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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Introduction: Music motivates, relaxes and stimulates action and is one factor which enhances the pleasure that people feel from a given movement. Thus, 
from a psychophysical point of view, listening to music is an important aspect in sport and recreation. With this in mind, the aim of the study was to 
determine any changes in the participants’ psychophysical sphere which resulted from listening to music while swimming. The psychophysical sphere was 
expressed in relation to the Borg RPE scale (Rating of Perceived Exertion) as well as the Rejeski and Gauvin Exercise-Induced Feeling Inventory (EFI) 
scale of emotional states. 
Material and methods: The participants in the study were not professional swimmers (n = 10). The experiment consisted of two trials in which participants 
performed the Swimming Cooper test. During the first trial there was no music transmitted while in the second trial specifically selected music was played 
as the participants swam.  
Results: An ANOVA variance analysis (α = 0.05) showed statistically significant differences in the RPE scale (p = 0.04) and across all sensations on the EFI 
scale (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.001, p = 0.001). 
Conclusions: Listening to music while swimming has a significant impact on the human psychophysical sphere and is expressed by a perceived exertion 
scale and the scale of emotional states. 
Respondents paid less attention to the discomfort of physical exertion associated  with exercise while listening to music. The rating of their emotional 
states, including positive engagement, revitalization and tranquility considerably increased though the physical exhaustion measures were significantly 
lower. 
Key words: music, values, motivation, perceived exertion, states of feelings, swimming. 

Wstęp: Muzyka motywuje, relaksuje, pobudza do działania. Sprawia, iż człowiek odczuwa większą przyjemność z ruchu. Zatem z punktu widzenia 
psychofizycznego słuchanie muzyki jest ważnym elementem w sporcie i rekreacji. Dlatego celem badań było określenie zmian w sferze psychofizycznej 
człowieka wynikających ze słuchania muzyki podczas pływania. Sfera psychofizyczna wyrażona była skalą postrzegania wysiłku Borg’a (RPE) oraz skalą 
stanów uczuciowych Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI).  
Materiał i Metody: W badaniach wzięły udział nie uprawiające zawodowo pływania osoby (n=10). Eksperyment złożony był z dwóch prób, w których 
uczestnicy wykonywali pływacki test Coopera. W pierwszej próbie nie przekazywano muzyki podczas wykonywania testu. W drugiej próbie indywidualnie 
dobrana muzyka była przekazywana w trakcie płynięcia.  
Wyniki: Analiza wariacji ANOVA (α=0.05) wykazała istotnie statystycznie różnice w skali RPE (p=0.04) oraz we wszystkich odczuciach skali EFI  
(p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001).  
Wnioski: Słuchanie muzyki podczas pływania istotnie wpływa na sferę psychofizyczną człowieka, wyrażoną skalą odczuwania wysiłku oraz skalą stanów 
uczuciowych. Badani zwracali mniejszą uwagę na wykonywany wysiłek i towarzyszący temu dyskomfort. Ocena stanów uczuciowych, w tym pozytywnego 
zaangażowania, rewitalizacji i spokoju istotnie zwiększyła się, a wyczerpania fizycznego istotnie zmniejszyła. 
Słowa kluczowe: muzyka, wartości, motywacja, postrzeganie wysiłku, stany uczuciowe, pływanie. 
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Введение: Музыка мотивирует, расслабляет, побуждает к действию. Позволяет человеку ощутить больше удовольствия от движения. Так,  
с психофизической точки зрения музыка является важным элементом спорта и рекреации. Именно поэтому целью исследования было 
определение изменений в психофизической сфере человека, связанных с прослушиванием музыки во время плавания. Психофизическая сфера 
была выражена шкалой Борга (RPE), а также шкалой ощущений Гаувина и Рееского (EFI). 
Материал и методы: В исследовании приняли участие люди, которые не занимаются плаванием профессионально (n=10). Эксперимент состоял 
из двух проб, в которых участники выполняли тест Купера по плаванию. Во время первой пробы музыка не звучала при выполнении теста. Во 
время второй пробы звучала индивидуально подобранная музыка все время при выполнении теста. 
Результаты: Анализ вариации ANOVA (α=0.05) показал статически значимую разницу по шкале RPE (p=0.04), а также по всем ощущениям шкалы 
EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001). 
Выводы: Прослушивание музыки во время плавания оказывает существенное влияние на психофизическую сферу человека, выраженное шкалой 
ощущения усилия и шкалой эмоциональных состояний. Испытуемые обращали меньшее внимание на прилагаемые усилия 
и сопровождавший их дискомфорт. Оценка эмоциональных состояний, в том числе положительной вовлеченности, восстановления и спокойствия 
существенно повысилась, а физического истощения существенно снизилась. 
Ключевые слова: музыка, ценности, мотивация, восприятие усилия, эмоциональные состояния, плавание 

Einführung: Musik motiviert, entspannt und stimuliert zum Handeln. Sie bewirkt, dass der Mensch mehr Freude an Bewegung verspürt. Daher ist das Hören 
von Musik aus psychophysischen Gesichtspunkten heraus ein wichtiges Element bei Sport und Erholung. Aus diesem Grund war es das Ziel der Studie zu 
bestimmen, welche Änderungen sich in der psychophysischen Sphäre des Menschen einstellen, wenn er beim Schwimmen Musik hört. Die 
psychophysische Sphäre wurde durch die Borg´sche Wahrnehmungsskala (RPE) und die Skala der Gefühlszustände nach Gauvin und Rejeski (EFI) 
bestimmt. 
Materialien und Methoden: An der Studie nahmen nichtprofessionelle Schwimmer teil (n=10). Das Experiment bestand aus zwei Proben, bei denen die 
Teilnehmer einen Schwimmtest nach Cooper durchliefen. Beim ersten Versucht wurde während des Schwimmens keine Musik eingesetzt. Beim zweiten 
Versuch dann wurde individuell ausgewählte Musik während des Schwimmens vermittelt.  
Die Ergebnisse der ANOVA-Analyse: (α=0.05) zeigte einen wesentlichen statistischen Unterschied in der RPE-Skala (p=0.04) sowie in allen Gefühlsskalen 
EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001) auf. 
Schlussfolgerungen: Das Hören von Musik beim Schwimmen hat wesentlichen Einfluss auf die psychophysische Sphäre des Menschen, ausgedrückt durch 
die Skalen für Anstrengungszustände und Gefühlszustände. Die Untersuchten widmeten der unternommenen Anstrengung und die dadurch bedingte 
Unbehaglichkeit weniger Aufmerksamkeit. Die positiven Gefühlszustände, positives Engagement, Revitalisierung und Gelassenheit nahmen bedeutend zu, 
die physische Erschöpfung hingegen nahm stark ab. 
Schlüsselwörter: musik, werte, motivation, wahrnehmung von anstrengung, emotionale zustände, schwimmen. 

