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Diagnoza poziomu sprawności fizycznej dzieci  
w wieku przedszkolnym (doniesienie z badań)

Słowa kluczowe: dzieci w wieku przedszkolnym, 
sprawność fizyczna

Wstęp

W obecnych czasach obserwujemy bardzo szybki rozwój cywilizacyjny co 
pociąga za sobą przeobrażenia w środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego ży-
cia ulega istotnym zmianom. Zapracowani rodzice nie zapewniają wystarczającej 
dawki ruchu jaki potrzebny jest do prawidłowego wzrostu i rozwoju młodego or-
ganizmu. Spadek aktywności ruchowej realizowanej w dniu codziennym powodu-
je obniżenie poziomu wydolności fizycznej, sprawności motorycznej i, co za tym 
idzie, odporności organizmu. Konsekwencją tej sytuacji jest tendencja pogarszania 
się zdrowia dziecka: niska odporność na wiele różnorodnych chorób dziecięcych, 
alergii oraz występujące coraz liczniej wady postawy związane z osłabionym apa-
ratem ruchowym. Rozwój psychomotoryczny w czasie uczęszczania małego dziec-
ka do przedszkola obserwowało już wielu badaczy, między innymi A. Landy i wsp. 
[1], D. Chrzanowska i wsp, [2], E. Hurlock [3], M. Makris i D. Umiastowska [4] i inni. 
Zjawisko skoku rozwojowego między 5 i 6 rokiem życia podkreślali R. Przewęda [5] 
i K. Wlaźnik [6], a wpływ wielu różnorodnych czynników zewnętrznych na rozwój 
dziecka w wieku przedszkolnym badała Kotarska [7]. Okres uczęszczania dziecka 
do przedszkola charakteryzuje się bardzo dużą spontanicznością ruchową wywo-
łaną zjawiskami „autostymulacji”, które opiera się na zależności, że rozwijające się 
narządy „domagają się” ruchu, a ruch je doskonali i rozwija [5].

Celem doniesienia jest próba oceny poziomu sprawności fizycznej dzieci  
w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających w 2011 roku do Publicznego Przedszkola  
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nr 9 w Szczecinie w odniesieniu do wcześniejszych badań regionalnych [7, 8, 9]. 
Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie Jak zmieniał się poziom sprawno-
ści fizycznej dzieci przedszkolnych badanych na przestrzeni ostatnich 12 lat?

Materiał i metoda badań

Badania przeprowadzono w maju 2011 roku w szczecińskim Publicznym 
Przedszkolu nr 9. Przedszkole posiada dobrze wyposażoną w przybory i przyrządy 
salkę gimnastyczną oraz duży ogród z atrakcyjnym placem zabaw. Badaniami obję-
to 200 dzieci, w tym 96 chłopców i 104 dziewczęta w wieku 3, 4, 5 i 6 lat. 

Wykorzystano metodę testu osiągnięć szkolnych, a zastosowaną techniką 
badawczą był zmodyfikowany wrocławski Test Sprawności Fizycznej opracowany 
przez B. Sekitę [10] dla dzieci w wieku 3–7 lat. Trzy pierwsze próby – mocy, siły, 
zwinności – wykonano na boso, a próbę szybkości – w obuwiu sportowym. Każde 
ćwiczenie poprzedzono dokładnym opisem i pokazem.

Próba mocy mierzona długością skoku w dal z miejsca z odbicia obunóż na ma-
teracu gimnastycznym – dziecko wykonywało jeden skok próbny i trzy właściwe, 
pomiar z dokładnością do 1 cm. Próba siły mierzona długością rzutu piłką lekarską 
1 kg znad głowy, stojąc w niewielkim rozkroku, zapisywany był najdalszy rzut z do-
kładnością do 10 cm – dziecko wykonywało dwa rzuty próbne i trzy właściwe. Pró-
ba szybkości mierzona czasem biegu na odległość 20 m ze startu wysokiego, próba 
wykonana indywidualnie, powtarzana dwukrotnie, a zapisywany lepszy rezultat  
z dokładnością do 0,1 s. Próba zwinności mierzona czasem biegu wahadłowego na 
dystansie 4 × 5m z przenoszeniem klocka (o wymiarach 5 × 5 × 5 cm), powtarzana 
dwukrotnie, a zapisywany lepszy wynik z dokładnością do 0,1 s [10].

