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1. WSTĘP 
 
  Siatkówka jest jednym z najpopularniejszych dyscyplin sportowych.Oczekiwania 
osiągania coraz lepszych rezultatów oraz podniesienia poziomu sportowego wymagają 
stosowania optymalnych metod treningowych, dostosowanych indywidualnie do każdego 
z zawodników jak również weryfikowanych i modyfikowanych w zależności od osiągniętych 
efektów. Do oceny cech sprawności fizycznej zawodników oraz rezultatów treningu 
sportowego coraz częściej wykorzystuje się biomechaniczne metody pomiarowe [1, 2, 3, 4, 5, 
6].W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania pozwalające na ocenę efektów 
osiągniętych w trakcie okresu przygotowawczego siatkarek drużyny AZS Politechnika 
Śląska.  

 
2. ANALIZA WYNIKÓW 
 
2.1. Metodyka 
 Pomiary zostały wykonane dwukrotnie: na początku i po zakończeniu sezonu 
przygotowawczego. Grupę badanych stanowiło 10 siatkarek II ligowego zespołu AZS 
Politechnika Śląska. Średni wzrost zawodniczek wynosił: 1,81±0,06 m, a średnia masa 
71,56±8,08 kg, natomiast staż gry to 9,44±3,83 lat. Każdy pomiar poprzedzała rozgrzewka 
zawodniczek we własnym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem kończyn dolnych). 
Pomiary wykonano na stanowisku Biodex System Pro 4 w warunkach izokinetycznych. 
Badania przeprowadzono dla mięśni stawu kolanowego kończyny prawej i lewej dla trzech 
prędkości kątowych ruchu wynoszących odpowiedni: 60o/s, 180o/s i 300o/s. Zarówno w 
badaniu pierwszym jak i drugim wyznaczano: maksymalne momenty grup mięśniowych, 
moc generowaną przez poszczególne zespoły mięśniowe oraz deficyty momentów pomiędzy 
prawą i lewą kończyną. Następnie wyznaczano procentową zmianę analizowanych 
parametrów w trakcie cyklu przygotowawczego dla każdej z badanych zawodniczek. 
Wielkości te uśredniono dzięki czemu możliwa była ocena efektów treningu zarówno dla 
całej drużyny jak również dla poszczególnych zawodniczek. 
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2.2. Wyniki 
 Wyniki przedstawione na poniższych wykresach (rys. 1) obrazują średnie procentowe 
zmianymaksymalnych momentów prostowników i zginaczy stawu kolanowego w trakcie 
sezonu przygotowawczego.Analizując wyniki stwierdzono wzrost wartości momentów na 
poziomie około 20%. Jedynie dla zginaczy kończyny lewej wzrost ten jest mniejszy i 
wynosi 2,6 %.  

 
Rys.1. Wykresy obrazujące procentową zmianę w trakcie trwania sezonu przygotowawczego dla momentów sił 

przy prędkosci 60o/s (z lewej) oraz mocy przy prędkosci 300o/s (z prawej) 
 

2.3. Podsumowanie 
  Badania z wykorzystaniem dynamometru firmy Biodex pozwalają na określenie 
charakterystyki poszczególnych grup mięśniowych. Tego typu badania prowadzone są na 
całym świecie przez różne zespoły badawcze na różnych grupach sportowców m. in. 
piłkarzach czy koszykarzach [1, 2, 3, 4, 5].W niniejszej pracy skorzystano z procentowego 
przedstawienia zmian w charakterystyce mięśniowej w trakcie trwania sezonu 
przygotowawczego podobnie jak w pracy Drida i wsp. [6]. W trakcie trwania sezonu 
przygotowawczego badana grupa siatkarek poprawiła swoje wyniki, o czym świadczy 
zwiększenie wartości maksymalnych momentów zarówno prostowników jak i zginaczy.  
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