyscypliny w analizowanym skupieniu, jednak ma to mały wpływ, na 
otrzymane wartości wektorów rożnie. Znamienną rzeczą jest, że parame
try długościowe w omawianym skupieniu me wykazują istotnych związków 
z większością obwodów ciała (tab. 51-53). Klatka piersiowa tych zawodników 
ma wymiary pośrednie, które również nie zależą od cech wysokościowy ch, 
natomiast wyraźnie związane są z wymienionymi wyżej szerokościami 
(tab. 54-59). Umięśnienie ciała jest dosc silne, zwłaszcza w dolnych partiach 
tułowia i w obrębie kończyn dolnych. Nieco słabiej umięśnione są kończyny 



górne, w których dominują cechy długościowe, nieskorelowane z obwodami. 
Opisanym wyżej dobrze rozwiniętym parametrom długościowym, masyw
ności kośćca oraz umięśnienia towarzyszy również znaczna podściółka 
tłuszczowa, co sprawia, że wysoce skorelowana z tymi cechami masa ciała 
osiąga duże wartości.

Rysunek 12. Dendrogram obrazujący powiązania dyscyplin męskich na podstawie 
odległości Mahalanobisa obliczonych dla cech bezwzględnych
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Analiza ta potwierdza znany kierunek selekcji do omawianych dyscyplin, 
głównie pod kątem silnego rozwoju cech wysokościowych, które mają tu 
pierwszoplanowe znaczenie.

W drugim zespole znaleźli się zawodnicy, osiągający najmniejsze wartości 
cech wysokościowych, które najsilniej korelują z szerokością międzykręta- 
rzową i z szerokością międzykłykciową kości udowej, co można tłumaczyć 
dużym znaczeniem silnego rozwoju szczególnie dolnych partii ciała dla tych 
dyscyplin. Większość cech szerokościowych wykazuje wysokie, istotne ko
relacje z wysokością ciała, co świadczy o harmonijnej pudowie tych zawodni
ków, przy stosunkowo niewielkich ogólnych rozmiarach ciała. Nieco słabsze 
związki obserwuje się w przypadku cech wysokościowych i obwodów, 
stanowiących dość dobrą miarę umięśnienia. Szczególnie dotyczy to koń
czyny górnej, co prawdopodobnie wiąże się z mniejszym znaczeniem tej 
części ciała w omawianych dyscyplinach, poza pływaniem. Potwierdzają to 
również niskie wartości współczynników korelacji obliczone dla obwodów 
kończyny górnej z pozostałymi analizowanymi cechami. Zawodnicy uprawia
jący omawiane dyscypliny należą do najsłabiej otłuszczonych, co - w powią
zaniu z poziomem rozwoju pozostałych parametrów morfologicznych - 
sprawia, że są to sportowcy najlżejsi spośród badanych.

Grupa pływaków zdaje się nie pasować do pozostałych zawodników w tym 
zespole, gdyż wykazuje dużo różnic względem nich i wyraźnie odbiega 
w ukształtowaniu poszczególnych cech od pozostałych. Być może wpływ na 
to, że zawodnicy ci znaleźli się w jednym zespole miała konstrukcja dendro
grams Analizując macierz odległości Mahalanobisa widzimy, że pływacy 
są najbliżsi siatkarzom, zaś podobieństwo do biegaczy i piłkarzy nożnych jest 
nieco mniejsze. W związku z tym, iż siatkarze wykazują silniejsze związki 
z piłkarzami ręcznymi i koszykarzami wcześniej zostali połączeni w jeden 
zespół z zawodnikami tych dyscyplin, stąd taki jest obraz drugiego skupienia. 
Uzupełnieniem takiej interpretacji może być fakt, że stwierdzone istotne 
różnice w stosunku do pozostałych dyscyplin występują w cechach silnie 
ze sobą skorelowanych. Powoduje to pewne zaniżenie wartości D2, gdyż 
cechy silnie skorelowane mają mniejszy udział w ustaleniu ogólnej odległości. 
Ponadto moc dyskryminacyjna niektórych z nich jest prawdopodobnie mała. 
Okazuje się, że jedynie obwód klatki piersiowej nie wykazuje istotnej korela
cji z pozostałymi cechami różniącymi pływaków od innych sportowców 
w wydzielonym skupieniu, stąd różnice w cechach bezwzględnych rozpatry
wanych niezależnie zaciemniły nieco rzeczywisty obraz tych zawodników. 
Reasumując należy stwierdzić, że bezsprzecznie różni ich silniejszy rozwój
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klatki piersiowej, obręczy barkowej i nieco mocniej umięśniona kończyna 
górna, która, jak wiadomo, odgrywa dużą rolę jako dźwignia wiosłująca 
w czasie pływania. Jednak zależności pomiędzy pozostałymi cechami są 
podobne do omówionych wyżej.

Trzecie skupienie obejmuje judoków i zapaśników, czyli zawodników 
reprezentujących sporty walki. Charakteryzują ich dość niskie wartości cech 
wysokościowych, z którymi najsilniej związany jest masywny, dobrze umięś
niony korpus, a więc szerokie barki, duże wartości średnic klatki piersiowej 
i bioder oraz duże wartości obwodów tułowia. Świadczą o tym najwyższe 
mterkorelacje pomiędzy tymi cechami. Zbliżone wartości współczynników 
korelacji cech szerokościowych z obwodami, zarówno w obrębie tułowia, jak 
i kończyn, wskazują na harmonijny rozwój kośćca i mięśni tych zawodni
ków. Są om średnio otłuszczeni, a masa ciała różni ich istotnie - jest duża 
u judoków i mała u zapaśników, ale na to ma wpływ brak podziału na kate
gorie wagowe, który jest istotny dla tych dyscyplin. Potwierdzają to war
tości współczynników zmienności, najwyższe wśród badanych zespołów.

Jako samodzielne dyscypliny, znacznie odbiegające od pozostałych, zo
stały wyodrębnione: kajakarstwo i wioślarstwo.

Kajakarzy charakteryzuje średnia wysokość ciała, przy dużej zmienności 
wewnątrzgrupowej, która wykazuje najsilniejsze związki, poza cechami 
długościowymi, z szerokością międzykrętarzową i międzyrylcową. Tę ostat
nią zależność należy tłumaczyć dużym znaczeniem masywnego przed
ramienia dla tej dyscypliny sportu. Innymi cechami odróżniającymi tych 
zawodników od pozostałych są bardzo mocno umięśniona obręcz barko
wa i silnie rozwinięta klatka piersiowa, które słabo korelują z wysokością 
i są niewątpliwie wynikiem działania treningu, mają przy tym dużą moc 
dyskryminującą. Silne umięśnienie kończyny górnej, przy znacznie słabszym 
rozwoju mięśni w obrębie kończyny dolnej, pasa i miednicy, potwierdza 
wpływ specjalistycznego treningu na górne partie ciała, które są najbardziej 
zaangażowane podczas płynięcia kajakiem. Grubość fałdów skórno-tłusz- 
czowych świadczy o słabym rozwoju tkanki tłuszczowej. Masa ciała, bę
dąca wypadkową omówionych wyżej cech, przyjmuje wielkość pośrednią 
i słabo różnicuje kajakarzy od pozostałych badanych.

Wioślarze należą do sportowców najwyższych, charakteryzujących się 
ponadto silnym rozwojem cech szerokościowych. Korelacje pomiędzy tymi 
grupami cech, jak również pomiędzy nimi i obwodami są bardzo wysokie, 
co świadczy o ogólnie dużych wymiarach objętościowych tych zawodników. 
Spośród cech szerokościowych najwyraźniej różni tę grupę od pozostałych
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duża szerokość nasad w obrębie kończyn, zwłaszcza górnych, świadcząca 
o masywnym kośćcu, a także dobrze rozbudowana miednica, umożliwia
jąca lepsze utrzymanie równowagi w łodzi. Charakteryzując umięśnienie, 
należy stwierdzić, że najbardziej znaczący dla wioślarzy jest silny rozwój 
mięśni przedramienia, gdyż wartość tego obwodu odróżnia ich od pozosta
łych grup zawodników, wykazując silną zależność od wysokości ciała.

Podział dendrogramu utworzonego na podstawie wskaźników daje na
stępujące skupienia:

1 - piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, wioślarstwo;
2 - kajakarstwo, pływanie;
3 - biegi krótkie, piłka nożna, judo, biegi średnie;
4 - zapasy.
Pierwszy zespół jest bardzo podobny do wydzielonego wcześniej na pod

stawie cech bezwzględnych. Dołączeni tu zostali jedynie wioślarze, którzy 
w proporcjach ciała najsilniej nawiązują do koszykarzy. Dla zespołu tego 
charakterystyczne są krótkie kończyny górne w relacji do dolnych, rela
tywnie wąskie barki, z wyjątkiem piłkarzy ręcznych, średnio wysklepiona 
klatka piersiowa, długie kończyny dolne w stosunku do wysokości ciała. 
Mały obwód klatki piersiowej w relacji do wysokości ciała i obwodu bioder 
oraz dość duża wartość wskaźnika biodrowo-barkowego wskazują na typ 
sylwetki oddalony od ekstremum męskiego. Zawodnicy ci są smukli i mają 
największą powierzchnię ciała. Najmniej charakterystyczną dla tego skupie
nia dyscypliną jest piłka ręczna, gdyż jej przedstawiciele wykazują masywniej- 
szą budowę od pozostałych oraz mocno rozbudowane górne partie ciała. 
Jednak o włączeniu do tego zespołu zadecydowała najmniejsza bezwzględna 
odległość pomiędzy piłkarzami ręcznymi a siatkarzami. Piłkarze mają co 
prawda znacznie silniej rozbudowaną klatkę piersiową i szersze barki w re
lacji do wysokości ciała, ale pod względem innych proporcji me ma istot
nych statystycznie różnic pomiędzy zawodnikami tych dyscyplin. Podobień
stwo zawodników pozostałych dyscyplin jest wyraźne.

W drugim skupieniu znaleźli się pływacy i kajakarze, których cechują 
bardzo długie kończyny górne zarówno w relacji do wysokości ciała, jak i do 
kończyn dolnych. Ponadto charakterystyczne dla nich są szerokie barki, 
dobrze wysklepiona klatka piersiowa, wąskie biodra, co wskazuje na bardzo 
męski typ sylwetki. Powierzchnia ciała tych zawodników jest identyczna, 
różni ich jedynie wskaźnik Rohrera. Kajakarze mają masywniejszą budowę 
od pływaków. Widać więc, że środowisko, w jakim walczą ci sportowcy
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oraz rodzaj wysiłku wymagają określonego treningu, który modeluje właś
ciwe dla tych dyscyplin proporcje ciała.

piłka ręczna

siatkówka

koszykówka

wioślarstwo

kajakarstwo

pływanie 

biegi krótkie

piłka nożna

judo

biegi średnie

zapasy

Rysunek 13. Dendrogram obrazujący7 powiązania dyscyplin męskich na podstawie 
odległości Mahalanobisa obliczonych dla cech ilorazowych
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Do trzeciego skupienia włączeni zostali biegacze na krótkie i średnie dys
tanse, piłkarze nożni i judocy. Charakterystyczną cechą tych zawodników 
są dosc krótkie kończyny dolne w relacji do wysokości ciała, średmoszero- 
kie barki w stosunku do tułowia i wysokości ciała, średnia tusza oraz typ 
sylwetki wykazujący cechy pośrednie męsko-żeńskie. Proporcje te lokują 
cały zespół pomiędzy dwoma pierwszymi, wykazując wartości pośrednie 
w stosunku do tamtych. Zespół ten wydaje się być najbardziej spójnym 
spośród wszystkich wydzielonych.

Jako ostatnia dyscyplina, różniąca się od pozostałych, zostały wydzielone 
zapasy. Co prawda nie mamy w naszym materiale podziału na kategorie 
wagowe, ale badania wskazują, że obraz profili morfologicznych nie zmie
nia się w poszczególnych wagach, a zmieniają się jedynie wielkości cech 
(Krawczyk i in., 1993). Zapaśników cechuje przewaga wymiarów szero
kościowych, zarówno w górnych, jak i dolnych partiach ciała. Mają om 
bardzo krótkie kończyny górne i dolne, największy obwód klatki piersiowej 
i najdłuższy korpus w relacji do wysokości ciała. Typ sylwetki należy uznać 
za silnie męski, pomimo znacznej szerokości bioder. Wskazują na to wiel
kości obwodów górnych partu ciała. Budowa ich jest mocna, a powierzchnia 
ciała najmniejsza wśród badanych grup.

Porównanie wyniku podziału dendrogramu na podstawie cech bezwzglę
dnych i wskaźników ilorazowych prowadzi do następujących spostrzeżeń:

1. Jedynie sześć dyscyplin zachowało wzajemne związki w obu dendro- 
gramach. W pierwszym skupieniu były to: piłka ręczna, siatkówka 
i koszykówka, a w drugim: biegi średnie i krótkie oraz piłka nożna. 
Można więc uznać, że podobieństwo tych dyscyplin nie jest przy
padkowe i dotyczy całego zespołu cech traktowanych kompleksowo 
we wzajemnych związkach.

2. Pozostałe dyscypliny wykazują słabsze powiązania, dotyczące tylko 
niektórych cech, stąd wyniki ulegają zmianie w zależności od doboru 
cech do analizy.

Kobiety

Dendrogram utworzony na podstawie cech bezwzględnych u kobiet po 
przecięciu go daje następujące skupienia:

1 - koszykówka, piłka ręczna;
2 - biegi średnie, siatkówka;
3 - pływanie.

47



Zawodniczki z pierwszego zespołu charakteryzują największe wymiary 
wysokościowe, które w obydwu dyscyplinach najbardziej korelują ze znaczną 
szerokością bioder oraz z szerokimi nasadami, szczególnie w obrębie kończyn 
dolnych (tab. 60-64). Związki pomiędzy wysokością ciała a pozostałymi 
cechami szerokościowymi u koszykarek są znacznie słabsze, natomiast u pił- 
karek obserwuje się istotne współwystępowame dużej wysokości z silnie 
rozwiniętą obręczą barkową. W obydwu dyscyplinach słaba jest zależność 
obwodów kończyn górnych, odzwierciedlających ich silne umięśnienie, od 
cech wysokościowych. Są to więc cechy o dużej sile dyskryminacji, mające 
szczególne znaczenie dla tych konkurencji. Duża masa ciała jest wynikiem 
nałożenia się związków pomiędzy tą cechą a cechami wysokościowymi, 
masywnością szkieletu i umięśnieniem, przy czym silniejszą współzależność 
obserwuje się w grupie piłkarek, zwłaszcza w odniesieniu do cech wysokościo
wych. W wartościach średnich przyjętych do analizy cech me stwierdza się 
pomiędzy tymi dyscyplinami różnic statystycznie istotnych.

Rysunek 14. Dendrogram obrazujący powiązania dyscyplin żeńskich na podstawie 
odległości Mahalanobisa obliczonych dla cech bezwzględnych

W drugiej grupie znalazły się biegaczki i siatkarki. Tutaj podobieństwo 
wewnątrz skupienia jest nieco mniejsze, ale można odnaleźć cechy wspólne 
dla obydwu dyscyplin. Zawodniczki te są niższe od zaliczonych do pierw-
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szego zespołu, chociaż siatkarki cechuje stosunkowo duża wysokość ciała, 
podobna jak u piłkarek ręcznych. Szerokości ram szkieletu w tej grupie są 
najmniejsze wśród zawodniczek badanych dyscyplin, przy czym u biega
czek nie występuje istotna współzależność większości mierzonych średnic 
tułowia z wysokością ciała, natomiast u siatkarek widoczna jest dość silna 
zależność omawianych cech. Świadczy to więc o różnicach w masywności 
szkieletu i jej roli, pomimo zbliżonych wartości przeciętnych cech bezwzględ
nych. Szerokości nasad są pośrednie w stosunku do pozostałych grup, jednak 
obserwuje się podobne zależności, jak w przypadku wyżej omówionych 
średnic tułowia. Zawodniczki te, na podstawie wartości obwodów, można 
uznać za najsłabiej umięśnione. W przypadku biegaczek można to stwier
dzenie uznać za prawdziwe jedynie w odniesieniu do górnych partu ciała, 
które nie wykazują zależności z wysokością. Dla obwodów kończyn dolnych 
wystąpiła natomiast istotna zależność od cech wysokościowych, które, jak 
wiadomo, są najmniejsze, stąd należy skorygować stwierdzenie o słabym 
umięśnieniu tej części ciała. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych, podob
nie jak w poprzednich dyscyplinach, jest znaczna, co prawdopodobnie jest 
sprawą przejściową, wynikającą z omawianej już przerwy w intensywnym 
treningu.

Rysunek 15. Dendrogram obrazujący powiązania dyscyplin żeńskich na podstawie 
odległości Mąhalanobisa obliczonych dla cech ilorazowych

49



Najbardziej różne od zawodniczek pozostałych grup są pływaczki, co 
spowodowało wydzielenie ich z grona badanych jako niezależną gałąź na 
dendrogramie. Charakteryzuje je dość mała wysokość ciała i najsilniej rozbu
dowana klatka piersiowa, której średnice nie wykazują istotnej zależności 
od wysokości ciała i odzwierciedlają charakterystyczne dla tej dyscypliny 
sportu proporcje w sylwetce badanych. Nasady kostne w obrębie kończyn 
górnych i dolnych wykazują niski poziom rozwoju również niezależnie od 
wysokości i odzwierciedlają tym samym delikatność kośćca tych zawodni
czek. Obwody wszystkich partii ciała lokują je na miejscu pośrednim po
między dwoma pierwszymi zespołami, co po uwzględnieniu wcześniejszej 
analizy świadczy o znacznym umięśnieniu ciała. Tkanka tłuszczowa jest także 
dość obfita, szczególnie pod łopatką i na brzuchu. Pośrednia wielkość masy 
ciała jest wynikiem nałożenia się powyższych zależności pomiędzy cechami 
morfologicznymi a tkanką mięśniową, kostną i tłuszczową.

Identyczny obraz otrzymujemy na dendrogramie utworzonym na pod
stawie wskaźników, chociaż różnice pomiędzy poszczególnymi dyscypli
nami wydają się być mniej wyraźne. Charakterystykę zespołów można 
uzupełnić dodatkowymi informacjami zawartymi we wskaźnikach. Koszy- 
karki i piłkarki ręczne są najmasywniejsze, mają najbardziej kobiecą sylwetkę 
i największą powierzchnię ciała. Biegaczki i siatkarki są najsmuklejsze, mają 
najwęższe barki, długie kończyny dolne i średniej długości kończyny górne 
w relacji do wysokości ciała. Sylwetka ich jest nieco mniej kobieca niż koszy- 
karek i piłkarek ręcznych, a powierzchnia ciała dość mała. Pływaczki mają 
budowę dość smukłą, jednak ich sylwetka jest odmienna niż u pozostałych 
zawodniczek. Cechują je relatywnie najszersze barki i najwęższe biodra. Koń
czyny górne w relacji do wysokości ciała są najdłuższe, a kończyny dolne 
najkrótsze. Sylwetka ich jest najmniej kobieca spośród wszystkich badanych, 
co potwierdza wartość wskaźnika obwodu klatki piersiowej i obwodów 
tułowia. Powierzchnia ich ciała jest mała, dzięki czemu zmniejszają się opory 
stawiane przez ciało podczas pływania.

Rozpatrując parami podobieństwo poszczególnych dyscyplin, należy 
stwierdzić, że wśród badanych mężczyzn najbardziej podobni do siebie są 
piłkarze ręczni i siatkarze, natomiast najbardziej różnią się zapaśnicy od 
wioślarzy oraz koszykarzy (tab. 30-32). Najwięcej statystycznie istotnych 
odległości występuje pomiędzy piłkarzami nożnymi a pozostałymi zawodni
kami, należy stąd wnioskować o specyficzności budowy tych sportowców. 
Wśród kobiet najbardziej zbliżoną budowę mają koszykarki i piłkarki ręczne,
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natomiast największa, choć nieistotna statystycznie, odległość występuje 
pomiędzy biegaczkami a pływaczkami (tab. 33-35).

Reasumując należy stwierdzić, że wśród kobiet zróżnicowanie jest niedu
że, ale może to wynikać z doboru dyscyplin. Żadna z obliczonych odległości 
nie jest statystycznie istotna, stąd należy ostrożnie wnioskować o słabszym 
wpływie treningu na organizm kobiety, wynikającym z mniejszej ekosen- 
sytywności płci żeńskiej, lub też o zbliżonym, mało intensywnym cyklu 
treningowym, który przy słabej selekcji spowodował taki obraz. Należy 
także uwzględnić fakt znacznie niższych kwalifikacji badanych zawodniczek 
w stosunku do zawodników, co ma istotny wpływ na otrzymane wyniki. 
Należałoby spróbować zebrać większą liczbę zawodniczek w tych i innych 
konkurencjach, a następnie zweryfikować powyższe spostrzeżenia.

Metodę odległości Mahalanobisa można wykorzystać również do oceny 
stopnia dymorfizmu płciowego (Łuczak, 1986). W tym przypadku me ma 
możliwości ustalenia statystycznej istotności dla różnicy pomiędzy dwiema 
wartościami ZŁ. Jednak wielkości otrzymane dla poszczególnych par dyscy
plin męskich i żeńskich pozwalają uszeregować grupy w stosunku do płci 
przeciwnej.

Analiza macierzy odległości ZŁ wskazuje, że najbardziej oddalonymi od 
wszystkich zespołów męskich są biegaczki na średnie dystanse, dla których 
stwierdzono największe wartości ZŁ w stosunku do koszykarzy i zapaśni
ków (tab. 49, 50). Te dwie ostatnie dyscypliny oraz kajakarstwo są także 
najbardziej oddalone od pozostałych dyscyplin żeńskich. Zawodników 
uprawiających ten rodzaj sportu można więc uznać za przedstawicieli skraj
nie męskiego typu budowy. Najmniejsze odległości stwierdzono natomiast 
pomiędzy wszystkimi dyscyplinami żeńskimi a piłkarzami nożnymi. Są 
to co prawda nadal wielkości istotne statystycznie, ale znacznie odbiegają 
one od pozostałych. Sugeruje to więc, że budowa morfologiczna piłkarzy 
nożnych wykazuje wiele elementów charakterystycznych dla płci żeńskiej 
i oddalona jest od ekstremum męskiego. Powyższe spostrzeżenia wyraźnie 
obrazują dendryty wykreślone na podstawie odległości Mahalanobisa po
między wszystkimi badanymi zespołami (rys. 16, 17).

51



Rysunek 16. Dendryt skonstruowany na podstawie odległości Mahalanobisa dla cech 
bezwzględnych przedstawiający uporządkowanie dyscyplin męskich i żeńskich
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zapasypływanie

Rysunek 17. Dendryt skonstruowany na podstawie odległości Mahalanobisa dla cech 
ilorazowych przedstawiający uporządkowanie dyscyplin męskich i żeńskich
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ZRÓŻNICOWANIE TYPOLOGICZNE ZAWODNIKÓW 
W UJĘCIU METODY HEATH-CARTERA

Spośród wielu znanych metod oceny typu budowy ciała najbardziej obiek
tywną wydaje się być typologia Heath i Cartera, będąca modyfikacją systemu 
Sheldona, która obecnie cieszy się dużą popularnością w badaniach ontoge- 
netycznych i może być wykorzystana do charakterystyki grup sportowych 
(Skibińska, 1972). Metoda ta, pozwalająca ocenić stopień rozwoju trzech 
komponentów budowy: endo-, mezo- i ektomorfii, dobrze obrazuje zna
czenie danej składowej w poszczególnych dyscyplinach. Endomorfia określa 
rozwój otłuszczenia, mezomorfia - rozwój umięśnienia i szkieletu, ektomorfia 
natomiast - smukłość budowy. Na podstawie różnic w poziomie wykształce
nia komponentów budowy dokonano podziału na grupy typologiczne, przy
jmując przewagę jednego z komponentów za kryterium podziału. Średnie 
arytmetyczne nasycenia poszczególnych komponentów budowy w grupie 
mężczyzn są następujące:

biegi krótkie 2,02 3,56 3,03 - typ mezomorficzny
biegi średnie 1,81 3,46 2,93 - typ mezomorficzny
judo 2,49 4,48 2,07 - typ mezomorficzny
kajakarstwo 2,18 4,08 2,55 - typ mezomorficzny
koszykówka 2,37 2,86 3,47 - typ ektomorficzny
piłka nożna 2,31 3,70 2,64 - typ mezomorficzny
pływanie 2,06 3,76 2,98 - typ mezomorficzny
piłka ręczna 2,42 3,51 2,85 - typ mezomorficzny
siatkówka 2,18 3,30 3,19 - typ mezomorficzny
wioślarstwo 2,33 3,33 3,32 - typ mezo-ektomorficzny
zapasy 2,32 4,76 2,03 - typ mezomorficzny

Wyraźnie zaznacza się zdecydowana dominacja typów mezomorficznych 
i zrównoważonych mezo-ektomorficznych w całym materiale. Koszykarze 
odbiegają nieznacznie od pozostałych dyscyplin, 'wykazując przewagę kom
ponentu ektomorfii, co potwierdza ich smukła sylwetka. Najbardziej masyw
ną budową charakteryzują się zawodnicy reprezentujący sporty walki - judocy 
i zapaśnicy, u których mezomorfia osiąga wartość największą wśród badanych. 
U zawodników tych zaznacza się najmniejszy udział komponentu ekto- 



morfii zarówno w relacji do pozostałych komponentów, jak i w porównaniu 
z pozostałymi konkurencjami. We wszystkich dyscyplinach, poza wymie
nionymi wyżej, stopień nasycenia komponentem M jest bardzo zbliżony 
i oscyluje wokół wartości 3,5. Najmniejszy jest udział endomorfii, której 
wartość średnia w żadnej konkurencji nie przekracza 2,5, co wydaje się 
oczywiste z uwagi na specyfikę materiału badawczego (wyselekcjonowani 
sportowcy). Poziom rozwoju ektomorfii wykazuje największe zróżnico
wanie u badanych zawodników. Stopień nasycenia tej składowej waha się 
od 2,0 do 3,5 i z wyjątkiem zapasów i judo w każdej z pozostałych dyscy
plin jest wyższy od poziomu endomorfii.

Wśród kobiet tylko biegaczki na średnie dystanse wykazują niewielką 
przewagę komponentu ektomorfii. Pozostałe zawodniczki cechuje domi
nacja endomorfii. Analizując stopień wykształcenia poszczególnych składo
wych zauważamy, że średnie arytmetyczne nasycenia mezo- i ektomorfii 
we wszystkich dyscyplinach oscylują wokół wartości 2,5 i 3,0. Jedynie endo- 
morfia osiąga wartość zbliżoną do 4,0, co potwierdza genetyczną determi
nację większej ilości tkanki tłuszczowej u płci żeńskiej. Somatotypy wyra
żone trzycyfrowym wzorem są następujące:

biegi średnie 3,02 2,31 3,23 - typ ektomorficzny
koszykówka 3,95 2,21 2,90 - typ endomorficzny
pływanie 3,77 2,50 2,98 - typ endomorficzny
piłka ręczna 3,84 2,78 2,60 - typ endomorficzny
siatkówka 3,87 2,01 3,16 - typ endomorficzny

U badanych zawodniczek stwierdza się najsłabszy rozwój komponentu 
mezomorfii i dominację endomorfii, związanej z otłuszczeniem ciała. Da-, 
ne przedstawione w literaturze przedmiotu wskazują, że duża ilość tkanki 
tłuszczowej ujemnie koreluje z większością cech sprawności fizycznej, a więc 
nie wpływa korzystnie na osiąganie dobrych rezultatów przez zawodniczki. 
Otrzymany w niniejszej pracy wynik z jednej strony dobrze odzwiercie
dla stosunki tkankowe charakterystyczne dla płci żeńskiej, ale z uwagi na 
wspomnianą specyfikę materiału badawczego może tłumaczyć w pewnym 
stopniu niski poziom rezultatów osiąganych w sporcie kobiet. Należy się 
tu zastanowić, dlaczego u zawodniczek, które w dużej mierze reprezentu
ją wysoki poziom sportowy, występuje tak duża ilość tkanki tłuszczowej. 
Istotny wpływ na to ma czynnik genetyczny, który, jak wiadomo, warunku
je występowanie u kobiet znacznie większej ilości tkanki tłuszczowej niż 
u mężczyzn. Ponadto wyniki wcześniejszych badań dowodzą, że jeżeli po
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intensywnym wysiłku fizycznym nastąpi istotna przerwa lub znacznie 
zmniejszy się dawkowanie bodzcow ruchowych, to bardzo szybko następuje 
przyrost ilości tkanki tłuszczowej (Milicerowa, 1951). Taka sytuacja mogła 
mieć miejsce w naszych badaniach. Ponieważ dziewczęta (absolwentki szkół 
średnich) w większości badane były podczas egzaminów wstępnych na studia, 
to tuż przed badaniami wystąpiła u nich znacząca przerwa w intensywności 
treningu wynikająca z konieczności przygotowywania się do egzaminów 
maturalnych, a następnie do egzaminów wstępnych na wyższą uczelnię. 
Mogło to w znaczący sposób wpłynąć na otrzymany wynik. Nie bez znacze
nia jest także fakt, że poziom endomorfn wyznaczony został na podstawie 
sumy fałdów skorno-tłuszczowych na ramieniu, podudziu i brzuchu. Ostatni 
z wymienionych fałdów jest charakterystyczny dla płci żeńskiej i, jak wiado
mo, należy do najgrubszych fałdów u kobiet. Co prawda korelacja pomiędzy 
nim i fałdem nad grzebieniem biodrowym, który uwzględniają Heath i Carter, 
jest dość wysoka, jednak należy przyjąć, że otrzymana wielkość endomorfii 
jest nieco zawyżona w stosunku do rzeczywistej.