Introducción: La música motiva, relaja y nos incita a actuar. Hace que el ser humano sienta un mayor placer con el movimiento. Por tanto, desde el punto 
de vista psicofísico, escuchar música es un elemento importante tanto en el deporte como en la recreación. Por ello el objetivo del estudio ha sido el de 
determinar los cambios que se producen en la esfera psicofísica humana, resultado de escuchar música mientras se practica natación. La esfera 
psicofísica se expresa mediante la escala de esfuerzo percibido de Borg (RPE) y la escala de emociones de Gauvin y Rejeski (EFI). 
Materiales y Métodos: Han participado en el estudio personas que no se dedican profesionalmente a la natación (n=10). El experimento ha constado de 
dos pruebas en las que los participantes han sido sometidos a un test de Cooper de natación. En la primera prueba no se ha reproducido ningún tipo de 
música durante la realización del test. En la segunda prueba se ha reproducido una música concreta, elegida individualmente, durante la natación. 
Los resultados de los análisis de varianza ANOVA: (α=0.05) han mostrado diferencias estadísticamente significativas en la escala RPE (p=0.04) así como 
en todos los sentimientos de la escala EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001). 
Resultados: Escuchar música durante la natación influye de forma significativa en la esfera psicofísica del ser humano, expresada en la escala de esfuerzo 
percibido y en la escala de emociones. Los sujetos del estudio prestaron una menor atención al esfuerzo realizado y a las incomodidades derivadas del 
mismo. La valoración emotiva, incluyendo el compromiso positivo, la revitalización y la serenidad, han aumentado de forma significativa, mientras que el 
agotamiento físico se ha reducido significativamente. 
Palabras clave: música, valores, motivación, percepción del esfuerzo, estados de ánimo, natación. 
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WSTĘP 

Aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem 
kształtującym zdrowie człowieka. Stymuluje ona układ 
kostno-stawowy, mięśniowy, krążeniowo-oddechowy  
i nerwowy. Wpływa także na kondycję psychiczną [1].  
W szczególności dotyczy to aktywności fizycznej  
w środowisku wodnym. Ćwiczenia w wodzie ze względu 
na działanie siły wyporu nie obciążają stawów,  
a horyzontalna pozycja korzystnie wpływa na 
funkcjonowanie układu krążenia [2]. Dodatkowo, dzięki 
umiejętności pływania, człowiek może realizować różne 
ponadczasowe wartości niezbędne we współczesnym 
świecie. 

Aktywność fizyczna w wodzie pozwala 
człowiekowi realizować i internalizować wartości 
wynikające z same umiejętności pływania. Najważniejsze 
z nich to wartości utylitarne, witalne, estetyczne, 
społeczne, rekreacyjne i agonistyczne. Wartość utylitarna 
wynika z umiejętności poruszania się w środowisku 
wodnym. Pozwala ona między innymi, zadbać o siebie  
w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Może się to 
zdarzyć, gdy przecenimy swoje umiejętności w wodnym 
żywiole.  

By móc realizować wartość utylitarną, 
niezbędne jest wyposażenie człowieka w umiejętność 
pływania [3]. Wartości witalne odnoszą się do zachowań 
prozdrowotnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych [4]. 
Wymiar zdrowotny ciała wyraża się w formie działań 
reperacyjnych, prewencyjnych i kreacyjnych. Czynnikiem 
leczniczym, kształtującym zdrowie jest nie tylko sam 
ruch, ale fizyczne i chemiczne oddziaływanie wody na 
organizm [5].  

Wartości estetyczne w aspekcie morfologicznym 
dotyczą kształtowania pięknego ciała. Podczas pływania 
działająca siła oporu hydrodynamicznego aktywuje 
większość grupy mięśniowych i doskonali sylwetkę [6]. 
Estetyka w aspekcie kinetycznym, to precyzja 
wykonywanych ruchów [7].  

W sposób szczególny wartości estetyczne 
widoczne są w pływaniu synchronicznym i skokach do 
wody. Te dyscypliny sportu, cechują się wyjątkową 
estetyką ciała i precyzją wykonywanego ruchu [8,9]. 
Wartość społeczna przejawia się w kontaktach z innymi 
ludźmi i ich socjalizacji.  

Wartość rekreacyjna jest realizowana podczas 
spędzania wolnego czasu nurkując, żeglując, a także 
pływając na kajaku i rowerze wodnym [10].  

Wartość agonistyczna dotyczy zaspokajania 
potrzeb rywalizacji, co obserwujemy podczas zawodów 
sportowych [11,12].  

Ukazane wartości wynikające z aktywności 
fizycznej w środowisku wodnym dają możliwość 
realizacji celów poświęconych zdrowiu, rekreacji oraz 
rozwijaniu potencjału motorycznego człowieka. Z tej 
perspektywy umiejętność pływania jest potrzebą 
biologiczną oraz społeczną.  

