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ZMIANY MOCY I SKOCZNOŚCI U SIATKAREK W OKRESIE 

PRZYGOTOWAWCZYM 

 
Streszczenie. Celem pracy było określenie zmian mocy kończyn dolnych 

i wysokości uniesienia środka masy ciała mierzonych w wyskokach CMJ i BCMJ 

na platformie dynamometrycznej u siatkarek w okresie przygotowawczym. 

W badaniach uczestniczyło 14 siatkarek. Pomiar mocy kończyn dolnych 

i wysokości uniesienia środka masy ciała przeprowadzono na platformie 

dynamometrycznej. Moc maksymalna uległa nieistotnemu zwiększeniu o 6,3% w 

CMJ i zmniejszeniu o 4,1% w BCMJ podczas gdy wysokość uniesienia środka 

masy ciała nie uległa zmianie w CMJ i zwiększyła się istotnie o 4,7% w BCMJ. 

 

 

1. WSTĘP  

 

W piśmiennictwie piłkę siatkową zalicza się do dyscyplin, w których wykorzystywane są 

metaboliczne drogi beztlenowe i tlenowe [4, 6, 15, 19, 24]. Od siatkarzy wymaga się 

doskonałego przygotowania fizycznego i taktycznego [6, 24]. Sprawność fizyczna siatkarzy 

zależy od siły, mocy i skoczności [19, 24]. Trening ukierunkowany na zwiększanie siły i 

prędkości, jako składowych mocy, jest często prowadzony oddzielnie. Zwiększenie 

maksymalnej siły lub prędkości czy obu tych czynników jednocześnie pod wpływem treningu 

poprawiało maksymalną moc mięśni [8, 9, 11, 17, 21]. W pracy Häkkinena [9] wykazano, że 

trening zawierający ćwiczenia z dużymi ciężarami, podczas których rozwija się 

okołomaksymalne wartości siły a relatywnie małe prędkości ruchu, poprawia przede 

wszystkim część krzywej zależności siła-prędkość (F-v), położonej w obszarze małych 

prędkości, natomiast ćwiczenia wykonywane z dużymi prędkościami i małą siłą wpływają na 

całą krzywą F-v. Natomiast Kanehisa i Miyashita [12] stwierdzili, że trening z dużymi 

ciężarami podnoszonymi w wolnym tempie prowadzi do zwiększenia siły maksymalnej i 

mocy w ruchach z małymi prędkościami, natomiast dynamiczne podnoszenie mniejszych 

ciężarów zwiększa siłę i moc w obszarze dużych prędkości.  

Jednym z ważniejszych zagadnień kontroli treningu jest rejestracja obciążeń treningowych 

oraz diagnozowanie stanu wytrenowania zawodników. W piśmiennictwie jest bardzo dużo 

prac przedstawiających rejestrację obciążeń treningowych w rocznym cyklu szkoleniowym 

ale na ogół bez powiązania z kontrolą cech fizycznych [14]. Trening cech motorycznych u 

siatkarzy ma główne miejsce w okresie przygotowawczym. W okresie startowym główny 

nacisk położony jest na doskonalenie techniki i taktyki [7]. W literaturze przedmiotu 

większość prac dotyczy siatkarzy. W piśmiennictwie znaleziono tylko dwie prace opisujące 

zmiany cech motorycznych u siatkarek w rocznym cyklu treningowym [7, 18].  

Celem pracy było określenie zmian mocy kończyn dolnych i wysokości uniesienia środka 

masy ciała mierzonych w maksymalnych wyskoków pionowych z miejsca poprzedzonych 
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ruchem ciała w dół (CMJ) i z rozbiegu (BCMJ) na platformie dynamometrycznej u siatkarek 

w okresie przygotowawczym.   

 

 

2. METODYKA BADAŃ 

 

W badaniach, po uzyskaniu akceptacji Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, udział wzięło 14 

siatkarek II ligowego klubu AZS AWF Warszawa. Charakterystyka badanych (n =14): wiek 

21,8±1,6 lata, wysokość ciała 177,0±6,0 cm, masa ciała 72,0±7,5 kg (I pomiar), 72,8±7,4 kg 

(II pomiar), staż 8,9±3,3 lata). Masa ciała nie zmieniła się istotnie między pierwszym             

a drugim pomiarem. 