Należy także zwrócić uwagę na zbliżony poziom wykształcenia ekto- 
1 mezomorfn. Wartości przeciętne dla tych komponentów pozwalają uznać 
typy badanych kobiet za zrównoważone, poza siatkarkami i biegaczkami 
na średnie dystanse, u których stwierdza się dominację komponentu hne- 
arnosci. Średnie wartości składowej ektomorfn u mężczyzn i u kobiet są 
zbliżone. Różnice dotyczą stopnia wykształcenia endo- i mezomorfn.

Analiza wartości przeciętnych nie wystarcza do właściwej charakterysty
ki badanych grup. Uzupełnieniem może być graficzny rozkład punktów 
indywidualnych badanych sportowców, przedstawiony na somatokartach 
(rys. 18-20). Widać na nich, że biegacze, piłkarze ręczni i siatkarze znajdują 
się przede wszystkim w polu mezo-endomorfn i ekto-mezomorfii. Judocy, 
kajakarze i zapaśnicy skupieni są w polu mezo-endomorfii, z pojedynczy
mi przypadkami przesuniętymi w kierunku ekto-mezomorfn. Potwierdza 
to znaczenie komponentu mezomorfn i małą przydatność pozostałych skła
dowych w tych dyscyplinach sportu. Położenie na somatokarcie somatotypów 
koszykarzy i wioślarzy wskazuje na przewagę osobników ektomorficznych, 
przy niewielkiej liczbie zajmujących pole mezo-endomorfii.

57



koszykówka piłka nożna

Rysunek 18. Rozkład somatotypów badanych mężczyzn

58



Rysunek 19. Rozkład somatotypów badanych mężczyzn
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biegi średnie
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piłka ręcznapływanie

Rysunek 20. Rozkład somatotypów badanych kobiet
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Piłkarze nożni i pływacy skupieni są w dużej mierze w pobliżu centralne
go punktu somatokarty oraz w polu mezo-endomorfn. Nieliczni znajdują 
się w polu ekto-mezomorfn, co wskazuje na niewielką liczbę osobników, 
których charakteryzuje przewaga komponentu ektomorfii. Spośród wszyst
kich badanych jedynie u kilkunastu zawodników stwierdzono dominację 
składowej endomorfn, co potwierdza nieprzydatność w sporcie typów bu
dowy ze znacznym otłuszczeniem.

W grupie kobiet co prawda stwierdzono dominację komponentu endo- 
morfn w poszczególnych dyscyplinach, ale obraz indywidualnych somatoty- 
pow naniesionych na somatokartę pozwala na bardziej wnikliwą analizę 
budowy zawodniczek. Większość badanych znalazła się w polu endo-ekto- 
morfn, co, po uwzględnieniu przedstawionej wyżej interpretacji i labilności 
tkanki tłuszczowej pozwala wnioskować o dużym znaczeniu drugiego z wy
mienionych komponentów w badanych dyscyplinach. Sporadycznie poja
wiły się typy budowy z przewagą składowej mezomorfii, która dominowała 
w większości dyscyplin męskich. Wynik ten pozwala odrzucić hipotezę doty
czącą maskulmizacji kobiet w sporcie.

Podobieństwo w rozkładzie somatotypów dla poszczególnych dyscyplin 
żeńskich jest bardzo wyraźne. Zaznacza się jedynie większe skupienie pił- 
karek ręcznych w centralnej części somatokarty, świadczące o najmniejszej 
zmienności wewnątrzgrupowej poszczególnych komponentów w tej grupie 
zawodniczek.
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DYSKUSJA
Zastosowanie analizy jednocechowej umożliwiło precyzyjne określenie 

budowy morfologicznej zawodników reprezentujących poszczególne dys
cypliny sportowe na tle pozostałych grup. Tego typu analiza wykorzystywa
na była dość często zarówno dla zawodników znajdujących się na wczesnych 
etapach szkolenia (Białke, Kobrzyński, 1974; Ludka, 1971; Marchocka, 
Skibińska, 1969, 1970; Nowacka-Chiari, 1988; Piechaczek, 1992; Skibińska, 
1964; Skład, 1969), jak również dla zawodników wysoko kwalifikowanych 
(Grus, 1972; Janusz, 1962; Maas, 1974; Michalski, 1979; Milicerowa, 1957; 
Skład i in., 1994; Ślężyński, 1979; Tanner, 1964; Ważny, 1967; Ziemilska, 
1969a). Wyniki tych badań przyniosły wiele rozwiązań dla trenerów przepro
wadzających wstępną selekcję do swoich dyscyplin sportu, choć me zawsze 
były one wystarczające. Jak wiadomo, im wyższy poziom kunsztu sporto
wego, tym wyraźniej u zawodników występują cechy sprzyjające osiąganiu 
dobrego wyniku. Niezbędna w tym miejscu staje się znajomość niektórych 
uwarunkowań genetycznych cech morfologicznych, gdyż w przypadku 
silnej determinacji genetycznej możliwość modelowania pożądanej cechy 
pod wpływem treningu jest bardzo ograniczona. Na podstawie badań prze
krojowych bardzo trudno jest ustalić, które elementy budowy morfologicz
nej są wynikiem kształtującego działania treningu, a które podlegały pro
cesowi selekcji. Pomocna staje się więc znajomość procesów fizjologicznych 
zachodzących w poszczególnych układach w organizmie sportowca pod 
wpływem obciążeń treningowych (Malina, 1980; Sidorowicz, 1959; Szcze
pański, 1975). Stwierdzone w niniejszej pracy zróżnicowanie morfolo
giczne zawodników badanych dyscyplin jest z jednej strony wynikiem 
selekcji, z drugiej natomiast odzwierciedla zjawisko adaptacji organizmu do 
oddziałujących na niego czynników zewnętrznych.

Cechą, którą niewątpliwie należy uznać za element selekcyjny, jest wy
sokość ciała, gdyż podlega ona silnej determinacji genetycznej i stąd wpływ 
treningu na jej rozwój jest znikomy (de Garay i in., 1977; Malina, 1980). 
Większość dyscyplin preferuje zawodników o dużej wartości tej cechy, prze
wyższającej często normy przewidywane dla populacji (Powolny, 1977). Do 
najbardziej skrajnych można zaliczyć koszykówkę, siatkówkę i wioślarstwo. 
Należy przy tym zaznaczyć, że im wyższy poziom sportowy reprezentują 
zawodnicy, tym cecha ta przyjmuje wyższe wartości (Bartz, 1976; Issunn, 
Davydov, 1994; Latin i in., 1994; Piotrowski i in., 1992; Szkurłat, 1991). Bada



nia przeprowadzone przeze mnie na zawodnikach i zawodniczkach tych 
konkurencji potwierdzają wspomniany kierunek selekcji, chociaż pomimo 
dość znaczących kwalifikacji ustępują sportowcom należącym do czołówki 
w swojej dyscyplinie (Latin i in., 1994; Skład i in., 1994; Stefanicki i in., 1994; 
Ślężyński, Rottermund, 1991; Withers i in., 1987). Istnieją kontrowersje do
tyczące selekcji pod kątem znacznej wysokości ciała do sportu pływackiego 
(Drozdowski 1958; Łaska-Mierzejewska, 1985; Skibińska i in., 1988; Wieczo
rek, Witkowski, 1990, 1992). W badanej grupie mężczyzn potwierdził się 
ten kierunek selekcji, natomiast w przypadku kobiet cecha ta jest stosunkowo 
słabo wykształcona, co świadczy o odmiennym sposobie doboru. W pozosta
łych konkurencjach wymiary wysokościowe osiągają pośrednie wielkości, co 
można interpretować mniejszym ich znaczeniem dla osiągania dobrych rezul
tatów sportowych. Inne parametry długościowe kośćca w wielu konkuren
cjach technicznych mają duże znaczenie jako układ dźwigni (Mihcerowa, 
1973) i powinny być uwzględnione jako element selekcyjny ze względu na 
ich silne uwarunkowanie genetyczne. Znalazło to odzwierciedlenie w pozio
mie rozwoju długości kończyn górnych badanych przeze mnie wioślarzy, 
pływaków, kajakarzy i siatkarzy.

Znany jest wpływ aktywności fizycznej na mineralizację kości (Malina, 
1980), co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ich grubości i masywnoś- 
ci. Ponadto nakłada się na ten proces kształtujące działanie mięśni, które 
powodują zgrubienie miejsc swoich przyczepów. Stąd w poszczególnych 
dyscyplinach wyraźnie zaznaczona jest dominacja cech szerokościowych 
tych części szkieletu, które są najbardziej zaangażowane w procesie trenin
gowym. Uzasadnia to fakt, iż cechy szerokościowe są nieco słabiej kontrolo
wane genetycznie (Szopa, Śrutowski, 1990).

Najwyraźniej zaznaczają się różnice między zawodnikami w umięśnieniu 
poszczególnych części ciała. Grubienie mięśni spowodowane jest głównie 
wzrastaniem już istniejących włókien mięśniowych (Malina, 1980). Rozkład 
włókien szybkich i wolnych w mięśniach szkieletowych nie ulega zmianom 
pod wpływem treningu wytrzymałościowego i siłowego, gdyż jest pod silną 
kontrolą genetyczną. Natomiast powiększanie grubości włókien mięśniowych 
prowadzi do wzrostu ich siły. Dlatego też wyraźna jest hipertrofia tych grup 
mięśniowych, które są najbardziej zaangażowane w procesie treningowym 
(Drozdowski, 1958; Baxter-Jones i in., 1995). Potwierdziły to wielkości ob
wodów obręczy barkowej, klatki piersiowej i kończyn górnych u badanych 
wioślarzy, kajakarzy, pływaków, zapaśników i judoków. Nie stwierdzono 
natomiast silniejszego rozwoju mięśni w obrębie kończyn dolnych u biega-
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czy, chociaż specyfika tej dyscypliny powinna znaleźć odbicie w wielkości 
obwodów poszczególnych odcinków tych kończyn.

Masa ciała ma charakter niejednorodny i należy do cech bardzo plastycz
nych. Efekty treningu polegają na zmianie jej wartości, będącej odzwier
ciedleniem silniejszego rozwoju masy ciała szczupłego i ubytku tłuszczu 
(Battistini i in., 1994; Lowensteyn i in., 1994; Mosher, i m. 1994; Roemmich, 
Sinning, 1996; Shephard, 1995; Skład i in., 1993; Trappe, Pearson, 1994). 
Co prawda w niniejszej pracy me analizowano składu tkankowego ciała 
zawodników, jednak na podstawie grubości fałdów skórno-tłuszczowych 
nie można w pełni potwierdzić powyższych spostrzeżeń odnoszących się 
do tkanki tłuszczowej. W przypadku kobiet stwierdzono wręcz wyraźne 
powiększenie w stosunku do norm masy tłuszczu podskórnego.

W przypadku siły ścisku rąk daje się zauważyć dominacja tych sportow
ców, u których w procesie treningowym najbardziej zaangażowane są mięśnie 
kończyny górnej, zwłaszcza przedramienia, gdyż rozwój tych mięśni wa
runkuje wielkość omawianej cechy (Burdukiewicz, 1991). Również wartości 
przeciętne w pozostałych dyscyplinach, przy dużej zmienności wewnątrz- 
grupowej, wskazują na dość wysoki poziom rozwoju tej cechy, co należy tłu
maczyć wpływem treningu siłowego, którego elementy występują w każdej 
konkurencji, niezależnie od jej charakteru (Grus, 1972).

Wskaźniki ilorazowe uzupełniają informacje uzyskiwane na podstawie cech 
bezwzględnych, często zmieniając wzajemne położenie dyscyplin względem 
siebie, jednak również nie oddają pełnego obrazu badanych. Niektóre z nich, 
szczególnie te uwzględniające proporcje budowy, bardzo słabo różnicują 
badane przeze mnie zespoły. Wynik ten potwierdza obserwacje innych 
autorów o zbliżonych wielkościach relatywnych, głównie w obrębie kość- 
ca, u zawodników w wielu dyscyplinach (Szkurłat, 1991; Tanner, 1964).

Zagadnienie dotyczące wpływu specjalistycznego treningu na organizm 
ludzki, mimo licznych dotychczasowych opracowań, stanowi nadal pro
blem otwarty. Już w latach międzywojennych próbowano ustosunkować 
się do poglądu dotyczącego maskulinizacji kobiet w sporcie wyczynowym 
(Arnold, Bach, Dutzer, Hirsch, Skerlj: za: Milicerowa, 1951). W dyskusji 
nad powyższym zagadnieniem różni autorzy przedstawiają często odmienne 
rezultaty swoich badań (Skerlj, 1935; Milicerowa, 1951; Jarosińska, Janusz, 
1979). Wyniki dotyczące zróżnicowania dymorficznego sportowców ba
danych w mniejszym opracowaniu pozwalają zweryfikować hipotezę do
tyczącą maskulinizacji kobiet uprawiających wyczynowo sport. Analiza 
tego zagadnienia, oparta na cechach bezwzględnych, potwierdziła ogólnie
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większe wymiary ciała mężczyzn, a w niektórych porównaniach zaznaczył 
się u kobiet silniejszy rozwój cech uważanych za typowo żeńskie: szerokość 
bioder, szerokość międzykrętarzowa, ilość i rozkład podskórnej tkanki tłusz
czowej. Jest to więc zgodne z tendencjami występującymi w grupach nie spor
towych (Skibińska, 1969). Stwierdzony w nielicznych przypadkach brak 
takiej dominacji badanych kobiet jest prawdopodobnie prostą konsekwencją 
wzajemnych powiązań pomiędzy cechami morfologicznymi, które są u nich 
znacznie słabiej rozwinięte niż u mężczyzn. Także proporcje budowy wy
rażone odpowiednimi wskaźnikami ilorazowymi są zgodne z istniejącymi 
modelami dla obydwu płci. Na tej podstawie można więc odrzucie hipotezę 
o maskulinizacji badanych zawodniczek.

Wykorzystanie wielocechowej metody odległości Mahalanobisa umożli
wiło ocenę budowy zawodników należących do różnych zespołów sporto
wych w sposób kompleksowy, weryfikując niektóre informacje uzyskane 
drogą analizy jednocechowej. W przypadku tej ostatniej metody o podo
bieństwie osobników decyduje wielkość różnicy w odniesieniu do poje
dynczej cechy, którą traktuje się w oderwaniu od innych. Błędna może się 
więc okazać interpretacja wyniku, jeżeli me odniesie się go do pozostałych 
wielkości. Ponieważ poszczególne dyscypliny wykazały pomiędzy sobą 
wiele istotnych, różnoimiennych różnic w poziomie wykształcenia anali
zowanych cech, trudno byłoby ocenić, które z nich i na ile są do siebie 
podobne, a które zdecydowanie odmienne. Otrzymane globalne odległości 
Mahalanobisa pozwoliły na uszeregowanie badanych grup względem sie
bie i ocenę ich budowy pod kątem zespołu cech mających największe zna
czenie dla danej konkurencji.

Wyróżnione metodą najsilniejszych powiązań skupienia wskazały dodat
kowo grupy zawodników, którzy pomimo różnic w pojedynczych cechach 
charakteryzują się najbardziej zbliżoną ogólną budową morfologiczną.

Pierwszy zespół, skupiający piłkarzy ręcznych, siatkarzy i koszykarzy, 
czyli grupy najsilniej ze sobą związane, w dużej mierze potwierdził wynik 
otrzymany drogą analizy jednocechowej. Największe znaczenie dla tych za
wodników ma przede wszystkim wysoki poziom rozwoju cech wysokościo
wych, które odróżniają ich od większości badanych. Zwraca uwagę silniejsza 
mterkorelacja tych cech z pozostałymi parametrami w obrębie dolnych 
partii ciała niż w górnych, co można tłumaczyć specyfiką obciążeń treningo
wych tych sportowców, polegającą na podnoszeniu ich skoczności. Stwier
dzoną natomiast dużą masę ciała należy tłumaczyć w głównej mierze pozio
mem rozwoju cech wysokościowych, a me masywnością tych zawodników.
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W drugim skupieniu, gdzie znaleźli się biegacze na średnie i krótkie dy
stanse, piłkarze nożni i pływacy, obserwuje się nieco mniejsze podobień
stwo badanych, ale i tu można wskazać wspólne cechy odróżniające biegaczy 
i piłkarzy nożnych od innych sportowców. W przeciwieństwie do poprzed
niej grupy cechy wysokościowe przyjmują u tych zawodników wartości 
dość niskie. Obserwuje się natomiast ich silną współzależność z rozwojem 
parametrów miednicy i kończyn dolnych. Należy więc w tym miejscu zwe
ryfikować wynik uzyskany drogą analizy jednocechowej, gdyż stwierdzone 
tam najmniejsze wartości obwodów i szerokości w tych okolicach ciała nie 
świadczą o ich najsłabszym umięśnieniu i masywności kośćca, a są jedynie 
spowodowane niskim poziomem rozwoju cech wysokościowych. Potwier
dził się natomiast słaby rozwój górnych partii ciała, które prawdopodobnie 
mają mniejsze znaczenie dla osiągania dobrych rezultatów i są mniej zaan
gażowane w procesie treningowym.

Powyższych stwierdzeń nie można odnieść do grupy pływaków, w której 
zaobserwowano odmienny poziom rozwoju oraz zależności w budowie 
morfologicznej. Niektóre różnice można tłumaczyć większą od pozosta
łych grup w tym skupieniu wysokością ciała omawianych zawodników. 
Dotyczy to przede wszystkim parametrów kończyny dolnej, dla których 
zachowane są przedstawione wcześniej zależności z cechami wysokościo
wymi. Nie można natomiast w ten sposób wytłumaczyć różnic w cechach 
opisujących klatkę piersiową, obręcz barkową i kończyny górne, gdyż nie 
stwierdzono dla nich istotnej współzależności z wysokością ciała. Należy 
więc uznać, że pływacy różnią się zdecydowanie silniejszym rozwojem 
masywności kośćca i umięśnieniem tych części ciała od pozostałych grup 
w omawianym skupieniu, a ich przynależność związana jest najprawdopodob
niej ze wspominanym wcześniej sposobem konstruowania dendrogramu.

W trzecim skupieniu znaleźli się judocy i zapaśnicy, czyli zawodnicy 
reprezentujący te sporty walki, które cechuje zbliżony cykl treningowy. 
Należało więc oczekiwać, że ich budowa odzwierciedli podobieństwo 
obciążeń treningowych. Zastosowana metoda potwierdziła i uwypukliła 
opisany wcześniej bardzo silny rozwój umięśnienia, szczególnie górnych 
partu ciała tych sportowców oraz harmonijność ich budowy. Stwierdzone 
natomiast w wyniku analizy jednocechowej istotne różnice w niektórych 
parametrach pomiędzy tymi zespołami są wynikiem reprezentowania tych 
grup przez zawodników należących do odmiennych kategorii Wagowych.

Wyodrębnienie wioślarstwa jako samodzielnej dyscypliny, pomimo du
żych podobieństw pomiędzy wioślarzami a siatkarzami i koszykarzami,
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szczególnie w cechach długościowych, nastąpiło w wyniku rożnych współ
zależności tych cech z pozostałymi wielkościami wyrażającymi masyw- 
ność kośćca oraz umięśnienie ciała. Budowa morfologiczna wioślarza jest 
znacznie bardziej masywna, a rozwój mięśni kończyny górnej, zwłaszcza 
przedramienia, jest najbardziej diagnostyczny dla tej dyscypliny, warunkując 
osiąganie najlepszych wyników i potwierdzając działanie obciążeń trenin
gowych na ten element ciała.

Kajakarze, których budowę można było uznać za pośrednią na podsta
wie analizy jednocechowej, charakteryzują się pewną specyfiką, której me 
daje się zauważyć, stosując tę właśnie metodę. Średnia wielkość parametrów 
wysokościowych u tych zawodników me jest cechą wyraźnie dyskrymi
nującą, natomiast silna współzależność tych cech z rozwojem nasad i mięsni 
przedramienia wskazuje na kierunek selekcji, uwzględniającej te parametry 
u kajakarzy. Znaczny rozwój umięśnienia obręczy barkowej i klatki piersio
wej, słabo korelujący z wysokością ciała, dowodzi działania specjalistycz
nego treningu, modelującego szczególnie te cechy.

Zastosowanie analizy wielocechowej, oddzielnie dla wskaźników, poz
woliło uzupełnić powyższą charakterystykę o informacje dotyczące pro
porcji budowy zawodników. Nie dla wszystkich dyscyplin potwierdziły 
się wzajemne powiązania zaobserwowane na podstawie cech bezwzględnych, 
chociaż i ten dendrogram ma logiczną konstrukcję. Dołączenie wioślarzy 
do zespołu skupiającego zawodników o dominacji cech długościowych i sła
bo rozwiniętych parametrach szerokościowych w relacji do tych wielkości 
jest uzasadnione faktem, iż w analizie zostały uwzględnione w głównej 
mierze wskaźniki wyrażające takie właśnie proporcje. Znacznie mniejsza 
ilość cech zawartych we wskaźnikach wpłynęła na pewne zatarcie rożnie 
wykazanych wcześniej.

Bardzo trafnie natomiast zostali połączeni ze sobą w jednym skupieniu 
kajakarze i pływacy, których trening, z uwagi na rodzaj wykonywanych 
czynności w trakcie zmagań sportowych, jest zbliżony. Relatywne wiel
kości parametrów klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz szczególnie długa 
kończyna górna, spełniająca rolę dźwigni wiosłującej w obydwu przypad
kach, wyraźnie odróżniają tych zawodników od pozostałych, wskazując 
jednocześnie na typ sylwetki charakterystyczny dla ekstremum męskiego.

Przynależność zawodników określonych dyscyplin do trzeciego skupie
nia również można uzasadnić zależnościami wynikającymi z zaangażo
wania poszczególnych części ciała w procesie treningowym i korzyściami 
biomechanicznymi, jakie niesie ze sobą określona budowa somatyczna. We

68 



wszystkich tych dyscyplinach bardzo duże znaczenie ma silny rozwój para
metrów miednicy i kończyny dolnej, gdyż warunkuje to rozwijanie dużych 
wartości sił generowanych przez odpowiednie grupy mięśni w obrębie tych 
segmentów, a jednocześnie poprawia statykę ciała, co jest szczególnie przy
datne w przypadku judoków i piłkarzy nożnych.

Najbardziej specyficzną dyscypliną pod względem proporcji budowy 
okazały się zapasy. U zawodników tych stwierdzono największą masyw- 
ność ciała, przy słabo rozwiniętych wymiarach długościowych. Pomimo 
stwierdzonego wcześniej, na podstawie cech bezwzględnych, podobieństwa 
do judoków obserwuje się relatywnie szersze ramy szkieletu i odmienne 
proporcje tułowiowo-kończynowe. Ponieważ badani zapaśnicy reprezen
tują niemal w całości styl klasyczny, w którym, jak wiadomo, me używ'a 
się kończyn dolnych do bezpośrednich ataków, korzystniejsza jest sytuacja, 
w której zawodnik ma nisko położony środek ciężkości, warunkujący lepsze 
utrzymanie równowagi i stabilności ciała w walce z przeciwnikiem. Stąd 
też badani sportowcy charakteryzują się relatywnie najkrótszymi kończy
nami dolnymi, przy najdłuższym korpusie ciała.

Analiza wielocechowa przeprowadzona dla kobiet w dużej mierze jest 
zgodna z wynikami otrzymanymi na drodze analizy jednocechowej. Z jednej 
strony jest to uwarunkowane małą liczbą badanych dyscyplin, a ponadto 
doborem konkurencji, dla których zróżnicowanie międzygrupowe jest 
słabiej zaznaczone niż w przypadku grup męskich. Niemniej jednak można 
uzyskać pewne informacje, które zostały zatarte w metodzie jednocechowej. 
Analiza istotności różnic dla cech bezwzględnych wskazywała na biegaczki 
jako najbardziej odróżniające się od pozostałych zawodniczek i osiągające 
najmniejsze wartości badanych cech. W wyniku podziału dendrogramu oka
zało się, że najbardziej specyficzną budowę reprezentują pływaczki, które 
zostały wydzielone jako samodzielna grupa. Ich sylwetka cechuje się propor
cjami nawiązującymi do zespołów męskich, z charakterystycznie rozbudo
waną górną częścią tułowia, przy smukłej sylwetce i dość słabym kośćcu.

Ocena stopnia dymorfizmu płciowego metodą odchyleń Mollisona nie 
daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które dyscypliny wykazują naj
większe zróżnicowanie dymorficzne w budowie morfologicznej. W więk
szości porównań wartości wskaźników Mollisona przekraczają 100% dysper
sji, co świadczy o dużej diagnostyczności uwzględnianych cech. Niemniej 
jednak na podstawie tych wartości trudno wyróżnić dyscypliny charakte
ryzujące się skrajnie męskim czy żeńskim typem budowy ciała. Odległość 
Mahalanobisa obliczona dla całego zespołu cech bezwzględnych wskazuje
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na biegaczki na średnie dystanse jako zawodniczki charakteryzujące się naj
bardziej kobiecym typem budowy, natomiast na koszykarzy, zapaśników 
i kajakarzy jako zawodników reprezentujących ekstremum męskie. Jedno
cześnie stwierdzone istotne statystycznie odległości pomiędzy wszystkimi dys
cyplinami żeńskimi a męskimi świadczą o zachowanej odrębności płciowej 
w budowie morfologicznej badanych, co pozwala odrzucić hipotezę na temat 
maskulinizacji kobiet zajmujących się wyczynowo sportem. Potwierdza to 
również obraz otrzymany w wyniku podziału dendrogramu wykreślonego 
na podstawie macierzy odległości pomiędzy wszystkimi badanymi dyscy
plinami, na którym wyraźnie oddzielone jest skupienie obejmujące tylko 
dyscypliny męskie od drugiego zespołu skupiającego konkurencje kobiece.

Wykorzystanie do analizy metody typologicznej Heath i Cartera pozwo
liło ocenić stopień rozwoju komponentów budowy w poszczególnych dys
cyplinach i określić ich przydatność w sporcie. Stwierdzona wsrod bada
nych zawodników zdecydowana dominacja typów mezomorficznych jest 
zgodna z doniesieniami innych autorów zajmujących się tą problematyką 
(Carter, 1967, 1970, 1980; Carter, Heath, 1990; Charzewski i in., 1991; 
Guimaraes, de Rose, 1980; Kuźmicki, Charzewski, 1987; Skład i m., 1995; 
Stejskal, Naprstkowa, 1975; Śtepnićka, 1970; Śtepnićka i in., 1976; Withers 
i in., 1986, 1987). Również zaobserwowany wśród kobiet silny rozwój kom
ponentu endomorfii nie jest zjawiskiem wyjątkowym. W licznych badaniach 
potwierdzano znaczne otłuszczenie ciała zawodniczek, przewyższające zna
ny dymorfizm płciowy tej cechy (Milicerowa, 1959; Obuchowicz i m., 1985; 
Skibińska, Łaska-Mierzejewska, 1982). Jakkolwiek komponent ten ujemnie 
koreluje z cechami sprawności fizycznej, to wyraźne zmniejszenie jego udzia
łu w somatotypie obserwuje się dopiero wśród kobiet o najwyższych kwali
fikacjach sportowych (Carter, 1980). Stwierdzona w mniejszej pracy selekcja 
zawodniczek, u których przeważał komponent ektomorfii nad komponen
tem mezomorfii, również potwierdza wyniki innych badaczy (Guimaraes, 
de Rose, 1980; Matkovic i in., 1994). Jedynie w przypadku piłkarek ręcznych 
zaobserwowano większy udział mezomorfii, co z jednej strony jest wynikiem 
selekcji, a z drugiej dowodzi wpływu treningu na umięśnienie i urzeźbienie 
kośćca (Carter, 1980; Łaska-Mierzejewska, 1980; Szczepański, 1975). Taka 
budowa ciała piłkarek ręcznych wydaje się być korzystna z uwagi na spe
cyfikę działań wykonywanych podczas gry (atak, blokowanie, rzuty piłką). 
Obserwowane znaczne otłuszczenie tych i pozostałych zawodniczek należy 
wiązać z genetycznym uwarunkowaniem większej ilości tego komponentu 
składu ciała u kobiet niż u mężczyzn.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zastosowana wielocechowa metoda odległości Mahalanobisa stanowi 
dobre kryterium oceny budowy morfologicznej zawodników różnych 
dyscyplin sportowych. Statystyka D2 uwzględniająca zależności pomię
dzy siłą dyskryminacji poszczególnych zmiennych i ich interkorelacji 
wydaje się być najlepszym narzędziem do rozwiązywania tego typu 
zagadnień związanych z identyfikacją obiektów. Otrzymane globalne 
odległości Mahalanobisa pozwoliły na uszeregowanie badanych grup 
względem siebie i ocenę ich budowy pod kątem zespołu cech mających 
największe znaczenie dla danej konkurencji.

