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1. Wst#p 

Antycypacja koincydencji jest zdolno ci!, dzi"ki której mo#liwe jest 

przewidywanie czasu i miejsca pojawienia si" obiektu w przestrzeni i wykona-
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nia ruchu koincydentnego z tym obiektem [15]. Fleury i Bard [6] sugerowali, #e 

zadania antycypacji koincydencji wymagaj! realizacji kilku faz: (1) fazy senso-

rycznej, (2) fazy integracji sensoryczno-motorycznej, podczas której czas  

i miejsce pojawienia si" obiektu i odpowied& motoryczna zosta$y okre lone, 

oraz (3) fazy wykonania ruchu. 

Sport jest jedn! z tych dziedzin, w której procesy antycypacji odgrywaj! 

istotn! rol" dla efektywno ci dzia$a% motorycznych. W zespo$owych grach 

sportowych cz"sto wyst"puj! sytuacje, w których zdolno ' przewidywania 

(czasu i kierunku lotu pi$ki, ruchu przeciwnika czy dzia$a% wspó$partnera) de-

cyduje o skuteczno ci akcji. Uwa#a si", #e specyfika zespo$owych gier sporto-

wych, ze wzgl"du na szerokie spektrum obiektów tworz!cych dan! sytuacj" 

ruchow! oraz stosunkowo krótki czas wyst!pienia oczekiwanego zdarzenia, 

stawia wysokie wymagania w stosunku do zdolno ci antycypacyjnych [17]. 

Wcze niejsze wyniki bada% wskazywa$y, #e poziom antycypacji koincydencji 

stanowi istotny wska&nik sprawno ci sensomotorycznej u przedstawicieli ze-

spo$owych gier sportowych [18, 19]. 

Przebieg procesów sensomotorycznych zaanga#owanych w przetwarzanie 

informacji zmienia si" w zale#no ci od stanu czynno ciowego organizmu. Wy-

si$ek fizyczny jest jednym z czynników wp$ywaj!cych na funkcje ustroju. Wy-

niki bada% wskazuj!, #e efektem podejmowania wysi$ku fizycznego mo#e by' 

pogorszenie szybko ci i poprawno ci reagowania na bod&ce sensoryczne, spa-

dek koncentracji uwagi, co w konsekwencji wp$ywa na efektywno ' zachowa% 

motorycznych [9, 2, 16]. W tym kontek cie interesuj!ca wydaje si" ocena efek-

tywno ci procesów antycypacyjnych w warunkach zm"czenia fizycznego. 

Isaacs i Pohlman [7] podj"li badania nad zmianami antycypacji koincy-

dencji pod wp$ywem podejmowania wysi$ku o intensywno ci 25%, 40%,  

75% VO2max. Spadek efektywno ci antycypacji stwierdzono po wysi$ku o naj-

wy#szym poziomie intensywno ci. Z kolei Al-Nakeeb i Lyons [1] nie obser-

wowali istotnych zmian w poziomie antycypacji koincydencji podczas wyko-

nywania wysi$ku fizycznego na ergometrze o intensywno ci pracy okre lonej na 

poziomie 50% i 80% maksymalnej cz"sto ci skurczów serca na minut". W in-

nych badaniach Lyons i wsp. [11] stwierdzili, #e poziom sportowy zawodników 

uprawiaj!cych hokej na trawie ró#nicuje efektywno ' wykonania zadania anty-

cypacji w warunkach zm"czenia fizycznego (90% maksymalnej cz"sto ci skur-

czów serca na minut"). Du#a intensywno ' wysi$ku fizycznego u zawodników  

o wysokim poziomie sportowym nie wp$yn"$a na wyniki osi!gane przez nich  
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w te cie antycypacji, w przeciwie%stwie do zawodników o ni#szym poziomie 

sportowym, w ród których obserwowano istotne pogorszenie efektywno ci 

wykonania zadania testowego po wysi$ku. 

Z przytoczonych przyk$adów bada% eksperymentalnych wynika, #e wp$yw 

wysi$ku fizycznego na zdolno ci antycypacyjne nie jest wprost i jednoznacznie 

okre lony. Wydaje si", #e rozpoznanie mo#liwo ci osobniczych w zakresie 

antycypacji ruchu stanowi kwesti" istotn! dla teorii i praktyki sportowej. Celem 

niniejszej pracy by$a próba oceny wp$ywu zwi"kszania intensywno ci wysi$ku 

fizycznego na poziom antycypacji koincydencji u zawodników zespo$owych 

gier sportowych. 

