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Celowe jest wprowadzanie do treningu æwiczeñ kszta³tuj¹cych
spostrzeganie, równolegle z takimi, które maj¹ s³u¿yæ rozwojowi
sprawnoci fizycznej, kszta³towaniu techniki oraz umiejêtnoci
taktycznych.

Henryk Duda

Test do oceny spostrzegania
u m³odych pi³karzy
W artykule opisano opracowany przez Autora test, przeznaczony do oceny spostrzegania i orientacji przestrzennej oraz parametrów, decyduj¹cych o skutecznoci gry pi³karza. W tecie laboratoryjnym (aparat krzy¿owy AKN-102, seria
free, bez narzuconego rytmu) i terenowym uczestniczy³o 25 juniorów, uczniów
Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Krakowie (wiek 16 lat). Oba testy wykonano
dwukrotnie w odstêpie tygodniowym. £¹cznie wykonano 100 pomiarów, oceniono
trafnoæ i rzetelnoæ testu terenowego.
S£OWA KLUCZOWE: sportowe gry zespo³owe  ocena spostrzegania 
 trenerski test terenowy.

Proces racjonalnego szkolenia w sportowych grach zespo³owych uwzglêdniaæ
powinien rozwijanie specjalnych zdolnoci, istotnych dla efektywnego dzia³ania
w warunkach walki sportowej, m.in:.
w³aciwoci spostrzegania, obserwacji,
uwagi, wyobrani, procesów mylenia,
a tak¿e cech woli. Sprawnoæ tych procesów wp³ywa na szybk¹ i prawid³ow¹
ocenê sytuacji oraz u³atwia zawodnikowi podjêcie trafnych i celowych decyzji
(okrelaj¹cych tzw. rozumienie gry),
co jest podstaw¹ osi¹gniêcia przez niego wysokiego poziomu taktycznego.
Kontynuuj¹c poszukiwania skuteczZ Zak³adu Pi³ki No¿nej AWF w Krakowie.
Sport Wyczynowy 2001, nr 7-8/439-440

nych sposobów kszta³towania spostrzegania (3), podjêto badania spostrzegania
i orientacji przestrzennej, w powi¹zaniu
z czynnikami decyduj¹cymi o skutecznoci gry pi³karza (7). Ich celem by³o skonstruowanie testu, który umo¿liwia³by badanie i ocenê tych zdolnoci w warunkach naturalnych.
Dotychczas w pi³ce no¿nej brakowa³o takiego testu. Pos³ugiwano siê g³ównie testami laboratoryjnymi z wykorzystaniem aparatu krzy¿owego, perymetru
przenonego lub tachistoskopu lampowego (7, 11). Przyjêto za³o¿enie, ¿e test
ma badaæ w³aciwoci spostrzegania na
podstawie parametrów orientacji prze-
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strzennej, w warunkach zbli¿onych do
warunków walki sportowej. Powinien
zawieraæ na tyle proste elementy techniki
pi³karskiej, by móg³ byæ stosowany we
wszystkich grupach szkoleniowych, bez
wzglêdu na umiejêtnoci zawodników.
Zwiêkszenie liczby elementów technicznych zmniejszy³oby zakres jego stosowania, sta³by siê raczej testem do badania
poziomu techniki specjalnej, a nie do
oceny w³aciwoci spostrzegania, a jego
wyniki by³yby uzale¿nione od poziomu
wyszkolenia zawodników.
Przyj¹wszy te za³o¿enia oraz uwzglêdniaj¹c wyniki badañ Gagajewej (7),
dotycz¹ce zakresu pola widzenia pi³karzy wykonane za pomoc¹ perymetru
przenonego, a tak¿e zasady testu Na-

Ryc. 1. Schemat eksperymentalnego testu.
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glaka (9) dla pi³karzy rêcznych, w nowej próbie zawarto jedynie proste elementy sprawnoci pi³karskiej - obrót
z pi³k¹ i uderzenie pi³ki w odpowiednim
kierunku.
Zasady i przebieg testu ukazuje zamieszczona ni¿ej instrukcja.
Badany czynnik: spostrzeganie w
przestrzeni - orientacja przestrzenna.
Zadanie: uderzenie pi³ki po obrocie
w kierunku jednej z czterech bramek
(ryc. 1).
Niezbêdne wyposa¿enie: po³owa boiska do pi³ki no¿nej, 8 chor¹giewek,
symbolizuj¹cych 4 bramki.
Ustawienie bramek: dwie rodkowe
na linii 16 metrów pola karnego, w od-
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leg³oci 22 metrów od linii startu (k¹t
zawarty miêdzy nimi a lini¹ startu 60°,
dwie zewnêtrzne ustawione pod k¹tem 45° do linii koñcowej pola karnego,
w odleg³oci 25 metrów od linii startu
(k¹t miêdzy nimi a lini¹ startu 100°). Za
ka¿d¹ bramkê (A, B, C, D) wstawiany
jest, w odpowiedniej kolejnoci, specjalny znacznik.
Wykonanie zadania: Próba polega
na jak najszybszym obrocie, mo¿liwie
krótkim prowadzeniu pi³ki w kierunku
bramek i uderzeniu pi³ki w tê bramkê,
w której znajduje siê znacznik. Powtarzana jest ona czterokrotnie, ze zmian¹
kierunku uderzeñ pi³ki do poszczególnych bramek, w kolejnoci okrelonej
przez ustawienie znacznika. Prowadzenie i uderzenie pi³ki wykonywane
jest nog¹ sprawniejsz¹. Brak wiadomoci o tym, w kierunku której bramki nale¿y uderzaæ pi³kê, wymaga od æwicz¹cego szybkiej orientacji w przestrzeni
i podjêcia odpowiedniej decyzji.
Wynik próby: Stoperem (z dok³adnoci¹ do jednej setnej sekundy) mierzy siê czas, up³ywaj¹cy od komendy
start do uderzenia pi³ki w kierunku
bramki. Zalicza siê tak¿e uderzenia
niecelnie, tzn. nie trafiaj¹ce w wiat³o
bramki. Nie bierze siê natomiast pod
uwagê uderzeñ pi³ki w kierunku niew³aciwej bramki. Wyniki wszystkich
prób s¹ sumowane, a nastêpnie oblicza
siê ich redni¹ wartoæ.
Uwagi: Badany zapoznaje siê z instrukcj¹ testu i wykonuje wstêpn¹ próbê, polegaj¹c¹ na realizacji kilku zadañ
(2-3 powtórzenia) w dowolnej kolejnoci, by praktycznie poznaæ sposób jego
wykonania.