Podstawą oceny sprawności dziecka jest przeliczenie uzyskanych wyników 
na punkty według specjalnie skonstruowanych tabel punktowych. Poszczególne 
próby oceniano pojedynczo, a także określono poziom sprawności ogólnej jako 
sumę wszystkich czterech prób. Ocena poziomu w pojedynczych próbach oparto 
na poniższych przedziałach wartości:

do 39 pkt – poziom niedostateczny, niski,
40–49 pkt – poziom dostateczny,
50–59 pkt – poziom dobry,
60 i więcej pkt – poziom wysoki, bardzo dobry.

Natomiast w odniesieniu do oceny sprawności ogólnej oparto się na następu-
jących przedziałach wartości:

do 159 pkt – poziom niedostateczny, niski,
160 –199 pkt – poziom dostateczny,
200 –239 pkt – poziom dobry,
powyżej 240 pkt – poziom wysoki, bardzo dobry [10]
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Zebrany materiał opracowano podstawowymi metodami statystycznymi – 
przeprowadzono porównanie dwóch średnich arytmetycznych z próbek niezależ-
nych według zasad podanych przez M. Arską–Kotlińską i J. Bartz [11]. Wyniki ujęto 
w tabelach oraz przedstawiono graficznie.

Wyniki badań

Rezultaty badań przedstawiono w tabeli 1 i 2 oraz na rycinach 1–9. Diagnoza 
poziomu sprawności fizycznej uwzględnia zróżnicowanie ze względu na wiek i płeć 
badanych (tab. 1–2).

Tabela 1

 Charakterystyka liczbowa prób sprawności fizycznej chłopców w wieku 3–6 lat  
z Publicznego Przedszkola nr 9 w Szczecinie

Wiek
Wartości 
statyst.

Rozwój motoryczny

moc siła szybkość zwinność
spr.

ogólna

cm pkt cm pkt s pkt s pkt pkt

3 
la

ta
n 

= 
20

średnia 71,3 46,0 142,8 40,0 6,6 39,0 13,3 33,0 157,8

od.stand. 13,2 8,7 41,9 2,4 0,7 10,0 4,7 12.5 44,2

min. 50,0 31,0 90,0 25,0 5,4 59,0 9,2 68,0 56,0

max. 100,0 65,0 260,0 72,0 8,8 0,0 18,7 0,0 196,0

4 
la

ta
n 

= 
32

średnia 90,4 9,0 179,3 35,0 6,2 37,0 12,1 38,0 159,4

od.stand. 15,7 7,8 50,4 11,4 1,5 12,9 3,0 11,4 49,5

min. 35,0 0,0 104,0 0,0 4,1 79,0 8,5 68,0 0,0

max. 123,0 71,0 270,0 61,0 9,1 0,0 19,8 0,0 279,0

5 
la

t
n 

= 
29

średnia 107,9 49,0 239,9 40,0 5,4 44,0 10,0 41,0 181,9

od.stand. 10,3 6,2 82,1 9,9 0,5 10,7 1,2 14,1 25,1

min. 82,0 35,0 124,0 0,0 4,7 57,0 7,6 73,0 78,0

max. 134,0 65,0 593,0 68,0 6,4 23,0 12,9 20,0 341,0

6 
la

t
n 

= 
15

średnia 98,5 5,0 282,1 40,0 5,5 29,0 9,3 48,0 152,5

od.stand. 19,9 9,0 53,2 8,6 0,6 9,9 1,3 13,2 35,5

min. 50,0 0,0 190,0 26,0 4,7 50,0 7,9 68,0 26,0

max. 130,0 53,0 387,0 57,0 6,6 0,0 12,8 0,0 228,0

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2

 Charakterystyka liczbowa prób sprawności fizycznej dziewcząt w wieku 3–6 lat  
z Publicznego Przedszkola nr 9 w Szczecinie

Wiek
Wartości
statyst.