2. Materia$ badawczy 

W badaniach uczestniczy$a 18-osobowa grupa sportowców. (rednia wieku ba-

danych wynosi$a 21,14 ± 1,7 lat, natomiast  redni sta# sportowy – 8,37 ± 3,81 lat. 

W ród badanych znale&li si" zawodnicy reprezentuj!cy nast"puj!ce dyscypliny 

sportowe: koszykówka (n = 7), pi$ka siatkowa (n = 8) oraz pi$ka r"czna (n = 3). 

3. Metoda badawcza 

W pierwszym etapie bada% ocenie poddano poziom wydolno ci fizycznej 

mierzonej poziomem poboru tlenu (VO2) osób badanych i wyznaczono indywi-

dualne progi przemian beztlenowych. Na ergometrze rowerowym (Monark 

E834, Varberg, Szwecja) przeprowadzono test wysi$kowy o obci!#eniu narasta-

j!cym do maksymalnego. Obci!#enie wyj ciowe wynosi$o 70 W i wzrasta$o co 

3 minuty o 20 W. W ostatnich 15 sekundach ka#dego trzyminutowego wysi$ku 

przy danym obci!#eniu pobierana by$a krew arterializowana w celu oceny st"-

#enia kwasu mlekowego. St"#enie mleczanu (LA) oznaczano przy pomocy ze-

stawu analitycznego na minifotometrze Lange LP20 (Dr Lange, Niemcy). Pod-

czas próby dokonywano pomiarów cz"sto ci skurczów serca za pomoc! sport-

testera Polar S610 (Polar, Finlandia). Do rejestracji wska&ników oddechowych 

podczas testu wykorzystano analizator gazów Oxycon Ralpha (Jaeger, Niemcy). 

Dobór obci!#enia skonfrontowano z warto ci! mocy (W) osi!gni"tej na pozio-

mie odpowiadaj!cym warto ciom progu mleczanowego (AT). Na podstawie 

wyników testu wysi$kowego dla ka#dego badanego wyznaczono indywidualn! 

warto ' obci!#enia (W) na poziomie (a) 40% VO2max (poni#ej progu mlecza-
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nowego), (b) w zakresie osi!gni"cia progu mleczanowego, co w przypadku 

grupy badanych stanowi$o w przybli#eniu 70% VO2max oraz (c) na poziomie 

80% VO2max (powy#ej progu mleczanowego). W tabeli 1 przedstawiono para-

metry fizjologiczne grupy badawczej osi!gni"te w te cie wysi$kowym o progre-

sywnie wzrastaj!cej intensywno ci. 

 

Tabela 1 

Charakterystyka parametrów antropometrycznych  

i fizjologicznych grupy badawczej 

 

Parametry antropometryczne i fizjologiczne x ± SD 

Wysoko ' cia$a (cm) 190,5 ± 7,88 

Masa cia$a (kg) 83,3 ± 6,60 

HRs (sk./min) 67,22 ± 8,12 

HRmax (sk./min) 191,7 ± 5,95 

AT (W) 199 ± 16,53 

MAP (W) 289 ± 21,19 

VO2max (ml/min/kg) 56,65 ± 3,02 

HRs – spoczynkowa cz"sto ' skurczów serca; HRmax – maksymalna cz"sto ' skurczów serca; 

AT – próg przemian beztlenowych; MAP – maksymalna moc tlenowa; VO2max – maksymalny 

pobór tlenu 

 

Do oceny zdolno ci antycypacji koincydencji zastosowano test kompute-

rowy oparty na metodzie pomiaru antycypacji kierunku i czasu [10]. W bada-

niach u#yto komputera PC P4 z procesorem 1,6 GHz oraz ekranu monitora  

Dell P791 17”. Rozdzielczo ' ekranu wynosi$a 640 x 480 pikseli z cz"stotliwo-

 ci! od wie#ania wynosz!c! 85 Hz. W badaniach wykorzystano wersj" 3 testu 

antycypacji. Na monitorze komputerowym umieszczone by$y 4 punkty. Punkt 

„A” umieszczony centralnie u góry monitora porusza$ si" w kierunku jednego 

z trzech punktów (celów) umieszczonych u do$u monitora. Punkt „A” porusza$ 

si" kolejno z pr"dko ci! V1 = 0,17m/s (10 serii), V2 = 0,33m/s (10 serii),  

V3 = 0,42m/s (10 serii) oraz V4 = 0,59m/s (10 serii). Poruszanie si" punktu „A” 