Aktualnie nawet w rozwiniętych cywilizacjach 
dominuje bezruch nad ruchem [13]. Zatem poszukiwanie 
metod, które zmotywują do korzystnych zmian  
w zachowaniu człowieka, przejawiających się  
w aktywnym spędzaniu czasu wolnego w środowisku 
wodnym jest nakazem chwili.  

Dotychczas, większość działań związanych z tym  
problemem skupiało się na doskonaleniu techniki ruchu  

INTRODUCTION 

Physical activity is an important factor 
impacting on human health. It stimulates the skeletal, 
muscular, cardio-respiratory and nervous systems and 
also impacts on one’s mental condition [1]. In particular, 
this applies to physical activity in an aquatic environment. 
Exercising in water does not strain the joints (due to the 
buoyancy force), while the horizontal swimming position 
has a positive influence on the functionality of the 
circulatory system [2]. Additionally, with the ability to 
swim, a person can pursue a variety of timeless values 
that are indispensable in the modern world. 

Physical activity in the water allows a person to 
actualize and internalize the values resulting from the 
learned swimming skills. The most important are 
utilitarian, vital, aesthetic, social, recreational and 
agonistic values. The utilitarian value stems from the 
ability to move in an aquatic environment. This ability 
allows, among other things, the individual to take care of 
themselves in situations which prove to be life 
threatening or detrimental to one’s health; such situations 
can happen with the overestimation of one’s skills in the 
water.  

To be able to implement the utilitarian value, it 
is indispensable to equip oneself with the ability to swim 
[3]. Vital values relate behaviors which promote health, 
prevention and rehabilitation [4]. The health dimension 
of the body is expressed in the form of recuperative, 
preventive and creative actions. The curative factor, 
influencing health is not only the movement itself, but the 
physical and chemical interaction of the water on the 
body [5].  

Aesthetic values morphologically concern the 
shaping of a beautiful body. During swimming, the 
hydrodynamic drag force activates the majority of 
muscles and improves one’s figure [6]. Aesthetics, with 
regard to kinetics is the precision with which the 
movement is completed [7].  

In particular, aesthetic values are visible in the 
aquatic environment during synchronized swimming and 
diving. These sports require a unique aesthetic body form 
and precise movements [8,9]. Social values manifest 
themselves when dealing with and socializing with other 
people. A recreational value is realized during leisure 
diving, sailing, kayaking and pedal boating [10].  

The agonistic value refers to the degree to which 
competitive needs are fulfilled, which in turn can be 
observed during sports competitions [11,12].  

The values presented, which derive from 
physical activity in the aquatic environment, make it 
possible to achieve one’s health and recreation objectives 
and develop the potential of human motor skills. From 
this perspective, the ability to swim is both a biological 
and social necessity.  

Currently, in developed societies there is  
a domination of stagnation over motion [13]. Therefore, 
the search for methods that drive positive changes in 
human behavior, manifested in an active leisure time in 
the aquatic environment, is of prime importance. To date, 
most of the activities associated with this dilemma have 
focused on improving movement techniques to enhance 
the efficiency of swimming [14,15]. 

However, there are opinions about the necessity 
of selecting methods by which water based activities will  
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w celu poprawy skuteczności i ekonomizacji pływania  
[14,15]. Aczkolwiek, pojawiają się opinie o konieczności 
doboru metod, dzięki którym zajęcia w wodzie staną się 
bardziej atrakcyjne. Zwiększa to szansę na częstszą 
aktywność fizyczną, która korzystnie wpływa na zdrowie 
człowieka. Zważywszy na to, iż wielokrotnie powtarzane 
ćwiczenia w wodzie stają się monotonne, potrzebny staje 
się czynnik zwiększający ich atrakcyjność [16,17]. 

W tym celu jedną z metod jest wykorzystywanie 
muzyki. Przed laty muzyka byłą utożsamiana głównie  
z terapią dotyczącą leczenia depresji i redukcji stresu 
[18]. Jednak jej właściwości zaczęto doceniać w wielu 
innych obszarach życia człowieka. W tym w aktywności 
fizycznej. Dzięki postępowi w technologii znajduje ona 
swoje zastosowanie w sporcie i rekreacji ruchowej  
[19,20].  

Wyniki wielu badań potwierdziły, iż słuchanie 
muzyki korzystnie wpływa na sferę psychologiczną, 
psychofizyczną i ergogeniczną [21,22]. Sfera 
psychologiczna dotyczy zmiany zachowania, nastroju. 
Muzyka motywuje i relaksuje [23,24,17]. Wpływa też na 
obniżenie stresu startowego [21]. Sprawia, iż człowiek 
odczuwa większą przyjemność z ruchu, zwłaszcza wśród 
monotonnych i powtarzających się czynności ruchowych 
[25] Sfera psychofizyczna odnosi się do zmniejszenia 
odczuwania wysiłku [26]. Sfera ergogeniczna to 
pobudzanie do działania, poprawa sprawności fizycznej  
i zwiększenie wytrzymałości i wydajności [27,28].  

Z punktu widzenia psychofizycznego słuchanie 
muzyki stało się ważnym elementem w sporcie i rekreacji. 
Dotychczas wykorzystywano słuchanie muzyki wśród 
wielu aktywności fizycznych, tj. bieganie [21,29], 
wioślarstwo [30], kolarstwo [31]. Pomimo tego, iż 
muzyka jest powszechnie stosowana w ćwiczeniach na 
lądzie, to dopiero od niedawna, za sprawą podwodnych 
odtwarzaczy MP3, używana jest w wodzie. Dzięki nim 
możliwe stało się doświadczanie przez pływaków 
pozytywnych wartości wynikających ze słuchania muzyki 
podczas aktywności ruchowej w wodzie. 

Biorąc pod uwagę wiele korzyści ze słuchania 
muzyki, wpływające na sferę psychofizyczną człowieka, 
podjęto próbę przeprowadzenia badań w celu 
obiektywnego ich zweryfikowania. 