2. Wykazane w mniejszej pracy wyraźne zróżnicowanie morfologiczne 
potwierdza hipotezę o niebagatelnym znaczeniu czynnika budowy ciała 
sportowca, obok parametrów sprawności fizycznej i wydolności, dla 
osiągania dobrych wyników w danej konkurencji. Preferowane cechy 
w znacznej mierze są wynikiem selekcji, gdyż znajdują się one pod silną 
kontrolą genetyczną.

3. Najbardziej zbliżoną budową charakteryzują się zawodnicy uprawia
jący piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Pierwszoplanowe znaczenie 
w tych konkurencjach mają cechy wysokościowe i długościowe, stąd 
selekcja powinna uwzględniać szczególnie te parametry. Wyraźnie zwią
zane z wysokością ciała są silnie umięśnione, masywne kończyny dolne.

4. Znaczne podobieństwo zaznacza się w budowie morfologicznej biegaczy 
na średnie i krótkie dystanse oraz piłkarzy nożnych. Zawodników tych 
cechuje znaczna harmonijność budowy, przy stosunkowo słabym rozwo
ju cech wysokościowych. Najbardziej od pozostałych sportowców od
różniają ich mocno rozbudowane dolne partie ciała, przede wszystkim 
silnie umięśnione, dość krótkie kończyny. Należy przypuszczać, że 
selekcja zawodników do tych dyscyplin powinna uwzględniać para
metry związane z masywnością kośćca, zwłaszcza w obrębie pasa biodro
wego i kończyn dolnych.

5. W budowie ciała reprezentantów sportów walki - judoków i zapaśników 
- zaznacza się harmonijny rozwój kośćca i mięśni, szczególnie w obrę
bie górnych partii ciała. Typ ich sylwetki wykazuje proporcje typowo 
męskie, a więc zaznacza się dominacja wymiarów szerokościowych 



w obrębie obręczy barkowej i klatki piersiowej, przy różnym poziomie 
rozwoju wymiarów wysokościowych, stąd też w tym kierunku powin
na iść selekcja zawodników do tej dyscypliny. Dość istotną kwestią 
wydaje się także uwzględnianie proporcji tułowiowo-kończynowych, 
gdyż odpowiednio duży stosunek tych segmentów warunkuje lepszą 
statykę ciała, co w przypadku tych dyscyplin jest bardzo korzystną cechą.

6. Kajakarze i wioślarze reprezentują sportowców o najbardziej specy
ficznej budowie morfologicznej. W obydwu zespołach najistotniejszy 
wydaje się być silny rozwój obręczy barkowej i klatki piersiowej 
oraz mięśni przedramienia. U kajakarzy cechy te współwystępują ze 
średnią wysokością ciała. Dla wioślarzy natomiast równie ważny jest 
ponadto silny rozwój cech wysokościowych, a także szerokie biodra, 
wspomagające utrzymanie równowagi w łodzi.

7. Wśród badanych zawodniczek zróżnicowanie jest słabiej zaznaczone. Jest 
to jednak w głównej mierze wynikiem doboru dyscyplin do analizy. 
Żadna z obliczonych odległości Mahalanobisa pomiędzy poszczególnymi 
grupami nie jest statystycznie istotna. Mimo to widać silniejsze powiąza
nie budowy koszykarek i piłkarek ręcznych w pierwszym oraz biega
czek na średnie dystanse i siatkarek w drugim skupieniu.

8. W budowie morfologicznej kobiet uprawiających wyczynowo sport 
me stwierdzono procesu maskuhmzacji. Potwierdziła to zarówno ana
liza oparta na wartościach odchyleń Mollisona, jak również, bardziej 
wyraźnie, na podstawie odległości Mahalanobisa, które dla każdej pa
ry dyscyplin są statystycznie istotne i świadczą o zachowanej odręb
ności płciowej.

Wniosek

W przypadku badania zróżnicowania międzygrupowego metody anali
tyczne są mało przydatne i powinno się je zastąpić analizą wielocechową, 
która umożliwia otrzymanie kompleksowej oceny budowy osobników. 
Wyniki otrzymane tą drogą mogą być jednym z czynników umożliwiają
cych naukowe wspomaganie procesu selekcji, co - w dobie tak bardzo 
„wyśrubowanych” rekordów i silnej rywalizacji - ma, obok wielu innych 
czynników endo- czy egzogennych, niewątpliwie duże znaczenie.
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ANEKS

Legenda do tabel:
x - średnia arytmetyczna, 
j’ - odchylenie standardowe, 
v - współczynnik zmienności.

We wszystkich tabelach: wartości testu t-Studenta, współczynniki ko
relacji, odległości Mahalanobisa istotne statystycznie na poziomie istotności 
cc = 0,05 zaznaczono pogrubioną czcionką.





Tabela 1. Ogólna charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych u badanych zawodników
Dyscyplina sportowa

Cecha
biegi 

krótkie
biegi 

średnie
judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

wysokość ciała X 177,04 175,99 177,21 179,04 188,75 176,21 180,82 180,91 183,80 186,14 171,15
(B-v) s 5,55 5,21 8,05 7,01 5,09 5,56 4,75 6,56 5,64 6,14 7,95
[cm] V 3,14 2,96 4,54 3,91 2,70 3,16 2,63 3,63 3,07 3,30 4,65

wysokość X 143,78 144,38 144,13 146,90 154,76 143,36 147,66 147,68 150,14 152,28 139,25
suprasternale (B-sst) s 4,15 4,42 7,39 6,29 4,36 4,95 4,53 5,51 5,04 5,28 7,17
[cm] V 2,88 3,06 5,13 4,28 2,81 3,45 3,07 3,73 3,35 3,47 5,15

wysokość akromiale X 144,37 144,90 144,98 148,18 156,95 144,70 148,93 148,99 151,68 152,63 140,75
W s 4,82 4,74 7,03 7,00 5,24 5,18 4,42 5,42 5,04 5,36 7,49
[cm] V 3,34 3,27 4,85 4,72 3,34 3,58 2,97 3,64 3,33 3,51 5,32

wysokość dactylion III X 66,46 67,02 66,93 67,96 73,03 67,32 68,59 69,25 70,34 70,81 65,54
(B-da III) 5 3,62 3,18 3,78 4,10 2,16 3,22 3,52 3,78 3,51 3,17 3,54
[cm] V 5,45 4,74 5,65 6,03 2,96 4,78 5,14 5,45 4,99 4,48 5,40

wysokość kończyny X 91,45 91,35 91,65 92,78 99,04 91,14 94,17 93,68 96,09 96,77 88,15
dolnej (B-sy) s 2,60 3,15 4,62 5,02 3,21 4,44 3,56 4,55 4,27 4,43 5,18
[cm] V 2,84 3,45 5,04 5,41 3,24 4,87 3,78 4,86 4,45 4,57 5,88

wysokość tibiale X 48,34 48,93 48,54 50,78 53,54 49,03 49,79 50,34 51,06 51,55 47,54
(B-n) · $ 2,51 2,23 3,05 3,75 3,45 2,73 2,46 2,57 2,55 2,62 3,79
[cm] V 5,19 4,56 6,28 7,39 6,45 5,57 4,94 5,11 5,00 5,08 7,97

wysokość siedzeniowa X 93,02 91,91 92,73 93,16 96,85 92,15 94,19 94,46 94,92 96,67 90,48
(B-vs) $ 2,62 2,96 4,08 3,08 2,60 3,05 3,18 3,57 3,01 4,03 3,78
[cm] X) 2,82 3,22 4,40 3,30 2,68 3,31 3,38 3,78 3,18 4,17 4,18

długość kończyny X 77,92 77,88 78,05 80,22 83,92 77,38 80,34 79,75 81,34 81,81 75,21
górnej (a-da III) s 3,08 3,46 4,64 3,99 4,28 3,10 3,02 3,33 3,29 3,51 4,29
[cm] V 3,95 4,44 5,95 4,97 5,11 4,00 3,76 4,18 4,04 4,29 5,71

długość tułowia X 52,32 53,04 52,48 54,12 55,73 52,22 53,49 54,00 54,05 55,51 51,10
(sst-sy) s 2,53 2,69 3,91 3,22 2,24 3,41 3,27 3,17 2,80 2,55 2,43
[cm] V 4,84 5,07 7,45 5,95 4,02 6,54 6,11 5,86 5,19 4,59 4,75

szerokość między- X 44,85 44,01 45,93 46,17 46,43 44,57 46,09 45,84 45,80 45,97 45,02
barkowa (dl-dl) s 1,82 1,78 2,65 1,74 1,66 1,58 2,02 2,08 1,82 2,06 2,68
[cm] V 4,05 4,05 5,76 3,76 3,58 3,54 4,38 4,54 3,97 4,49 5,95

szerokość barków X 41,00 40,56 41,38 41,89 42,78 40,72 41,98 42,07 42,08 42,38 40,05
(a-a) s 2,15 1,45 2,35 1,67 1,62 1,54 1,75 1,39 1,72 1,76 2,63
[cm] V 5,25 3,57 5,68 4,00 3,78 3,78 4,17 3,30 4,08 4,14 6,57

szerokość klatki X 28,28 28,18 29,59 29,16 29,71 28,66 29,77 29,27 29,43 29,68 29,21
piersiowej (thl-thl) s 1,39 1,48 1,77 1,85 1,61 1,56 1,98 2,02 1,86 1,78 1,98
[cm] V 4,93 5,26 5,97 6,33 5,41 5,44 6,63 6,90 6,31 5,98 6,76

głębokość klatki X 18,96 19,70 20,08 20,24 20,59 19,92 20,77 19,84 19,93 20,77 19,72
piersiowej (xi-ths) s 1,30 1,32 1,54 1,34 2,14 1,50 1,41 1,76 1,65 1,50 2,00
[cm] X) 6,88 6,71 7,65 6,64 10,39 7,52 6,79 8,87 8,27 7,21 10,13

szerokość bioder X 27,91 28,09 28,49 28,95 29,85 28,20 28,40 28,80 29,12 29,71 28,28
(ic-ic) s 1,16 1,42 1,70 1,22 1,99 1,54 1,31 1,62 1,34 1,47 2,45
[cm] V 4,16 5,06 5,96 4,23 6,67 5,45 4,60 5,62 4,61 4,93 8,68

szerokość między- X 31,87 32,02 32,39 32,83 34,12 32,53 32,43 33,05 33,40 33,59 31,52
krętarzowa (tro-tro) s 1,18 1,20 1,78 1,18 1,40 1,27 1,31 1,52 1,54 1,62 1,99
[cm] V 3,71 3,74 5,51 3,60 4,11 3,90 4,03 4,60 4,62 4,83 6,31
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych u badanych zawodników
Dyscyplina sportowa 

Cecha
biegi 

krótkie
biegi 

średnie
judo

kajak ar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

szerokość międzykłyk- X 6,78 6,80 7,06 6,96 7,13 6,76 6,98 6,89 6,98 7,29 6,96
ciowa kości ramiennej 5 0,47 0,38 0,40 0,35 0,46 0,39 0,37 0,42 0,35 0,48 0,34
(cl-cm) [cm] V 6,93 5,61 5,67 5,01 6,52 5,70 5,37 6,06 5,04 6,60 4,85
szerokość między- X 5,57 5,67 5,90 5,89 5,93 5,70 5,77 5,69 5,88 6,08 5,76
rylcowa (spr-spu) 5 0,28 0,27 0,40 0,33 0,35 0,37 0,32 0,29 0,31 0,44 0,33
[cm] V 5,07 4,73 6,76 5,52 5,84 6,56 5,56 5,09 5,32 7,17 5,79

szerokość międzykłyk- X 9,48 9,47 9,90 9,87 10,17 9,63 9,80 9,80 10,02 10,12 9,59
ciowa kości udowej s 0,48 0,50 0,71 0,63 0,59 0,67 0,51 0,58 0,61 0,73 0,63
(epl-epm) [cm] V 5,08 5,27 7,16 6,35 5,80 6,92 5,20 5,87 6,14 7,22 6,58

szerokość między- X 7,24 7,35 7,52 7,44 7,94 7,40 7,53 7,50 7,70 7,90 7,46
kostkowa (mlt-mli) 5 0,28 0,46 0,59 0,56 0,50 0,51 0,35 0,40 0,46 0,53 0,39
[cm] V 3,87 6,27 7,83 7,55 6,27 6,86 4,63 5,40 6,01 6,70 5,28

długość stopy X 25,98 26,12 26,38 26,63 27,92 26,10 27,08 26,59 27,17 27,89 25,77
(pte-ap) s 1,22 0,87 1,36 1,35 1,45 1,08 1,09 0,83 1,32 1,41 1,57
[cm] V 4,71 3,34 5,14 5,07 5,19 4,14 4,04 3,12 4,86 5,04 6,11
obwód obręczy X 113,18 111,35 118,03 117,39 117,70 113,18 116,63 116,26 115,63 116,28 115,39
barkowej 5 3,75 4,14 6,40 4,99 4,16 4,27 4,60 5,80 4,50 4,82 7,56
[cm] V 3,31 3,72 5,43 4,25 3,53 3,77 3,94 4,99 3,89 4,15 6,55

obwód klatki piersio- X 95,33 94,13 99,71 100,45 98,88 95,41 100,70 97,69 97,15 98,87 99,73
wej w spoczynku s 4,08 5,24 6,34 4,08 3,62 4,61 4,55 5,18 4,62 4,87 7,20
[cm] V 4,28 5,57 6,36 4,06 3,66 4,83 4,52 5,30 4,75 4,93 7,22

obwód klatki piersio- X 98,82 98,15 103,73 104,18 102,88 98,72 103,85 101,08 100,77 102,74 103,95
wej w maksymalnym s 4,24 4,70 6,45 4,16 3,47 4,30 4,64 5,06 4,63 4,86 7,29
wdechu [cm] V 4,29 4,78 6,22 4,00 3,37 4,35 4,46 5,00 4,60 4,73 7,02

obwód klatki piersio- X 93,17 91,48 96,97 97,63 96,55 93,55 97,24 95,93 95,26 95,74 96,61
wej w maksymalnym s 3,66 4,99 5,91 3,83 3,73 4,55 4,27 4,98 4,59 4,45 7,29
wydechu [cm] V 3,93 5,45 6,09 3,92 3,86 4,87 4,39 5,19 4,82 4,65 7,55

X 74,92 73,88 79,83 79,02 79,47 76,73 77,18 78,43 77,53 78,85 77,27
s 3,64 3,46 7,66 4,16 4,59 3,89 3,52 6,00 4,27 5,00 6,87

LcmJ
V 4,85 4,69 9,60 5,26 5,77 5,06 4,56 7,66 5,51 6,34 8,89

obwód maksymalny X 28,65 27,42 31,00 30,66 29,35 28,62 30,17 29,65 29,27 29,28 30,61
ramienia s 1,82 1,91 2,85 1,88 1,62 1,81 1,88 2,32 1,89 1,75 2,70
[cm] V 6,37 6,98 9,21 6,12 5,53 6,33 6,24 7,84 6,45 5,98 8,83
obwód maksymalny X 26,80 25,92 28,17 27,59 27,45 26,52 27,39 27,34 27,38 28,26 27,36
przedramienia 5 1,22 1,50 2,03 1,37 1,00 1,35 1,19 1,58 1,28 1,52 2,04
[cm] V 4,56 5,79 7,20 4,96 3,64 5,10 4,35 5,77 4,67 5,38 7,46

obwód minimalny X 16,98 16,95 17,99 17,64 17,68 17,26 17,54 17,70 17,80 18,13 17,80
przedramienia s 0,87 1,04 1,36 0,89 0,75 0,90 0,86 0,91 0,91 0,94 1,23
[cm] V 5,10 6,16 7,59 5,05 4,23 5,21 4,91 5,14 5,14 5,21 6,92

obwód bioder X 93,75 92,77 96,90 95,04 98,47 94,68 94,52 96,65 96,49 97,63 94,91

frml s 3,39 3,35 6,22 4,23 4,39 3,92 3,51 5,64 4,08 4,53 6,63
LcmJ

V 3,62 3,61 6,42 4,45 4,46 4,14 3,71 5,84 4,23 4,64 6,99

obwód maksymalny X 55,52 53,73 57,65 55,79 57,40 56,24 55,46 57,19 56,57 56,61 54,95
uda s 2,97 3,01 4,42 3,35 2,87 2,79 2,45 4,17 3,57 3,12 4,46
[cm] V 5,35 5,61 7,66 6,01 5,00 4,96 4,42 7,28 6,31 5,51 8,11
obwód maksymalny X 37,28 36,58 37,37 37,45 37,67 37,20 37,67 37,68 37,76 37,61 36,02
podudzia s 2,60 1,72 2,62 2,14 1,76 2,08 1,83 2,55 2,22 1,64 2,48
cml V 6,96 4,69 7,02 5,70 4,68 5,58 4,85 6,77 5,89 4,35 6,87

obwód minimalny X 22,85 22,54 23,30 23,16 23,58 23,27 23,26 23,80 23,75 23,48 22,20
podudzia s 1,15 1,22 1,56 1,52 1,23 1,09 0,83 1,89 1,34 1,14 1,59

[cm] V 5,01 5,39 6,71 6,57 5,21 4,69 3,59 7,94 5,65 4,87 7,18
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Tabela 3. Ogólna charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych u badanych zawodników

Dyscyplina sportowa

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

fałd skórno-tłuszczowy X 86,23 81,42 99,60 86,07 97,40 89,50 87,39 95,34 89,90 95,04 92,95

pod dolnym kątem s 29,47 17,29 30,97 18,79 30,78 19,73 15,14 28,89 21,68 25,24 28,42

łopatki [0,1 mm] V 34,18 21,23 31,09 21,83 31,60 22,05 17,32 30,31 24,12 26,56 30,57

fałd skórno-tłuszczowy X 68,50 55,04 61,98 59,79 64,80 64,98 62,30 71,23 67,64 63,00 60,91

na ramieniu s 33,06 12,53 20,07 20,41 17,63 19,08 20,86 29,92 28,75 16,11 15,44

[0,1 mm] V 48,27 22,77 32,39 34,13 27,21 29,36 33,48 42,00 42,51 25,58 25,34

fałd skórno-tłuszczowy X 38,07 38,08 41,49 46,25 49,80 42,17 44,04 40,93 44,12 43,35 42,05

na przedramieniu s 17,93 10,28 12,11 8,19 17,69 11,31 13,36 13,65 15,09 9,38 7,63

[0,1 mm] V 47,09 27,00 29,19 17,70 35,53 26,81 30,33 33,35 34,20 21,64 18,15

fałd skórno-tłuszczowy X 64,83 60,08 101,67 88,71 107,20 89,08 76,41 94,98 84,76 101,00 84,86

na brzuchu s 34,67 23,43 53,81 37,17 73,84 42,73 30,49 50,03 47,13 45,12 41,37

[0,1 mm] v 53,48 39,00 52,92 41,89 68,88 47,97 39,90 52,67 55,60 44,68 48,75

fałd skórno-tłuszczowy X 46,53 45,83 58,98 61,75 67,55 58,61 57,78 61,80 61,80 59,83 48,50

na podudziu s 24,67 11,58 21,88 23,30 20,35 16,32 20,30 22,78 25,00 19,29 16,34

[0,1 mm] V 53,01 25,27 37,09 37,73 30,12 27,85 35,13 36,87 40,46 32,25 33,70

masa ciała X 69,15 68,58 77,50 75,13 80,45 70,88 74,05 75,88 76,39 78,47 70,15

[kg] s 5,70 5,98 13,21 8,16 6,77 6,39 6,33 9,89 7,42 8,74 12,36
V 8,24 8,72 17,05 10,85 8,41 9,01 8,56 13,04 9,71 11,14 17,62

siła ścisku ręki prawej X 51,53 49,58 52,26 52,14 49,05 46,70 49,57 51,20 49,82 57,65 49,32

[kG] s 7,11 10,21 9,34 8,67 7,05 8,12 8,86 9,34 8,90 10,20 7,96
v 13,80 20,58 17,86 16,64 14,38 17,39 17,87 18,23 17,87 17,69 16,14

siła ścisku ręki lewej X 49,23 44,96 49,95 48,07 43,75 43,17 45,50 46,68 45,22 51,96 45,91

[kG] s 6,65 7,76 9,04 9,73 8,21 7,73 9,14 6,76 8,78 10,28 7,74
V 13,50 17,26 18,10 20,24 18,77 17,91 20,09 14,49 19,41 19,78 16,86
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Tabela 4. Ogólna charakterystyka statystyczna cech ilorazowych u badanych zawodników

Dyscyplina sportov

Wskaźnik

va biegi 
krótkie

biegi
średnie

judo
kajakar 

stwo
- koszy

kówka
piłka 
nożna

pływa 
me

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślai
stwo zapasy

x 1,25 1,26 1,39 1,31 1,20 1,3C 1,25 1,28 1,23 1,21 1,39
Rohrera s 0,09 0,09 0,15 0,11 0,10 0,10 0,09 0,17 0,11 0,lC 0,14

v 7,42 7,42 10,77 8,54 8,67 7,90 7,49 13,32 8,59 8,06 10,13

obwód klatki x 53,88 53,49 56,28 56,15 52,43 54,17 55,71 54,04 52,88 53,13 58,26
s 2,36 2,61 2,78 2,47 2,54 2,54 2,46 3,00 2,47 2,38 2,94

piersiowej/(B-v)
v 4,38 4,88 4,94 4,40 4,85 4,70 4,42 5,56 4,67 4,49 5,04

x 31,38 30,54 32,54 31,18 30,43 31,94 30,68 31,63 30,79 30,43 32,10
obwód uda/(B-v) s 1,76 1,71 2,10 1,89 1,59 1,63 1,26 2,31 1,92 1,66 1,96

v 5,62 5,59 6,46 6,07 5,24 5,11 4,10 7,30 6,25 5,47 6,09

x 44,02 44,25 44,03 44,80 44,44 43,91 44,44 44,09 44,25 43,95 43,93
(a-da m)/(B-v) 5 1,52 1,51 1,41 1,27 1,35 1,15 1,38 1,18 1,15 1,28 0,88

v 3,44 3,42 3,19 2,84 3,03 2,62 3,10 2,67 2,61 2,90 2,01

x 51,67 51,90 51,72 51,80 52,47 51,72 52,08 51,78 52,27 51,98 51,48
(B-sy)/(B-v) 0,96 0,82 1,18 1,20 1,10 1,76 1,40 1,43 1,36 1,28 1,04

v 1,85 1,57 2,28 2,31 2,09 3,40 2,69 2,77 2,59 2,47 2.01

x 85,22 85,30 85,17 86,54 84,71 85,01 85,39 85,21 84,71 84,59 85,35
(a-da III)/(B-sy) 3,10 3,55 3,00 3,27 2,58 3,55 3,58 3,20 3,04 2,66 1,78

v 3,64 4,16 3,53 3,77 3,04 4,18 4,19 3,76 3,59 3,14 2,08

t 29,55 30,14 29,59 30,24 29,53 29,64 29,58 29,85 29,42 29,83 29,87
(sst-sy)/(B-v) 1,00 1,47 1,38 1,64 0,94 1,74 1,52 1,52 1,42 1,17 0,70

y 3,39 4,89 4,65 5,42 3,17 5,87 5,14 5,09 4,82 3,94 2,34

i 52,55 52,23 52,34 52,05 51,33 52,31 52,10 52,24 51,65 51,92 52,89
(B-vs)/(B-v) 1,05 0,98 1,10 0,85 1,34 1,19 1,31 1,65 1,00 0,85 1,26

J 2,00 1,87 2,10 1,64 2,60 2,28 2,52 3,15 1,93 1,64 2,38

23,16 23,05 23,36 23,41 22,67 23,12 23,23 23,27 22,90 22,78 23,40
(a-a)/(B-v) 1,08 0,74 1,04 0,86 0,93 0,87 1,03 0,80 0,88 0,90 1,01

) 4,67 3,22 4,45 3,67 4,11 3,75 4,42 3,44 3,82 3,93 4,30

5 78,45 76,60 79,10 77,58 76,86 78,29 78,73 78,13 78,00 76,44 78,40
(a-a)/(sst-sy) j 4,29 3,65 4,87 4,31 3,97 5,73 5,40 4,49 4,08 3,29 3,98

5,46 4,77 6,16 5,55 5,17 7,32 6,86 5,75 5,24 4,31 5,08

5 68,27 69,28 68,92 69,14 69,77 69,31 67,76 68,48 69,26 70,16 70,59
(ic-ic)/(a-a) 5 4,64 3,17 3,61 1,98 3,74 3,73 4,05 3,42 3,31 3,35 3,68

τ 6,79 4,57 5,24 2,86 5,36 5,38 5,98 5,00 4,78 4,77 5,22
X 67,17 70,06 67,90 69,68 69,42 69,65 70,00 67,94 67,87 70,05 67,62

(xi-ths)/(thl-thl) 5 5,33 5,34 4,04 6,42 7,48 5,76 5,82 6,06 5,69 4,37 6,30
τ 7,94 7,63 5,95 9,21 10,77 8,28 8,32 8,92 8,38 6,24 9,31

ruchomości 101,74 101,44 102,98 105,75 100,54 100,80 106,60 101,17 100,71 101,30 105,17

klatki piersiowej 4,00 3,95 3,67 2,85 4,62 3,48 4,73 3,61 3,23 3,21 4,83
3,93 3,90 3,56 2,70 4,60 3,45 4,44 3,57 3,21 3,17 4,59

obwód klatki piersio- X 5,90 7,12 6,78 6,51 6,41 5,44 6,55 5,28 5,69 7,08 7,37
L £

wej/obwód bioder 2,07 2,74 2,15 2,15 2,13 1,57 2,44 1,77 2,00 2,10 2,56
V 35,07 38,54 31,70 32,95 33,24 28,89 37,29 33,63 35,08 29,63 34,80
X 1,86 1,85 1,95 1,94 2,09 1,87 1,95 1,97 2,00 2,05 1,82

powierzchnia ciała s 0,10 0,10 0,20 0,14 0,10 0,11 0,10 0,14 0,12 0,14 0,19
V 5,44 5,46 10,28 7,24 4,84 5,80 5,08 7,20 5,84 6,80 10,59
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Tabela 5. Ogólna charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych u badanych zawodniczek
Dyscyplina sportowa 