na odcinku 2/3 drogi by$o maskowane (niewidoczne dla badanego). Zadaniem 

badanego by$o rozpoznanie kierunku poruszania si" punktu „A” na podstawie 

informacji wst"pnych uzyskanych przez obserwacj" poruszaj!cego si" punktu 

przez okres czasu, kiedy punkt „A” by$ widoczny (1/3 drogi), czego wyrazem 

by$ wybór odpowiedniego klawisza na klawiaturze. Naci ni"cie odpowiedniego 

klawisza odbywa$o si" w momencie, kiedy badany przewidywa$ czas osi!gni"-
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cia przez punkt „A” jednego z punktów-celu u do$u monitora. Miar! dok$adno-

 ci antycypacji kierunku i czasu by$a ró#nica mi"dzy czasem naci ni"ciem kla-

wisza przez badanego a czasem faktycznego spotkania punktu „A” z punktem- 

-celem. Odchylenie czasu uzyskanego przez badanego w zadaniu wyra#one  

w milisekundach stanowi$o wynik testu antycypacji koincydencji. 

4. Procedura badawcza 

W badaniach zastosowano trzy dziesi"ciominutowe wysi$ki o coraz wi"k-

szej intensywno ci, tj. 40% VO2max (intensywno ' niska), 70% VO2max (in-

tensywno ' umiarkowana) i 80% VO2max (intensywno ' wysoka). Czas trwa-

nia wysi$ków okre lony zosta$ przy uwzgl"dnieniu warunków umo#liwiaj!cych 

przeprowadzenia eksperymentów. Badania rozpoczyna$y si" od pomiaru czasu  

i poprawno ci wykonania zadania testowego antycypacji w warunkach spo-

czynku (TA_0). Nast"pnie przeprowadzano 5-minutow! rozgrzewk" na cyklo-

ergometrze o niewielkim obci!#eniu (max 25 W) z ustalon! samodzielnie cz"-

sto ci! obrotów (rpm). Po rozgrzewce badany podejmowa$ pierwszy 10-mi- 

nutowy wysi$ek (W1) na cykloergometrze o intensywno ci 40% VO2max  

(68–72 rpm), bezpo rednio po którym przeprowadzono pomiar testu antycypa-

cji (TA_1). W dalszej kolejno ci badany wykonywa$ 10-minutowy wysi$ek 

(W2) o intensywno ci 70% VO2max (68–72 rpm), po którym przeprowadzono 

kolejny pomiar testu antycypacji (TA_2). W ostatnim etapie eksperymentu ba-

dany podejmowa$ 10-minutowy wysi$ek (W3) o intensywno ci 80% VO2max 

(68–72 rpm), po zako%czeniu którego dokonano ostatniego pomiaru antycypacji 

(TA_3). W czasie ca$ego przebiegu eksperymentu rejestrowano cz"sto ' skur-

czów serca. 

 Zakres i metodyka prac eksperymentalnych uzyska$y pozytywn! opini" 

Komisji Bioetyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (decyzja  

nr BN-001/64/08 z 20 czerwca 2008 r.). 

Materia$ pomiarowy analizowano powszechnie stosowanymi metodami 

statystyki opisowej, które mia$y na celu stwierdzenie zgodno ci wyników z roz-

k$adem normalnym. Dla analizowanych zmiennych obliczono  redni! arytme-

tyczn!, odchylenie standardowe, okre lono wspó$czynniki sko no ci i kurtoz" 

oraz przeprowadzono testy Ko$mogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka. W celu 

stwierdzenia istotno ci ró#nic przeprowadzono analiz" wariancji z klasyfikacj! 

pojedyncz!. W analizach wykorzystano program komputerowy Statistica v. 10. 



128 Ewa Niechwiej-Szwedo i inni 

 

5. Wyniki bada% 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki bada% testu antycypacji osi!gni"te 

w spoczynku oraz po kolejnych wysi$kach o coraz wi"kszej intensywno ci. 

 

Tabela 2 

Wyniki testu antycypacji przed oraz po kolejnych wysi$kach  

o coraz wi"kszej intensywno ci 

 

Test antycypacji x ± SD [ms] 
Analiza wariancji 

F 

TA_0 104,05 ± 22,93 

TA_1 110,25 ± 24,07 

TA_2 120,35 ± 29,84 

TA_3 123,25 ± 30,41 

 

 

1,95 

(p = 0,128) 

 

Analiza warto ci  rednich arytmetycznych uzyskanych w czasie ekspery-

mentu oceny wp$ywu zwi"kszania wysi$ku fizycznego na zmiany wyników 

testu antycypacji koincydencji wskazuje na tendencj" pozornego pogarszania 

si" wynków testu wraz ze wzrostem intensywno ci wysi$ku fizycznego. 