Dlatego celem badań było określenie zmian  
w sferze psychofizycznej człowieka wynikających ze 
słuchania muzyki podczas pływania. Sfera psychofizyczna 
wyrażona została za przy pomocy skali postrzegania 
wysiłku Borg’a (RPE) [32] oraz skali stanów uczuciowych 
Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI) [33].  

Założono, iż muzyka słuchana podczas pływania, 
spowoduje zmiany sferze psychofizycznej pływaka. Dla 
weryfikacji hipotezy postawiono pytanie badawcze. Jak 
zmienia się sfera psychofizyczna pływaka pod wpływem 
słuchania muzyki podczas pływania? 

MATERIAŁ I METODY 

Uczestnicy 

W badaniach wzięło udział dziesięć zdrowych, 
aktywnych fizycznych osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn. 
Wiek x 29 ±12.08(lat), wysokość ciała x 1.74±0.01(cm), 

masa ciała x 67.4 ±12.0(kg). Mało liczna grupa badawcza 
spowodowana była pilotażowym charakterem pracy. Były 
to osoby nie uprawiające zawodowo pływania. 
Aktywność ruchowa w wodzie badanych ograniczała się 
do jednogodzinnego pływania raz w tygodniu. 

become more attractive. With increased attraction, 
the chance of more frequent physical activity increases 
also,  which positively affects human health. 
Considering the fact that repeated exercises in the 
water can become monotonous, necessity becomes 
a factor which too increases its attractiveness [16,17]. 

For this purpose, one such method is the use of 
music. Years ago, music therapy was identified as an 
effective means for the treatment of depression and stress 
reduction [18]. However, its properties have begun to be 
appreciated in many other domains of life: especially 
physical activity. Due to advances in technology, music is 
able to be successfully implemented into sport and 
physical recreation [19,20].  

Numerous studies have confirmed that listening 
to music has a positive effect on the psychological, 
psychophysical and ergogenic sphere [21,22]. The 
psychological sphere refers to the changes in mood and 
behavior. Music is able to both stimulate and relax 
[23,24,17]. Furthermore, music also causes a reduction in 
the level of ‘starting stress’ prior to commencing  
a movement [21]. Music enhances the level of pleasure 
that derives from completing a movement, especially 
when conducting more monotonous and repetitive motor 
actions [25]. The term ‘psychophysical sphere’ refers to 
the reduction in perceived levels of exertion [26]. The 
ergogenic sphere refers to the stimulation to move, an 
improvement in physical function and an increase of 
endurance and efficiency [27,28]. 

From a psycho-physical perspective, listening to 
music has become an important element in sport and 
recreation. For some time, music has been a popular 
choice for those partaking in a range of physical activities, 
i.e. running [21,29], rowing [30], cycling [31]. In spite of 
the fact that music is commonly used for exercises on 
land, it is only recently, with the emergence of 
underwater MP3 players, that music has become more 
popular with activities in the aquatic environment. 
Therefore, it is now possible for swimmers to experience 
the positive values associated with listening to music 
while undertaking physical activity in the water. 

Considering the many benefits of listening to 
music and the manner in which it enhances one’s 
psychophysical sphere, this study was undertaken in 
order to investigate and objectively verify the 
aforementioned benefits.  

In turn, the aim of the study was to determine 
the changes in the psychophysical sphere which occur as 
a result of listening to music while swimming. The 
psychophysical sphere was expressed using the Borg’s 
scale which measures perceived exertion (RPE) [32] as 
well as the Rejeski Gauvin (EFI) scale of emotional states 
[33].  

It was assumed that music played during 
swimming would cause changes in the psychophysical 
sphere of a swimmer. For the purpose of verification of 
the hypothesis the following research question was 
formulated: How does the psychophysical sphere of  
a swimmer change as a result of listening to music while 
swimming? 

MATERIAL AND METHODS 

Participants 

The participants of the study were ten healthy, 
physically active people; 5 men and 5 women aged 29 ±  
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Wszyscy badani zostali poinformowani o istocie 
eksperymentu oraz jego okolicznościach. Od uczestników 
otrzymano pisemną akceptację na udział w badaniach. 
Komisja etyczna wyraziła zgodę na przeprowadzenie 
badań. 

Procedura 

Przed głównym eksperymentem sporządzono 
listę utworów muzycznych. Dla każdej osoby wskazany 
utwór muzyczny był czynnikiem motywującym  
i pobudzającym do określonego działania i zachowania. 
Motywacja stanowi układ potrzeb i wartości 
określających kierunek i stopień zaangażowania jednostki 
w jej dążeniach i działaniach [34]. Listę utworów 
wprowadzono do pamięci wodoszczelnego odtwarzacza 
MP3 Dolphin Touch (NU, Tajwan). Dzięki temu każdy 
badany podczas testów posiadał zestaw utworów 
zgodnych z jego preferencjami. 

Główny eksperyment odbył się na pływalni 25-
metrowej. Złożony były z dwóch prób wysiłkowych. 
Próby został poprzedzone 5 minutową rozgrzewką  
w wodzie. W próbach badawczych używano techniki 
pływania kraul na piersiach. W każdej próbie uczestnicy 
wykonywali pływacki test Coopera.  

Pływacki test Coopera polega na przepłynięciu 
dowolnym sposobem jak najdłuższego dystansu w czasie 
12 minut. Pokonany dystans jest mierzony z dokładnością 
do 25 metrów [35]. W pierwszej próbie nie przekazywano 
muzyki podczas wykonywania testu. W drugiej próbie 
indywidualnie dobrana muzyka była już przekazywana w 
trakcie płynięcia. Muzyka, miała na celu wywołanie zmian 
w sferze psychofizycznej badanych. Sfera psychofizyczna 
została wyrażona za pomocą skali RPE i EFI.  