Pomiar mocy kończyn dolnych i wysokości uniesienia środka masy ciała w wyskokach 

pionowych: z miejsca, z pozycji wyprostowanej poprzedzony ruchem ciała w dół (CMJ) i z 

rozbiegu (BCMJ) przeprowadzono na platformie dynamometrycznej ze wzmacniaczem 

połączonym za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego z komputerem z 

oprogramowaniem „MVJ v.3.4” („JBA” Zb. Staniak). Zastosowano model fizyczny, w 

którym układ masy ciała człowieka odbijającego się pionowo od platformy 

dynamometrycznej zredukowano do punktu materialnego, na który działają składowe 

pionowe sił zewnętrznych - siła ciężkości ciała i pionowa składowa sił reakcji platformy. Z 

zarejestrowanej siły reakcji podłoża wyliczono następujące parametry wyskoku: moc 

maksymalną (Pmax) maksymalną wysokość uniesienia środka masy ciała (h) [2]. Każda 

zawodniczka wykonała sześć maksymalnych wyskoków pionowych, trzy z miejsca, z pozycji 

wyprostowanej poprzedzonej ruchem ciała w dół (CMJ) i trzy pojedyncze z 2-3 kroków 

rozbiegu (tzw. dojście lub naskok) (BCMJ) na platformie dynamometrycznej. Czas przerwy 

między wyskokami z miejsca wynosił 5 sekund a w wyskokach BCMJ ok. 1 minuty. Celem 

każdego rodzaju skoku było - wyskocz jak najwyżej. Do analizy wybierano wyskok,  w 

którym osiągnięto najwyższą wysokość uniesienia środka masy ciała.  

Rejestracja obciążeń treningowych (treningu siły) była oparta na zapisie stosowanym przez 

trenerów klubowych (liczba serii i powtórzeń). W analizowanym okresie badane wykonywały 

treningi zgodnie z zaleceniami trenera opracowane na podstawie pracy Trzaskomy 

i Trzaskomy [22]. 

W pierwszym etapie okresu przygotowawczego (16-26.08.2010) zawodniczki realizowały 

trening siłowy mający na celu wykształcenie lokalnej wytrzymałości siłowej. Każde wejście 

na siłownię poprzedzone było rozgrzewką w formie aerobiku, mające na celu rozgrzanie i 

przygotowanie organizmu do wysiłku. Dozowanie ćwiczeń: każda seria zasadnicza była 

poprzedzona serią rozgrzewkową z mniejszymi obciążeniami, a następnie: pierwszy trening 2 

serie po 12 powtórzeń, drugi trening 3 serie po 12 powtórzeń, trzeci trening 4 serie po 12 

powtórzeń, czwarty trening 5 serii po 11 powtórzeń i piąty trening 5 serii po 10 powtórzeń. 

Indywidualne obciążenie treningowe wynosiło 40-70% ciężaru maksymalnego (CM) w 

zależności od poszczególnych ćwiczeń. Metodą ćwiczeń na siłowni był trening obwodowy, 

gdzie zawodniczki wykonywały ćwiczenia na kolejnych stacjach. Przerwy pomiędzy stacjami 

były kilkudziesięciosekundowe, które wykorzystywane były na zmianę stacji, a pomiędzy 

obwodami przerwa wynosiła ok. 2-3 minuty. W tym etapie wykonywano następujące 

ćwiczenia: 

1. Wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce. 

2. Unoszenie kończyn dolnych do pionu w leżeniu tyłem. 

3. Wyciskanie sztangi z tyłu w pozycji siedząc. 

4. Wspięcie na palce ze sztangą na barkach. 

5. Zginanie kończyn dolnych w leżeniu przodem. 
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6. Ściąganie drążka w dół. 

7. W leżeniu przodem, skłony tułowia w przód ze skrętem tułowia, kończyny dolne ugięte 

w stawie kolanowym. 