Zastosowane metody analizy statystycznej nie potwierdzi$y istotnego efektu 

wysi$ku fizycznego na zmiany parametru antycypacji (F = 1,95; p > 0,05). 

Kolejnym etapem analizy wyników bada% by$a ocena indywidualnych 

osi!gni"' badanych zawodników. Jak wynika z rys. 1, po pierwszym wysi$ku 

fizycznym w porównaniu do stanu przed wysi$kiem u 7 badanych obserwowano 

polepszenie wyników testu, w pozosta$ych przypadkach wyst!pi$o pogorszenie 

osi!gni"', cho' jego zakres by$ zró#nicowany (od 0,5% do 39%).  

 

 
Rys. 1. Ró#nice wzgl"dne mi"dzy wynikami testu antycypacji po wysi$ku o intensyw-

 no ci 40%VO2max (TA_1) a stanem wyj ciowym (TA_0) 
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W obserwacjach zmienno ci wyników po drugim te cie wysi$kowym  

w porównaniu do stanu wyj ciowego stwierdzono, #e zakres pogorszenia si" 

wyników testu u 12 badanych oscylowa$ w granicach od 5% do 49% (rys. 2). 

 

 

 

Rys. 2. Ró#nice wzgl"dne mi"dzy wynikami testu antycypacji po wysi$ku o intensyw-

 no ci 70%VO2max (TA_2) a stanem wyj ciowym (TA_0) 

 

Z kolei, porównuj!c wyniki testu po trzecim, najbardziej intensywnym 

wysi$ku fizycznym w porównaniu do stanu wyj ciowego, obserwowano pogor-

szenie wyników u 15 badanych, a zakres tych zmian mie ci$ si" w granicach od 

oko$o 1% do 55%. W trzech pozosta$ych przypadkach wyst!pi$o polepszenie 

wyników (1–22%) (rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Ró#nice wzgl"dne mi"dzy wynikami testu antycypacji po wysi$ku o intensyw-

 no ci 80%VO2max (TA_3) a stanem wyj ciowym (TA_0) 
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6. Dyskusja 
 

W przeprowadzonej analizie wyników nie stwierdzono istotnego wp$ywu 

zwi"kszania wysi$ku fizycznego na poziom antycypacji koincydencji w grupie 

sportowców zespo$owych gier sportowych. Wyniki bada% w$asnych s! zbie#ne 

z wynikami wcze niejszych eksperymentów, w których nie obserwowano 

wp$ywu wysi$ku fizycznego o umiarkowanej i wysokiej intensywno ci na 

zmienno ' antycypacji koincydencji [1], zw$aszcza w odniesieniu do grup za-

awansowanych sportowo [11]. Z drugiej jednak strony istniej! dowody empi-

ryczne potwierdzaj!ce fakt, #e zm"czenie organizmu w wyniku podejmowania 

wysi$ku fizycznego w znacz!cy sposób mo#e zak$óca' przebieg procesów sen-

somotorycznych. Na przyk$ad Ando i wsp. [2] poddali analizie przebieg czasu 

reakcji prostej na bod&ce wzrokowe pojawiaj!ce si" w peryferyjnym polu wi-

dzenia w czasie wykonywania wysi$ku na cykloergometrze o wzrastaj!cej stop-

niowo intensywno ci. Autorzy stwierdzili istotne pogorszenie wyników czasu 

reakcji badanych po przekroczeniu przez nich progu wentylacyjnego. W innych 

badaniach McMorris i Keen [14] ocenie poddali wp$yw wysi$ku fizycznego  

o intensywno ci 70% i 100% Wmax na wyniki testu czasu reakcji prostej. Istot-

ne pogorszenie wyników testu obserwowali przy obci!#eniu o najwy#szej inten-

sywno ci. Natomiast w odniesieniu do zmienno ci antycypacji koincydencji  

w wyniku podejmowania 'wicze% fizycznych spadek efektywno ci wykonania 

zada% testowych stwierdzono po wysi$ku o wysokim poziomie intensywno ci [7]. 

Wydaje si", #e rozbie#no ci efektów wysi$ku fizycznego na przebieg pro-

cesów sensomotorycznych mog! by' zale#ne od kilku zasadniczych czynników. 