Cecha
biegi 

średnie
koszyków

ka
pływanie piłka 

ręczna
siatkówka

wysokość ciała X 165,20 171,33 165,27 169,16 168,43
(B-v) s 4,75 6,08 4,39 5,31 5,40
[cm] V 2,88 3,55 2,65 3,14 3,20

wysokość suprasternale X 135,40 140,33 134,27 138,13 137,73
(B-sst) s 3,98 5,29 3,91 4,75 4,64
[cm] V 2,94 3,77 2,91 3,44 3,37

wysokość akromiale X 135,74 141,31 136,14 139,29 139,30
(B-a) s 4,19 5,93 4,46 4,88 4,94
[cm] V 3,09 4,20 3,27 3,51 3,55

wysokość dactylion III X 63,90 66,87 63,58 65,12 65,75
(B-da III) s 3,35 3,34 3,37 3,27 3,03
[cm] V 5,24 5,00 5,30 5,03 4,62

wysokość kończyny dolnej X 86,29 90,08 85,75 87,62 88,59
(B-sy) $ 3,62 4,32 3,65 3,98 4,23
[cm] V 4,19 4,79 4,26 4,54 4,77

wysokość tibiale X 45,65 47,82 45,48 46,86 46,84
(B-ti) s 2,02 2,94 2,39 2,10 2,83
[cm] V 4,42 6,16 5,25 4,49 6,04

wysokość siedzeniowa X 86,91 89,12 87,21 89,24 88,31
(B-vs) s 2,42 2,57 3,04 2,87 3,12
[cm] V 2,79 2,88 3,48 3,22 3,53

długość kończyny górnej X 71,84 74,44 72,56 74,17 73,55
(a-da III) s 2,98 3,26 2,24 2,91 3,01
[cm] V 4,15 4,38 3,08 3,92 4,09

długość tułowia X 49,11 50,25 48,52 50,52 49,14
(sst-sy) s 2,78 2,18 2,49 2,05 2,66
[cm] V 5,65 4,33 , 5,13 4,05 5,42

szerokość międzybarkowa X 38,50 40,07 39,94 40,51 39,83
(dl-dl) s 1,58 1,94 1,59 2,30 2,56
[cm] V 4,11 4,85 3,99 5,68 6,42

szerokość barków X 36,07 37,37 36,99 37,28 36,72
(a-a) s 1,44 1,61 1,37 1,43 2,11
[cm] V 3,99 4,30 3,70 3,85 5,75

szerokość klatki piersiowej X 24,70 25,41 25,54 25,47 25,30
(thl-thl) s 1,39 1,29 1,62 1,30 1,80
[cm] V 5,64 5,08 6,33 5,11 7,13

głębokość klatki piersiowej X 17,57 17,91 18,18 18/9 17,76
(xi-ths) s 1,28 1,24 1,50 1, '3 1,56
[cm] V 7,29 6,91 8,25 8 39 8,81

szerokość bioder X 27,63 28,66 28,12 28,78 27,87
(ic-ic) s 1,36 1,56 1,47 1,50 1,64
[cm] V 4,92 5,46 5,22 5,22 5,90

szerokość międzykrętarzowa X 31,07 32,65 31,70 32,25 31,56
(tro-tro) s 1,32 1,23 1,35 1,16 2,02
[cm] V 4,23 3,77 4,26 3,61 6,39
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Tabela 6. Ogólna charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych u badanych zawodniczek

Dyscyplina sportowa

Cecha
biegi średnie koszy

kówka
pływanie piłka ręczna siatkówka

szerokość rmędzykłykciowa X 5,86 6,04 5,86 6,12 5,91
kości ramiennej (cl-cm) s 0,27 0,35 0,36 0,31 0,42

[cm] V 4,56 5,82 6,14 5,04 7,10

szerokość międzyrylcowa X 4,92 5,12 4,91 5,20 4,96

(spr-spu) s 0,26 0,24 0,25 0,27 0,34

[cm] V 5,23 4,67 5,09 5,17 6,77

szerokość rmędzykłykciowa X 8,76 8,95 8,60 9,14 8,79
kości udowej (epl-epm) s 0,45 0,63 0,42 0,57 0,61

[cm] V 5,15 7,09 4,92 6,21 6,98

szerokość międzykostkowa X 6,60 6,74 6,48 6,79 6,53
(mlt-mlf) 5 0,26 0,43 0,48 0,43 0,37

[cm] V 3,93 6,31 7,37 6,30 5,59

długość stopy X 23,92 24,92 23,95 24,62 24,15
(pte-ap) s 1,21 1,08 0,75 1,07 0,95
[cm] V 5,05 4,35 3,12 4,33 3,93

obwód obręczy barkowej 
[cm]

X

s

98,02
4,23

102,94
4,85

101,32
4,53

102,40
4,96

100,90
5,54

V 4,31 4,72 4,47 4,85 5,49

obwód klatki piersiowej w spoczynku 
[cm]

X 

s

82,08
3,97

86,07
3,44

85,60
3,85

85,81
4,96

84,43
5,17

V 4,84 4,00 4,50 5,78 6,12
obwód klatki piersiowej X 85,87 89,65 88,64 89,28 88,11
w maksymalnym wdechu s 3,81 3,39 4,46 5,14 5,24
[cm] V 4,44 3,78 5,04 5,75 5,95
obwód klatki piersiowej X 80,70 84,56 83,90 84,11 82,84
w maksymalnym wydechu s 3,57 3,58 4,25 5,21 4,85
[cm] V 4,43 4,23 5,07 6,20 5,86

obwód pasa
[cm]

X 65,98 69,57 66,94 69,70 67,26
s 3,40 4,50 4,58 4,68 4,91
V 5,16 6,47 6,84 6,72 7,30

obwód maksymalny ramienia X 23,98 26,24 25,58 26,33 25,20

[cm] s 2,03 1,89 2,20 1,97 2,16
V 8,47 7,21 8,59 7,48 8,57

obwód maksymalny przedramienia X 22,59 24,06 23,46 24,05 23,43

[cm] 5 1,32 1,31 1,28 1,40 1,33
V 5,84 5,44 5,47 5,84 5,70

obwód minimalny przedramienia X 15,28 16,13 15,58 16,06 15,64

[cm] s 0,86 0,86 1,22 0,95 1,07
V 5,65 5,31 7,84 5,90 6,87

obwód bioder X 89,50 95,32 92,02 95,33 91,39

[cm] s 4,31 3,65 5,55 3,47 4,72
V 4,81 3,83 6,04 3,64 5,17

obwód maksymalny uda X 52,89 57,75 54,08 57,56 54,60

[cm] s 2,81 3,23 4,30 3,14 3,48
V 5,31 5,59 7,95 5,46 6,38

obwód maksymalny podudzia X 34,98 36,90 35,42 36,91 35,16

[cm] 5 1,50 2,54 3,11 2,32 2,20
V 4,28 6,88 8,77 6,29 6,26

obwód minimalny podudzia X 21,50 23,29 21,50 22,83 21,91

[cm] s 1,03 1,22 1,38 1,01 1,40
V 4,81 5,22 6,40 4,43 6,37

90



Tabela 7. Ogólna charakterystyka statystyczna cech bezwzględnych u badanych zawodniczek

Dyscyplina sportowa biegi koszy- pływanie
piłka siatkówka

Cecha średnie kówka ręczna

fałd skórno-tłuszczowy X 85,04 104,75 109,72 105,72 109,80
pod dolnym kątem łopatki s 22,69 27,75 39,42 29,67 35,04
[0,1 mm] V 26,68 26,49 35,92 28,07 31,91

fałd skórno-tłuszczowy X 93,96 120,86 96,52 116,41 115,31
na ramieniu s 27,55 45,30 32,22 42,87 32,24
[0,1 mm] V 29,32 37,48 33,38 36,83 27,96

fałd skórno-tłuszczowy X 51,04 64,36 56,40 61,13 62,23
na przedramieniu s 17,62 26,71 22,09 17,65 24,86
[0,1 mm] V 34,51 41,51 39,17 28,87 39,95

fałd skórno-tłuszczowy X 110,78 165,78 156,08 154,19 152,54
na brzuchu s 43,29 57,48 59,83 50,96 60,74
[0,1 mm] V 39,08 34,67 38,33 33,05 39,82

fałd skórno-tłuszczowy X 83,26 111,22 95,64 102,00 100,00
na podudziu 5 31,19 34,84 32,72 32,40 26,28
[0,1 mm] V 37,46 31,33 34,21 31,77 26,28

masa ciała
X 55,27 63,70 56,94 63,09 59,00
5 5,62 6,56 7,46 7,37 7,12

[kg]
V 10,17 10,29 13,11 11,68 12,07

siła ścisku ręki prawej
X 28,52 28,58 28,36 30,91 28,43
s 5,10 5,83 6,56 6,90 5,39

[kG]
V 17,87 20,41 23,14 22,32 18,95

siła ścisku ręki lewej
X 25,35 27,42 25,44 27,34 - '26,03
s 5,55 5,99 5,99 6,27 6,67

[kG]
V 21,89 21,86 23,56 22,94 25,63
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Tabela 8. Ogólna charakterystyka statystyczna cech ilorazowych u badanych zawodniczek

Wskaźnik
Dyscyplina sportow. biegi 

średnie
koszyków

ka
pływanie piłka 

ręczna
siatkówka

X 1,23 1,27 1,26 1,30 1,23
Rohrera s 0,11 0,12 0,12 0,09 0,09

V 8,86 9,56 9,63 6,95 7,43
X 49,70 50,28 51,80 50,73 50,12

obwód klatki piersiowej/(B-v) s 2,37 2,33 1,95 2,54 2,37
V 4,77 4,63 3,77 5,00 4,74

X 32,02 33,74 32,71 34,04 32,41
obwód uda/(B-v) s 1,58 2,05 2,22 1,78 1,69

V 4,95 6,07 6,78 5,24 5,22
X 43,50 43,44 43,92 43,85 43,67

(a-da III)/(B-v) s 1,63 0,90 1,24 1,31 1,00
V 3,74 2,06 2,82 2,98 2,29
X 52,23 52,56 51,88 51,78 52,59

(B-sy)/(B-v) s 1,44 1,02 1,36 1,17 1,53
V 2,77 1,94 2,61 2,27 2,91
X 83,32 82,68 84,71 84,73 83,09

(a-da m)/(B-sy) s 3,34 2,01 3,26 3,33 2,86
V 4,01 2,43 3,85 3,92 3,45
X 29,73 29,34 29,36 29,87 29,18

(sst-sy)/(B-v) s 1,56 1,15 1,44 1,05 1,42
V 5,24 3,91 4,92 3,52 4,88
X 52,63 52,04 52,77 52,76 52,44

(B-vs)/(B-v) s 1,32 1,30 1,35 1,14 1,10
V 2,51 2,50 2,55 2,16 2,09
X 21,84 21,83 22,39 22,04 21,80

(a-a)/(B-v) s 0,87 1,02 0,91 0,74 1,02
V 3,99 4,67 4,08 3,38 4,69
X 73,67 74,50 76,44 73,85 74,82

(a-a)/(sst-sy) s 5,24 4,33 5,11 2,80 4,05
V 7,11 5,81 6,68 3,79 5,41
X 76,63 76,72 76,03 77,27 76,05

(ic-ic)/(a-a) s 2,92 3,63 3,05 4,02 4,98
V 3,81 4,73 4,01 5,20 6,55
X 71,20 70,67 71,35 71,55 70,34

(xi-ths)/(thl-thl) s 4,31 5,98 6,35 6,80 5,88
V 6,06 8,46 8,90 9,51 8,37
X 6,30 5,94 5,63 6,04 6,24

ruchomości klatki piersiowej s 1,58 1,80 2,81 2,83 1,95
V 25,05 30,22 49,86 46,79 31,23
X 91,78 90,34 93,18 90,00 92 40

obwod klatki piersiowej/obwód bioder
s 3,69 2,98 4,07 3,44 3,21
V 4,02 3,30 4,37 3,83 3,47
X 1,61 1,75 1,62 1,72 1,68

powierzchnia ciała s 0,09 o,n o,n 0,12 0,12
V 5,70 6,41 6,79 7,02 7,10
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Tabela 9. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy biegaczami na krótkie 
dystanse a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Cecha

biegi 
średnie

judo kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

B-v 0,71 -0,10 -1,21 -7,55 0,68 -3,17 -2,65 -5,22 -5,65 2,98

B-sst -0,52 -0,26 -2,21 -9,00 0,40 -3,77 -3,29 -5,83 -6,57 2,65

B-a -0,40 -0,44 -2,39 -8,73 -0,29 -4,24 -3,76 -6,37 -5,88 1,99

B-da III -0,60 -0,53 -1,48 -8,03 -1,16 -2,55 -3,17 -4,74 -4,58 0,91

B-sy 0,14 -0,23 -1,25 -9,19 0,43 -3,84 -2,67 -6,04 -5,12 2,75

B-ti -0,90 -0,29 -2,89 -6,17 -1,17 -2,49 -3,31 -4,64 -4,52 0,86

B-vs 1,45 0,37 -0,19 -5,10 1,34 -1,69 -2,00 -2,86 -3,78 2,71

a-da III 0,04 -0,15 -2,47 -5,77 0,79 -3,39 -2,39 -4,61 -4,30 2,52

sst-sy -1,00 -0,20 -2,37 -4,87 0,16 -1,65 -2,42 -2,76 -4,53 1,74

dl-dl 1,70 -2,07 -2,83 -3,12 0,79 -2,72 -2,11 -2,26 -2,08 -0,25

a-a 0,90 -0,71 -1,74 -3,14 0,63 -2,17 -2,40 -2,47 -2,51 1,42

thl-thl 0,28 -3,38 -2,06 -3,35 -1,12 -3,84 -2,49 -2,91 -3,22 -1,88

xi-ths -2,06 -3,25 -3,69 -3,05 -3,01 -5,63 -2,48 -2,75 -4,69 -1,56

ic-ic -0,50 -1,72 -3,31 -3,92 -1,02 -1,66 -2,75 -4,09 -4,99 -0,65

tro-tro -0,45 -1,49 -3,09 -6,12 -2,40 -1,89 -3,59 -4,67 -4,47 0,74

cl-cm -0,23 -2,75 -1,72 -2,58 0,17 -2,05 -1,08 -2,01 -3,88 -1,59

spr-spu -1,23 -4,07 -4,00 -3,99 -1,82 -2,67 -1,76 -4,43 -4,83 -2,17

epl-epm 0,04 -3,05 -2,68 -4,54 -1,27 -2,75 -2,54 -4,08 -3,62 -0,69

mlt-mlf -0,99 -2,72 -1,69 -5,76 -1,94 -3,88 -3,29 -5,54 -5,46 -2,23

pte-ap -0,46 -1,29 -1,91 -5,09 -0,47 -4,07 -2,38 -3,99 -5,26 0,54
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dystanse a pozostałymi zespołami męskimi
Tabela 10. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy biegaczami na krótkie

Dyscyplina sportowa 
Cecha

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo
koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

obwód obręczy barkowej 170 -4,07 -3,65 -3,99 0,00 -3,43 -2,77 -2,50 -2,63 -1,26

obwód klatki piersiowej 
w spoczynku

0,95 -3,58 -4,77 -3,14 -0,08 -5,22 -2,09 -1,78 -2,87 -2,57

obwód klatki piersiowej
- wdech

0,55 -3,93 -4,86 -3,56 0,10 -4,78 -2,02 -1,88 -3,14 -2,96

obwód klatki piersiowej
- wydech 1,43 -3,39 -4,54 -3,18 -0,41 -4,29 -2,75 -2,12 -2,31 -2,04

obwód pasa 1,07 -3,65 -4,01 -3,91 -2,15 -2,71 -3,13 -2,80 -3,32 -1,47

obwód maksymalny 
ramienia 2,41 -4,29 -4,14 -1,39 0,08 -3,49 -1,97 -1,44 -1,27 -2,95

obwód maksymalny 
przedramienia 2,38 -3,60 -2,32 -1,98 0,98 -2,09 -1,58 -1,99 -3,88 -1,15

obwód minimalny 
przedramienia 0,13 -3,85 -2,86 -2,92 -1,40 -2,76 -3,41 -3,94 -4,60 -2,65

obwód bioder 1,06 -2,78 -1,28 -4,29 -1,12 -0,95 -2,75 -3,09 -3,57 -0,75

obwód maksjmalny uda 2,18 -2,47 -0,32 -2,23 -1,15 0,10 -2,02 -1,36 -1,30 0,51

obwód maksymalny 
podudzia 1,19 -0,14 -0,26 -0,64 0,16 -0,72 -0,65 -0,87 -0,56 1,76

obwód minimalny 
podudzia 0,96 -1,43 -0,88 -2,13 -1,69 -1,69 -2,67 -3,06 -1,98 1,62

fałd skórno-tłuszczowy 
pod łopatką 0,75 -1,85 0,03 -1,29 -0,55 -0,20 -1,32 -0,59 -1,15 -0,82

fałd skórno-tłuszczowy
na ramieniu 2,05 0,96 1,22 0,51 0,54 0,91 -0,37 0,12 0,80 1,10

fałd skórno-tłuszczowy 
na przedramieniu -0,00 -0,91 -2,26 -2,28 -1,15 -1,56 -0,78 -1,62 -1,39 -1,09

fałd skórno-tłuszczowy 
na brzuchu 0,60 -3,55 -2,53 -2,40 -2,71 -1,53 -3,06 -2,17 -3,30 -1,90

fałd skórno-tłuszczowy 
na podudziu 0,14 -2,27 -2,41 -3,16 -2,44 -2,17 -2,74 -2,66 -2,13 -0,35

masa ciała 0,36 -3,68 -3,22 -6,37 -1,27 -3,43 -3,70 -4,59 -4,44 -0,35

siła ścisku ręki prawej 0,79 -0,36 -0,29 1,21 2,79 1,02 0,16 0,90 -2,46 1,05

siła ścisku ręki lewej 2,18 -0,39 0,53 2,60 3,70 2,06 1,60 2,16 -1,11 1,66
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Tabela 11. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy biegaczami na średnie 
dystanse a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Cecha

judo kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

B-v -0,75 -1,75 -8,17 -0,17 -3,90 -3,16 -5,71 -6,12 2,42

B-sst 0,18 -1,68 -7,81 0,89 -2,90 -2,52 -4,78 -5,57 2,89

B-a -0,05 -2,00 -8,00 0,17 -3,53 -3,11 -5,51 -5,24 2,22

B-da III 0,10 -0,91 -7,43 -0,39 -1,83 -2,45 -3,92 -4,09 1,50

B-sy -0,32 -1,25 -7,99 0,25 -3,28 -2,48 -4,84 -4,86 2,50

B-ti 0,55 -2,20 -5,14 -0,16 -1,43 -2,26 -3,50 -3,70 1,50

B-vs -0,86 -1,48 -5,82 -0,33 -2,91 -2,98 -4,03 -4,62 1,44

a-da III -0,16 -2,24 -5,18 0,66 -3,07 -2,18 -4,16 -3,87 2,33

sst-sy 0,69 -1,30 -3,56 1,05 -0,58 -1,26 -1,47 -3,23 2,55

dl-dl -3,53 -4,43 -4,63 -1,42 -4,25 -3,64 -3,99 -3,48 -1,49

a-a -1,78 -3,03 -4,79 -0,45 -3,41 -4,22 -3,75 -3,89 0,79

thl-thl -3,32 -2,11 -3,30 -1,31 -3,47 -2,34 -2,89 -3,16 -2,02

xi-ths -1,01 -1,46 -1,62 -0,63 -3,08 -0,35 -0,60 -2,60 -0,05

ic-ic -0,98 -2,35 -3,41 -0,32 -0,92 -1,81 -3,04 -3,86 -0,32

tro-tro -1,01 -2,46 -5,37 -1,71 -1,29 -2,89 -3,87 -3,80 1,02

cl-cm -2,53 -1,58 -2,52 0,47 -1,81 -0,82 -1,91 -3,82 -1,50

spr-spu -2,82 -2,71 -2,84 -0,46 -1,29 -0,37 -2,90 -3,88 -1,04

epl-epm -2,89 -2,49 -4,24 -1,06 -2,57 -2,36 -3,76 -3,50 -0,67

mlt-mlf -1,26 -0,65 -4,14 -0,44 -1,92 -1,45 -3,09 -3,86 -0,89

pte-ap -0,96 -1,63 -4,86 0,08 -3,71 -2,20 -4,06 -5,15 0,92

95



Tabela 12. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy biegaczami na średnie 
dystanse a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa 
Cecha judo kajakar

stwo
koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

obwód obręczy barkowej -5,17 -4,70 -5,06 -1,80 -4,71 -4,04 -3,93 -3,76 -2,22

obwód klatki piersiowej 
w spoczynku -3,67 -4,89 -3,43 -1,12 -5,44 -2,70 -2,52 -3,21 -3,04

obwód klatki piersiowej
- wdech -3,72 -4,91 -3,73 -0,54 -4,86 -2,34 -2,27 -3,30 -3,18

obwód klatki piersiowej
- wydech -3,84 -5,02 -3,75 -1,86 -5,05 -3,52 -3,22 -3,08 -2,76

obwód pasa -4,36 -4,80 -4,61 -3,15 -3,75 -3,97 -3,65 -3,95 -2,09

obwód maksymalny 
ramienia -6,13 -6,16 -3,57 -2,73 -5,78 -4,01 -3,94 -3,48 -4,66

obwód maksymalny 
przedramienia -4,76 -4,20 -4,04 -1,80 -4,49 -3,62 -4,35 -5,32 -2,75

obwód minimalny 
przedramienia -3,23 -2,58 -2,60 -1,37 -2,54 -3,10 -3,57 -4,06 -2,52

obwód bioder -3,53 -2,11 -4,89 -2,11 -2,01 -3,55 -3,88 -4,20 -1,36

obwód maksymalny uda -4,30 -2,31 -4,11 -3,68 -2,58 -3,94 -3,36 -3,22 -1,08

obwód maksymalny 
podudzia -1,48 -1,59 -2,07 -1,30 -2,42 -2,11 -2,28 -2,09 0,88

obwód minimalny 
podudzia -2,06 -1,60 -2,80 -2,69 -2,60 -3,32 -3,74 -2,72 0,81

fałd skórno-tłuszczowy 
pod łopatką -3,09 -0,92 -2,07 -1,77 -1,49 -2,48 -1,68 -2,15 -1,65

fałd skórno-tłuszczowy 
na ramieniu -1,74 -1,03 -2,14 -2,84 -1,82 -3,12 -2,62 -1,89 -1,42

fałd skórno-tłuszczowy 
na przedramieniu -1,16 -3,19 -2,62 -1,55 -1,91 -0,89 -2,02 -1,83 -1,47

fałd skórno-tłuszczowy 
na brzuchu -4,38 -3,37 -2,74 -4,04 -2,29 -3,91 -3,01 -3,88 -2,47

fałd skórno-tłuszczowy 
na podudziu -3,21 -3,18 -4,24 -4,09 -3,13 -3,83 -3,75 -3,00 -0,64

masa ciała -3,79 -3,26 -6,18 -1,53 -3,50 -3,79 -4,50 -4,51 -0,54

siła ścisku ręki prawej -1,09 -0,98 0,20 1,38 0,01 -0,66 -0,10 -2,71 0,10

siła ścisku ręki lewej -2,28 -1,26 0,50 0,96 -0,25 -0,95 -0,12 -2,64 -0,42
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Tabela 13. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy judokami 
a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Cecha

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

B-v -0,99 -6,89 0,71 -2,55 -2,35 -4,50 -4,64 2,88

B-sst -1,63 -7,14 0,60 -2,70 -2,54 -4,51 -5,17 2,54

B-a -1,88 -6,78 0,23 -3,15 -2,98 -5,20 -4,55 2,25

B-da ΙΠ -1,08 -8,11 -0,57 -2,14 -2,86 -4,51 -4,19 1,43

B-sy -0,97 -7,34 0,57 -2,87 -2,07 -4,82 -4,35 2,77

B-ti -2,77 -5,81 -0,87 -2,14 -2,98 -4,35 -4,01 1,15

B-vs -0,48 -4,86 0,79 -1,90 -2,11 -2,91 -3,76 2,15

a-da ΠΙ -2,03 -4,78 0,84 -2,74 -1,95 -3,88 -3,40 2,40

sst-sy -1,85 -4,18 0,36 -1,33 -2,00 -2,20 -3,80 1,74

dl-dl -0,47 -0,92 3,04 -0,32 0,18 0,27 -0,05 1,31

a-a -1,05 -2,73 1,62 -1,35 -1,65 -1,61 -1,79 2,07

thl-thl 0,98 -0,27 2,88 -0,45 0,78 0,44 -0,20 0,79

xi-ths -0,47 -0,96 0,53 -2,22 0,66 0,44 -1,76 0,79

ic-ic -1,33 -2,79 0,90 0,27 -0,88 -2,00 -2,92 0,35

tro-tro T,27 -3,83 -0,46 -0,13 -1,88 -2,94 -2,70 1,78

cl-cm 1,01 -0,59 3,85 1,00 1,93 1,05 •2,06 0,95

spr-spu 0,05 -0,31 2,61 1,73 2,73 0,21 -1,70 1,40

epl-epm 0,20 -1,45 2,00 0,78 0,72 -0,81 -1,15 1,78

mlt-mlf 0,58 -2,79 1,15 -0,13 0,17 -1,64 -2,61 0,50

pte-ap -0,74 -4,10 1,20 -2,67 -0,87 -2,82 -4,24 1,63
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Tabela 14. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy judokami 
a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa 
Cecha

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

obwód obręczy barkowej 0,45 0,25 4,36 1,18 1,35 2,06 1,15 1,48

obwód klatki piersiowej 
w spoczynku -0,60 0,66 3,81 -0,84 1,63 2,19 0,55 -0,01

obwód klatki piersiowej - 
wdech -0,35 0,68 4,48 -0,10 2,14 2,51 0,65 -0,13

obwód klatki piersiowej - 
wydech -0,57 0,34 3,20 -0,25 0,88 1,54 0,87 0,21

obwód pasa 0,57 0,23 2,45 2,07 0,95 1,74 0,62 1,31

obwód maksymalny 
ramienia

0,60 2,91 4,86 1,60 2,43 3,39 3,02 0,53

obwód maksymalny 
przedramienia 1,45 1,90 4,71 2,20 2,14 2,22 -0,18 1,52

obwód minimalny 
przedramienia 1,29 1,17 3,09 1,82 1,14 0,77 -0,50 0,56

obwód bioder 1,50 -1,02 2,08 2,20 0,19 0,37 -0,50 1,19

obwód maksymalny uda 1,90 0,27 1,86 2,87 0,50 1,31 1,11 2,32

obwód maksymalny 
podudzia -0,13 -0,54 0,36 -0,63 -0,56 -0,77 -0,45 2,00

obwód minimalny 
podudzia 0,38 -0,69 0,13 0,15 -1,32 -1,49 -0,48 2,66

fałd skórno-tłuszczowy 
pod łopatką 2,29 0,26 1,90 2,34 0,66 1,72 0,61 0,84

fałd skórno-tłuszczowy 
na ramieniu 0,45 -0,54 -0,78 -0,08 -1,70 -1,11 -0,21 0,22

fałd skórno-tłuszczowy 
na przedramieniu -1,98 -1,90 -0,30 -0,94 0,20 -0,92 -0,64 -0,23

fałd skórno-tłuszczowy 
na brzuchu 1,20 -0,30 1,29 2,70 0,60 1,62 0,05 1,28

fałd skórno-tłuszczowy 
na podudziu -0,51 -1,48 0,09 0,27 -0,59 -0,57 -0,16 1,98

masa ciała 0,93 -1,17 3,06 1,56 0,65 0,49 -0,36 2,17

siła ścisku ręki prawej 0,05 1,36 3,26 1,40 0,53 1,29 -2,17 1,26

siła ścisku ręki lewej 0,83 2,61 4,15 2,31 1,91 2,56 -0,82 1,79
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Tabela 15. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy kajakarzami 
a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Cecha

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływani
e

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

B-v -5,27 2,07 -1,19 -1,15 -3,27 -3,81 3,72

B-sst -4,82 2,90 -0,56 -0,55 -2,49 -3,26 4,01

B-a -4,74 2,36 -0,51 -0,56 -2,33 -2,50 3,61

B-da III -5,56 0,80 -0,70 -1,37 -2,71 -2,73 2,20

B-sy -5,26 1,56 -1,29 -0,79 -3,09 -2,98 3,19

B-ti -2,59 2,23 1,25 0,55 -0,35 -0,86 3,02

B-vs -4,37 1,46 -1,37 -1,58 -2,45 -3,52 2,77

a-da ΙΠ -3,08 3,70 -0,14 0,54 -1,33 -1,50 4,26

sst-sy -1,92 2,50 0,81 0,16 0,10 -1,68 3,65

dl-dl -0,52 4,37 0,18 0,71 0,88 0,39 1,76

a-a -1,84 3,24 -0,22 -0,50 -0,48 -1,03 2,84

thl-thl -1,07 1,36 -1,31 -0,23 -0,60 -1,02 -0,08

xi-ths -0,64 0,98 -1,59 1,03 0,86 -1,32 1,05

lc-ic -1,78 2,27 1,80 0,41 -0,55 -2,03 1,17

tro-tro -3,44 1,07 1,34 -0,66 -1,69 -1,93 2,74

cl-cm -1,37 2,39 -0,13 0,80 -0,14 -2,77 0,01

spr-spu -0,38 2,36 1,65 2,72 0,14 -1,74 1,43

epl-epm -1,67 1,60 0,52 0,46 -0,99 -1,29 1,59

mlt-mlf -3,22 0,34 -0,81 -0,51 -2,21 -3,02 -0,15

pte-ap -3,17 2,00 -1,57 0,12 -1,72 -3,25 2,07
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Tabela 16. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy kajakarzami 
a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Cecha