8. Unoszenie tułowia w leżeniu przodem (tzw. „grzbiety”). 

9. Wypchnięcia kończynami dolnymi na suwnicy. 

10. Prostowanie kończyn dolnych w stawach kolanowych.  

11. Unoszenie ramion w bok w leżeniu przodem na ławeczce. 

12. Uginanie przedramion ze sztangą (biceps). 

13. Prostowanie przedramion na wyciągu górnym. 

14. Podciąganie sztangi do klatki piersiowej w leżeniu przodem na wysokiej ławce. 

 

W drugim etapie ćwiczeń na siłowni (07-30.09.2010) kształtowano siłę mięśniową. Jak 

poprzednio każdy trening poprzedzony był rozgrzewką w postaci aerobiku, a każda seria 

zasadnicza poprzedzona była rozgrzewkową z mniejszymi obciążeniami. Następujących 6 

ćwiczeń: 

1. podciąganie sztangi do klatki piersiowej w leżeniu przodem na wysokiej ławce, 

2. wyciskanie sztangi w leżeniu tyłem na poziomej ławce, 

3. przysiady ze sztangą na barkach, 

4. podciąganie sztangi do brody w wąskim uchwycie w postawie stojącej, 

5. opady tułowia ze sztangą na barkach w postawie stojąc, 

6. mięśnie brzucha na przemian: 

- seria 1, 3, 5:  wznos kończyn dolnych w leżeniu tyłem na skośnej ławce, 

- seria 2, 4, 6: w leżeniu tyłem, skłony tułowia w przód ze skrętem,  

wykonywano oddzielnie,  w podanej kolejności, a czas przerwy wypoczynkowej wynosił 2-

2,5 minuty pomiędzy seriami. Zastosowane obciążenia treningowe przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Obciążenia treningowe (serie x liczba powtórzeń, obciążenie ok. 60% CM) w 

okresie 07-30.09.2010 

Trening Ćwiczenie (nr) 

(nr) 1 2 3 4 5 6 

1-2  3x8 3x8 3x8 3x9 3x9 4x15 

 3-5 4x7 4x7 4x6 4x8 4x9 6x15 

 6-8 4x6 4x6 4x5 4x7 4x8 6x14 

 9-11 4x5 4x5 4x4 4x6 4x8 6x14 

 

Pomiary kontrolne zostały wykonane w godzinach rannych przed rozpoczęciem okresu 

przygotowawczego (16.08.2010) i tydzień przed zakończeniem okresu przygotowawczego 

(29.09.2010) z powodu zbliżających się rozgrywek w dn. 09.10.2010. 

W celu weryfikacji wyników badań zastosowano analizę wariancji (ANOVA). Istotność 

różnic między średnimi porównano post hoc – testem NIR Fischera. W przeprowadzonych 

analizach statystycznych poziom wartości p<0,05 przyjęto jako istotny. Wszystkie obliczenia 

wykonano programem STATISTICA  (v. 9.0, StatSoft). 
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3. WYNIKI BADAŃ 

 

Uzyskane rezultaty średnich wartości wysokości uniesienia środka masy ciała i mocy 

maksymalnych rozwijanych podczas maksymalnych wyskoków pionowych, z miejsca, z 

pozycji wyprostowanej poprzedzonej ruchem ciała w dół (CMJ) i z rozbiegu (BCMJ) na 

platformie dynamometrycznej przedstawiono w tabeli 2. Moc maksymalna kończyn dolnych 

rozwijana w wyskoku CMJ zwiększyła się nieistotnie między I i II pomiarem o 6,3% podczas 

gdy wysokość uniesienia środka masy ciała nie uległa zmianie. Moc maksymalna rozwijana w 

wyskoku BCMJ uległa nieistotnemu zmniejszeniu (4,1%). Zmianom mocy towarzyszyła 

istotna poprawa skoczności o 4,7%. 