Aby redukować skutki zmęczenia, badani 
wykonywali wszystkie próby z 1 tygodniowym 
odpoczynkiem między każdym badaniem. Pomiędzy 
dwoma próbami badani nie uczestniczyli w żadnych 
innych formach aktywności fizycznej. Dodatkowo dla 
zminimalizowania wpływu rytmu dobowego, badane 
osoby wykonywały próby zawsze o tej samej porze dnia 
[36].  

Pomiar 

Subiektywną ocenię postrzegania wysiłku 
zmierzono przy pomocy skali Borg’a (RPE). Skala Borg’a 
złożona jest z 15 poziomów. Rozpoczyna ją numer 6, 
który odpowiada stanowi spoczynku i tętnie 60/min,  
a kończy numer 20, odpowiadający maksymalnemu 
wysiłkowi oraz tętnie 200/min [32]. Badani oceniali 
postrzegany wysiłek po każdej z prób. Do dalszej analizy 
statystycznej trafiły wartości skali uzyskane w dwóch 
warunkach.  

Stany uczuciowe zmierzono przy pomocy skala 
Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI) [33]. Skala Gauvin’a 
i Rejeskie’go mierzy cztery stany: a) pozytywne 
zaangażowanie, b) rewitalizacja, c) spokój, d) fizyczne 
wyczerpanie. W ocenie pozytywnego zaangażowania 
używano określeń tj.: entuzjastyczny, szczęśliwy  
i pozytywnie nastawiony.  

W ocenie rewitalizacji używano określeń tj.: 
odświeżony, energiczny i ożywiony. W ocenie spokoju 
używano określeń tj.: spokojny psychicznie, zrelaksowany 
i spokojny fizycznie. W ocenie wyczerpania fizycznego 
używano określeń tj.: wyczerpanie fizyczne, zmęczenie 
fizyczne, bez siły. Każdy stan oceniano w skali od 0 (nie 

12.08 (years), with a body height 1.74 ± 0.01 (cm), and 
body mass 67.4 ± 12.0 (kg). The small size of the group 
was due to the pilot nature of the study. The participants 
were not professional swimmers. They were people who 
practiced swimming twice a week for one hour. However, 
the amount of physical activity in water for the 
participants was limited to one hour of swimming once  
a week.  

All subjects were informed about the nature of 
the experiment and its circumstances. The participants 
gave written consent to participate in the study. An ethics 
committee approved the testing. 

Procedure 

Before the main experiment, a list of music 
tracks was prepared; each person selecting their own 
personal choices of motivating music that was intended to 
stimulate them to complete the specific actions and 
behaviors. Motivation is the systems needs and values, 
which define both the direction and the degree of the 
individuals’ involvement when endeavoring to complete 
an action [34]. The list of songs was added to the memory 
of a waterproof MP3 player – a Dolphin Touch (NU, 
Taiwan).  

The main experiment took place in a 25-meter 
swimming pool. It was composed of two exercise tests. 
The trials were preceded by a 5 minute warm-up in the 
water. In the research the breaststroke swimming 
technique was used. In each trial, participants performed 
a Swimming Cooper Test.  

This involved swimming using any chosen 
stroke for as long a distance as possible within 12 
minutes. Distance is measured to an accuracy of 25 
meters [35]. During the first trial the music was not 
played while performing the test. In the second trial, the 
individually selected music was played during swimming. 
The aim was that music will produce changes in the 
psychophysical sphere of the participants. The 
psychophysical sphere was expressed using the RPE and 
the EFI scale. 

To reduce the effects of fatigue, subjects 
performed all trials with a one-week rest between each 
test. Between the two trials the subjects did not 
participate in any other forms of physical activity. 
Additionally, in order to minimalize the impact of 
circadian rhythms, the participants always performed at 
the same time of day [36].  

Measurements 

The subjective assessment of perceived exertion 
was measured using the Borg’s scale (RPE). Borg's scale 
consists of 15 levels beginning with the number 6, which 
corresponds to the state of rest, and heart rate 60 / min 
and ending with the number 20, which corresponds to the 
maximum effort and heart rate of 200 / min [32]. The 
subjects evaluated the perceived effort after each test. For 
the further statistical analysis, the scale values obtained 
under the two conditions were used. 

Emotional states were measured using the 
Gauvin's and Rejeski’s scale (EFI) [33]. The Gauvin's and 
Rejeski’s scale measures four states: a) positive 
engagement, b) revitalization, c) tranquility, d) physical 
exhaustion. In the assessment of positive engagement, 
terms such as; enthusiastic, happy and with positive 
attitude were used. In the assessment of revitalization the  
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czuć) do 4 (bardzo mocno czuć). Badani oceniali stany 
bezpośrednio przed i po każdej próbie. Do dalszej analizy 
statystycznej trafiły różnice wartości skali uzyskane  
w dwóch warunkach.  

Analizy statystyczne 

Analizy statystyczne zostały wykonana  
w programie Statistica 9.0 (StatSoft, USA). Do określenia 
różnic w zmiennych (skala Borg’a i skala Gauvin’a 
i Rejeskie’go) w dwóch warunkach – bez i z muzyką 
została użyta jednoczynnikowa analiza wariacji ANOVA. 
Testowanie wykonano na poziomie istotności 
statystycznej α=0.05. 

WYNIKI 

Analiza wariacji ANOVA wykazała istotnie 
statystycznie różnice w skali Borg’a (RPE) oraz skali 
Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI). Oznacza to, iż wskazane 
zmienne posiadały wartość diagnostyczną w kontekście 
porównywania dwóch warunków muzycznych (bez  
i z muzyką). 

Subiektywna ocena postrzegania wysiłku - skala 
Borg’a (RPE) 

Wartość średnia skali RPE dla próby bez muzyki 
wynosiła: x 14.50; ±2.01, z muzyką: x 12.50; ±1.75. 
Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA pokazała 
istotnie statystyczną różnicę w skali RPE dla dwóch 
warunków muzycznych (p=0.04, ≤0.05). 

