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    Streszczenie. 1. Wstęp. Przysiad ze sztangą jest ćwiczeniem w zamkniętym łańcuchu 
kinematycznym powszechnie stosowanym w programach treningowych w różnych 
dyscyplinach sportowych jak również wykorzystywanym w procesie rehabilitacji [1]. 

Pomimo, że w trakcie wykonywania tego ćwiczenia aktywowane jest ok 200 mięśni [2], 
technika wykonania jest prosta do nauczenia [3].  Dostępne w literaturze są dane odnośnie 
kinematyki ruchu przysiadu [3] jak również aktywacji mięśni z zastosowaniem sygnału EMG 
[1]. Nikt do tej pory nie dokonał identyfikacji reakcji w stawach podczas poszczególnych 

pozycji kątowych w stawach kolanowych podczas przysiadu. Stąd celem naszych badań była 
ocena reakcji w stawach podczas wykonywania przysiadu. 2. Materiał i metody. Materiał 
badań stanowiły wyniki analiz kinematycznych 4 przysiadów wykonanych przez zawodnika 

(masa ciała: 72 kg) trenującego podnoszenie ciężarów. W oparciu o dane zarejestrowane za 
pomocą systemu Vicon wykonano 4 symulacje z zastosowaniem systemu AnyBody. 
Wyznaczono wypadkowe reakcje w stawach kręgosłupa, biodrach, kolanach i stawach 
skokowych przy 6 ustawieniach kątowych stawu kolanowego (900

, 100
0
, 105

0
, 115

0
, 125

0
, 

135
0). Symulacje wykonano bez obciążenia zewnętrznego, z obciążeniem 20kg, 70kg oraz 

150kg czyli rekordem życiowym w przysiadzie zawodnika. 3. Wyniki. Wraz ze wzrostem 

obciążenia zewnętrznego rosły wypadkowe reakcje we wszystkich analizowanych stawach. 

Największe reakcje wystąpiły w stawie biodrowym w pozycji kąta w stawie kolanowym 1350
 

gdy zawodnik wykonywał przysiad ze sztangą o masie 150 kg a wypadkowe reakcji sięgnęły 
12 krotności ciężaru ciała zawodnika. W wartościach kąta w stawie kolanowym do 1150

 

największe reakcje z analizowanych stawów potwierdzono w stawie kolanowym. Wraz ze 
wzrostem kąta w stawie kolanowym większe reakcje występowały w stawach biodrowych. 4. 

Wnioski. Największe reakcje wystąpiły przy kącie 1350 
w stawach kolanowych, zależy zatem 

zwracać uwagę, aby w tych pozycjach nie nastąpiło zatrzymanie ruchu w trakcie 
wykonywania ćwiczenia.  
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