Rozwój motoryczny

moc siła szybkość zwinność
spr. 

ogólna

cm pkt cm pkt s pkt s pkt pkt

3 
la

ta
n 

= 
21

średnia 74,3 54,0 131 48,0 6,5 47,0 11,9 49,0 197,8

od.stand. 9,3 7,7 28,2 16,4 0,6 10,9 2,0 12,4 29,9

min. 57,0 43,0 95,0 32,0 5,2 68,0 8,7 74,0 105,0

max. 98,0 67,0 180 56,0 7,5 30,0 17,8 0,0 265,0

4 
la

ta
n 

= 
33

średnia 88,7 51,0 179 41,0 6,4 37,0 11,5 44,0 171,6

od.stand. 19,1 8,7 45,8 12,4 0,9 10,9 1,9 13,5 31,8

min. 20,0 0,0 80,0 0,0 5,0 62,0 8,2 74,0 0,0

max. 129,0 76,0 260 69,0 8,7 0,0 19,0 0,0 281,0

5 
la

t
n 

= 
32

średnia 104,7 49,0 222,6 43,0 5,6 41,0 10,4 44,0 177,0

od.stand. 11,4 7,5 46,7 11,5 0,7 10,9 1,2 11,1 28,7

min. 77,0 33,0 160,0 28,0 4,6 61,0 8,2 67,0 61,0

max. 127,0 66,0 310,0 64,0 7,5 0,0 13,3 0,0 258,0

6 
la

t
n 

= 
18

średnia 101,1 42,0 256,6 43,0 5,6 34,0 8,7 57,0 175,6

od.stand. 12,9 7,1 54,3 10,2 0,7 11,6 0,9 10,7 31,1

min. 78,0 30,0 185,0 30,0 4,8 56,0 7,3 73,0 98,0

max. 131,0 60,0 406,0 70,0 7,2 0,0 10,6 38,0 259,0

Źródło: opracowanie własne

Rycina 1. Poziom mocy badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w cm] 

Źródło: opracowanie własne
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Rycina 2. Poziom mocy badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w pkt]

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane rezultaty w próbie mocy wskazują na systematyczny wzrost u ba-
danych chłopców i dziewcząt w wieku od 3 do 5 lat. W grupie dzieci 6–letnich 
zauważono regres tej zdolności (ryc.1). Różnice statystycznie istotne dla porów-
nywanych grup ze względu na czynnik płci występują w grupach wieku 3 lat na ko-
rzyść dziewcząt (na poziomie α = 0,0001) oraz w grupach wieku 5 lat (na poziomie  
α = 0,001), gdzie lepszymi okazali chłopcy.

Nieco inaczej prezentuje się poziom mocy w ocenie punktowej, ustalonej na 
podstawie skali testowej opracowanej przez B. Sekitę (ryc. 2). Jest to szczególnie 
widoczne w grupie dziewczynek. Mimo, że długość skoku w dal z miejsca syste-
matycznie, choć niewiele wzrasta, to poziom tej zdolności wraz z wiekiem maleje.  
W grupie chłopców od 3 do 5 lat odnotowano progres tej wartości, a regres – u 6–lat-
ków. Statystycznie istotne różnice wystąpiły w grupach wieku 3 i 6 lat (na poziomie 
α = 0,0001) oraz w wieku 4 lat (na poziomie α = 0,05) na korzyść dziewczynek.

Rycina 3. Poziom siły badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w cm]

Źródło: opracowanie własne
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Poziom siły mięśni obręczy barkowej systematycznie wzrasta w każdej ko-
lejnej grupie wieku niezależnie od płci. Chłopcy (ryc. 3) uzyskali lepsze rezultaty 
od dziewcząt co potwierdzają różnice statystycznie istotne występujące pomię-
dzy badanymi grupami w każdej kategorii wieku, na poziomie α = 0,0001 u dzieci  
4,5 i 6–letnich oraz α = 0,01 u dzieci trzyletnich.