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

obwód obręczy barkowej -0,23 4,14 0,67 0,85 1,60 0,80 1,07

obwód klatki piersiowej 
w spoczynku

1,38 4,98 -0,24 2,38 3,15 1,26 0,42

obwód klatki piersiowej - wdech 1,14 5,66 0,31 2,71 3,23 1,14 0,13

obwód klatki piersiowej - wydech 0,97 4,13 0,39 1,53 2,31 1,63 0,59

obwód pasa -0,36 2,55 2,03 0,49 1,49 0,13 1,05

obwód maksymalny ramienia 2,52 4,92 1,08 1,94 3,13 2,69 0,07

obwód maksymalny 
przedramienia

0,39 3,49 0,66 0,69 0,68 -1,66 0,45

obwód minimalny przedramienia -0,13 1,89 0,48 -0,28 -0,73 -1,89 -0,51

obwód bioder -2,73 0,39 0,56 -1,30 -1,49 -2,11 0,08

obwód maksymalny uda -1,74 -0,68 0,45 -1,50 -0,95 -0,90 0,75

obwód maksymalny podudzia -0,39 0,52 -0,49 -0,41 -0,61 -0,30 2,18

obwód minimalny podudzia -1,01 -0,33 -0,32 -1,49 -1,77 -0,83 2,16

fałd skórno-tłuszczowy 
pod łopatką

-1,46 -0,78 -0,33 -1,65 -0,78 -1,45 -0,98

fałd skórno-tłuszczowy 
na ramieniu

-0,89 -1,18 -0,51 -1,93 -1,40 -0,61 -0,21

fałd skórno-tłuszczowy 
na przedramieniu

-0,84 1,95 0,88 2,07 0,81 1,18 1,86

fałd skórno-tłuszczowy 
na brzuchu

-1,03 -0,04 1,55 -0,57 0,38 -1,07 0,35

fałd skórno-tłuszczowy 
na podudziu

-0,90 0,65 0,77 -0,01 -0,01 0,32 2,36

masa ciała -2,39 2,69 0,64 -0,33 -0,69 -1,41 1,63

siła ścisku ręki prawej 1,31 2,90 1,22 0,43 1,12 -2,09 1,18

siła ścisku ręki lewej 1,62 2,58 1,15 0,66 1,32 -1,38 0,85
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Tabela 17. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy koszykarzami 
i piłkarzami nożnymi a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina
sportowa

Cecha

koszykówka piłka nożna

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

B-v 8,97 6,10 4,73 3,41 1,50 8,62 -4,55 -4,01 -7,18 -7,14 2,76

B-sst 9,24 5,92 5,07 3,60 1,67 8,56 -4,65 -4,25 -7,21 -7,28 2,49

B-a 9,21 6,40 5,50 3,91 2,67 8,05 -4,49 -4,16 -7,22 -6,24 2,29

B-da III 9,09 6,26 5,07 3,89 2,71 8,37 -1,96 -2,85 -4,78 -4,48 2,19

B-sy 7,36 5,25 4,74 2,78 1,89 8,26 -3,83 -2,89 -6,01 -5,22 2,61

B-ti 6,04 4,40 4,13 2,91 2,15 5,34 -1,50 -2,51 -4,06 -3,83 1,70

B-vs 6,23 3,29 2,69 2,52 0,18 6,31 -3,41 -3,60 -4,83 -4,90 2,08

a-da III 6,33 3,39 4,24 2,72 1,77 6,58 -5,00 -3,79 -6,59 -5,69 2,18

sst-sy 5,33 3,22 2,20 2,39 0,30 6,39 -1,95 -2,73 -3,06 -4,21 1,66

dl-dl 4,57 0,67 1,12 1,34 0,81 2,08 -4,28 -3,44 -3,89 -3,36 -0,75

a-a 5,14 1,74 1,79 1,56 0,76 4,08 -3,98 -4,64 -4,44 -4,27 1,13

thl-thl 2,63 -0,11 0,86 0,61 0,06 0,90 -3,18 -1,71 -2,41 -2,61 -1,34

xi-ths 1,31 -0,34 1,47 1,39 -0,32 1,36 -3,01 0,24 -0,04 -2,34 0,42

lc-ic 3,87 2,98 2,22 1,50 0,25 2,25 -0,70 -1,94 -3,33 -4,08 -0,14

tro-tro 4,77 4,73 2,66 1,81 1,13 4,85 0,41 -1,95 -3,30 -3,19 2,23

cl-cm 3,51 1,38 2,03 1,46 -1,12 1,30 -2,92 -1,64 -3,07 -5,25 -2,19

spr-spu 2,44 1,87 2,85 0,56 -1,22 1,63 -0,96 o,n -2,77 -3,98 -0,66

epl-epm 3,22 2,57 2,34 0,96 0,26 3,09 -1,50 -1,38 -3,14 -2,91 0,30

mlt-mlf 4,22 3,34 3,77 1,96 0,26 3,52 -1,67 -1,13 -3,27 -4,05 -0,51

pte-ap 5,18 2,60 3,82 2,09 0,08 4,58 -4,66 -2,68 -4,75 -6,26 0,90
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Tabela 18. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy koszykarzami 
i piłkarzami nożnymi a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina 
sportowa 

Cecha

koszykówka piłka nożna

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy
pływa

nie
piłka 

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

obwód obręczy 
barkowej

4,16 0,89 1,00 1,78 1,02 1,24 -4,05 -3,01 -2,97 -2,89 -1,30

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

3,07 -1,58 1,05 1,49 0,00 -0,49 -5,96 -2,40 -1,99 -3,04 -2,63

obwód klatki pier
siowej - wdech

3,94 -0,84 1,65 1,83 0,10 -0,62 -5,97 -2,61 -2,44 -3,72 -3,18

obwód klatki pier
siowej - wydech

2,67 -0,62 0,49 1,12 0,64 -0,04 -4,30 -2,57 -1,97 -1,99 -1,85

obwód pasa 2,64 2,21 0,69 1,69 0,43 1,23 -0,63 -1,66 -1,05 -2,08 -0,35
obwód maksy
malny ramienia

1,62 -1,70 -0,59 0,17 0,13 -1,86 -4,37 -2,47 -1,87 -1,52 -3,22

obwód maksymal
ny przedramienia

2,85 0,19 0,33 0,23 -2,09 0,18 -3,52 -2,91 -3,46 -5,14 -1,82

obwód minimalny 
przedramienia

1,88 0,59 -0,13 -0,54 -1,73 -0,39 -1,67 -2,52 -3,17 -3,94 -1,88

obwód bioder 3,67 3,89 1,28 1,80 0,62 2,07 0,22 -2,00 -2,40 -2,97 -0,15
obwód maksy
malny uda

1,61 2,81 0,23 0,93 0,86 2,13 1,53 -1,32 -0,53 -0,52 1,27

obwód maksy
malny podudzia

0,92 0,00 -0,01 -0,15 0,13 2,47 -1,24 -1,07 -1,38 -0,85 2,18

obwód minimalny 
podudzia

1,07 1,04 -0,56 -0,50 0,27 3,10 0,03 -1,68 -2,13 -0,79 2,90

fałd skórnotłusz- 
czowy pod łopatką

1,08 1,38 0,26 1,00 0,28 0,49 0,63 -1,17 -0,10 -1,07 -0,53

fałd skórno-tłusz- 
czowy na ramieniu

-0,04 0,47 -1,07 -0,50 0,35 0,76 0,70 -1,22 -0,56 0,44 0,90

fałd skómo-tłuszczo- 

wy na przedramieniu
1,82 1,45 2,19 1,35 1,46 1,81 -0,79 0,51 -0,76 -0,45 0,06

fałd skórno-tłusz- 
czowy na brzuchu

1,04 1,80 0,67 1,26 0,33 1,19 1,81 -0,66 0,51 -1,13 0,40

fałd skómo-tłuszczo- 
wy na podudziu

2,01 1,80 0,97 0,91 1,28 3,36 0,24 -0,80 -0,78 -0,29 2,51

masa ciała 5,77 3,70 2,15 2,12 0,82 3,39 -2,58 -2,95 -4,26 -3,82 0,27
siła ścisku 
ręki prawej

1,16 -0,23 -0,92 -0,35 -3,17 -0,12 -1,75 -2,66 -1,95 -5,17 -1,31

siła ścisku 
ręki lewej

0,29 -0,74 -1,50 -0,64 -2,86 -0,88 -1,44 -2,44 -1,32 -3,74 -1,43
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Tabela 19. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy pływakami, piłkarzami 
ręcznymi, siatkarzami, wioślarzami i zapaśnikami a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina

sportowa
Cecha

pływanie piłka ręczna siatkówka wioślar
stwo

piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy wioślar
stwo

zapasy zapasy

B-v -0,08 -2,79 -3,98 5,27 -2,30 -3,17 5,30 -1,61 6,75 7,10

B-sst -0,02 -2,53 -3,78 5,04 -2,27 -3,29 5,29 -1,66 6,46 6,96

B-a -0,06 -2,83 -3,05 4,74 -2,49 -2,61 4,60 -0,73 6,25 6,14

B-daΙΠ -0,85 -2,44 -2,55 3,34 -1,46 -1,70 3,84 -0,55 5,34 5,27

B-sy 0,57 -2,39 -2,64 4,92 -2,65 -2,66 4,44 -0,62 6,80 6,01

B-ti -1,04 -2,48 -2,74 2,54 -1,36 -1,81 3,12 -0,75 3,98 4,11

B-vs -0,37 -1,14 -2,78 4,23 -0,68 -2,30 4,19 -1,86 5,32 5,31

a-da III 0,88 -1,54 -1,81 5,04 -2,32 -2,36 4,73 -0,56 6,62 5,66

sst-sy -0,75 -0,90 -2,59 3,04 -0,08 -1,98 3,76 -2,12 4,27 5,93

dl-dl 0,58 0,73 0,24 1,84 0,09 -0,23 1,37 -0,34 1,26 1,33

a-a -0,27 -0,29 -0,90 3,12 -0,04 -0,80 3,36 -0,69 3,31 3,48

thl-thl 1,18 0,88 0,18 1,09 -0,38 -0,82 0,12 -0,56 0,45 0,85

xi-ths 2,76 2,67 -0,00 2,21 -0,25 -2,15 0,25 -2,08 0,46 1,99

ic-ic -1,30 -2,66 -3,78 0,21 -1,04 -2,26 0,90 -1,70 1,51 2,36

tro-tro -2,10 -3,32 -3,21 1,95 -1,09 -1,34 3,49 -0,48 4,36 3,84

cl-cm 1,05 0,00 -2,95 0,13 -1,10 -3,52 -0,73 -2,78 0,14 2,60

spr-spu 1,12 -1,81 -3,06 0,07 -3,02 -3,82 -0,83 -1,94 1,51 2,75

epl-epm -0,02 -1,85 -1,86 1,51 -1,72 -1,92 1,41 -0,62 2,71 2,60

mlt-mlf 0,41 -1,99 -3,03 0,80 -2,19 -3,47 0,41 -1,67 2,13 3,19

pte-ap 2,37 -0,36 -2,63 3,51 -2,56 -4,06 2,29 -2,12 3,89 4,76
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Tabela 20. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych pomiędzy pływakami, piłkarzami 
ręcznymi, siatkarzami, wioślarzami i zapaśnikami a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina

sportowa

Cecha

pływanie piłka ręczna siatkówka
wioślar

stwo

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

wioślar

stwo
zapasy zapasy

obwód obręczy 
barkowej

0,34 1,08 0,29 0,71 0,58 -0,02 0,52 -0,56 0,14 0,47

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

2,92 3,78 1,53 0,58 0,54 -0,90 -1,18 -1,45 -1,54 -0,47

obwód klatki pier
siowej - wdech

2,71 3,25 0,92 -0,06 0,31 -1,29 -1,66 -1,66 -1,89 -0,65

obwód klatki pier
siowej - wydech

1,34 2,18 1,36 0,37 0,68 0,16 -0,39 -0,42 -0,80 -0,48

obwód pasa -1,20 -0,43 -1,43 -0,06 0,83 -0,28 0,70 -1,16 0,16 0,88

obwód maksy
malny ramienia

1,18 2,35 1,90 -0,69 0,87 0,66 -1,51 -0,03 -2,12 -1,95

obwód maksymal
ny przedramienia

0,17 0,05 -2,60 0,06 -0,13 -2,29 -0,05 -2,58 0,03 1,68

obwód minimalny 
przedramienia

-0,86 -1,41 -2,58 -0,86 -0,51 -1,80 -0,31 -1,42 0,02 1,03

obwód bioder -2,14 -2,52 -3,14 -0,26 0,15 -0,72 i,n -1,07 1,04 1,60

obwód maksy
malny uda

-2,40 -1,79 -1,68 0,49 0,78 0,59 2,01 -0,04 1,64 1,45

obwód maksy
malny podudzia

-0,02 -0,21 0,14 2,79 -0,16 0,14 2,51 0,29 2,95 2,52

obwód minimalny 
podudzia

-1,72 -2,16 -0,81 2,92 0,13 0,85 3,39 0,84 4,25 3,09

fałd skórno-tłusz- 
czowy pod łopatką

-1,62 -0,66 -1,34 -0,86 1,02 0,04 0,32 -0,89 -0,50 0,26

fałd skórno-tłusz- 

czowy na ramieniu
-1,63 -1,05 -0,14 0,28 0,59 1,46 1,85 0,88 1,29 0,44

fałd skómo-tłuszczo- 
wy na przedramieniu 1,09 -0,03 0,25 0,78 -1,07 -0,85 -0,42 0,27 0,77 0,51

fałd skórno-tłusz- 

czowy na brzuchu
-2,11 -1,04 -2,36 -0,85 1,02 -0,48 0,82 -1,39 -0,01 1,25

fałd skórno-tłusz- 

czowy na podudziu
-0,88 -0,86 -0,40 1,87 -0,00 0,35 2,44 0,34 2,68 2,12

masa ciała -1,04 -1,65 -2,16 1,40 -0,28 -1,06 2,04 -1,05 2,20 2,62

siła ścisku 
ręki prawej

-0,85 -0,14 -3,40 o,n 0,74 -2,60 0,81 -3,33 0,23 3,05

siła ścisku 
ręki lewej

-0,70 0,15 -2,65 -0,18 0,91 -2,22 0,42 -2,89 -0,32 2,22
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Tabela 21. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych pomiędzy biegaczami na krótkie 
dystanse a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina

Wskaźnik

biegi 
średnie judo

kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka

nożna
pływa

nie
piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

Rohrera -0,44 -4,92 -2,32 1,72 -2,26 -0,28 -1,20 0,71 1,21 -4,22

obwód klatki pier
siowej/ (B-v) 0,58 -3,86 -3,59 2,06 -0,53 -3,22 -0,25 1,78 1,14 -5,96

obwód uda/(B-v) 1,75 -2,48 0,40 1,94 -1,51 1,88 -0,51 1,36 1,99 -1,40

(a-da III)/(B-v) -0,56 -0,04 -2,12 -1,00 0,35 -1,23 -0,21 -0,72 0,17 0,28

(B-sy)/(B-v) -0,95 -0,20 -0,45 -2,75 -0,17 -1,52 -0,39 -2,33 -1,01 0,67

(a-da ΠΙ)/ (B-sy) -0,08 0,06 -1,58 0,60 0,28 -0,21 0,01 0,72 0,77 -0,18

(sst-sy)/ (B-v) -1,69 -0,16 -1,92 0,08 -0,31 -0,09 -1,04 0,50 -0,92 -1,34

(B-vs)/(B-v) 1,16 0,83 1,98 3,61 0,97 1,59 1,01 3,84 2,34 -1,05

(a-a)/ (B-v) 0,44 -0,80 -0,96 1,65 0,20 -0,26 -0,47 1,17 1,38 -0,81

(a-a)/ (sst-sy) 1,68 -0,58 0,78 1,33 0,16 -0,24 0,31 0,48 1,87 0,05

(ic-ic)/ (a-a) -0,95 -0,68 -0,94 -1,21 -1,16 0,51 -0,21 -1,03 -1,65 -1,94

(xi-ths)/(thl-thl) -1,98 -0,63 -1,62 -1,16 -1,99 -2,14 -0,56 -0,54 -2,10 -0,28

obwód klatki piersio
wej/ obwód bioder 0,27 -1,37 -4,42 0,98 1,16 -4,65 0,63 1,26 0,43 -2,80

ruchomości 
klatki piersiowej -1,86 -1,75 -i,n -0,84 1,09 -1,19 1,39 0,46 -2,04 -2,28

powierzchnia ciała 0,58 -2,39 -2,48 -7,87 -0,39 -3,71 -3,76 -5,42 -5,58 1,06
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dystanse a pozostałymi zespołami męskimi
Tabela 22. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych pomiędzy biegaczami na średnie

Dyscyplina sportowa

Wskaźnik
judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

Rohrera -4,32 -1,77 2,00 -1,61 0,22 -0,80 1,10 1,55 -3,77

obwód klatki piersio
wej/ (B-v)

-4,03 -3,78 1,35 -i,n -3,51 -0,76 0,97 0,49 -5,83

obwód uda/(B-v) -3,98 -1,27 0,23 -3,52 -0,34 -2,03 -0,54 0,23 -2,89

(a-da m)/(B-v) 0,59 -1,42 -0,43 1,00 -0,51 0,50 -0,00 0,73 0,90

(B-sy)/(B-v) 0,74 0,37 -1,97 0,68 -0,67 0,46 -1,46 -0,24 1,53

(a-da HI)/(B-sy) 0,15 -1,32 0,61 0,34 -0,10 0,10 0,74 0,77 -0,06

(sst-sy)/ (B-v) 1,53 -0,23 1,68 1,26 1,50 0,76 2,04 0,81 0,83

(B-vs)/ (B-v) -0,41 0,70 2,57 -0,28 0,43 -0,02 2,36 1,15 -1,99

(a-a)/ (B-v) -1,42 -1,59 1,50 -0,35 -0,81 -1,10 0,72 1,14 -1,34

(a-a)/(sst-sy) -2,19 -0,87 -0,22 -1,63 -1,95 -1,42 -1,42 0,16 -1,60

(ic-ic)/(a-a) 0,41 0,19 -0,46 -0,03 1,60 0,95 0,02 -0,92 -1,30

(xi-ths)/ (thl-thl) 1,87 0,23 0,33 0,30 0,05 1,44 1,58 0,01 1,42

obwód klatki piersio
wej/ obwód bioder

-1,60 -4,55 0,70 0,74 -4,57 0,28 0,85 0,13 -2,87

ruchomości 
klatki piersiowej

0,57 0,90 0,95 2,84 0,90 2,97 2,29 0,06 -0,32

powierzchnia ciała -2,75 -2,79 -8,05 -0,99 -4,11 -4,13 -5,59 -5,67 0,69
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Tabela 23. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych pomiędzy judokami 
a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Wskaźnik

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

Rohrera 2,34 5,77 3,44 5,01 2,98 5,73 5,61 -0,16

obwód klatki piersiowej/(B-v) 0,20 5,25 4,06 1,04 3,61 6,25 4,60 -2,66

obwód uda/(B-v) 2,76 3,99 1,59 5,03 1,91 4,18 4,17 0,81

(a-da III)/(B-v) -2,33 -1,09 0,49 -1,36 -0,20 -0,83 0,23 0,37

(B-sy)/(B-v) -0,27 -2,41 0,02 -1,31 -0,20 -2,08 -0,82 0,80

(a-da III)/(B-sy) -1,81 0,59 0,26 -0,30 -0,06 0,74 0,78 -0,29

(sst-sy)/(B-v) -1,80 0,23 -0,14 0,06 -0,84 0,61 -0,69 -1,06

(B-vs)/ (B-v) 1,17 3,17 0,14 0,94 0,35 3,18 1,58 -1,82

(a-a)/(B-v) -0,20 2,53 1,30 0,62 0,46 2,31 2,28 -0,14

(a-a)/(sst-sy) 1,34 1,79 0,76 0,33 0,97 1,18 2,63 0,58

(ic-ic)/(a-a) -0,33 -0,85 -0,53 1,43 0,59 -0,47 -1,36 -1,75

(xi-ths)/(thl-thl) -1,31 -0,86 -1,85 -1,99 -0,04 0,03 -2,00 0,19

obwód klatki piersiowej/obwód bioder -3,38 2,26 3,10 -4,05 2,31 3,17 1,84 -2,04

ruchomości klatki piersiowej 0,51 0,64 3,52 0,48 3,56 2,54 -0,54 -0,98

powierzchnia ciała 0,12 -3,82 2,27 -0,06 -0,57 -1,56 -2,35 2,57

Tabela 24. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych pomiędzy kajakarzami 
a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina sportowa
Wskaźnik

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływanie piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

Rohrera 3,47 0,52 2,32 0,76 3,09 3,16 -2,33

obwód klatki piersiowej/(B-v) 5,09 3,47 0,76 3,11 5,62 4,42 -2,75

obwód uda/ (B-v) 1,46 -1,93 1,26 -0,86 0,87 1,50 -1,68

(a-da ΙΠ)/(Β-ν) 0,94 3,30 1,14 2,43 1,94 2,37 2,86

(B-sy)/(B-v) -1,99 0,26 -0,89 0,06 -1,55 -0,52 0,97

(a-da III)/(B-sy) 2,08 1,96 1,39 1,71 2,49 2,30 1,65

(sst-sy)/(B-v) 1,91 1,56 1,77 1,02 2,33 1,02 1,10

(B-vs)/(B-v) 2,12 -1,16 -0,18 -0,62 1,80 0,54 -2,68

(a-a)/ (B-v) 2,82 1,47 0,79 0,69 2,46 2,56 0,03

(a-a)/(sst-sy) 0,59 -0,59 -0,96 -0,51 -0,43 1,04 -0,69

(ic-ic)/(a-a) -0,68 -0,28 1,96 1,03 -0,21 -1,29 -1,67

(xi-ths)/(thl-thl) 0,13 0,02 -0,22 1,16 1,28 -0,24 1,13

obwód klatki piersiowej/obwód bioder 4,47 6,61 -0,97 5,67 6,88 5,23 0,50

ruchomości klatki piersiowej 0,17 2,39 -0,06 2,66 1,71 -0,94 -1,28

powierzchnia ciała -4,07 2,38 -0,23 -0,77 -2,00 -2,64 2,72
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Tabela 25. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych pomiędzy koszykarzami 
i piłkarzami nożnymi a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina 
sportowa 

Wskaźnik

koszykówka piłka nożna

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

Rohrera -3,72 -2,09 -2,45 -1,14 -0,53 -5,03 2,28 0,44 3,38 3,32 -2,93

obwód klatki 
piersiowej/(B-v)

-2,67 -4,92 -2,08 -0,68 -0,93 -6,84 -3,16 0,24 2,72 1,71 -6,25

obwód uda/ (B-v) -3,63 -0,69 -2,42 -0,75 -0,00 -3,02 4,56 0,75 3,43 3,78 -0,39

(a-da IH)/(B-v) 1,72 0,02 1,06 0,59 1,22 1,45 -2,17 -0,77 -1,57 -0,14 -0,05

(B-sy)/(B-v) 2,30 1,11 1,93 0,58 1,35 3,01 -1,16 -0,19 -1,91 -0,65 0,75

(a-da HI)/(B-sy) -0,34 -0,76 -0,61 0,00 0,15 -0,93 -0,55 -0,31 0,47 0,51 -0,58

(sst-sy)/(B-v) -0,37 -0,16 -1,05 0,38 -0,92 -1,34 0,19 -0,67 0,73 -0,58 -0,86

(B-vs)/(B-v) -3,10 -2,17 -2,15 -1,09 -1,70 -3,89 0,87 0,25 3,13 1,65 -1,95

(a-a)/ (B-v) -1,98 -2,06 -2,63 -0,98 -0,38 -2,42 -0,58 -0,91 1,32 1,61 -1,25

(a-a)/ (sst-sy) -1,25 -1,39 -1,08 -1,06 0,38 -1,25 -0,41 0,17 0,32 1,87 -0,10

(ic-ic)/ (a-a) 0,48 1,89 1,35 0,55 -0,36 -0,72 2,07 1,17 0,06 -0,96 -1,40

(xi-ths)/ (thl-thl) -0,14 -0,34 0,84 0,94 -0,33 0,85 -0,31 1,49 1,65 -0,30 1,39

obwód klatki piersio- 
wej/obwód bioder -0,24 -4,82 -0,60 -0,15 -0,64 -3,17 -7,06 -0,54 0,14 -0,60 -3,91

ruchomości 
klatki piersiowej 1,89 -0,22 2,22 1,34 -1,03 -1,31 -2,71 0,49 -0,73 -3,42 -3,33

powierzchnia ciała 8,07 5,36 3,51 3,04 1,22 5,94 -3,85 -3,84 -6,15 -6,14 1,32
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Tabela 26. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych pomiędzy pływakami, piłkarzami 
ręcznymi, siatkarzami, wioślarzami i zapaśnikami a pozostałymi zespołami męskimi

Dyscyplina
sportowa

Wskaźnik

pływanie piłka ręczna siatkówka wioślar
stwo

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

wioślar
stwo zapasy zapasy

Rohrera -1,05 1,11 1,56 -4,21 1,79 2,09 -2,57 0,59 -4,83 -4,89

obwód klatki pier
siowej/ (B-v) 2,88 5,61 4,14 -3,75 2,06 1,26 -5,42 -0,41 -8,03 -6,44

obwód uda/(B-v) -2,42 -0,35 0,70 -3,12 1,93 2,22 -0,82 O39 -2,65 -3,10

(a-da ΠΙ)/ (B-v) 1,28 0,71 1,41 1,84 -0,68 0,43 0,57 1,00 1,18 0,08

(B-sy)/(B-v) 1,01 -0,69 0,29 1,77 -1,72 -0,56 0,85 0,88 2,44 1,42

(a-da IH)/ (B-sy) 0,24 1,00 0,94 0,06 0,78 0,79 -O32 0,16 -1,11 -1,12

(sst-sy)/(B-v) -0,87 0,54 -0,69 -1,08 1,45 0,08 -0,04 -1,21 -1,80 -0,14

(B-vs)/(B-v) -0,44 1,87 0,67 -235 2,05 1,02 -1,64 -1,14 -4,48 -3,00

(a-a)/(B-v) -0,23 1,66 1,78 -0,66 2,11 230 A57 0,56 -2,12 -2,19

(a-a)/ (sst-sy) 0,58 0,75 2,18 0,26 0,15 1,59 -0,24 1,61 -0,39 -1,81

(tc-ic)/(a-a) -0,91 -2,00 -2,45 -2,77 -1,13 -1,92 -2,30 -1,07 -1,52 -0,42

(xi-ths)/ (thl-thl) 1,64 1,81 -0,04 133 0,06 -1,48 030 -1,62 0,17 1,49

obwód klatki piersio
wej/ obwód bioder 6,13 7,06 5,48 1,16 0,65 -0,14 -3,78 -O33 -3,96 -3,15

ruchomości klatki 
piersiowej

2,83 1,90 -0,89 -138 -1,05 -330 -3,44 -232 -3,02 -0,42

powierzchnia ciała -0,75 -2,36 -2,99 3,10 -134 -2,15 333 -1,43 434 4,65
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Tabela 27. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych w porównywanych zespołach żeńskich

Cecha

Dyscyplina

sportowa

biegi średnie koszykówka pływanie piłka
ręczna

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

piłka
ręczna

siat
kówka

siat
kówka

B-v -4,10 -0,05 -2,85 -2,34 4,53 1,56 2,13 -2,96 -2,41 0,56

B-sst -3,83 0,99 -2,25 -1,98 4,87 1,80 2,20 -3,28 -3,04 0,35

B-a -4,23 -0,32 -2,82 -2,85 3,69 1,53 1,55 -2,51 -2,54 -0,01

B-da III -3,34 0,32 -1,35 -2,18 3,77 2,18 1,48 -1,73 -2,60 -0,82

B-sy -3,50 0,51 -1,27 -2,15 4,10 2,44 1,47 -1,82 -2,71 -0,97

B-ti -3,35 0,27 -2,13 -1,86 3,29 1,56 1,43 -2,31 -1,95 0,03

B-vs -3,29 -0,37 -3,15 -1,81 2,65 -0,18 1,20 -2,58 -1,36 1,26

a-da HI -3,08 -0,94 -2,89 -2,12 2,68 0,36 1,19 -2,29 -1,40 0,85

sst-sy -1,76 0,77 -2,17 -0,04 2,87 -0,52 1,93 -3,32 -0,91 2,36

dl-dl -3,24 -3,12 -3,83 -2,44 0,29 -0,85 0,45 -i,n 0,19 1,14

a-a -3,17 -2,28 -3,08 -1,40 0,97 0,26 1,47 -0,76 0,60 1,27

thl-thl -2,00 -1,92 -2,11 -1,36 -0,35 -0,19 0,29 0,18 0,52 0,44

xi-ths -1,01 -1,50 -1,57 -0,47 -0,76 -0,82 0,46 -0,02 1,04 1,13

lc-ic -2,58 -1,20 -2,92 -0,58 1,35 -0,35 2,06 -1,67 0,60 2,36

tro-tro -4,71 -1,65 -3,52 -1,13 2,86 1,39 2,75 -1,64 0,32 1,72

cl-cm -2,10 0,05 -3,30 -0,53 2,01 -1,03 1,45 -3,04 -0,51 2,42

spr-spu -3,05 0,19 -3,85 -0,43 3,38 -1,26 2,38 -4,20 -0,62 3,25

epl-epm -1,37 1,24 -2,71 -0,21 2,58 -1,32 1,09 -4,00 -1,41 2,45

mlt-mlf -1,56 1,13 -2,05 0,80 2,26 -0,50 2,17 -2,62 -0,54 2,64

pte-ap -3,31 -0,10 -2,28 -0,80 4,14 1,14 3,20 -2,80 -0,86 1,93

110



Tabela 28. Wartości testu t-Studenta dla cech bezwzględnych w porównywanych zespołach żeńskich

