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Wpływ zmęczenia specyficznym wysiłkiem fizycznym na 
przejawianie siły i dokładności siłowej polskich tenisistów  

w młodszych kategoriach wiekowych
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Wstęp

Tenis jest dyscypliną sportową charakteryzującą się dużą liczbą startów  
w trakcie całego roku. Wymaga to od zawodników wysokiego poziomu przejawia-
nia kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych. Z powodu wpływu 
na skuteczność gry za jedne z wiodących uważa się siłę i dokładność siłową [1, 2, 3]. 
Szczególnie ważne jest zachowanie stabilności ich przejawów w warunkach zmę-
czenia w powysiłkowego [4, 5, 6]. Dotychczas prowadzone badania wśród tenisi-
stów dotyczyły zwłaszcza oceny potencjału energetycznego, analizy różnych pa-
rametrów biochemicznych oraz wybranych zdolności motorycznych [7, 8, 9, 6, 10].

cel pracy

Celem badań było określenie stabilności poziomu siły i dokładności siłowej 
globalnej i lokalnej tenisistów w młodszych kategoriach wiekowych w warunkach 
zmęczenia spowodowanego wykonaniem specyficznego testu wysiłkowego na 
korcie tenisowym. Przyjęto hipotezy, iż: 1. Specyficzny wysiłek wykonywany przez 
tenisistów wpłynie negatywnie na poziom maksymalnej siły statycznej zarówno 
w globalnych i lokalnych przejawach; 2. Zmęczenie wywołane specyficznym wy-
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siłkiem spowodowuje znaczące różnice w zakresie dokładności siłowej globalnej 
i lokalnej; 3. Wartość siły i dokładności siłowej w jej globalnych i lokalnych przeja-
wach jest związana z poziomem sportowym określonym na podstawie aktualnego 
w trakcie badań, rankingu Polskiego Związku Tenisowego.

Materiał i metody

Badaniom poddano tenisistów w kategorii juniorów i kadetów (n = 16), za-
wodników reprezentacji Polski w wieku M = 16,1 ±0,9 lat, klasyfikowanych na pol-
skich i europejskich listach rankingowych (tab. 1). Rodzice wyrazili pisemną zgodę 
na udział w badaniach wszystkich tenisistów.

Tabela 1

 Charakterystyka badanych tenisistów (n = 16)

lp.. parametr [M ±SD] min. max.

1. Wiek [lata] 16,1 ±0,9 14  17

2. Masa ciała [kg] 67,7 ±12,3 45 86,1

3. Wysokość ciała [cm] 178,4 ±4,3 165 186

4. BMI [kg/m2] 21,0 ±2,4 16,5 24,3

Żródło: opracowanie własne

Maksymalną globalną i lokalną siłę statyczną oraz dokładność siłową zmie-
rzono dynamometrem tensometrycznym sprzężonym z przetwornikiem analogo-
wo-cyfrowym i komputerem. Pomiary wykonano dwukrotnie – przed wysiłkiem  
i bezpośrednio po jego zakończeniu (ryc. 1).

Rycina 1. Pomiar maksymalnej globalnej siły statycznej i dokładności siłowej przy zastoso-
waniu dynamometru tensometrycznego [11]. 

Żródło: opracowanie własne
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W celu wywołania efektu zmęczenia zastosowano specyficzny dla tenisistów 
test o wzrastającym obciążeniu wykonywany do odmowy. W tym celu zastosowa-
no maszynę do wyrzucania piłek, która precyzyjnie dogrywała piłki w wyznaczone 
strefy kortu (ryc. 2).

Rycina 2. Schemat testu tenisowego o wzrastającym obciążeniu [12].

Żródło: opracowanie własne

Wyniki badań

Wartości globalnej siły statycznej uzyskane przez tenisistów przed wysiłkiem –  
M = 1295,06 ±349,50 N nie różniły się w sposób istotny od zmierzonych po jego 
zakończeniu – M = 1306,13 ±416,30 N. Minimalnie wyższe wartości uzyskano po 
zakończeniu testu specjalnego na korcie tenisowym (ryc. 3).

Rycina 3. Wartości globalnej siły statycznej przed wysiłkiem i po jego zakończeniu (n = 16)

Żródło: opracowanie własne
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Nie zaobserwowano różnic w zakresie globalnej dokładności siłowej. Błąd od-
tworzenia zadanej wartości siły (50%) przed wysiłkiem wynosił M = 26,79 ±16,72%, 
a po wysiłku M = 25,57 ±24,17% (ryc. 4).