Pierwszy z nich z pewno ci! dotyczy doboru grupy badawczej. Wyniki bada% 

w$asnych, jak równie# wcze niejszych eksperymentów prowadzonych mi"dzy 

innymi przez Delignieres i wsp. [5] oraz Lyonsa i wsp. [11] wskazuj!, #e prze-

bieg procesów sensomotorycznych pod wp$ywem wysi$ku fizycznego ró#nicuje 

osoby trenuj!ce systematycznie i reprezentuj!ce wysokie osi!gni"cia sportowe  

i sportowców pocz!tkuj!cych czy te# osoby nietrenuj!ce. U osób nietrenuj!-

cych w porównaniu do osób podejmuj!cych systematyczn! aktywno ' sportow! 

obserwuje si" wi"ksze zak$ócenia przetwarzania sensomotorycznego pod 

wp$ywem zastosowania wzgl"dnych dla obu grup warto ci obci!#e% wysi$ko-

wych. Zdaniem McMorrisa [12] osoby trenuj!ce regularnie s! bardziej odporne 

na zak$ócenia przebiegu procesów informacyjnych zachodz!cych pod wp$ywem 

wysi$ku fizycznego. W odniesieniu do teorii Kahnemana [8] zasoby uwagi kie-
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rowane s! w tym wypadku na samo rozwi!zywanie zada% kognitywnych, po-

niewa# wysi$ek fizyczny w odniesieniu do osób trenuj!cych nie jest na tyle 

zak$ócaj!cym czynnikiem (absorbuj!cych niespecyficzne &ród$a uwagi), jakim 

mo#e si" sta' dla osób nietrenuj!cych [13]. Poza tym przebieg zaburzenia funk-

cji neurofizjologicznych w procesach sensorycznych obserwowanych podczas 

wysi$ku o wzrastaj!cej intensywno ci ró#ni si" istotnie przebiegiem u osób tre-

nuj!cych i nietrenuj!cych. Zwierko i wsp. [20] stwierdzili, #e przy kolejnych 

obci!#eniach wysi$kowych (40% VO2max, 65–75% VO2max – poziom progu 

przemian beztlenowych oraz 80% VO2max) stopniowemu zak$óceniu ulega$a 

bioelektryczna funkcja drogi wzrokowej u osób nietrenuj!cych w porównaniu 

do grupy zawodników uprawiaj!cych pi$k" siatkow!, w której przez ca$y czas 

przebiegu eksperymentu nie stwierdzono istotnych zmian w badanych parame-

trach przewodnictwa nerwowego rejestrowanego na poziomie o rodków kory 

wzrokowej. 

W kwestii wzajemnych interakcji 'wicze% fizycznych i procesów senso-

motorycznych Audiffren [3] podkre la$, #e efekty oddzia$ywania wysi$ku fi-

zycznego na organizm s! inne w przypadku obci!#enia wysi$kiem fizycznym  

o charakterze jednorazowym (nieregularnie podejmowana aktywno ' fizyczna), 

a inne w przypadku d$ugotrwa$ego, regularnego okresu podejmowania 'wicze% 

fizycznych. Zmiany neurofizjologiczne w efekcie jednorazowego wysi$ku fi-

zycznego przejawiaj! si" przej ciow! modulacj! aktywno ci sieci neuronalnej 

zwi!zan! z wykonaniem danego zadania kognitywnego czy te# mentalnego 

stanu zainteresowania. Zmiany o charakterze behawioralnym i psychologicz-

nym, do jakich dochodzi pod wp$ywem regularnie podejmowanej aktywno ci 

fizycznej, maj! pod$o#e neurofizjologiczne objawiaj!ce si" w postaci sta$ych 

anatomicznych zmian na poziomie neuroreceptorów, synaps, pojedynczych 

neuronów, sieci neuronów czy struktur mózgowych. 

Wydaje si", #e w eksperymentach prowadzonych w zakresie oceny efek-

tów wysi$ku fizycznego na procesy zwi!zane z przetwarzaniem informacji 

wzrokowych zasadnicze znaczenie odgrywaj! procedura przeprowadzania ba-

da% oraz z$o#ono ' zadania testowego. Ocena efektywno ci procesów senso-

motorycznych podczas podejmowania wysi$ku fizycznego w odró#nieniu od 

oceny tych procesów po uko%czeniu wysi$ku mog! mie' pewien wp$yw na 

efekty prowadzonych eksperymentów. McMorris i Keen [14] podkre lali, #e 

zak$ócenie mechanizmów uwagi podczas zada% kognitywnych w warunkach 

wykonywania 'wicze% fizycznych jest wi"ksze ani#eli po uko%czeniu wysi$ku 
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fizycznego. Stwierdzenie to wskazuje na du#! rol" procesów uwagi w efektywno-

 ci wykonania zada% sensomotorycznych w warunkach zm"czenia fizycznego. 