Dyscyplina

sportowa
Cecha

biegi średnie koszykówka pływanie piłka
ręczna

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

piłka
ręczna

siat
kówka

siat
kówka

obwód obręczy 
barkowej

-3,99 -2,60 -3,43 -2,12 1,32 0,46 1,66 -0,85 0,31 1,16

obwód klatki piersio
wej w spoczynku

-4,09 -3,12 -2,98 -1,85 0,50 0,25 1,57 -0,18 0,96 1,12

obwód klatki 
piersiowej - wdech

-3,98 -2,32 -2,69 -1,77 0,96 0,35 1,46 -0,46 0,44 0,92

obwód klatki piersio
wej - wydech

-4,05 -2,82 -2,88 -1,82 0,70 0,41 1,69 -0,20 0,85 1,03

obwód pasa -3,27 -0,82 -3,24 -1,17 2,23 -0,12 2,07 -2,23 -0,25 2,08

obwód maksymalny 
ramienia

-4,35 -2,62 -4,31 -2,16 1,25 -0,20 2,15 -1,35 0,67 2,23

obwód maksymalny 
przedramienia

-4,19 -2,32 -3,90 -2,36 1,76 0,03 2,00 -1,63 0,09 1,85

obwód minimalny 
przedramienia

-3,67 -0,97 -3,12 -1,35 1,93 0,29 2,09 -1,68 -0,21 1,69

obwód bioder -5,57 -1,75 -5,55 -1,54 2,61 -0,01 3,94 -2,61 0,48 3,92

obwód maksymalny 
uda

-5,93 -1,14 -5,68 -1,97 3,81 0,24 3,96 -3,53 -0,52 3,64

obwód maksymalny 
podudzia

-3,66 -0,64 -3,74 -0,37 2,05 -0,01 3,09 -2,07 0,36 3,16

obwód minimalny 
podudzia

-5,84 0,00 -4,75 -1,22 5,36 1,71 4,44 -4,19 -1,14 3,08

fałd skórno-tłuszczo
wy pod łopatką

-2,85 -2,68 -2,80 -3,27 -0,54 -0,14 -0,67 0,44 -0,01 -0,51

fałd skórno-tłuszczo- 
wy na ramieniu

-2,84 -0,30 -2,36 -2,61 2,45 0,42 0,60 -1,93 -2,23 0,12

fałd skórno-tłuszczowy 
na przedramieniu -2,31 -0,92 -2,09 -2,00 1,23 0,60 0,35 -0,90 -0,94 -0,21

fałd skórno-tłuszczo
wy na brzuchu

-3,93 -2,98 -3,31 -3,05 0,64 0,88 0,94 0,1’ 0,22 0,12

fałd skórno-tłuszczo
wy na podudziu

-3,13 -1,34 -2,15 -2,20 1,76 1,13 1,53 -0,73 -0,57 0,28

masa ciała -5,09 -0,87 -4,27 -2,11 3,75 0,36 2,90 -3,11 -1,08 2,31

siła ścisku ręki prawej -0,04 0,09 -1,40 0,07 0,14 -1,50 0,12 -1,41 -0,04 1,65
siła ścisku ręki lewej -1,33 -0,06 -1,22 -0,41 1,27 0,05 0,92 -1,16 -0,35 0,83
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Tabela 29. Wartości testu t-Studenta dla cech ilorazowych w porównywanych zespołach żeńskich

Dyscyplina

sportowa

Wskaźnik

biegi średnie koszykówka pływanie piłka 
ręczna

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

piłka
ręczna

siat
kówka

siat
kówka

Rohrera -1,40 -0,97 -2,78 -0,20 0,35 -1,20 1,49 -1,51 0,99 3,12

obwód klatki 
piersiowej/(B-v) -0,92 -3,35 -1,53 -0,65 -2,67 -0,77 0,29 1,73 2,90 1,03

obwód uda/ (B-v) -3,41 -1,22 -4,33 -0,88 1,87 -0,65 2,97 -2,52 0,58 3,83

(a-da IH)/(B-v) 0,15 -1,00 -0,89 -0,44 -1,63 -1,48 -0,99 0,19 0,86 0,65

(B-sy)/(B-v) -0,96 0,87 1,27 -0,90 2,24 2,93 -0,10 0,29 -1,87 -2,42

(a-da ΠΙ)/(B-sy) 0,84 -1,45 -1,55 0,29 -2,77 -3,04 -0,71 -0,03 2,03 2,17

(sst-sy)/ (B-v) 1,H 0,85 -0,37 1,39 -0,07 -1,98 0,52 -1,47 0,49 2,27

(B-vs)/ (B-v) 1,68 -0,37 -0,41 0,60 -2,13 -2,42 -1,38 0,03 1,06 1,20

(a-a)/(B-v) 0,04 -2,13 -0,92 0,15 -2,21 -0,99 0,12 1,59 2,30 1,H

(a-a)/ (sst-sy) -0,66 -1,85 -0,15 -0,94 -1,60 0,75 -0,33 2,29 1,37 -1,16

(ic-ic)/ (a-a) -0,09 0,70 -0,65 0,56 0,77 -0,60 0,65 -1,28 -0,01 1,10

(xi-ths)/(thl-thl) 0,37 -0,09 -0,23 0,61 -0,43 -0,57 0,23 -0,11 0,64 0,78

obwód klatki piersio
wej/ obwód bioder 1,65 -1,25 1,84 -0,67 -2,98 0,44 -2,80 3,20 0,84 -2,95

ruchomości klatki 
piersiowej 0,79 1,04 0,44 0,13 0,50 -0,17 -0,67 -0,55 -0,94 -0,33

powierzchnia ciała -5,20 -0,58 -3,92 -2,37 4,42 0,99 2,77 -3,23 -1,73 1,64
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Tabela 30. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między biegaczkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi
średnie judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

B-v -213,4 -207,0 -149,2 -197,6 -462,7 -197,9 -328,9 -239,5 -330,1 -340,9 -74,9

B-sst -202,1 -203,5 -118,1 -182,8 -444,7 -160,9 -270,8 -222,9 -292,9 -319,6 -53,9

B-a -179,1 -193,2 -131,5 -177,7 -405,0 -172,8 -298,4 -244,5 -316,0 -314,8 -66,8

B-da III -70,7 -98,3 -80,1 -99,1 -423,1 -106,4 -133,2 -141,7 -183,6 -217,9 -46,4

B-sy -198,7 -160,8 -116,1 -129,2 -396,7 -109,3 -221,7 -162,3 -229,5 -236,9 -35,9

B-ti -107,3 -147,0 -94,6 -136,7 -228,3 -123,7 -168,2 -182,1 -212,0 -225,0 -49,9

B-vs -233,1 -168,7 -142,6 -202,9 -383,0 -171,9 -228,7 -211,5 -265,5 -242,0 -94,2

a-da ΠΙ -197,3 -174,5 -133,8 -210,1 -281,8 -178,7 -280,9 -237,1 -288,8 -283,9 -78,4

sst-sy -126,9 -146,0 -86,1 -155,5 -295,2 -91,2 -134,0 -154,4 -176,2 -251,3 -82,1

dl-dl -349,4 -309,2 -280,7 -442,0 -477,4 -384,7 -376,1 -352,7 -401,2 -361,8 -243,3

a-a -229,4 -309,9 -226,4 -347,7 -414,8 -302,4 -337,6 -432,8 -350,5 -359,8 -151,6

thl-thl -257,1 -234,3 -276,9 -241,9 -311,8 -253,9 -256,7 -226,3 -254,6 -280,7 -228,2

xi-ths -106,3 -160,8 -163,0 -198,5 -141,0 -156,5 -226,6 -128,9 -142,9 -213,3 -107,5

ic-ic -24,4 -32,2 -50,5 -107,7 -111,2 -37,3 -58,9 -72,4 -110,9 -142,1 -26,5

tro-tro -68,0 -79,5 -74,0 -149,3 -217,8 -115,3 -104,4 -130,9 -151,4 -155,7 -22,8

cl-cm -195,0 -247,2 -299,2 -316,4 -272,2 -233,4 -298,0 -246,4 -317, -296,6 -326,8

spr-spu -230,4 -277,8 -244,9 -298,5 -290,9 -208,0 -263,1 -266,3 -307,0 -265,4 -251,2

epl-epm -150,2 -144,0 -161,9 -178,0 -239,8 -131,7 -205,2 -182,3 -204,9 -186,2 -131,6

mlt-mlf -228,7 -161,9 -156,5 -149,3 -270,2 -157,3 -267,8 -222,8 -237,9 -246,3 -218,3

pte-ap -168,5 -251,8 -181,6 -200,6 -275,8 -201,6 -288,4 -321,7 -245,8 -282,0 -117,6
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Tabela 31. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między biegaczkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina
Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo

zapasy

obwód obręczy 
barkowej

-404,1 -322,2 -312,5 -388,5 473,5 -355,1 405,0 -314,5 -391,5 -378,6 -229,8

obwód klatki piersio
wej w spoczynku

-324,9 -230,0 -277,9 -450,1 464,0 -289,1 408,9 -301,5 -326,3 -344,7 -245,0

obwód klatki pier
siowej - wdech

-305,7 -261,4 -277,1 439,7 490,4 -298,9 -387,8 -300,9 -321,7 -347,3 -247,9

obwód klatki pier
siowej - wydech

-340,9 -216,1 -275,4 -442,4 425,0 -282,5 -387,3 -305,8 -317,1 -337,9 -218,3

obwód pasa -245,8 -227,9 -180,7 -313,8 -294,3 -276,6 -318,5 -207,4 -270,4 -257,5 -164,4

obwód maksy
malny ramienia

-256,0 -179,6 -246,1 -356,2 -331,0 -256,0 -329,0 -243,9 -280,3 -303,0 -245,5

obwód maksymalny 
przedramienia

-344,8 -221,8 -275,4 -365,7 486,9 -290,8 403,0 -301,5 -375,0 -372,9 -233,9

obwód minimalny 
przedramienia

-196,4 -159,7 -198,2 -264,9 -319,7 -219,5 -262,4 -266,0 -275,2 -301,6 -204,1

obwód bioder -125,3 -97,8 -118,9 -130,8 -204,6 -132,2 -143,1 -126,7 -171,2 -179,5 -81,6

obwód maksymal
ny uda

-88,4 -27,8 -107,8 -86,3 -156,9 -120,0 -104,6 -103,3 -103,0 -119,2 -46,3

obwód maksymal
ny podudzia

-88,8 -93,5 -91,3 -115,6 -152,9 -107,1 -147,6 -105,9 -125,1 -160,7 -42,2

obwód minimalny 
podudzia

-117,8 -85,7 -115,3 -109,1 -169,0 -161,8 -210,9 -121,4 -167,8 -173,1 -44,2

fałd skómo-tłusz- 
czowy pod łopatką

-4,0 21,0 -47,0 -5,5 40,1 -22,6 -15,5 -35,6 -22,4 -39,6 -27,8

fałd skórno-tłusz- 
czowy na ramieniu

77,0 310,5 159,3 167,4 165,4 151,9 151,7 76,0 91,5 192,1 214,1

fałd skómo-tłuszczo- 
wy na 
przedramieniu

72,4 126,0 78,9 58,6 7,0 78,5 52,4 74,1 45,9 82,1 117,9

fałd skómo-tłusz- 
czowy na brzuchu

132,5 216,4 16,9 59,4 4,9 50,8 112,7 31,6 55,2 21,7 62,7

fałd skómo-tłusz- 
czowy na podudziu

148,9 323,1 111,0 92,3 77,2 151,0 125,5 94,2 85,8 121,5 212,7

masa ciała -243,4 -222,4 -168,3 -243,5 -372,2 -244,4 -296,4 -208,3 -284,8 -265,5 -120,3

siła ścisku 
ręki prawej

-323,5 -206,4 -254,2 -272,3 -291,1 -223,8 -237,6 -243,0 -239,2 -285,7 -261,2

siła ścisku 
ręki lewej

-359,3 -252,7 -272,1 -233,6 -224,0 -230,6 -220,4 -315,4 -226,4 -258,9 -265,7
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Tabela 32. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między koszykarkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina biegi biegi
judo

kajak ar- koszy- piłka pływa- piłka siat- wioślar-
zapasy

Cecha krótkie średnie stwo kówka nożna nie ręczna kówka stwo

B-v -102,9 -89,4 -73,0 -110,0 -342,2 -87,7 -199,7 -146,0 -221,2 -241,1 2,3

B-sst -83,1 -91,7 -51,4 -104,4 -331,4 -61,2 -161,8 -133,3 -194,9 -226,2 15,0

B-a -63,4 -75,6 -52,1 -98,1 -298,6 -65,3 -172,3 -141,7 -205,5 -210,9 7,6

B-da ΠΙ 11,5 -4,7 -1,5 -26,5 -285,2 -13,9 -48,7 -62,9 -98,8 -124,2 37,8

B-sy -52,7 -40,1 -33,9 -53,6 -278,6 -23,7 -114,9 -79,0 -140,7 -151,1 37,3

B-ti -20,9 -49,8 -23,5 -79,0 -165,6 -44,3 -80,1 -97,9 -127,0 -142,3 7,4

B-vs -148,8 -94,3 -88,5 -131,3 -298,0 -99,5 -159,4 -149,6 -192,3 -187,3 -35,9

a-da ΠΙ -112,9 -99,4 -77,8 -144,9 -221,2 -94,8 -195,0 -159,2 -209,7 -209,9 -17,9

sst-sy -82,0 -103,7 -57,0 -120,2 -244,4 -57,8 -99,2 -118,5 -135,6 -206,6 -35,3

dl-dl -263,1 -221,2 -221,4 -351,7 -383,0 -285,2 -298,4 -277,3 -315,0 -285,8 -184,8

a-a -168,6 -219,8 -170,7 -269,6 -334,0 -217,5 -263,0 -338,5 -274,3 -285,4 -102,0

thl-thl -206,1 -186,4 -236,6 -203,3 -267,6 -208,3 -220,7 -191,1 -216,3 -240,6 -192,2

xi-ths -80,2 -135,1 -140,9 -173,2 -125,1 -133,8 -202,5 -109,6 -122,3 -190,6 -90,5

ic-ic 64,0 40,0 9,8 -24,0 -59,7 29,3 19,6 -9,1 -34,6 -72,2 15,2

tro-tro 66,2 53,1 14,9 -15,2 -104,6 9,7 17,2 -26,4 -48,5 -57,9 57,1

cl-cm -156,5 -199,8 -254,0 -264,5 -233,3 -186,5 -249,7 -203,0 -265,9 -259,0 -273,2

spr-spu -159,5 -203,1 -194,6 -236,8 -233,1 -154,4 -200,6 -197,1 -242,9 -219,4 -191,1

epl-epm -110,0 -105,2 -134,6 -147,1 -207,0 -102,7 -167,2 -148,6 -173,5 -159,7 -100,9

mlt-mlf -179,0 -131,8 -132,9 -124,6 -242,3 -129,9 -228,0 -188,5 -207,8 -220,1 -183,0

pte-ap -86,7 -137,3 -107,8 -126,4 -206,8 -109,0 -197,0 -201,2 -170,0 -210,9 -54,0
_____
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Tabela 33. Wartości wskaźników Mołlisona dla cech bezwzględnych między koszykarkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Cecha
biegi 

krótkie
biegi

średnie
judo

kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar

stwo
zapasy

obwód obręczy 
barkowe)

-272,9 -203,3 -235,6 -289,8 -355,0 -239,8 -297,8 -229,6 -282,0 -276,5 -164,6

obwód klatki pier
siowe) w spoczynku

-227,1 -153,8 -215,0 -352,3 -353,8 -202,6 -321,3 -224,5 -239,9 -262,8 -189,6

obwód klatki pier
siowej - wdech

-216,4 -180,9 -218,4 -348,9 -381,3 -210,9 -306,2 -226,0 -240,0 -269,4 -196,1

obwód klatki pier
siowej - wydech

-235,4 -138,7 -210,0 -341,6 -321,5 -197,7 -297,0 -228,3 -233,1 -251,2 -165,4

obwód pasa -147,0 -124,3 -133,8 -227,4 -216,0 -184,2 -216,4 -147,6 -186,3 -185,6 -112,1

obwód maksymalny

ramienia
-132.3 -61,7 -166,9 -235,8 -191,9 -131,4 -209,1 -146,8 -160,7 -174,0 -161,9

obwód maksymalny 
przedramienia

-224,6 -124,0 -203,0 -258.3 -339,9 -182,1 -279,8 -208,4 -260.1 -276,4 -162,0

obwód minimalny 
przedramienia

-99,1 -79,0 -136,5 -170,4 -207,2 -125.9 -164,6 -173,5 -183,1 -212,4 -135,7

obwód bioder 46,3 76,2 -25J 6,7 -71,9 16,3 7? 7 -23,5 -28,7 -51,0 6,2

obwód maksy
malny uda

75,2 133,4 7 7 58,6 123 54,0 93,6 13,4 33,1 36,6 62,7

obwód maksy
malny podudzia

-14,7 18,6 -17,9 -25,5 -43,8 -14,4 -4? 7 -30,5 CO
 

cr -43,1 35,5

obwód minimalny 
podudzia

38,5 61,7 -0,7 8,6 -23,1 2,4 3,7 -26,7 -34,2 -16,3 68,2

fałd skómo-tłusz- 
czowy pod łopatką

62,8 135,0 16,6 99,4 23,9 77,3 114,7 32,6 68,5 58,5 41,5

fałd skómo-tłusz- 
czowy na ramieniu

158,4 525,2 293,4 299.3 318,0 292,9 280,7 165,9 185,1 359,1 388,4

Öd skómo-duszczo- 
wy na przedramieniu

146,7 255,6 188,9 221,2 82,3 196,3 152,1 171,6 134,1 224,0 292,4

fałd skórno-tłusz- 
czowy na brzuchu

291,1 451,0 119,1 207,4 79,3 179,5 293,1 141,5 171,9 143,6 195,6

fałd skómo-tłusz- 
czowy na podudziu

262,3 564,6 238,8 212,3 214,6 322,3 2633 216,9 197,7 266,4 383,8

masa ciała -95,5 -81,4 -104,4 -140,1 -247,5 -112,4 -163,3 -123,1 -171,0 -169,0 -52,1

siła ścisku 
ręki prawej

-322,6 -205,8 -253,6 -271,6 -290,2 -223,1 -236,9 -242,3 -238,6 -285,1 -260,5

siła ścisku 
ręki lewej

-328,2 -226,1 -249,2 -212,3 -198,9 -203,8 -197,8 -284,8 -202,8 -238,8 -238,9
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Tabela 34. Wartości wskaźników Molhsona dla cech bezwzględnych między pływaczkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina biegi biegi judo kajakar- koszy- piłka pływa- piłka siat- wioślar- zapasyCecha krótkie średnie stwo kówka nożna nie ręczna kówka stwo

B-v -212,1 -205,7 -148,3 -196,6 -461,3 -196,6 -327,3 -238,4 -328,8 -339,7 -74,0

B-sst -229,2 -228,9 -133,3 -200,6 -470,5 -183,6 -295,6 -243,3 -315,2 -340,8 -69,5

B-a -170,7 -184,7 -125,8 -172,0 -397,4 -165,1 -289,3 -237,2 -308,0 -307,3 -61,5

B-da III -79,4 -108,1 -88,4 -106,7 -437,5 -116,1 -142,0 -149,9 -192,5 -227,8 -55,2

B-sy -219,3 -177,8 -127,7 -139,8 -413,4 -121,3 -236,8 -174,1 -242,1 -248,9 -46,3

B-ti -114,1 -154,7 -100,3 -141,3 -233,3 -130,0 -175,2 -188,8 -218,7 -231,6 -54,4

B-vs -221,7 -158,6 -135,3 -193,2 -371,4 -162,1 -219,3 -203,1 -255,6 -234,6 -86,3

a-da ΙΠ -174,2 -153,9 -118,4 -192,2 -265,2 -155,7 -257,3 -215,7 -267,1 -263,6 -61,8

sst-sy -150,1 -167,9 -101,2 -173,8 -321,5 -108,4 -152,0 -173,0 -197,2 -274,4 -106,4

dl-dl -270,6 -228,9 -226,6 -359,5 -391,2 -293,8 -305,1 -283,9 -322,5 -292,4 -189,9

a-a -186,5 -246,3 -187,1 -292,6 -357,7 -242,5 -284,9 -366,2 -296,7 -307,3 -116,6

thl-thl -196,8 -177,7 -229,3 -196,4 -259,5 -200,0 -214,1 -184,7 -209,3 -233,4 -185,7

xi-ths -59,8 -114,9 -123,5 -153,4 -112,7 -116,0 -183,6 -94,5 -106,1 -172,8 -77,2

ic-ic 17,8 2,3 -21,7 -67,8 -86,6 -5,5 -21,4 -42,2 -74,5 -108,7 -6,6

tro-tro -14,4 -26,5 -38,4 -95,7 -172,5 -65,3 -55,8 -89,1 -110,2 -116,6 9,1

cl-cm -196,1 -248,5 -300,4 -317,8 -273,3 -234,6 -299,3 -247,5 -318,7 -297,6 -328,3

spr-spu -235,3 -283,0 -248,3 -302,7 -294,9 -211,7 -267,4 -271,1 -311,4 -268,5 -255,3

epl-epm -182,7 -175,4 -184,0 -202,9 -266,3 -155,2 -235,9 -209,5 -230,4 -207,6 -156,5

mlt-mlf -273,0 -188,8 -177,5 -171,4 -295,1 -181,7 -303,3 -253,5 -264,7 -269,7 -249,8

pte-ap -166,0 -248,4 -179,3 -198,3 -273,7 -198,8 -285,6 -318,1 -243,5 -279,9 -115,7
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Tabela 35. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między pływaczkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina
Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka

nożna

pływa
nie

piłka

ręczna

siat
kówka

wioślar

stwo
zapasy

obwód obręczy 
barkowej

-316,2 -242,5 -261,0 -322,4 -394,1 -277,8 -333,2 -257,6 -318,1 -310,2 -186,1

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

-238,6 -162,7 -222,4 -363,8 -366,7 -212,7 -331,6 -233,5 -250,0 -272,4 -196,1

obwód klatki pier
siowej - wdech

-239,3 -201,6 -233,5 -372,2 -409,4 -233,6 -327,2 -245,3 -261,0 -289,5 -209,4

obwód klatki pier
siowej - wydech

-254,4 -152,7 -221,8 -359,7 -340,1 -213,0 -313,3 -242,3 -248,2 -266,9 -174,9

obwód pasa -219,3 -200,2 -168,1 -290,6 -273,3 -251,9 -291,1 -191,4 -247,9 -238,2 -150,4

obwód maksy
malny ramienia

-168,2 -95,9 -189,9 -270,8 -232,3 -167,6 -243,9 -175,0 -195,5 -211,5 -186,2

obwód maksymal
ny przedramienia

-273,3 -163,6 -232,3 -301,9 -399,5 -226,2 -329,8 -246,2 -306,7 -315,5 -191,1

obwód minimalny 
przedramienia

-162,1 -131,2 -176,5 -231,6 -280,0 -186,5 -227,9 -233,3 -242,7 -270,1 -180,0

obwód bioder -51,0 -22,4 -78,4 -71,2 -147,1 -67,9 -71,3 -82,0 -109,5 -123,8 -43,6

obwód maksy
malny uda

-48,4 11,6 -80,9 -50,9 -115,6 -77,5 -56,2 -74,7 -69,7 -81,1 -19,6

obwód maksy
malny podudzia

-71,8 -67,7 -74,4 -94,9 -127,8 -85,8 -123,4 -88,6 -105,3 -133,7 -24,3

obwód minimalny 
podudzia

-117,8 -85,7 -115,3 -109,1 -169,0 -161,8 -210,9 -121,4 -167,8 -173,1 -44,2

fałd skómo-tłusz- 
czowy pod łopatką

79,7 163,7 32,7 125,9 40,0 102,5 147,5 49,8 91,4 58,1 59,0

fałd skómo-tłusz- 
czowy na ramieniu

84,8 330,9 172,1 180,0 179,9 165,3 164,0 84,5 100,4 208,0 230,7

fałd skómo-tłuszczo-
wyna 
przedramieniu

102,3 178,1 123,1 124,0 37,3 125,8 92,5 113,3 81,4 139,2 188,1

fałd skómo-tłusz- 
czowy na brzuchu

263,2 409,7 101,1 181,3 66,2 156,8 261,3 122,1 151,3 122,1 172,1

fałd skómo-tłuszczo- 
wy na podudziu 199,1 430,0 167,6 145,5 138,0 226,9 186,5 148,5 135,3 185,6 288,4

masa ciała -214,2 -194,6 -155,7 -223,1 -347,5 -218,3 -270,1 -191,5 -262,3 -246,4 -106,9

siła ścisku 
ręki prawej

-325,8 -207,9 -256,0 -274,2 -293,4 -225,8 -239,4 -244,7 -241,1 -287,3 -263,3

siła ścisku 
ręki lewej

-357,9 -251,5 -271,1 -232,6 -222,9 -229,4 -219,4 -314,0 -225,4 -258,1 -264,5
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Tabela 36. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między piłkarkami ręcznymi 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina
Cecha

biegi 
krótkie

biegi
średnie judo kajakar

stwo
koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

B-v -142,0 -131,0 -100,0 -141,0 -384,8 -126,7 -245,4 -179,1 -259,7 -276,4 -25,0

B-sst -136,1 -141,5 -81,1 -139,3 -381,9 -105,6 -210,4 -173,2 -238,5 -267,8 -15,7

B-a -105,5 -118,4 -81,0 -127,0 -337,3 -104,4 -218,1 -179,1 -245,6 -248,6 -19,5

B-da III -37,0 -59,8 -47,8 -69,3 -366,4 -68,4 -98,5 -109,3 -148,8 -179,4 -11,8

B-sy -147,6 -118,5 -87,3 -102,7 -355,4 -79,3 -184,3 -133,1 -198,4 -206,8 -10,3

B-ti -59,3 -93,0 -55,1 -104,6 -193,5 -79,6 -119,2 -135,3 -164,8 -179,1 -18,1

B-vs -144,3 -90,3 -85,6 -127,4 -293,4 -95,6 -155,7 -146,3 -188,4 -184,3 -32,8

a-da III -121,8 -107,3 -83,7 -151,7 -227,6 -103,6 -204,0 -167,3 -218,0 -217,6 -24,2

sst-sy -71,4 -93,7 -50,1 -111,9 -232,5 -50,0 -91,0 -110,0 -126,0 -196,1 -24,2

dl-dl -239,1 -196,7 -204,9 -326,5 -356,7 -257,4 -276,7 -256,3 -291,0 -264,6 -168,4

a-a -173,1 -226,5 -174,9 -275,4 -340,0 -223,8 -268,6 -345,6 -280,0 -290,9 -105,6

thl-thl -201,7 -182,3 -233,2 -200,0 -263,8 -204,4 -217,6 -188,1 -213,0 -237,2 -189,2

xi-ths -59,2 -114,4 -123,1 -152,8 -112,4 -115,5 -183,1 -94,1 -105,7 -172,3 -76,8

lc-ic 75,1 49,0 17,4 -13,5 -53,3 37,7 29,4 -1,1 -25,0 -63,4 20,5

tro-tro 31,9 19,2 -7,8 -49,5 -133,5 -22,3 T3,9 -53,1 -74,8 -82,9 36,6

cl-cm -138,8 -178,0 -233,2 -240,6 -215,3 -164,9 -227,4 -183,0 -242.2 -241,7 -248,5

spr-spu -132,0 -174,1 -175,1 -212,9 -210,6 -133,6 -176,3 -170,3 -211,0 -201,5 -167,7