Inaczej ocena długości rzutów piłką lekarską przedstawia się w skali punkto-
wej. Badani chłopcy w wieku 3, 5 i 6 lat prezentują 4–latków zdecydowanie się ob-
niżyć (rys.4). Dziewczęta uzyskały lepsze wyniki od swoich rówieśników. Podobnie 
jak u chłopców odnotowano niewielki regres u 4-letnich dziewczynek, a w grupach 
5 i 6–latek utrzymała się na tym samym poziomie. Różnice statystycznie istotne 
potwierdzają wyższy poziom tej zdolności w grupie badanych dziewcząt w każdej 
grupie wieku (dla 3, 4 i 5 lat na poziomie α = 0,0001, dla 6 lat α = 0,01). Wśród wy-
ników tej próby odnotowano największe rozproszenie wyników co potwierdzają 
wartości odchylenia standardowego we wszystkich badanych kategoriach wieku 
i płci (tab.1 i 2). 

Rycina 4. Poziom siły badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w pkt]

Źródło: opracowanie własne
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i 3–letnie dziewczynki. Różnice statystycznie istotne odnotowano w grupie porów-
nywanych chłopców i dziewcząt w wieku 3 i 6 lat (na poziomie α = 0,0001) i w wieku 
5 lat (na poziomie α = 0,001).
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Rycina 5. Poziom szybkości badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w sek] 

Źródło: opracowanie własne

Rycina 6. Poziom szybkości badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w pkt] 

Źródło: opracowanie własne

Czas biegu systematycznie maleje wraz z wiekiem, zarówno w grupie chłop-
ców, jak i dziewcząt (ryc. 7). Próba ta charakteryzuje się dużym rozproszeniem wy-
ników wśród najmłodszych badanych (tab. 1 i 2).

Rycina 7. Poziom zwinności badanych chłopców i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w sek]

Źródło: opracowanie własne
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Rycina 8. Poziom zwinności badanych i dziewcząt w wieku przedszkolnym [w pkt] 

Źródło: opracowanie własne

Ocenę poziomu zwinności w skali punktowej Sekity skazuje na zróżnicowa-
nie wyników przez czynnik płci. Tylko u chłopców odnotowano wzrost zwinności  
w kolejnych kategoriach wieku (ryc. 8). Natomiast badane dziewczynki prezento-
wały różny poziom w kolejnych kategoriach wieku bez wyraźnej regularności. War-
to jednak zwrócić uwagę, że czynnik płci różnicuje poziom zwinności na korzyść 
badanych dziewcząt co potwierdzają różnice statystycznie istotne w każdej z po-
równywanych grup wieku (na poziomie α = 0,0001 u 3, 4 i 6–latków oraz α = 0,001 
u pięciolatków.

Na rycinie 9 przedstawiono poziom sprawności fizycznej ogólnej mierzony  
w oparciu o skalę punktową Sekity. Ponieważ różnice w ocenie ogólnego poziomu 
sprawności między badanymi chłopcami i dziewczynkami są statystycznie istotne, 
na poziomie α = 0,0001 w kategorii wieku 3, 4 i 6 lat oraz α = 0,001 w grupie 5 lat 
możemy powiedzieć, że badane dziewczynki osiągnęły zdecydowanie wyższy po-
ziom ogólnej sprawności fizycznej od swoich porównywanych rówieśników.

Rycina 9. Porównanie oceny poziomu ogólnej sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt 
w poszczególnych kategoriach wieku [w pkt]