Efektywno ' przebiegu wzrokowych procesów sensomotorycznych w cza-

sie wysi$ku fizycznego warunkowana jest równie# poziomem pewnych indywi-

dualnych w$a ciwo ci w zakresie sprawno ci psychomotorycznej. Analiza wy-

ników bada% w$asnych wskazuje na du#e indywidualne zró#nicowanie wyni-

ków testu antycypacji po kolejnych wysi$kach fizycznych o coraz wi"kszej 

intensywno ci. Przyk$adem bada% podejmuj!cych prób" indywidualnego zró#-

nicowania przebiegu procesów sensomotorycznych jest praca Chmury [4], który 

bada$ zmienno ' procesów reakcji ró#nicowej w grupie pi$karzy no#nych. Po-

miar czasu reakcji przeprowadzony zosta$ przed meczem kontrolnym w pi$k" 

no#n!, w czasie jego trwania oraz po jego zako%czeniu. W efekcie wyodr"bnio-

no dwa typy przebiegu zmian sprawno ci psychomotorycznej u badanych pi$ka-

rzy: typ reagowania dwufazowy oraz typ reagowania jednofazowy. W typie 

dwufazowym w pierwszej fazie szybko ' reagowania zwi"ksza si" wraz z nara-

staj!c! intensywno ci! wysi$ku a# do momentu osi!gni"cia najwy#szego po-

ziomu, a w drugiej, po jego przekroczeniu, przy dalszym zwi"kszaniu inten-

sywno ci, gwa$townie obni#a si", a# do chwili zako%czenia wysi$ku. Typ jedno-

fazowy charakteryzuje si" ci!g$ym zwi"kszaniem szybko ci reagowania wraz  

z narastaj!c! intensywno ci! wysi$ku, a# do osi!gni"cia indywidualnego mak-

symalnego obci!#enia (w tym wypadku optimum osi!gni"to tu# po rozegranym 

meczu). 

Ró#nokierunkowo ' przebiegu zmienno ci procesów sensomotorycznych 

determinowana jest wieloma czynnikami, co sprawia, #e obszar poszukiwa% 

naukowych w tym zakresie jest bardzo obszerny. W podsumowaniu wyników 

bada% w$asnych nale#y stwierdzi', #e badani sportowcy s! w stanie utrzyma' 

wzgl"dnie sta$y poziom zdolno ci antycypacji niezale#nie od intensywno ci 

podejmowanego wysi$ku fizycznego. Stan ten z pewno ci! podwy#sza efek-

tywno ' dzia$a% motorycznych w czasie gry. 

7. Wnioski 

1. Wysi$ek fizyczny o coraz wi"kszej intensywno ci nie wp$ywa na zmian" 

poziomu antycypacji koincydencji w grupie zawodników zespo$owych gier 

sportowych. 
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2. Indywidualny poziom osi!gni"' zakresie zdolno ci antycypacji po wysi$ku 

fizycznym o coraz wi"kszej intensywno ci jest bardzo zró#nicowany. 
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Summary 

 

Performance in team sports can be influenced by the ability to maintain visuomo-

tor processing during strenuous physical effort. Successful motor performance during 

high-speed ball sports, such as team games, requires the ability to extract and rapidly 

process dynamic visual features. Coincidence anticipation is the ability to predict the 

arrival of a moving object at a particular point in space and coordinate an appropriate 

motor response. A question that still remains unanswered is how moderate and high-

intensity exercise impacts on coincidence anticipation. Eighteen volleyball, basketball, 

handball players participated in this study. After familiarization, coincidence anticipa-

tion was measured using the computer anticipation test (Konzag et.al 1998) Each par-

ticipant was assigned individual workloads below the lactate threshold (40% VO2max), 
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at the lactate threshold (70% VO2max), and above the lactate threshold (80% VO2max). 

Four recordings of anticipation test were made: pre-exercise and immediately after each 

of the three subsequent tests. The results showed no significant differences in the play-

ers’ anticipation performance across exercise intensities, however intersubject variabili-

ty was high. 

 

Translation: Ewa Niechwiej-Szwedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


