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   Streszczenie, Wstęp W sporcie wyczynowym jednym z narzędzi oceniających możliwości   
siłowe kończyn dolnych są testy motoryczne. Wydaje się uzasadnione zbadanie związku 
wyników testów motorycznych z pomiarami maksymalnego momentu siły mięśniowej 
kończyn dolnych. Badania takie prowadził Misjuk i wsp. [2] poszukując związku momentu 
siły mięśniowej zginaczy i prostowników działających na staw skokowy, kolanowy i 
biodrowy a czasem biegu na dystansie 60m. Lehance i wsp.[1] poszukiwali związku 
wysokości wyskoku z półprzysiadu i biegu na dystansie 10 m a momentem siły mięśniowej 
zginaczy i prostowników stawów kolanowych. Celem naszych badań było poszukiwaniu 
związku między wysokością wyskoku w górę i długością skoku w dal a momentem siły 
mięśniowej zginaczy i prostowników stawu kolanowego.  
Metoda Badanie przeprowadzane na 16 piłkarzach nożnych (wiek 16,9±0,6, masa ciała 
70,6±5,6 kg, wysokość ciała 178,7±5,8 cm). Każdemu zawodnikowi zmierzono wysokość 
wyskoku w górę i długość skoku w dal z miejsca oraz moment siły mięśniowej zginaczy i 
prostowników stawu kolanowego w warunkach izometrycznych oraz w warunkach 
izokinetycznych.  
Wyniki Stwierdzono istotne związki pomiędzy długością skoku w dal, a momentem siły 
mięśniowej prostowników stawu kolanowego prawej i lewej kończyny dolnej w warunkach 
statyki oraz w warunkach dynamicznych jedynie dla prędkości 120°/s. Natomiast wysokość 
wyskoku w górę korelowała jedynie z momentem siły mięśniowej zginaczy prawej kończyny 
dolnej ocenianej w warunkach statyki. 
Dyskusja Ponieważ dla skoku w dal stwierdzono związek ze wszystkimi warunkami 
pomiarów izokinetycznych i to dla obu kończyn, to można przypuszczać, że test ten spośród 
testów motorycznych jest diagnostyczny do oceny możliwości siłowych kończyn dolnych 
piłkarzy nożnych.  
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