Stany uczuciowe - skala Gauvin’a i Rejeskie’go 
(EFI) 

a) Pozytywne zaangażowanie 
Wartość średnia odczucia pozytywnego 

zaangażowania dla próby bez muzyki wynosiła: x -1.40; 

±0.80, z muzyką: x 2.10; ±0.94. Jednoczynnikowa analiza 
wariancji ANOVA pokazała istotnie statystyczną różnicę 
w odczuciu pozytywnego zaangażowania dla dwóch 
warunków muzycznych (p=0.001 ≤0.05). 

b) Rewitalizacja 
Wartość średnia odczucia rewitalizacji dla próby 

bez muzyki wynosiła: x -2.70; ±2.76, z muzyką: x 1.70; 
±1.10. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA 
pokazała istotnie statystyczną różnicę w odczuciu 
rewitalizacji dla dwóch warunków muzycznych (p=0.001, 
≤0.05). 

c) Spokój
Wartość średnia odczucia spokoju dla próby bez 

muzyki wynosiła: x -1.30; ±1.68, z muzyką: x 3.70; 
±1.79. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA 
pokazała istotnie statystyczną różnicę w odczuciu 
spokoju dla dwóch warunków muzycznych (p=0.001) 

d) Wyczerpanie fizyczne 
Wartość średnia odczucia spokoju dla próby bez 

muzyki wynosiła: x 7.10; ±2.02, z muzyką: x 3.90; 
±1.22. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA 
pokazała istotnie statystyczną różnicę w odczuciu 
wyczerpania fizycznego dla dwóch warunków  
muzycznych (p=0.001). 

following terms were used; refreshed, energetic and 
lively.  

In the assessment of tranquility the use of terms 
such us; mentally calm, relaxed and physically composed 
were salient. In the assessment of physical exhaustion the 
following terms were used; physical exhaustion, physical 
fatigue and exertion. Each state was evaluated on a scale 
from 0 (don’t feel) to 4 (strongly feel). The respondents 
evaluated their states of feelings immediately before and 
after each test. For further statistical analysis the 
differences in the values obtained in the two conditions 
were used. 

Statistical analysis 

Statistical analyses were carried out using the 
program; Statistica 9.0 (StatSoft, USA). To determine the 
differences in the variables (Borg's scale and the Gauvin’s 
and Rejeski’s scale) in the two conditions - with and 
without music, a univariate analysis of variables (ANOVA) 
was used. Testing was performed at a statistical 
significance level of α = 0.05. 

RESULTS 

The ANOVA Analysis of variation demonstrated 
a statistically significant difference in both the Borg's 
scale (RPE) and the Gauvin's and Rejeski’s scale (EFI). 
This shows that the indicated variables have a diagnostic 
value in the context of comparing the two conditions 
(with and without music). 

Subjective rating of the perceived exertion - 
Borg's scale (RPE) 

The average value of the RPE scale for the trial 
without music was: 14.50; ± 2.01, with music: 12.50; ± 
1.75. A univariate analysis of variation (ANOVA) showed  
a statistically significant difference in the RPE scale for 
the two music conditions (p = 0.04, ≤0.05). 

Emotional states - Gauvin's and Rejeski’s scale 
(EFI) 

a) Positive engagement
The average value of the positive engagement

for the trial without music was: -1.40; ± 0.80, with music: 
2.10; ± 0.94. A univariate analysis of variation (ANOVA) 
showed a statistically significant difference in the 
perception of positive engagement for the two music 
conditions (p = 0.001 ≤0.05). 

b) Revitalization 
The average value of the feeling of revitalization 

for the test without music was: x -2.70; ± 2.76, while 
with music it was: x -1.70; ± 1.10. A univariate analysis 
of variation (ANOVA) showed a statistically significant 
difference in the perception of the revitalization for the 
two conditions (p = 0.001, ≤0.05). 

c) Tranquility
The average value of the feeling of tranquility for

the test without music was: x -1.30; ± 1.68, with music: 

x 3.70; ± 1.79. A univariate analysis of variation 
(ANOVA) showed a statistically significant difference in 
the perception of tranquility for the two music conditions 
(p = 0.001, ≤0.05). 
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DYSKUSJA 

Muzyka, która dotychczas była utożsamiana  
z terapią stosowaną w relaksacji i usuwaniu stresu, dzięki 
postępowi technologicznemu przeniesiona została na 
obszar sportu i rekreacji ruchowej. Aktualnie sportowcy 
słuchają jej podczas treningu lekkoatletycznego, 
wioślarskiego, czy kolarskiego [30,31,29]. Za sprawą 
wodoszczelnych odtwarzaczy MP3 udaje się również 
czerpać korzyści płynące ze słuchania muzyki podczas 
pływania [20].  

Celem prezentowanych badań było określenie 
zmian w sferze psychofizycznej człowieka wynikających  
z słuchania muzyki podczas pływania. W badaniach sferę 
psychofizyczną wyrażono za przy pomocą skali 
postrzegania wysiłku Borg’a (RPE) [32] i skali stanów 
uczuciowych Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI) [33]. Wyniki 
pokazały potencjalne korzyści ze słuchania muzyki 
podczas pływania. Muzyka istotnie wpływa na sferę 
psychofizyczną pływaków, wyrażoną skalą odczuwania 
wysiłku oraz skalą stanów uczuciowych. 

Skalę RPE uznaje się ocenę odczuwanej 
intensywności ćwiczeń [32]. W prezentowanym 
eksperymencie badani podczas pływania z muzyką przy 
pomocy skali RPE ocenili wykonany wysiłek na istotnie 
niższy, niż podczas próby bez muzyki (p=0.04, ≤0.05). 
Tym samym potwierdziła się hipoteza Borga [32]. 
Zakładała ona, iż czynniki środowiskowe, takie jak 
muzyka, temperatura i społeczne oddziaływanie 
odwracają uwagę od wysiłku, w wyniku, czego ocena na 
skali jest zbyt wysoka lub niska. Także Johnson, Siegel 
[37] używali skali RPE wśród osób, które koncentrowały 
swoją uwagę na muzyce podczas ćwiczeń.  

