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Streszczenie Wskaźnik symetrii uzyskiwany dla warto ci momentów siły mię ni jest 
parametrem często łączonym z oceną wykonania ruchu oraz jako czynnik służący 
przewidywaniu ryzyka kontuzji [Drid i wsp., 2009; Bailey i wsp. 2013]. Wyliczany jest 

również w warunkach dynamiki podczas wyskoków [Doherty i wsp. 2015]. Brakuje jednak 

bada  porównujących warto ci wskaźnika symetrii w obydwu warunkach: statyki i dynamiki. 
Celem pracy była ocena wskaźników symetrii uzyskanych podczas różnej pracy mię ni. W 

badaniu wzięło udział 20 badanych (7 mężczyzn, 13 kobiet; wiek 21,4±0,94 lat; masa ciała 
69,4±13,39 kg; wysoko ć ciała 172,9±8,76 cm). Oceny symetrii w warunkach statyki 

dokonano na podstawie pomiarów momentów sił mię ni prostowników i zginaczy stawu 
kolanowego oraz zginaczy stawu skokowo-goleniowego prawej i lewej ko czyny. Indeks 

symetrii został obliczony dla warto ci sumy momentów sił mię ni ko czyny prawej i lewej. 
W warunkach dynamiki symetrię oceniono na podstawie przebiegu siły reakcji podłoża 
podczas wyskoków CMJ na platformach dynamometrycznych typu Kistler. Dla wyskoku 

okre lono 4 parametry: wysoko ć wyskoku, minimalna warto ć siły reakcji podłoża (Rp) 

podczas fazy zamachu (Rmin), maksymalną warto ć Rp podczas fazy zamachu (Rmax1) oraz 

maksymalną warto ć Rp podczas fazy odbicia (Rmax2). Granica symetrii została ustalona na 
poziomie 7 %. rednia wysoko ć wyskoku dla grupy wynosiła 0,41±0,080m.  

Na podstawie ogólnej analizy wykazano, iż badani charakteryzowali się wysoką symetrią 
momentu siły. rednia warto ć wskaźnika wyniosła 4,4 %. Natomiast w warunkach 

dynamicznej pracy mię ni, podczas wykonywanego wyskoku pionowego zaobserwowano, iż 
w fazie zamachu badani zapoczątkowywali ruch asymetrycznie. Dla Rmin wskaźnik symetrii 
wyniósł aż 35 %. Również w tej samej fazie (zamachu) dla Rmax1 warto ć wskaźnika 
wiadczyła o asymetryczno ci, ale znacznie mniejszej (10 %). Natomiast w fazie odbicia 

badani wykonywali ruch już symetrycznie (4 %).  
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