 

Tabela 2. Zmiany średnich wartości (±SD) wysokości uniesienia środka ciężkości masy ciała 

(h)  i mocy maksymalnej (Pmax) rozwijanej w wyskokach pionowych z miejsca, z pozycji 

wyprostowanej poprzedzone ruchem ciała w dół (CMJ) i z rozbiegu (BCMJ) u siatkarek 

Zmienne,  I pomiar II pomiar R [%] 

PmaxCMJ [W] 1605,4 178,3 1701,4 216,8 6,4 

PmaxCMJ/masa [W/kg] 21,81 2,87 23,08 3,29 6,3 

hCMJ [m] 0,340 0,043 0,338 0,036 -0,1 

PmaxBCMJ [W] 2534,6 458,4 2427,4 443,3 -3,8 

PmaxBCMJ/masa [W/kg] 34,39 6,26 33,04 7,15 -4,1 

hBCMJ [m] 0,412 0,046 0,432 0,55
 a
 4,7 

R – procentowe różnice liczone względem I pomiaru; Pomiar I – przed rozpoczęciem okresu 

przygotowawczego, Pomiar II - bezpośrednio po zakończeniu okresu przygotowawczego;       
a
 - średnie różnią się istotnie względem I pomiaru, p<0,05. 

 

 

4. WNIOSKI  

 

Skoczność i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych mierzy się podczas różnego typu 

wyskoków na platformie dynamometrycznej [2, 3, 20, 23]. W literaturze brak jednoznacznej 

opinii dotyczącej zmian mocy rozwijanej w wyskokach CMJ, BCMJ, DJ (drop jump) i SJ 

(squat jump) występujących po różnych typach treningów [1, 5, 13, 16]. W pracy Harrisa i 

wsp. [10] trening siły nie poprawił skoczności mierzonej w wyskoku CMJ, natomiast trening 

„mocy” poprawił skoczność w CMJ i w skoku w dal z miejsca. Natomiast w pracy Wilsona i 

wsp. [25] trening siły z obciążeniem optymalnym (obciążenie, przy którym rozwijano 

największą moc) spowodował istotnie większy wzrost hCMJ (17,6%) i hSJ (15,2%) w 

porównaniu z treningiem mocy (wzrost hCMJ o 10,3% i hSJ o 7,2%) podczas gdy trening siły z 

obciążeniem 90-100% CM spowodował istotny wzrost hCMJ o 5,1% i hSJ o 6,8%. W naszych 

badaniach trening siły z obciążeniem ok. 60% CM spowodował poprawę skoczności tylko w 

wyskoku z nabiegu (BCMJ) o 4,7%. W pracy Häkkinena [7] opisano wzrost wszystkich 

mierzonych cech motorycznych u siatkarek tylko do zakończenia pierwszej fazy rozgrywek. 

Uzyskane w naszej pracy zmiany skoczności i mocy są niejednoznaczne. Istotnemu 

zwiększeniu uległa skoczność w wyskoku z rozbiegu (BCMJ) podczas gdy w CMJ skoczność 

nie uległa zmianie. Odwrotne zmiany obserwowano dla mocy. Po okresie treningu siły moc w 

CMJ uległa nieistotnemu zwiększeniu a rozwijana w BCMJ nieistotnemu obniżeniu. Brak 

zmian skoczności w wyskoku CMJ stoi w sprzeczności z wynikami pracy Marques i wsp. 

[18], w której siatkarki poprawiły skoczność mierzoną w wyskoku CMJ o 3,8% po okresie 

przygotowawczym. 
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  Podsumowując, w okresie przygotowawczym obserwowano istotną poprawę skoczności 

tylko w wyskoku z rozbiegu. 
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CHANGES OF POWER AND JUMPING SKILL IN FEMALE 

VOLLEYBALL PLAYERS DURING PREPARATORY PERIOD 

 
Abstract. The aim of this study was to determine the changes of power of lower 

limbs and height of rise of the body mass center at CMJ and BCMJ jumps on the 

dynamometric platform of female volleyball players during preparatory period. 

Fourteen female volleyball players took part in this study. The measurement of 

lower limb power and height of rise of the body mass center was carried  out on a 

dynamometric platform. Maximal power has nonsignificantly increased by 6.3% 

in CMJ, and decreased by 4.1% in BCMJ while height of rise of the body mass 

centre did not change in the CMJ and increased significantly by 4.7% in BCMJ. 

 

 