Postrzeganie wysiłku było również niższe, niż 
kiedy osoby skupiały się tylko na wewnętrznych źródłach 
informacji. Karageorghis, Terry [38] również uznawali, iż 
słuchanie muzyki powoduje oderwanie się od 
nieprzyjemnych uczuć, takich jak ból i zmęczenie, a także 
obniża ocenę postrzegania wysiłku. Do tych samych 
wniosków doszli Terry i wsp. [29], którzy badali 
zawodowych triatlonistów. Podczas intensywnych 
ćwiczeń zawodnicy słuchający muzyki mieli niższy RPE, 
co dodatkowo prowadziło do zwiększenia wytrzymałości. 
Obniżanie postrzegania wysiłku mierzone za pomocą 
skali RPE, to jedynie jedna z wielu korzyści dla 
sportowców, jakie wynikają ze słuchania muzyki. 

Kolejną wartością muzyki jest wpływ na zmianę 
stanów uczuciowych. Wyniki badania wykazały różnicę  
w skali EFI dotyczącej czterech stanów uczuciowych 
podczas pływania w dwóch warunkach muzycznych. 
Słuchanie muzyki wśród badanych istotnie przyczyniło 
się się do zwiększenia pozytywnego zaangażowania  
(p= 0.001 ≤0.05), rewitalizacji (p=0.001, ≤0.05) i spokoju 
(p=0.001 ≤0.05).  

Natomiast zmniejszeniu uległa ocena 
wyczerpania fizycznego (p=0.001 ≤0.05). Stanowi to 
potwierdzenie badań Rejeski’ego i wsp. [39], w których 
muzyka odwracała uwagę od dyskomfortu związanego  
z ćwiczeniami. Do podobnych wniosków doszli 
Karageorghis, Terry [38], którzy u badanych 
zaobserwowali wzrost pozytywnego nastroju  
i ograniczenie negatywnego odczucia, relaksację ciała  
i korzystny stan psychiczny. 

Ukazane w prezentowanej pracy wartości 
słuchania muzyki uzasadniają używanie jej podczas 
sportowego oraz rekreacyjnego treningu pływackiego, co  

d) Fatigue
The average value of the feeling of fatigue 

without music was: x 7.10; ± 2.02, with music: x 3.90; ± 
1.22. A univariate analysis of variation (ANOVA) showed 
a statistically significant difference in the perception of 
fatigue for the two conditions (p = 0.001, ≤0.05). 

DISCUSSION 

Music, which so far has been identified with 
relaxation therapy and stress reduction, due to 
technological progress has now been transferred into the 
area of sport and recreation. Currently, athletes listen to 
music during athletic, rowing or cycling training 
[30,31,29]. Due to the development of waterproof MP3 
players it is possible to benefit from listening to music 
also while swimming [20]. 

The aim of this study was to determine the 
changes in the psychophysical sphere resulting from 
listening to music while swimming. In the research the 
psychophysical sphere was expressed by the use of Borg’s 
Rating of Perceived Exertion Scale (RPE) [32] and the 
Exercise-Induced Feeling Inventory (EFI) Scale of Rejeski 
and Gauvin [33]. The results revealed the potential 
benefits of listening to music while swimming. Music has 
a significant impact on the psychophysical sphere of 
swimmers, which is expressed by the scale of perceived 
exertion and the scale of emotional states.  

The RPE scale is used to assess perceived 
exercise intensity [32]. In the present experiment, with 
the use of the RPE scale, the participants rated their 
perceived exertion much lower while swimming with 
music than during the trial without music (p = 0.04, 
≤0.05). Presented results are consistent with the Borg 
study [32]. It assumed that environmental factors, such as 
music, temperature, and social impact distract from the 
exertion, resulting in too high or too low rating on the 
scale. Also Johnson & Siegel [37] used the RPE scale 
among people who focused their attention on music while 
exercising.  

Their perception of exertion was also lower than 
when they focused only on internal sources of 
information. Furthermore, Karageorghis & Terry [38] also 
recognized that listening to music enables a detachment 
from unpleasant feelings such as pain and fatigue and also 
lowers one’s perception of exertion. Similar conclusions 
were reached by Terry et al., [29], who studied 
professional triathletes. During intense training, the 
contenders had lower RPE while listening to music, which 
also led to an increase in their endurance levels.  
A decrease in the perception of exertion, as measured by 
the RPE scale, is only one of many benefits for athletes 
which derives from listening to music. 

Another added value of music is its impact on 
changes to one’s emotional state. The results of the study 
showed a difference in the EFI scale for the four 
emotional states while swimming under two musical 
conditions. Listening to music significantly contributed to 
an increase in the respondents’ positive engagement  
(p = 0.001 ≤0.05), revitalization (p = 0.001, ≤0.05) and 
tranquility (p = 0.001 ≤0.05). However, the perception of 
physical exertion decreased significantly (p = 0.001 
≤0.05). This confirms the study of Rejeski et al., [39], in 
which music provided a distraction from the discomfort 
associated with exercise. Similar conclusions were 
reached by Karageorghis & Terry [38], who observed in  
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stanowi o aplikacji prezentowanych badań. Wyniki badań 
pokazały, iż muzyka odgrywa istotną rolę w odwracaniu 
uwagi pływaków od myślenia o bólu i zmęczeniu, które 
występują podczas treningów. Słuchanie muzyki zwiększa 
pozytywne reakcje emocjonalne, które powodują 
zadowolenie.  