Tabela 1

Wartoci wyników, okrelaj¹ce trafnoæ
testu eksperymentalnego
Ranga wed³ug
pomiaru

Badaaparatem
ny
krzy¿owym

testem
terenowym

di

di2

DW

1

3

-2

4

WG

2,5

5

-2,5

6,25

RD

2,5

6

-3,5

12,25

TK

4,5

1

3,5

12,25

SM

4,5

2

2,5

6,25

AM

6

8

-2

4

ZM

7

18

-11

121

PW

8

7

1

1

DL

10

14

-4

16

CT

10

10

0

0

MJ

10

15

-5

25

PF

12,5

11,5

1

1

KP

12,5

13

-0,5

0,25

TR

14,5

22

-7,5

56,25

RG

14,5

24,5

-10

100

ZP

16,5

4

12,5

156,25

KM

16,5

11,5

5

25

KW

19

17

2

4

CP

19

9

10

100

P£

19

24,5

-5,5

30,25

GT

21

16

5

25

¯P

22

19

3

9

HT

23

20

3

9

OT

24

23

1

1

KM

25

21

4

16

0

651

Razem

di - ró¿nica miêdzy rangami i-tej jednostki.
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Trafnoæ i rzetelnoæ proponowanego
testu sprawdzono w badaniach 25 pi³karzy-juniorów, uczniów Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Krakowie (wiek
16 lat), których orientacjê przestrzenn¹
oceniano za pomoc¹ testu laboratoryjnego i opisanego testu terenowego.
Badania w warunkach laboratoryjnych wykonano aparatem krzy¿owym
AKN-102, stosuj¹c seriê free (bez narzuconego rytmu) oraz rejestruj¹c czas
wykonania zadania (49 impulsów) dowoln¹ rêk¹, z dok³adnoci¹ do 1 sekundy (11).
Oba testy zosta³y wykonane dwukrotnie w odstêpie tygodniowym. £¹cznie
dokonano 100 pomiarów.
Uzyskane wyniki opracowano za
pomoc¹ podstawowych metod staty-

stycznych. Obliczono wskaniki trafnoci i rzetelnoci testu terenowego.
Oceny trafnoci (tab. 1) dokonano,
koreluj¹c wyniki nowego (terenowego) i starego (laboratoryjnego) testu.
Uzyskany wspó³czynnik rang Spaermana (rsp) osi¹gn¹³ wartoæ 0,715, wiêksz¹
od wartoci krytycznej dla 24 stopni
swobody na poziomach istotnoci:
 pierwszym:
rsp = 0,715 > 0,343 = r (0,05; 24)
 drugim:
rsp = 0,715 > 0,485 = r (0,01; 24),
co wskazywa³o, ¿e nowy test mo¿na
uznaæ za trafny.
Dla okrelenia rzetelnoci testu obliczono dwa wskaniki (tab. 2-3). Jeden (r1)
mówi³ o powtarzalnoci próby na podstawie ró¿nic miêdzy rednimi w badaTabela 2

Wartoci liczbowe parametrów pomiaru rzetelnoci testu eksperymentalnego
Suma kwadratów
odchyleñ s2

Stopnie swobody
(dzielniki)

rednie kwadratowe odchylenia

Miêdzy osobnikami

2,11

24

0,09

Wewn¹trz osobników

0,85

25

0,03

Ca³kowita suma kwadratów

2,96

Ró¿nice

Tabela 3

Wartoci liczbowe parametrów pomiaru rzetelnoci testu eksperymentalnego
(zmiennoæ miêdzy badaniami)
Suma kwadratów
odchyleñ s2

Stopnie swobody
(dzielniki)

rednie kwadratowe odchylenia

Miêdzy osobnikami

2,11

24

0,9

Miêdzy badaniami

0,3

1

0,3

Reszta (b³¹d)

0,55

24

0,02

Ca³kowita suma kwadratów

2,96

Ró¿nice
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niach, drugi odnosi³ siê do wyniku próby po wyeliminowaniu tych ró¿nic (r).
Wskanik r1 powinien byæ mniejszy (10):
r1 mia³o wartoæ 0,500, a r = 0,636.
Dla g³êbszego oszacowania wartoci
badawczej testu korzystne mo¿e siê
okazaæ porównanie uzyskanych wyników w dwóch grupach: zaawansowanej
i niezaawansowanej.
Proponujemy stosowanie naszego testu na pocz¹tku okresu wprowadzania
æwiczeñ kszta³tuj¹cych w³aciwoci spostrzegania oraz po pewnym czasie, by
ustaliæ wielkoæ zmian i oceniæ, czy s¹
one wystarczaj¹ce. Jak zaznaczono na
wstêpie, æwiczenia kszta³tuj¹ce spostrzeganie (3) mog¹ byæ stosowane równolegle z innymi, skierowanymi na rozwój
sprawnoci fizycznej, techniki oraz
umiejêtnoci taktycznych.
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