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Streszczenie. Piłka nożna jest grą zespołową, w której dominują ruchy o tzw. „charakterze 
eksplozywnym” jak: gwałtowne zatrzymania, nagłe przyspieszenia, zmiany kierunków ruchu 
czy skoki. Skuteczne wykonywanie powyższych ruchów wymaga od zawodnika 
odpowiedniego poziomu mocy kończyn dolnych. Zatem zawodnik o znacznym poziomie 
zdolności do wyzwalania dużej wartości siły w krótkiej jednostce czasu powinien mieć 
przewagę podczas gry nad mniej wytrenowanym w tym względzie przeciwnikiem. Dlatego 
celem pracy było określenie związków pomiędzy mocą maksymalną kończyn dolnych 
a efektywnością gry podczas pojedynków 1 na 1 w piłce nożnej. 

W badaniach wzięło udział dziesięciu zawodników (wiek 13,0 ± 0,4 lat; wysokość ciała 162,1 
± 4,0 cm; masa ciała 46,2 ± 5,8 kg) trenujących piłkę nożną w wiodącej grupie Akademii Odry 
Opole. Do określenia poziomu mocy kończyn dolnych poszczególnych graczy wykonano próbę 
skocznościową w postaci skoku pionowego bez zamachu kończynami górnymi (akimbo 
countermovement jump - ACMJ). Każda z badanych osób wykonała próbę trzykrotnie. Do 
dalszych analiz wykorzystano próbę o największej wartości mocy kończyn dolnych każdego 
z badanych. Wartość mocy maksymalnej kończyn dolnych wyznaczono w oparciu o pomiar 
przy użyciu akcelerometru Myotest Sport (Sion, Szwajcaria). Do analizy efektywności gry 
w piłkę nożną podczas pojedynków 1 na 1 przygotowano specjalną, autorską próbę treningową 
(1 na 1 na 4 małe bramki) przy zastosowaniu systemu rozgrywek „każdy z każdym”. Każdy 
zawodnik rywalizował z każdym z pozostałych dziewięciu graczy czterokrotnie. Na wynik 
efektywności gry składała się suma punktów za wygrane (3 punkty) i przegrane (1 punkt) 
pojedynki. Ze względu na stosunkowo małą liczbę przypadków (n = 10) do zbadania istotności 
związków pomiędzy mocą kończyn dolnych a efektywnością gry 1 na 1 w piłkę nożną 
wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana (α = 0,05). 

Średnia wartość (±SD) mocy maksymalnej kończyn dolnych wyniosła 45,8 ± 5,7 W/kg. Nie 
odnotowano istotnych statystycznie związków pomiędzy poziomem mocy maksymalnej 
kończyn dolnych a efektywnością w grze 1 na 1 w piłce nożnej. 

Efektywność gry jest złożonym procesem, na który składa się zarówno poziom zdolności 
motorycznych jak i techniczno-taktycznych. Skuteczna realizacja pojedynku 1 na 1 przez 
gracza będącego w ataku wymaga jednoczesnego wykonania kilku czynności (przyjęcie piłki z 
równoczesnym jej zastawieniem, dryblowania, zwodów). Sukces w grze 1 na 1 w obronie 
wymaga umiejętności skutecznego blokowania zawodnika z piłką, wybijania i odbierania piłki 
oraz przewidywania działań przeciwnika. Znaczny poziom mocy kończyn dolnych umożliwia 
wyzwolenie dużej wartości siły w krótkiej jednostce czasu czy też wykonywanie ruchów z dużą 
prędkością, co jednak nie gwarantuje efektywności podczas gry 1 na 1 w piłce nożnej. 
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