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań możemy zauwa-
żono, że poziom poszczególnych zdolności motorycznych przedstawiony w jed-
nostkach pomiarowych ma tendencje wzrastająca. Jedynie badane dzieci 6–letnie 
obu płci uzyskały niższe wyniki od swoich, o rok młodszych, kolegów i koleżanek. 
W próbach mocy, siły i szybkości lepsze rezultaty osiągnęli chłopcy, dziewczynki 
natomiast okazały się zwinniejsze. Największe zróżnicowanie pomiarów spośród 
czterech badanych prób sprawności fizycznej odnotowano w próbie siły mięśni 
ramion i obręczy barkowej, które są zróżnicowane czynnikiem płci (o czym świad-
czą wielkości odchyleń standardowych). Inaczej przedstawia się analiza zebranego 
materiału, gdy oceniamy go za pomocą skali punktowej B. Sekity [10]. Systema-
tyczną tendencję wzrostową charakteryzuje się jedynie grupa badanych chłopców  
w pomiarach mocy i zwinności. Ich poziom siły utrzymuje się na bardzo podobnym 
poziomie, a szybkość jest bardzo zróżnicowana w zależności od wieku (u 5–latków 
najwyższa, u 6–-latków najniższa). Wśród porównywanych dziewcząt odnotowano 
tendencję wzrostową tylko w próbie zwinności. W pozostałych próbach poziom 
uległ niewielkiemu obniżeniu. 

Ogólny poziom sprawności motorycznej badanej grupy dzieci w wieku przed-
szkolnym jest niezadawalający i wskazuje na zdecydowaną przewagę dziewcząt.  
W każdej kategorii wieku dziewczynki osiągnęły poziom dostateczny (powyżej 160 
punktów), chłopcy uzyskali ten poziom ten jedynie w grupie pięciolatków. 

Porównując poziom poszczególnych zdolności motorycznych chłopców trzy-
letnich badanych w roku 2011 z wynikami badań sprzed 12 lat odnotowano, że 
zdecydowanie wyższe parametry w każdej badanej próbie uzyskali chłopcy badani 
w 2011 roku. W kategorii wieku 4 i 5 lat chłopcy z badań własnych wykazali się 
najwyższym poziomem mocy i siły, w szybkości oraz zwinności osiągnęli podobny 
wynik jak ich rówieśnicy badani w 1999 roku przez K. Kotarską [7], lecz niższy od 
chłopców polickich badanych w 1998 roku [9]. Większe zróżnicowanie wystąpiło  
w grupie 6–letnich dzieci. Chłopcy badani w 2011 roku uzyskali wyższe wyniki je-
dynie w próbie siły mięśni obręczy barkowej, a niższe w próbie mocy. Poziom szyb-
kości i zwinności jest zbieżny z wynikami uzyskanymi przez K. Kotarską [7], a niższy 
od poziomu tej sprawności chłopców polickich [9]. 

Podobnie jak w analizie wyników chłopców, 3–letnie dziewczynki przewyż-
szają swoje rówieśniczki z badań wcześniejszych w każdej badanej próbie testu 
sprawności fizycznej. Badane w wieku 4 lat prezentują ten sam poziom co ich ró-
wieśniczki badane przez K. Kotarską [7], ale niższy od dziewczynek z Polic [9]. Rów-
nież pięciolatki uzyskały najlepsze wyniki w próbach mocy i siły, a w szybkości ustę-
pują jedynie dziewczynkom badanym przez K. Kotarską [7] oraz policzankom [9]. 
Dziewczynki w wieku 6 lat, podobnie jak ich badani rówieśnicy ustępują w próbie 
mocy badanym przez K. Kotarską [7] i Szaniawską [9]. 
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Tabela 3

Porównanie poziomu zdolności motorycznych badanych chłopców  
w wieku 3–6 lat z badań własnych i prac innych autorów

Autor badań Zdolność 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat

Szczecin
badania własne

2011

Moc 71,3 90,4 107,9 98,5
Siła RR 142,8 179,3 239,9 282,0
Szybkość 6,6 6,2 5,4 5,4
Zwinność 13,3 12,1 10,0 9,3

Szczecin
badania

Umiastowska
1999

Moc 48,0 69,0 90,0 107,7
Siła RR 122,9 149,7 204,3 255,8
Szybkość 7,3 6,8 5,9 5,5
Zwinność 14,8 12,8 11,2 10,2

Szczecin
Kotarska

1999

Moc – 73,8 103,9 117,2
Siła RR – 142,1 194,2 237,9
Szybkość – 6,2 5,4 5,0
Zwinność – 12,2 10,7 9,9