epl-epm -69,8 -66,4 -107,3 -116,2 -174,1 -73,6 -129,2 -114,9 -141,9 -133,2 -70,2

mlt-mlf -160,5 -120,5 -124,1 -115,4 -231,9 -119,8 -213,2 -175,8 -196,6 -210,3 -169,8

pte-ap -111,0 -171,3 -129,7 -148,5 -227,3 -136,5 -224,1 -237,0 -192,5 -232,0 -72,9
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Tabela 37. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między piłkarkami ręcznymi 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina
Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

obwód obręczy 
barkowej

-287,4 -216,4 -244,1 -300,7 -368,1 -252,5 -309,7 -239,0 -294,1 -287,8 -171,8

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

-233,4 -158,7 -219,0 -358,6 -360,9 -208,1 -326,9 -229,4 -245,4 -268,0 -193,2

obwód klatki pier
siowej - wdech

-225,1 -188,8 -224,2 -357,8 -392,0 -219,6 -314,2 -233,4 -248,1 -277,1 -201,2

obwód klatki pier
siowej - wydech

-247,6 -147,7 -217,6 -353,2 -333,5 -207,5 -307,4 -237,3 -242,8 -261,3 -171,5

obwód pasa -143,4 -120,4 -132,1 -224,2 -213,0 -180,8 -212,6 -145,4 -183,2 -182,9 -110,2

obwód maksymalny 
ramienia

-127,2 -56,8 -163,7 -230,9 -186,2 -126,3 -204,2 -142,8 -155,8 -168,8 -158,5

obwód maksymalny 
przedramienia

-225,3 -124,6 -203,4 -259,0 -340,8 -182,7 -280,5 -208,9 -260,8 -276,9 -162,4

obwód minimalny 
przedramienia

-106,3 -85,0 -141,1 -177,4 -215,5 -132,9 -171,9 -180,3 -189,9 -219,0 -140,8

obwód bioder 46,5 76,4 -25,2 6,9 -71,7 16,5 23,0 -23,4 -28,5 -50,8 6,3

obwód maksymalny 
uda

68,9 127,2 -2,0 53,0 5,7 47,3 85,9 8,9 27,8 30,6 58,5

obwód maksymalny 
podudzia

-14,5 18,8 -17,8 -25,3 -43,6 -14,2 -42,0 -30,4 -38,4 -42,9 35,7

obwód minimalny 
podudzia

-2,2 23,3 -30,5 -22,1 -61,1 -40,4 -52,2 -51,3 -69,0 -57,2 38,9

fałd skómo-tłusz- 
czowy pod łopatką

66,1 140,6 19,7 104,6 27,0 82,2 121,1 35,9 73,0 42,3 44,9

fałd skómo-tłusz- 
czowy na ramieniu

144,9 489,6 271,2 277,4 292,7 269,5 259,3 151,0 169,6 331,4 359,5

fałd skómo-tłuszczo- 
wy na 
przedramieniu

128,6 224,1 162,2 181,7 64,0 167,6 127,9 147,9 112,7 189,5 250,0

fałd skómo-tłusz- 
czowy na brzuchu

257,7 401,6 97,6 176,2 63,6 152,4 255,1 118,4 147,3 117,9 167,6

fałd skómo-tłusz- 
czowy na podudziu

224,9 484,9 196,7 172,8 169,3 265,8 217,9 176,5 160,8 218,6 327,3

masa ciała -106,2 -91,6 -109,1 -147,6 -256,5 -121,9 -172,9 -129,2 -179,2 -175,9 -57,0

siła ścisku 
ręki prawej

-290,0 -183,0 -228,7 -244,8 -257,3 -194,5 -210,6 -217,4 -212,5 -262,3 -231,3

siła ścisku 
ręki lewej

-329,3 -227,0 -250,0 -213,0 -199,7 -204,7 -198,6 -285,9 -203,7 -239,5 -239,9
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Tabela 38. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między siatkarkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina biegi biegi
judo kajakar- koszy- piłka pływa- piłka siat- wioślar-

zapasyCecha krótkie średnie stwo kówka nożna nie ręczna kówka stwo

B-v -155,2 -145,1 -109,1 -151,5 -399,2 -139,9 -260,8 -190,3 -272,8 -288,3 -34,3

B-sst -145,8 -150,6 -86,5 -145,7 -391,0 -113,7 -219,2 -180,5 -246,5 -275,3 -21,3

B-a -105,2 -118,1 -80,8 -126,8 -337,0 -104,1 -217,8 -178,8 -245,4 -248,4 -19,3

B-da ΙΠ -19,6 -40,0 -31,2 -53,9 -337,3 -48,8 -80,6 -92,6 -130,8 -159,6 6,0

B-sy -110,0 -87,4 -66,2 -83,2 -324,9 -57,3 -156,8 -111,7 -175,5 -184,7 8,6

B-ti -60,0 -93,8 -55,8 -105,2 -194,0 -80,3 -120,0 -136,1 -165,5 -179,8 -18,6

B-vs -179,8 -121,6 -108,4 -157,6 -329,2 -126,1 -184,9 -172,4 -219,2 -207,4 -57,3

a-da III -141,8 -125,1 -97,0 -167,2 -242,0 -123,6 -224,4 -185,9 -236,8 -235,2 -38,6

sst-sy -125,8 -144,9 -85,4 -154,7 -293,9 -90,3 -133,2 -153,5 -175,2 -250,2 -81,0

dl-dl -276,4 -234,7 -230,5 -365,5 -397,5 -300,5 -310,3 -288,9 -328,3 -297,5 -193,8

a-a -198,9 -264,8 -198,5 -308,6 -374,3 -259,9 -300,2 -385,6 -312,3 -322,5 -126,7

thl-thl -213,8 -193,7 -242,8 -209,2 -274,3 -215,2 -226,2 -196,5 -222,1 -246,7 -197,7

xi-ths -92,0 -146,7 -150,9 -184,6 -132,3 -144,1 -213,4 -118,4 -131,6 -200,9 -98,2

ic-ic -3,6 -15,2 -36,3 -88,1 -99,1 -21,7 -40,4 -57,5 -93,0 -125,7 -16,7

tro-tro -26,2 -38,2 -46,3 -107,5 -182,5 -76,4 -66,5 -98,3 -119,3 -125,2 2,1

cl-cm -184,9 -234,7 -287,3 -302,7 -261,9 -221,0 -285,2 -234,9 -303 7 -286,7 -312,7

spr-spu -217,9 -264,6 -236,0 -287,6 -280,7 -198,5 -252,1 -254,1 -295,7 -257,2 -240,6

epl-epm -143,6 -137,6 -157,4 -172,8 -234,4 -126,9 -198,9 -176,7 -199,7 -181,8 -126,6

mlt-mlf -252,1 -176,2 -167,6 -161,0 -283,4 -170,3 -286,6 -239,1 -252,1 -258,7 -235,0

pte-ap -150,0 -225,8 -164,8 -183,8 -260,1 -180,6 -267,6 -294,4 -228,6 -265,9 -103,2
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Tabela 39. Wartości wskaźników Mollisona dla cech bezwzględnych między siatkarkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina
Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka 
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

obwód obręczy 
barkowej

-327,4 -252,7 -267,5 -330,8 -404,2 -287,6 -342,3 -264,9 -327,5 -318,9 -191,7

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

-267,3 -185,1 -240,8 -392,5 -399,1 -238,1 -357,3 -256,1 -275,4 -296,4 -212,4

obwód klatki pier
siowej - wdech

-252,7 -213,6 -242,3 -385,8 -425,7 -246,7 -339,4 -256,5 -273,3 -301,1 -217,1

obwód klatki pier
siowej - wydech

-282,2 -173,1 -239,0 -386,3 -367,4 -235,3 -337,1 -262,7 -270,3 -289,7 -188,9

obwód pasa -210,6 -191,0 -164,0 -283,0 -266,4 -243,7 -282,1 -186,1 -240,5 -231,9 -145,8

obwód maksymalny 
ramienia

-189,1 -115,8 -203,3 -291,1 -255,7 -188,6 -264,1 -191,4 -215,6 -233,2 -200,3

obwód maksymalny 
przedramienia

-275,9 -165,7 -233,9 -304,2 -402,7 -228,5 -332,4 -248,1 -309,2 -317,6 -192,7

obwód minimalny 
przedramienia

-154,8 -125,2 -171,8 -224,5 -271,6 -179,5 -220,6 -226,4 -235,8 -263,5 -174,8

obwód bioder -69,7 -41,4 -88,6 -86,2 -161,6 -84,0 -89,4 -93,2 -125,0 -137,8 -53,1

obwód maksymalny 
uda

-30,9 28,9 -69,1 -35,4 -97,5 -58,8 -34,9 -62,3 -55,2 -64,4 -8,0

obwód maksymalny 
podudzia

-81,9 -83,0 -84,4 -107,2 -142,7 -98,5 -137,8 -98,9 -117,1 -149,7 -35,0

obwód minimalny 
podudzia

-81,7 -51,6 -88,8 -81,9 -135,3 -123,9 -161,3 -99,5 -136,9 -136,8 -18,2

fałd skómo-tłusz- 
czowy pod łopatką

80,0 164,2 32,9 126,3 40,3 102,9 148,0 50,0 91,8 58,5 59,3

fałd skómo-tłusz- 
czowy na ramieniu

141,6 480,9 265,7 272,1 286,5 263,8 254,1 147,4 165,8 324,7 352,5

fałd skómo-tłuszczo- 
wy na 
przedramieniu

134,8 234,8 171,3 195,2 70,2 177,4 136,2 156,0 120,0 201,3 264,5

fałd skórno-tłusz- 
czowy na brzuchu

253,0 394,6 94,5 171,7 61,4 148,5 249,7 115,1 143,8 114,2 163,6

fałd skómo-tłusz- 
czowy na podudziu

216,8 467,7 187,5 164,2 159,5 253,6 208,0 167,7 152,8 208,2 315,1

masa ciała -178,0 -160,1 -140,1 -197,8 -317,1 -186,1 -237,6 -170,6 -234,5 -222,8 -90,2

siła ścisku 
ręki prawej

-324,8 -207,3 -255,2 -273,4 -292,4 -225,0 -238,6 -244,0 -240,3 -286,6 -262,4

siła ścisku 
ręki lewej

-349,1 -243,9 -264,6 -226,6 -215,8 -221,8 -213,0 -305,3 -218,7 -252,3 -256,9
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Tabela 40. Wartości wskaźników Mollisona dla cech ilorazowych między biegaczkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Wskaźnik

biegi
krótkie

biegi
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka

nożna

pływa

nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

Rohrera -23,2 -35,0 -107,9 -74,9 25,7 -69,5 -29,4 -34,2 -4,7 10,7 -118,5

obwód klatki 
piersiowej/(B-v) -176,9 -145,0 -236,5 -261,2 -107,3 -175,6 -243,7 -144,5 -128,6 -143,7 -291,3

obwód uda/ (B-v) 36,7 86,8 -24,5 44,4 100,2 5,4 107,0 16,9 64,0 96,0 -4,0

(a-da ΙΠ)/ (B-v) -34,4 -49,8 -38,1 -102,3 -70,0 -36,0 -68,0 -50,0 -65,4 -35,6 -48,5

(B-sy)/(B-v) 58,6 40,0 43,1 36,0 -22,2 29,2 10,6 31,5 -3,3 19,6 72,0

(a-da ΙΠ)/ (B-sy) -61,2 -55,6 -61,6 -98,6 -53,9 -47,3 -57,6 -59,0 -45,6 -47,8 -113,5

(sst-sy)/ (B-v) 18,2 -27,9 10,1 -31,1 22,0 5,4 10,3 -8,0 22,3 -8,0 -19,1

(B-vs)/(B-v) 7,2 40,8 26,4 67,6 97,2 27,0 40,4 23,9 98,2 83,0 -20,7

(a-a)/ (B-v) -122,2 -163,2 -146,5 -182,6 -89,5 -147,5 -135,0 -178,8 -121,4 -104,7 -155,2

(a-a)/ (sst-sy) -111,6 -80,2 -111,3 -90,7 -80,2 -80,5 -93,6 -99,2 -105,9 -84,0 -118,8

(ic-ic)/ (a-a) 180,4 232,1 213,5 379,0 183,6 196,4 218,9 238,4 222,5 193,5 164,0

(xi-ths)/ (thl-thl) 75,5 21,3 81,8 23,8 23,8 26,9 20,7 53,8 58,5 26,4 56,9

obwód klatki piersio
wej/ obwód bioder -249,0 -244,4 -305,4 -489,4 -189,5 -259,6 -313,3 -260,1 -276,6 -296,8 -277,4

ruchomości 
klatki piersiowej 19,4 -29,9 -22,2 -9,8 -5,0 55,2 -10,0 57,8 30,9 -36,9 -41,6

powierzchnia 
ciała

-253,5 -239,1 -170,9 -239,7 -481,3 -245,3 -347,4 -256,2 -338,9 -317,0 -108,9
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Tabela 41. Wartości wskaźników Mollisona dla cech ilorazowych między koszykarkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Wskaźnik

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

Rohrera 23,7 11,5 -78,8 -36,1 67,5 -27,1 16,8 -8,8 36,4 55,0 -87,7

obwód klatki pier
siowej/ (B-v) -152,4 -122,9 -215,8 -237,9 -84,6 -153,0 -220,3 -125,3 -105,2 -119,5 -271,7

obwód uda/(B-v) 133,8 187,2 56,9 134,8 207,6 110,2 243,2 91,1 153,0 198,9 83,6

(a-da ΠΙ)/(Β-ν) -38,1 -53,5 -42,1 -106,7 -74,2 -40,9 -72,0 -54,8 -70,3 -40,0 -54,9

(B-sy)/(B-v) 93,3 80,6 71,2 63,7 8,1 48,0 34,3 54,7 21,2 45,5 104,0

(a-da IH)/(B-sy) -82,1 -73,9 -83,2 -118,5 -79,1 -65,6 -75,8 -79,3 -66,9 -72,2 -150,1

(sst-sy)/ (B-v) -21,0 -54,6 -18,5 -55,1 -20,0 -17,1 -15,5 -33,8 -5,3 -41,5 -75,4

(B-vs)/ (B-v) -48,6 -19,2 -27,1 -1,2 53,2 -22,1 -4,3 -11,7 39,4 14,0 -67,4

(a-a)/ (B-v) -123,2 -164,6 -147,6 -183,9 -90,7 -148,8 -136,1 -180,2 -122,7 -105,9 -156,3

(a-a)/ (sst-sy) -92,2 -57,5 -94,3 -71,5 -59,4 -66,1 -78,3 -80,7 -85,6 -58,8 -98,0

(ic-ic)/ (a-a) 182,3 234,8 215,9 383,3 185,9 198,7 221,0 240,9 225,0 196,0 166,3

(xi-ths)/ (thl-thl) 65,5 11,3 68,5 15,4 16,6 17,6 11,5 45,0 49,1 14,2 48,4

obwód klatki pier
siowej/ obwód 
bioder

-285,1 -280,9 -344,7 -539,8 -220,6 -301,1 -343,8 -300,0 -321,3 -341,7 -307,3

ruchomości 
klatki piersiowej 1,9 -43,0 -39,0 -26,7 -21,9 32,2 -24,8 37,5 12,8 -54,1 -55,7

powierzchnia 
ciała -110,1 -94,8 -98,2 -136,3 -337,6 -111,3 -200,6 -153,7 -214,6 -212,5 -33,2
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Tabela 42. Wartości wskaźników Mollisona dla cech ilorazowych między pływaczkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Wskaźnik

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka 

nożna

pływa

nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

Rohrera 11,8 -0,3 -86,2 -45,9 56,9 -37,9 5,1 -15,2 25,9 43,7 -95,5

obwód klatki pier
siowej/ (B-v) -88,1 -64,7 -161,2 -176,4 -24,9 -93,3 -158,7 -74,7 -43,8 -55,9 -220,0

obwód uda/(B-v) 75,4 126,9 8,0 80,4 143,0 47,2 161,4 46,5 99,5 137,0 31,0

(a-da III) / (B-v) -7,0 -22,3 -8,5 -69,7 -39,2 0,2 -37,8 -14,7 -29,4 -3,0 -1,4

(B-sy)/(B-v) 21,9 -3,0 13,4 6,7 -54,3 9,2 -14,4 7,0 -29,2 -7,8 38,1

(a-da III)/(B-sy) -16,6 -16,7 -15,6 -56,3 -0,3 -8,5 -19,0 -15,9 -0,2 4,2 -36,0

(sst-sy)/(B-v) -18,6 -52,9 -16,7 -53,6 -17,4 -15,7 -13,9 -32,2 -3,6 -39,4 -71,8

(B-vs)/(B-v) 20,9 55,5 39,6 84,5 108,0 39,1 51,4 32,7 112,7 99,9 -9,2

(a-a)/ (B-v) -71,3 -89,0 -93,5 -118,5 -30,3 -84,1 -81,3 -110,0 -58,5 -43,2 -100,4

(a-a)/(sst-sy) -46,9 -4,3 -54,4 -26,3 -10,4 -32,2 -42,4 -37,5 -38,1 0,2 -49,1

(ic-ic)/(a-a) 167,5 213,2 196,9 348,7 167,6 180,3 204,1 220,8 204,4 175,5 147,7

(xi-ths)/ (thl-thl) 78,3 24,0 85,4 26,0 25,7 29,4 23,2 56,2 61,1 29,8 59,2

obwód klatki pier
siowej/ obwód 
bioder

-213,9 -208,9 -267,1 -440,2 -159,1 -219,2 -283,7 -221,3 -233,2 -253,0 -248,3

ruchomości 
klatki piersiowej -13,3 -54,5 -53,7 -41,4 -36,8 12,1 -37,7 19,7 -3,1 -69,2 -68,0

powierzchnia 
ciała

-236,6 -222,1 -162,3 -227,5 -464,3 -229,5 -330,1 -244,1 -324,3 -304,6 -100,0

125



Tabela 43. Wartości wskaźników Mollisona dla cech ilorazowych między pilkarkami ręcznymi 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Wskaźnik

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka 

nożna

pływa
nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

Rohrera 57,6 45,1 -57,8 -8,0 97,7 3,5 50,2 9,6 66,1 87,1 -65,5

obwód klatki pier
siowej/ (B-v) -133,2 -105,5 -199,5 -219,5 -66,7 -135,1 -201,8 -110,2 -86,8 -100,5 -256,2

obwód uda/(B-v) 151,0 205,0 71,3 150,8 226,6 128,8 267,3 104,3 168,8 217,1 99,1

(a-da ΠΙ)/ (B-v) -11,2 -26,5 -13,0 -74,7 -43,9 -5,4 -42,4 -20,1 -34,9 -8,0 -8,6

(B-sy)/(B-v) 11,8 -14,8 5,2 -1,4 -63,1 3,7 -21,3 0,3 -36,3 -15,3 28,7

(a-da HI)/(B-sy) -15,7 -15,9 -14,7 -55,4 0,8 -7,7 -18,2 -15,0 0,8 5,2 -34,4

(sst-sy)/ (B-v) 32,0 -18,6 20,1 -22,7 36,7 13,3 19,3 1,0 32,0 3,7 0,6

(B-vs)/(B-v) 20,0 54,5 38,7 83,4 107,3 38,3 50,7 32,1 111,7 98,8 -9,9

(a-a)/ (B-v) -103,5 -136,0 -127,1 -159,1 -67,8 -124,3 -115,3 -153,6 -98,4 -82,2 -135,1

(a-a)/ (sst-sy) -107,4 -75,3 -107,7 -86,6 -75,8 -77,5 -90,4 -95,3 -101,6 -78,6 -114,3

(ic-ic)/(a-a) 194,2 252,3 231,2 411,3 200,7 213,5 234,6 257,0 241,8 212,6 181,3

(xi-ths)/(thl-thl) 82,0 27,7 90,3 29,1 28,4 32,9 26,6 59,5 64,6 34,3 62,3

obwód klatki pier
siowej/ obwód 
bioder

-293,6 -289,5 -354,1 -551,8 -228,0 -311,0 -351,1 -309,5 -331,9 -352,4 -314,4

ruchomości 
klatki piersiowej 6,8 -39,4 -34,4 -22,0 -17,3 38,5 -20,7 43,1 17,8 -49,4 -51,8

powierzchnia 
ciała -137,7 -122,6 -112,2 -156,2 -365,3 -137,0 -228,8 -173,4 -238,5 -232,6 -47,8
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Tabela 44. Wartości wskaźników Mollisona dla cech ilorazowych między siatkarkami 
a wszystkimi zespołami męskimi

Dyscyplina

Wskaźnik

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo kajakar

stwo
koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

Rohrera -17,4 -29,3 -104,3 -70,1 30,9 -64,3 -23,7 -31,0 0,4 16,1 -114,7

obwód klatki 
piersiowej/(B-v)

-159,3 -129,0 -221,6 -244,4 -90,9 -159,3 -226,8 -130,7 -111,8 -126,3 -277,2

obwód uda/(B-v) 58,7 109,6 -6,1 64,9 124,6 29,2 137,9 33,8 84,2 119,3 15,9

(a-da IH)/ (B-v) -23,4 -38,7 -26,1 -89,2 -57,6 -21,4 -55,8 -35,8 -50,9 -22,4 -29,5

(B-sy)/(B-v) 96,7 84,5 73,9 66,3 π,ο 49,8 36,5 56,9 23,6 47,9 107,1

(a-da ffl)/(B-sy) -68,7 -62,2 -69,4 -105,7 -63,0 -53,9 -64,2 -66,3 -53,3 -56,6 -126,7

(sst-sy)/(B-v) -36,9 -65,4 -30,0 -64,7 -37,0 -26,3 -26,0 -44,3 -16,5 -55,0 -98,1

(B-vs)/(B-v) -11,0 21,2 8,9 45,1 82,8 n,o 25,8 12,3 79,0 60,4 -35,9

(a-a)/ (B-v) -125,8 -168,4 -150,3 -187,2 -93,7 -152,0 -138,8 -183,7 -125,9 -109,1 -159,1

(a-a)/ (sst-sy) -84,7 -48,6 -87,7 -63,9 -51,2 -60,4 -72,3 -73,5 -77,7 -49,0 -89,8

(ic-ic)/ (a-a) 167,8 213,6 197,3 349,4 167,9 180,7 204,4 221,2 204,8 176,0 148,1

(xi-ths)/(thl-thl) 59,3 5,1 60,4 10,3 12,2 11,9 5,8 39,5 43,3 6,6 43,1

obwód klatki 
piersiowej/obwód 
bioder

-233,6 -228,8 -288,6 -467,7 -176,1 -241,9 -300,3 -243,1 -257,5 -277,6 -264,6

ruchomości 
klatki piersiowej

16,3 -32,2 -25,2 -12,9 -8,0 51,1 -12,6 54,2 27,6 -40,0 -44,1

powierzchnia 
ciała

-185,0 -170,1 -136,2 -190,3 -412,7 -181,3 -277,3 -207,2 -279,5 -267,0 -72,7
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Tabela 45. Macierz odległości Mahalanobisa dla cech bezwzględnych u mężczyzn

Dyscyplina 
sportowa

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka 
ręczna

siatków
ka

wioślar
stwo

biegi średnie 9,10

judo 8,80 9,50

kajakarstwo 31,81 36,46 10,59

koszykówka 40,95 71,50 10,15 21,98

piłka nożna 8,94 6,57 7,83 10,65 11,90

pływanie 9,14 8,79 10,10 15,36 14,42 10,39

piłka ręczna 10,41 9,22 6,47 16,29 8,09 4,25 8,58

siatkówka 10,93 8,72 6,99 11,71 3,83 4,68 5,89 2,03

wioślarstwo 42,21 58,07 12,64 40,34 37,58 15,70 15,31 17,81 9,12

zapasy 19,41 54,74 7,59 16,31 103,08 24,35 24,06 26,19 22,97 255,47

Tabela 46. Macierz odległości Mahalanobisa dla cech ilorazowych u mężczyzn

Dyscyplina 
sportowa

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo kajakar
sko

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siatków
ka

wioślar
stwo

biegi średnie 3,22

judo 2,37 3,26

kajakarstwo 5,64 4,16 2,68

koszykówka 12,94 14,80 5,09 7,20

piłka nożna 1,33 2,47 2,73 5,41 6,52

pływanie 3,35 2,97 2,83 1,13 5,22 4,10

piłka ręczna 1,95 3,48 2,09 4,97 2,49 1,71 2,84

siatkówka 3,40 3,52 3,16 3,99 1,59 2,64 3,17 0,52

wioślarstwo 6,98 4,58 4,13 5,72 1,90 4,56 3,80 2,28 2,26

zapasy 6,65 7,29 3,88 3,49 24,30 8,45 6,02 9,73 11,54 12,24

Tabela 47. Macierz odległości Mahalanobisa dla cech bezwzględnych u kobiet

Dyscyplina sportowa biegi średnie koszykówka pływanie piłka ręczna

koszykówka 10,09

pływanie 31,88 13,40

piłka ręczna 10,07 3,92 14,67

siatkówka 7,75 6,79 7,75 10,92

Tabela 48. Macierz odległości Mahalanobisa dla cech ilorazowych u kobiet

Dyscyplina sportowa biegi średnie koszykówka pływanie piłka ręczna

koszykówka 5,31

pływanie 2,96 4,31

piłka ręczna 4,62 1,26 2,46

siatkówka 1,25 2,29 2,90 2,50
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Tabela 49. Macierz odległości Mahalanobisa dla dyscyplin męskich i żeńskich - cechy bezwzględne

Kobiety
Mężczyźni

biegi średnie koszykówka pływanie piłka ręczna siatkówka

biegi krótkie 94,42 121,05 178,79 69,02 107,89

biegi średnie 133,88 90,95 145,70 94,11 78,61

judo 102,31 77,14 57,62 51,71 49,41

kajakarstwo 227,98 195,37 238,80 107,91 125,46

koszykówka 609,10 202,72 349,95 146,07 176,72

piłka nożna 53,25 46,46 44,51 50,74 39,42

pływanie 83,35 82,07 74,87 80,70 78,79

piłka ręczna 105,52 76,07 116,65 78,54 69,55

siatkówka 78,51 66,54 87,01 65,97 71,11

wioślarstwo 190,29 120,94 191,82 167,90 77,73

zapasy 498,27 180,85 215,90 290,99 170,38

Tabela 50. Macierz odległości Mahalanobisa dla dyscyplin męskich i żeńskich - cechy ilorazowe