Muzyka wpływa też pozytywnie na 
zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia. Powoduje 
także psychiczne odnowienie ciała. Uspokaja zmęczony 
fizycznie i psychicznie organizm oraz obniża odczucie 
wyczerpania fizycznego. Zmniejsza efekt znużenia, 
pojawiający się przy wielokrotnie powtarzanych 
czynnościach, jak np. podczas długotrwałego pływania. 
Ukazane wartości wynikające z słuchania muzyki podczas 
pływania pomagają w realizacji celów poświęconych 
zdrowiu, rekreacji oraz rozwijaniu potencjału 
motorycznego człowieka. Muzyka stanowi środek, który 
możne być wykorzystywany dla uatrakcyjnienia 
aktywności fizycznej w wodzie. 

Liczni autorzy wskazują też na inne wartości 
wynikające ze słuchania muzyki. Należą do nich 
aktywacja przed wysiłkiem i wzrost wydajności [30,25]. 
Potwierdzono także wpływ muzyki na nabywania 
umiejętności motorycznych [38]. Chociaż wydaje się, iż 
słuchanie muzyki może zakłócać polisensoryczną 
percepcję człowieka w wodzie. Jednakże jak widać, wciąż 
istnieje wiele niejasności dotyczących mechanizmów 
działania muzyki na organizm człowieka. Powinny być 
prowadzone kolejne doświadczenia w tym kierunku, co 
wymaga złożonych badań neurofizjologicznych. 

PODSUMOWANIE 

Poniższe wnioski prezentowanych wyników 
badań pilotażowych mają charakter przyczynkowy. 
Stanowią one zapowiedz dalszych prac prowadzonych  
w tym kierunku. Niejako są hipotezą kolejnych 
eksperymentów prowadzących do wyjaśnienia wpływu 
słuchania muzyki podczas pływania na zmianę sfery 
psychofizycznej pływaka. 

1. Słuchanie muzyki podczas wykonywania 
pływackiego zadania motorycznego istotnie 
wpływa na sferę psychofizyczną człowieka 
wyrażoną skalą odczuwania wysiłku oraz skalą 
stanów uczuciowych. 

2. Muzyka ma istotny wpływ na subiektywną 
ocenę postrzeganego wysiłku. Badani słuchający 
muzyki podczas pływania, zwracali mniejszą 
uwagę na wykonywany wysiłek i towarzyszący 
temu dyskomfort. 

3. Muzyka ma znaczący wpływ na stany uczuciowe.
Ocena stanów uczuciowych, w tym pozytywnego 
zaangażowania, rewitalizacji i spokoju 
zwiększyła się, a wyczerpania fizycznego uległa 
zmniejszeniu podczas pływania z muzyką. 
Słuchanie muzyki powoduje pozytywne 
skojarzenia, odwracające uwagę od wysiłku  
i zmniejszające poczucie nieprzyjemnych 
bodźców związanych z dyskomfortem.  

4. Zasadne jest wykorzystywanie muzyki podczas 
pływackiego treningu sportowego  
i rekreacyjnego w celu zwiększenia 
atrakcyjności i satysfakcji z ćwiczeń. Słuchanie 
muzyki podczas pływania powoduje, że trening 
staje się bardziej przyjemny i mniej monotonny, 
dzięki czemu chętniej go podejmujemy. 

the participants an increase in positive mood 
and  a corresponding reduction in negative feelings as 
well as  increased relaxation of the body and a 
positive mental state. 

In the present study, the value of listening to 
music was shown to be justified during both professional 
and recreational swimming training, which provides  
a contextual foundation for the submission and validity of 
the research. The results of the research have shown that 
music plays an important role in distracting swimmers 
from thinking about the pain and fatigue that occurs 
during training. Listening to music increases positive 
emotional reactions which promotes satisfaction. Music 
also affects positive engagement in the exercise 
performed. It causes psychological revitalization of the 
body. It soothes the physically and mentally exerted body 
and reduces the feeling of physical exhaustion.  

It decreases the feeling of fatigue, which 
typically appears after multiple repeated actions, like for 
example during prolonged swimming training. The values 
revealed that listening to music while swimming helps in 
the achievement of various objectives related to health, 
recreation as well as the development of the human 
motor potential. Music is a means that can be used to 
enhance the attractiveness of physical activity in the 
water. 

Numerous authors have also pointed to other 
values resulting from listening to music. These include 
activation before exertion and increased efficiency 
[30,25]. The positive impact of music on motor skills 
acquisition was also confirmed [38], although it appears 
that listening to music can disrupt human multisensory 
perception in the water. However, it has been shown, that 
there are still many uncertainties regarding the 
mechanisms of music that impact on the human body. 
Experiments in this direction require’s complex 
neurophysiological study. 

CONCLUSIONS 

The conclusions regarding the results of the 
presented pilot research are of a contributing character. 
They constitute a forecast of further works conducted in 
this direction as well as a hypothesis for further 
experiments towards an explanation of the effect of 
listening to music while swimming on changes in the 
psychophysical sphere of a swimmer. 

1. Listening to music while performing swimming
motor tasks significantly impacts on the 
psychophysical sphere of a human, which is 
expressed by the scale of perceived exertion as 
well as the scale of emotional states. 

2. Music has a considerable impact on the
subjective rating of perceived exertion. The 
participants who listened to music while 
swimming, paid less attention to their exertion 
levels and the accompanying discomfort. 

3. Music has a significant impact on emotional
states. Ratings of emotional states, including 
positive engagement, revitalization and 
tranquility has increased, though the physical 
exhaustion decreased while swimming with 
music. Listening to music causes positive 
associations that distract one from their level of 
exertion and reduce the sense of unpleasant 
stimuli associated with discomfort. 
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4. The use of music during both professional and 
recreational swimming training in order to 
increase the attractiveness and satisfaction of 
exercises is justified. Listening to music while
swimming makes training more enjoyable and 
less monotonous, which in turn makes one more 
likely to undertake it.
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