Police
Mackiewicz,
Szaniawska

1998

Moc – 77,9 97,2 115,9
Siła RR – 174,8 211,5 238,2
Szybkość – 5,8 5,3 5,0
zwinność – 10,8 9,4 8,6

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4

 Porównanie poziomu zdolności motorycznych badanych dziewczynek 
w wieku 3–6 lat z badań własnych i prac innych autorów

Autor badań Zdolność 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat

Szczecin
badania własne

2011

Moc 74,3 88,7 104,7 101,1
Siła RR 133,1 170,8 222,6 256,6

Szybkość 6,5 6,4 5,6 5,6
Zwinność 11,9 11,5 10,4 8,7

Szczecin
Umiastowska

1999

Moc 48,6 78,3 86,3 109,5
Siła RR 107,5 135,1 181,2 258,4

Szybkość 7,5 6,4 6,0 5,3
Zwinność 14,5 12,3 11,4 9,6

Szczecin
Kotarska

1999

Moc – 78,3 98,6 126,9
Siła RR – 135,1 174,4 256,7

Szybkość – 6,4 5,4 4,9
Zwinność – 12,3 10,8 9,6

Police
Mackiewicz,
Szaniawska

1998

Moc – 72,5 72,0 125,6
Siła RR – 142,2 186,4 257,9

Szybkość – 6,1 5,5 4,8
zwinność – 10,8 9,9 8,3

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie powyższych spostrzeżeń oraz przeprowadzonej analizy badań 
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Szczecinie można przedstawić następujące 
propozycje do realizacji w placówkach przedszkolnych:
– zwrócenie szczególnej uwagi przez dyrekcję na realizację zadań związanych  

z kształtowaniem sprawności fizycznej w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
– przeprowadzanie każdego roku testu sprawności fizycznej w celu kontroli po-

ziomu rozwoju motorycznego dziecka w wieku od 3 do 5 lat;
– zapoznanie rodziców z wynikami jakie uzyskały ich dzieci oraz wskazanie jaki 

jest ich poziom sprawności fizycznej na tle rówieśników;
– przeprowadzenie spotkania z rodzicami na temat prawidłowego rozwoju psy-

chomotorycznego małego dziecka;
– opracowanie poradnika, zarówno dla nauczycieli przedszkoli jak i dla rodzi-

ców dzieci w wieku przedszkolnym, na temat sposobów badania i oceny po-
ziomu sprawności motorycznej małego dziecka oraz propozycje różnorod-
nych form aktywnego spędzania czasu w domu, w przedszkolu, na świeżym 
powietrzu.

Reasumując wcześniejszą analizę wyników badań sformułowano następujące 
wnioski:
1. Poziom ogólnej sprawności fizycznej badanych dzieci z Przedszkola nr 9 w Szcze-

cinie jest wysoce niezadowalający.
2. Największy regres sprawności fizycznej zauważamy u chłopców sześcioletnich.
3. Badane dziewczęta w wieku 3, 4 i 6 lat osiągnęły wyższy poziom ogólnej spraw-

ności fizycznej od porównywanych kolegów. Tylko chłopcy w wieku 5 lat byli 
sprawniejsi od swoich rówieśniczek.

4. Najmłodsi badani z Przedszkola Publicznego nr 9 w Szczecinie prezentują wyż-
szy poziom sprawności fizycznej od swoich rówieśników badanych w latach 
1998 i 1999.

5. W pozostałych kategoriach wieku (4, 5 6 lat) nie odnotowano takiej zależności.
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chaNGes iN LeVeL oF chiLDReN’s physicaL moToRy DexTeRiTy aTTeNDiNG 
pubLic NuRseRy schooL No 9 iN szczeciN DuRiNG LasT 12 yeaRs

summary

Keywords: nursery school child, motory dexterity

Above mentioned report is a trial of children’s physical motory dexterity evaluation 
among children in age 3–6 years old attending public nursery school no 9 in Szczecin and 
comparison of evaluated speed, power, RR force and nimbleness to results of researches 
which took place in 19999 in the same nursery school with the same generation of nursery 
school children.