Kobiety
Mężczyźni

biegi średnie koszykówka pływanie piłka ręczna siatkówka

biegi krótkie 21,65 21,35 17,78 16,16 14,28

biegi średnie 46,89 34,51 41,55 24,70 20,62

judo 34,83 32,78 25,10 30,81 21,20

kajakarstwo 59,79 55,89 45,54 37,38 32,38

koszykówka 88,69 50,56 78,70 36,91 46,60

piłka nożna 22,30 22,25 18,02 17,64 13,78

pływanie 38,34 32,46 32,99 27,46 25,33

piłka ręczna 53,47 43,32 38,73 30,49 29,59

siatkówka 40,25 33,56 36,12 27,82 24,67

wioślarstwo 48,95 37,52 35,17 32,92 26,73

zapasy 48,04 42,79 31,10 29,60 26,85
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Tabela 51. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wysokością ciała 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina
Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo
koszy
kówka

piłka

nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar

stwo
zapasy

dl-dl 0,53 0,64 0,69 0,35 0,04 0,42 0,19 0,39 0,32 0,39 0,74

a-a 0,48 0,54 0,63 0,56 0,20 0,43 0,23 0,51 0,47 0,47 0,75

thl-thl 0,42 0,53 0,50 0,46 0,23 0,35 0,10 0,17 0,23 0,54 0,65

xi-ths 0,10 0,18 0,51 0,02 0,05 0,26 0,32 0,36 0,21 0,39 0,52

ic-ic 0,14 0,72 0,62 0,46 0,64 0,50 0,35 0,43 0,55 0,72 0,84

tro-tro 0,68 0,56 0,75 0,74 0,43 0,62 0,47 0,53 0,56 0,69 0,77

cl-cm 0,15 0,51 0,51 0,39 0,27 0,31 0,34 0,32 0,23 0,76 0,58

spr-spu 0,35 0,30 0,57 0,65 0,27 0,44 0,25 0,51 0,38 0,69 0,44

epl-epm 0,68 0,59 0,66 0,58 0,22 0,47 0,44 0,31 0,29 0,64 0,55

mlt-mlf 0,45 0,49 0,61 0,54 0,51 0,42 0,42 0,32 0,46 0,68 0,57

obwód obręczy 
barkowej

0,39 0,56 0,63 0,55 0,01 0,41 0,32 0,28 0,37 0,35 0,76

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

0,33 0,49 0,63 0,40 -0,17 0,38 0,33 0,29 0,37 0,48 0,71

obwód pasa 0,23 0,51 0,55 0,19 -0,03 0,25 0,35 0,18 0,31 0,48 0,75

obwód maksy
malny ramienia

-0,05 0,24 0,35 0,29 0,09 0,09 0,26 0,18 0,05 0,54 0,40

obwód maksymal
ny przedramienia

0,13 0,22 0,52 0,54 -0,13 0,29 0,34 0,17 0,23 0,58 0,60

obwód bioder 0,38 0,51 0,64 0,57 0,30 0,45 0,39 0,37 0,49 0,56 0,58

obwód maksy
malny podudzia

0,29 0,13 0,33 0,57 0,34 0,39 0,34 0,30 0,22 0,45 0,41

masa ciała 0,64 0,62 0,75 0,72 0,44 0,64 0,59 0,47 0,60 0,72 0,78
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Tabela 52. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy długością kończyny górnej 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo

kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka 

nożna
pływa

nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

dl-dl 0,48 0,71 0,62 0,56 0,17 0,35 0,35 0,23 0,30 0,38 0,69

a-a 0,41 0,55 0,64 0,66 0,30 0,34 0,44 0,38 0,46 0,42 0,80

thl-thl 0,54 0,26 0,37 0,60 0,38 0,20 o,n 0,09 0,22 0,38 0,53

xi-ths 0,06 0,20 0,42 0,19 0,06 0,34 0,27 0,08 0,12 0,27 0,41

tc-ic -0,02 0,40 0,56 0,47 0,50 0,30 0,19 0,20 0,58 0,59 0,75

tro-tro 0,34 0,50 0,68 0,70 0,31 0,38 0,37 0,31 0,60 0,45 0,64

cl-cm 0,09 0,62 0,39 0,39 0,32 0,27 0,26 0,30 0,46 0,59 0,45

spr-spu 0,28 0,37 0,47 0,66 0,26 0,46 0,36 0,33 0,47 0,48 0,29

epl-epm 0,37 0,61 0,54 0,62 0,20 0,32 0,49 0,25 0,46 0,35 0,38

mlt-mlf 0,32 0,53 0,56 0,46 0,38 0,47 0,49 0,21 0,37 0,47 0,37

obwód obręczy 
barkowej

0,39 0,49 0,53 0,64 0,10 0,33 0,49 0,13 0,30 0,26 0,66

obwód klatki pier
siowej w 
spoczynku

0,39 0,32 0,52 0,54 -0,02 0,28 0,26 0,05 0,36 0,36 0,61

obwód pasa 0,28 0,42 0,48 0,42 -0,08 0,15 0,41 0,05 0,30 0,50 0,62

obwód maksy
malny ramienia

-0,12 0,40 0,27 0,49 0,34 0,00 0,18 -0,10 0,03 0,31 0,22

obwód maksymal
ny przedramienia

0,10 0,39 0,38 0,53 0,38 0,24 0,36 -0,07 0,25 0,47 0,44

obwód bioder 0,05 0,35 0,52 0,59 0,34 0,27 0,34 0,13 0,42 0,43 0,40

obwód maksy
malny podudzia 0,22 0,35 0,35 0,60 0,22 0,30 0,36 0,04 0,20 0,21 0,25

masa ciała 0,33 0,64 0,63 0,70 0,33 0,43 0,55 0,17 0,44 0,54 0,65
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Tabela 53. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy długością kończyny dolnej 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka 

nożna

pływa

nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar

stwo
zapasy

dl-dl 0,47 0,42 0,55 0,28 0,15 0,30 0,05 0,44 0,25 0,19 0,68

a-a 0,28 0,38 0,52 0,49 0,26 0,33 0,09 0,55 0,35 0,23 0,71

thl-thl 0,50 0,44 0,38 0,37 0,42 0,32 0,00 0,22 0,19 0,35 0,61

xi-ths 0,14 0,21 0,42 0,02 0,07 0,16 0,20 0,22 0,22 0,34 0,53

ic-ic 0,23 0,74 0,54 0,34 0,46 0,47 0,10 0,34 0,55 0,62 0,78

tro-tro 0,67 0,59 0,64 0,64 0,31 0,50 0,12 0,39 0,40 0,59 0,76

cl-cm -0,02 0,29 0,47 0,35 0,12 0,14 0,04 0,27 0,27 0,63 0,52

spr-spu 0,11 0,49 0,57 0,58 0,13 0,17 0,07 0,37 0,39 0,61 0,43

epl-epm 0,52 0,50 0,54 0,57 0,08 0,46 0,23 0,20 0,20 0,42 0,55

mlt-mlf 0,31 0,46 0,55 0,46 0,36 0,23 0,09 0,15 0,37 0,64 0,56

obwód obręczy 
barkowej

0,34 0,39 0,48 0,43 0,16 0,36 0,14 0,29 0,34 0,16 0,71

obwód klatki pier
siowej w 
spoczynku

0,32 0,31 0,51 0,32 0,04 0,34 0,16 0,30 0,39 0,37 0,70

obwód pasa 0,27 0,37 0,44 0,06 0,03 0,29 0,10 0,20 0,33 0,41 0,72

obwód maksy
malny ramienia

-0,08 0,04 0,26 0,16 -0,04 0,02 0,05 0,19 0,13 0,34 0,31

obwód maksymal
ny przedramienia o,u 0,07 0,44 0,41 -0,31 0,22 0,12 0,17 0,19 0,44 0,56

obwód bioder 0,45 0,44 0,55 0,48 0,01 0,33 0,08 0,30 0,41 0,42 0,55

obwód maksy
malny podudzia

0,25 0,02 0,20 0,45 0,13 0,12 0,10 0,32 0,21 0,27 0,36

masa ciała 0,58 0,48 0,60 0,62 0,25 0,47 0,29 0,41 0,54 0,52 0,76
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Tabela 54. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy szerokością barków 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka

nożna

pływa
nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo
zapasy

dl-dl 0,70 0,67 0,83 0,86 0,43 0,87 0,80 0,89 0,81 0,80 0,86

thl-thl 0,43 0,35 0,49 0,78 0,68 0,36 0,33 0,68 0,58 0,49 0,53

xi-ths -0,01 -0,07 0,40 0,00 0,37 0,35 0,18 0,41 0,39 0,26 0,42

lc-ic 0,04 0,50 0,59 0,77 0,61 0,37 0,13 0,47 0,40 0,46 0,79

tro-tro 0,40 0,23 0,61 0,60 0,63 0,44 0,22 0,53 0,31 0,42 0,64

cl-cm 0,18 0,26 0,27 0,26 0,49 0,21 0,37 0,28 0,36 0,37 0,58

spr-spu 0,54 0,19 0,33 0,69 0,53 0,32 0,28 0,22 0,39 0,25 0,45

epl-epm 0,47 0,15 0,40 0,54 0,47 0,38 0,09 0,27 0,40 0,31 0,35

mlt-mlf 0,37 0,27 0,44 0,29 0,48 0,24 0,28 0,20 0,51 0,41 0,33

obwód obręczy 
barkowej

0,57 0,53 0,67 0,82 0,85 0,76 0,70 0,79 0,75 0,75 0,75

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

0,55 0,41 0,52 0,54 0,66 0,59 0,47 0,64 0,61 0,52 0,61

obwód pasa 0,21 0,30 0,44 0,55 0,53 0,41 0,21 0,63 0,45 0,54 0,60

obwód maksy
malny ramienia 0,22 0,22 0,34 0,43 0,48 0,31 0,37 0,54 0,32 0,40 0,44

obwód maksymal
ny przedramienia 0,25 0,14 0,39 0,52 0,49 0,36 0,36 0,43 0,42 0,58 0,59

obwód bioder 0,28 0,26 0,34 0,59 0,52 0,50 0,28 0,58 0,53 0,55 0,42

obwód maksy
malny podudzia

0,41 0,18 0,30 0,61 0,48 0,37 0,21 0,59 0,28 0,45 0,38

masa ciała 0,56 0,21 0,56 0,67 0,72 0,56 0,37 0,68 0,59 0,54 0,64
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Tabela 55. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy szerokością klatki piersiowej 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

134

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar

stwo
zapasy

dl-dl 0,70 0,67 0,72 0,78 0,75 0,54 0,62 0,80 0,68 0,68 0,80

xi-ths 0,09 0,21 0,63 0,05 0,19 0,21 0,22 0,40 0,32 0,57 0,45

ic-ic 0,16 0,48 0,57 0,72 0,40 0,40 0,40 0,53 0,48 0,55 0,70

tro-tro 0,44 0,35 0,55 0,46 0,46 0,41 0,24 0,51 0,22 0,48 0,68

cl-cm 0,06 0,34 0,44 0,08 0,34 0,07 0,28 0,25 0,13 0,64 0,53

spr-spu 0,02 o,n 0,42 0,38 0,29 0,15 0,16 0,04 0,33 0,45 0,42

epl-epm 0,42 0,27 0,57 0,58 0,62 0,44 0,28 0,44 0,33 0,64 0,68

mlt-mlf 0,35 0,22 0,49 0,18 0,49 -0,19 0,24 0,12 0,45 0,54 0,66

obwód obręczy 
barkowej

0,69 0,73 0,77 0,81 0,71 0,49 0,60 0,74 0,65 0,75 0,80

obwód klatki pier
siowej w spoczynku

0,59 0,55 0,75 0,78 0,54 0,57 0,58 0,68 0,48 0,52 0,85

obwód pasa 0,54 0,62 0,76 0,74 0,57 0,55 0,52 0,77 0,50 0,72 0,79

obwód maksy
malny ramienia

0,14 0,29 0,67 0,46 0,31 0,23 0,54 0,47 0,18 0,73 0,51

obwód maksymal
ny przedramienia

0,28 0,25 0,71 0,52 0,27 0,18 0,31 0,39 0,24 0,80 0,64

obwód bioder 0,42 0,38 0,70 0,67 0,36 0,52 0,36 0,70 0,42 0,58 0,79

obwód maksy
malny podudzia

0,20 0,17 0,31 0,66 0,59 0,21 0,14 0,51 0,38 0,71 0,44

masa ciała 0,53 0,47 0,75 0,71 0,66 0,51 0,42 0,68 0,49 0,75 0,64



Tabela 56. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy szerokością bioder 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo kajakar

stwo
koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

dl-dl 0,09 0,50 0,60 0,69 0,43 0,36 0,20 0,45 0,37 0,30 0,85

xi-ths 0,21 0,07 0,50 -0,02 0,06 0,15 0,16 0,35 0,05 0,18 0,74

tro-tro 0,50 0,68 0,74 0,65 0,78 0,73 0,51 0,67 0,68 0,78 0,90

cl-cm o,n 0,45 0,50 0,30 0,51 0,18 0,37 0,39 0,31 0,64 0,55

spr-spu 0,16 0,31 0,51 0,50 0,61 0,17 0,32 0,30 0,50 0,42 0,55

epl-epm 0,22 0,49 0,56 0,63 0,51 0,43 0,31 0,44 0,49 0,60 0,62

mlt-mlf 0,24 0,35 0,69 0,46 0,72 0,20 0,52 0,25 0,35 0,50 0,61

obwód obręczy 
barkowej

0,07 0,42 0,57 0,61 0,42 0,38 0,25 0,47 0,41 0,33 0,86

obwód klatki 
piersiowej 
w spoczynku

0,10 0,13 0,62 0,49 0,12 0,38 0,26 0,42 0,34 0,50 0,80

obwód pasa 0,26 0,35 0,67 0,55 0,45 0,52 0,43 0,54 0,39 0,47 0,89

obwód maksy
malny ramienia 0,09 -0,07 0,45 0,20 0,49 0,18 0,35 0,45 0,01 0,40 0,68

obwód maksymal
ny przedramienia 0,19 -0,08 0,46 0,24 0,24 0,08 o,n 0,40 0,18 0,42 0,77

obwód bioder 0,35 0,37 0,65 0,66 0,72 0,54 0,50 0,67 0,4'z 0,59 0,79

obwód maksy
malny podudzia 0,33 0,03 0,29 0,61 0,54 0,28 0,30 0,48 0,18 0,36 0,53

masa ciała 0,25 0,44 0,75 0,61 0,71 0,46 0,35 0,64 0,48 0,51 0,86
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Tabela 57. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy szerokością nasady dalszej kości 
ramiennej a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka

nożna

pływa
nie

piłka

ręczna
siat

kówka
wioślar

stwo zapasy

dl-dl 0,25 0,64 0,48 0,16 0,31 0,19 0,44 0,25 0,37 0,47 0,58

xi-ths -0,07 0,36 0,47 0,09 0,05 0,33 0,15 0,22 0,13 0,63 0,43

tro-tro 0,12 0,56 0,59 0,45 0,55 0,36 0,50 0,45 0,26 0,63 0,59

spr-spu 0,33 0,04 0,60 0,60 0,80 0,66 0,59 0,56 0,50 0,75 0,75

epl-epm 0,42 0,72 0,69 0,50 0,56 0,37 0,46 0,51 0,42 0,81 0,69

mlt-mlf -0,10 0,68 0,61 0,71 0,53 0,46 0,54 0,39 0,32 0,74 0,66

obwód obręczy 
barkowej 0,12 0,56 0,52 0,24 0,46 0,31 0,43 0,36 0,35 0,49 0,62

obwód klatki 
piersiowej 
w spoczynku

-0,03 0,41 0,58 0,17 0,29 0,22 0,40 0,36 0,41 0,60 0,60

obwód pasa 0,06 0,51 0,50 0,15 0,45 0,21 0,24 0,26 0,32 0,59 0,54

obwód maksy
malny ramienia 0,22 0,48 0,43 0,18 0,56 0,34 0,51 0,45 0,18 0,58 0,52

obwód maksymal
ny przedramienia 0,32 0,55 0,62 0,29 0,51 0,46 0,52 0,49 0,40 0,67 0,68

obwód bioder 0,04 0,52 0,58 0,36 0,59 0,29 0,43 0,50 0,32 0,61 0,54

obwód maksy
malny podudzia 0,06 0,47 0,31 0,41 0,61 0,32 0,24 0,45 0,17 0,52 0,58

masa ciała 0,12 0,72 0,63 0,37 0,56 0,40 0,42 0,44 0,36 0,78 0,64
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Tabela 58. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy obwodem obręczy barkowej 
a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie judo

kajakar
stwo

koszy
kówka

piłka 
nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar
stwo zapasy

dl-dl 0,88 0,91 0,89 0,83 0,83 0,88 0,84 0,89 0,90 0,91 0,93

xi-ths 0,25 0,48 0,77 0,14 0,37 0,50 0,42 0,59 0,60 0,47 0,69

tro-tro 0,42 0,48 0,61 0,51 0,64 0,44 0,38 0,54 0,31 0,48 0,86

spr-spu 0,29 0,11 0,47 0,55 0,47 0,36 0,27 0,21 0,37 0,43 0,52

epl-epm 0,43 0,47 0,69 0,53 0,51 0,35 0,35 0,38 0,42 0,49 0,73

mlt-mlf 0,44 0,39 0,55 0,27 0,45 0,17 0,43 0,19 0,41 0,54 0,53

obwód klatki pier
siowej w 
spoczynku

0,86 0,81 0,89 0,79 0,84 0,86 0,73 0,89 0,85 0,79 0,92

obwód pasa 0,64 0,80 0,82 0,73 0,75 0,72 0,63 0,84 0,74 0,79 0,87

obwód maksymal
ny ramie ma

0,56 0,70 0,82 0,67 0,62 0,63 0,79 0,83 0,63 0,65 0,76

obwód maksymal
ny przedramienia

0,49 0,72 0,87 0,73 0,59 0,60 0,65 0,69 0,68 0,84 0,86

obwód bioder 0,53 0,74 0,73 0,77 0,61 0,65 0,60 0,77 0, 6 0,73 0,79

obwód maksymal
ny podudzia

0,35 0,54 0,48 0,78 0,52 0,49 0,48 0,65 0,56 0,76 0,62

masa ciała 0,73 0,75 0,89 0,84 0,76 0,79 0,76 0,84 0,82 0,75 0,90
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Tabela 59. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy masą ciała a wybranymi 
cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach męskich

Dyscyplina

Cecha

biegi 
krótkie

biegi 
średnie

judo
kajakar

stwo

koszy
kówka

piłka 

nożna

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

wioślar

stwo
zapasy

dl-dl 0,75 0,71 0,79 0,69 0,65 0,70 0,54 0,77 0,68 0,66 0,82

xi-ths 0,28 0,51 0,80 0,24 0,40 0,49 0,51 0,68 0,56 0,65 0,76

tro-tro 0,71 0,65 0,75 0,60 0,79 0,64 0,61 0,71 0,47 0,61 0,88

spr-spu 0,43 0,20 0,55 0,52 0,57 0,48 0,40 0,36 0,34 0,79 0,60

epl-epm 0,68 0,73 0,79 0,65 0,66 0,52 0,59 0,47 0,41 0,67 0,83

mlt-mlf 0,55 0,51 0,69 0,48 0,73 0,34 0,66 0,39 0,46 0,77 0,74

obwód klatki pier
siowej w spoczynku 0,72 0,58 0,91 0,78 0,53 0,80 0,60 0,83 0,81 0,82 0,90

obwód pasa 0,72 0,80 0,90 0,69 0,74 0,69 0,77 0,88 0,81 0,85 0,96

obwód maksy
malny ramienia 0,53 0,68 0,78 0,65 0,69 0,69 0,75 0,77 0,63 0,90 0,75

obwód maksymal
ny przedramienia 0,62 0,69 0,83 0,70 0,62 0,68 0,73 0,69 0,73 0,91 0,89

obwód bioder 0,81 0,82 0,90 0,88 0,84 0,83 0,81 0,90 0,91 0,86 0,86

obwód maksy
malny podudzia 0,58 0,72 0,50 0,87 0,81 0,66 0,65 0,84 0,69 0,85 0,70
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Tabela 60. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wysokością ciała oraz 
długością kończyny górnej a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych 
dyscyplinach żeńskich

Dyscyplina

sportowa

Cecha

wysokość ciała długość kończyny górnej

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

dl-dl 0,34 0,20 0,41 0,59 0,64 0,25 0,17 0,52 0,46 0,71

a-a 0,35 0,29 0,20 0,55 0,57 0,34 0,23 0,41 0,47 0,65

thl-thl 0,39 0,14 0,34 0,48 0,46 0,08 0,06 0,42 0,52 0,51

xi-ths 0,12 0,13 0,14 0,24 0,37 -0,13 0,07 0,21 0,26 0,43

ic-ic 0,51 0,53 0,39 0,52 0,73 0,22 0,44 0,45 0,36 0,55

tro-tro 0,36 0,39 0,64 0,53 0,76 0,23 0,31 0,46 0,39 0,54

cl-cm 0,32 0,24 0,08 0,51 0,57 0,36 0,16 0,32 036 0,50

spr-spu -0,19 0,28 -0,06 0,31 0,39 0,18 0,26 0,50 0,28 0,49

epl-epm 0,31 0,35 0,45 0,53 0,65 0,24 0,23 0,55 0,46 0,55

mlt-mlf 0,30 0,42 0,39 0,42 0,43 0,06 0,41 0,40 0,37 0,38

obwód obręczy 
barkowej

0,38 0,30 0,47 0,59 0,65 0,04 0,18 0,43 0,54 0,71

obwód klatki piersio
wej w spoczynku

0,33 0,24 0,56 0,50 0,63 0,01 0,21 0,55 0,48 0,72

obwód pasa 0,24 0,21 0,29 0,49 0,61 -0,09 0,22 0,50 0,32 0,62

obwód maksymalny
ramienia

0,35 0,07 0,51 0,34 0,44 -0,14 0,03 0,37 0,41 0,47

obwód maksymalny 
przedramienia

0,35 0,16 0,45 0,26 0,55 -0,01 0,10 0,62 0,33 0,55

obwód bioder 0,45 0,33 0,58 0,59 0,57 -0,10 0,24 0,46 0,53 0,57

obwód maksymalny 
podudzia

0,46 0,32 0,29 0,35 0,61 0,01 0,25 0,37 0,42 0,52

masa ciała 0,58 0,58 0,70 0,81 0,80 0,82 0,44 0,57 0,56 0,75
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Tabela 61. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy długością kończyny dolnej 
oraz szerokością barków a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych 
dyscyplinach żeńskich

Dyscyplina

sportowa

Cecha

długość kończyny dolnej szerokość barków

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

dl-dl 0,25 0,13 0,49 0,36 0,44 0,77 0,84 0,69 0,83 0,90

a-a 0,28 0,31 0,26 0,36 0,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

thl-thl 0,38 0,07 0,47 0,33 0,19 0,45 0,51 0,07 0,69 0,65

xi-ths 0,06 0,09 0,16 0,05 0,26 0,34 -0,18 0,18 0,28 0,33

ic-ic 0,42 0,51 0,39 0,36 0,50 0,66 0,56 0,65 0,38 0,39

tro-tro 0,33 0,31 0,51 0,41 0,64 0,67 0,62 0,49 0,42 0,48

cl-cm 0,29 0,21 0,13 0,43 0,47 0,23 0,47 0,26 0,40 0,35

spr-spu -0,23 0,30 0,12 0,12 0,20 0,36 0,43 0,18 0,40 0,31

epl-epm 0,25 0,38 0,49 0,42 0,49 0,50 0,43 0,18 0,32 0,45

mlt-mlf 0,25 0,37 0,45 0,21 0,19 0,59 0,38 0,12 0,55 0,40

obwód obręczy 
barkowej

0,33 0,26 0,55 0,40 0,45 0,61 0,74 0,54 0,84 0,86

obwód klatki, piersio
wej w spoczynku

0,15 0,22 0,64 0,34 0,40 0,57 0,55 0,42 0,71 0,81

obwód pasa 0,23 0,23 0,39 0,33 0,53 0,40 0,49 0,20 0,60 0,63

obwód maksymalny 
ramienia

0,13 0,08 0,41 0,15 0,30 0,22 0,34 0,09 0,57 0,57

obwód maksymalny 
przedramienia

0,16 0,19 0,44 0,04 0,31 0,20 0,43 0,16 0,46 0,59

obwód bioder 0,26 0,24 0,48 0,39 0,42 0,45 0,47 0,19 0,62 0,64

obwód maksymalny 
podudzia

0,16 0,33 0,37 0,19 0,51 0,45 0,61 0,22 0,47 0,56

masa ciała 0,42 0,55 0,67 0,63 0,61 0,54 0,51 0,24 0,69 0,74
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Tabela 62. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy szerokością klatki piersiowej 
oraz szerokością bioder a wybranymi cechami morfologicznymi w badanych 
dyscyplinach żeńskich

Dyscyplina

sportowa

Cecha

szerokość klatki piersiowej szerokość bioder

biegi
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

dl-dl 0,64 0,70 0,52 0,66 0,70 0,71 0,52 0,63 0,39 0,44

a-a 0,45 0,51 0,07 0,69 0,65 0,66 0,56 0,65 0,38 0,39

thl-thl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,59 0,50 0,44 0,39 0,39

xi-ths 0,60 0,03 0,18 0,17 0,47 0,33 0,02 0,34 -0,02 0,31

ic-ic 0,59 0,50 0,65 0,39 0,39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

tro-tro 0,60 0,44 0,49 0,32 0,29 0,85 0,65 0,82 0,58 0,77

cl-cm 0,09 0,30 0,26 0,30 0,12 0,21 0,33 0,26 0,41 0,41

spr-spu 0,13 0,23 0,18 0,31 0,41 0,13 0,28 0,52 0,17 0,35

epl-epm 0,40 0,64 0,18 0,34 0,32 0,54 0,59 0,43 0,39 0,56

mlt-mlf 0,47 0,43 0,12 0,48 0,24 0,59 0,53 0,41 0,40 0,47

obwód obręczy 
barkowej

0,64 0,71 0,54 0,73 0,73 0,66 0,63 0,62 0,35 0,52

obwód klatki piersio
wej w spoczynku

0,64 0,74 0,42 0,67 0,77 0,66 0,59 0,60 0,25 0,47

obwód pasa 0,40 0,65 0,20 0,58 0,65 0,64 0,65 0,50 0,32 0,58

obwód maksymalny 
ramienia

0,22 0,55 0,09 0,49 0,62 0,31 0,35 0,52 0,11 0,29

obwód maksymalny 
przedramienia

0,20 0,59 0,16 0,36 0,63 0,17 0,42 0,46 0,08 0,42

obwód bioder 0,45 0,54 0,19 0,71 0,64 0,64 0,68 0,68 0,50 0,48

obwód maksymalny 
podudzia

0,45 0,64 0,22 0,39 0,46 0,48 0,63 0,47 0,32 0,52

masa ciała 0,54 0,63 0,24 0,63 0,66 0,66 0,69 0,61 0,69 0,67
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Tabela 63. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy szerokością nasady dalszej 
kości ramiennej oraz obwodem obręczy barkowej a wybranymi cechami 
morfologicznymi w badanych dyscyplinach żeńskich

Dyscyplina

sportowa

Cecha

szerokość nasady dalszej 
kości ramiennej

obwód obręczy barkowej

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

biegi 
średnie

koszy
kówka

pływa
nie

piłka
ręczna

siat
kówka

dl-dl 0,16 0,52 0,37 0,35 0,44 0,80 0,84 0,69 0,89 0,94

a-a 0,23 0,47 0,26 0,40 0,35 0,61 0,74 0,54 0,84 0,86

thl-thl 0,09 0,30 0,33 0,30 0,12 0,64 0,71 0,45 0,73 0,73

xi-ths 0,05 o,n 0,32 -0,04 0,63 0,49 0,26 0,29 0,45 0,49

ic-ic 0,21 0,33 0,26 0,41 0,41 0,66 0,63 0,62 0,35 0,52

tro-tro 0,36 0,44 0,39 0,28 0,47 0,66 0,45 0,63 0,39 0,53

cl-cm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,50 0,38 0,41 0,48

spr-spu 0,47 0,57 0,38 0,64 0,43 0,26 0,47 0,37 0,41 0,35

epl-epm 0,59 0,59 0,75 0,56 0,56 0,75 0,72 0,50 0,39 0,54

mlt-mlf 0,51 0,57 0,55 0,48 0,40 0,53 0,53 0,38 0,48 0,33

obwód obręczy 
barkowej 0,30 0,50 0,38 0,41 0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

obwód klatki piersio
wej w spoczynku 0,16 0,34 0,44 0,37 0,37 0,86 0,88 0,86 0,94 0,94

obwód pasa 0,25 0,30 0,37 0,33 0,43 0,77 0,80 0,65 0,84 0,87

obwód maksymalny
ramiema 0,25 0,44 0,29 0,18 0,29 0,70 0,73 0,50 0,83 0,80

obwód maksymalny 
przedramienia 0,17 0,58 0,45 0,41 0,40 0,53 0,72 0,45 0,67 0,81

obwód bioder 0,27 0,38 0,48 0,43 0,38 0,61 0,72 0,62 0,81 0,83

obwód maksymalny 
podudzia 0,33 0,61 0,36 0,27 0,48 0,72 0,74 0,48 0,60 0,67

masa ciała 0,47 0,58 0,42 0,44 0,55 0,82 0,82 0,73 0,85 0,91
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Tabela 64. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy masą ciała a wybranymi 
cechami morfologicznymi w badanych dyscyplinach żeńskich

Dyscyplina sportowa

Cecha

biegi 
średnie

koszy
kówka pływanie

piłka
ręczna

siatkówka

dl-dl 0,63 0,61 0,64 0,85 0,85

a-a 0,54 0,51 0,24 0,69 0,74

thl-thl 0,64 0,63 0,61 0,63 0,66

xi-ths 0,46 0,39 0,31 0,53 0,56

ic-ic 0,66 0,69 0,61 0,44 0,67

tro-tro 0,74 0,56 0,81 0,54 0,69

cl-cm 0,47 0,53 0,42 0,44 0,55

spr-spu 0,30 0,52 0,41 0,54 0,39

epl-epm 0,64 0,81 0,69 0,44 0,73

mlt-mlf 0,53 0,60 0,60 0,34 0,40

obwód obręczy barkowej 0,82 0,82 0,73 0,55 0,91

obwód klatki piersiowej w spoczynku 0,74 0,78 0,80 0,48 0,85

obwód pasa 0,70 0,78 0,75 0,84 0,87

obwód maksymalny ramienia 0,73 0,70 0,85 OJ 3 0,79

obwód maksymalny przedramienia 0,67 0,74 0,86 0,67 0,81

obwód bioder 0,75 0,79 0,91 0,81 0,85

obwód maksymalny podudzia 0,82 0,78 0,69 0,60 0,81
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