Rycina 4. Wartości błędu odtworzenia 50% globalnej siły statycznej przed wysiłkiem i po 
jego zakończeniu (n = 16)

Żródło: opracowanie własne

Nie stwierdzono znaczącego wpływu specyficznego wysiłku na wartość lo-
kalnej siły statycznej dominującej kończyny górnej – M = 170,06 ±47,89 N przed  
i M = 165,75 ±52,94 N po wysiłku (ryc. 5).

Rycina 5. Wartości lokalnej siły statycznej przed wysiłkiem i po jego zakończeniu (n = 16)

Żródło: opracowanie własne

Wykonanie specyficznego wysiłku spowodowało poprawę lokalnej dokład-
ności siłowej dominującej kończyny górnej. Błąd odtworzenia zadanej wartości 
siły przed wysiłkiem był wyższy – M = 43,72 ±28,91%, niż po jego zakończeniu  
M = 38,11 ±25,13% (ryc. 6).
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Rycina 6. Wartości błędu odtworzenia 50% lokalnej siły statycznej przed wysiłkiem i po 
jego zakończeniu (n = 16)

Żródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Tenis jest zaliczany do dyscyplin o wysokiej złożoności ruchów w trakcie akcji 
zróżnicowanych czasowo oraz wymagających przejawiania wysokiego poziomu 
koordynacji ruchowej, dokładności i szybkości ruchów w zmieniających się warun-
kach. Nie bez znaczenia jest także rodzaj nawierzchni kortu [13]. Wykonanie efek-
tywnego i trudnego dla przeciwnika uderzenia jest uzależnione ponadto od szyb-
kości uderzenia w jego końcowej fazie, rotacji, zdolności zachowania równowagi, 
siły oraz czucia piłki [2, 5]. W miarę upływu czasu meczu tenisowego trwającego 
nierzadko kilka godzin, zawodnik wykonuje poszczególne uderzenia w warunkach 
narastającego zmęczenia [8]. Do tej pory oceny poziomu wybranych zdolności mo-
torycznych w warunkach zmęczenia wysiłkiem fizycznym nie podejmowano zbyt 
często [4,6]. W badaniach własnych podjęto próbę oceny stabilności siły i dokład-
ności siłowej globalnej i lokalnej tenisistów w warunkach zmęczenia wykonaniem 
testu specjalnego na korcie tenisowym.

Specyficzny wysiłek o wzrastającym obciążeniu wykonywany przez badanych 
tenisistów nie wpłynął w sposób znaczący na obniżenie poziomu maksymalnej siły 
statycznej zarówno w jej globalnych jak i lokalnych przejawach. Co więcej, nieco 
wyższe wartości siły globalnej uzyskano po zakończeniu testu specjalnego. Nie 
stwierdzono znaczącego wpływu specyficznego wysiłku na wartość lokalnej siły 
statycznej dominującej kończyny górnej. Prawdopodobnie można to tłumaczyć 
niewielkim wpływem zmęczenia na wyniki pomiarów osiągane przez badanych. 
Niektórzy autorzy wskazują, iż siła, zwłaszcza o charakterze dynamicznym, wywiera 
istotny wpływ na poziom sportowy w tenisie. Podkreśla się, że związki pomiędzy 
uzyskanymi wartościami siły mięśniowej, a wynikami sportowymi w tenisie są zna-
czące już w wieku 13–14 lat. U zawodników na poziomie profesjonalnym, siła jest 
uważana za jeden z istotniejszych czynników determinujących poziom sportowy  
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w tenisie [5,6]. W ostatnich latach trening ukierunkowany m.in. na rozwój siły był 
domeną mężczyzn (np. R. Nadal, S. Wawrinka, J.W. Tsonga i inni) natomiast podob-
ną tendencję obserwuje się obecnie wśród tenisistek, o czym świadczy rozbudo-
wana muskulatura wielu z nich, np. S. Williams, S. Stosur, V. Azarenka. Jednak znane 
są liczne przypadki mniej umięśnionych i słabiej zbudowanych zawodniczek wyso-
kiej klasy, m.in. A. Radwańskiej i A. Cornet, a wcześniej J. Henin czy M. Hingis. Zda-
niem Vaverki i wsp. [14], w tenisie istnieją czynniki tzw. limitujące, więc niemożliwe 
do skompensowania (równowaga dynamiczna, technika uderzeń, siła dynamiczna, 
szybkość specjalna, koncentracja) oraz determinujące, czyli przynajmniej częścio-
wo możliwe do skompensowania w różnych okresach rozwoju (zdolność myślenia, 
wydolność tlenowa, wysokość i masa ciała).

Zmęczenie spowodowane specyficznym wysiłkiem nie spowodowało znaczą-
cych różnic w zakresie dokładności siłowej globalnej. Błąd odtworzenia zadanej 
wartości siły globalnej był mniejszy niż w przypadku dokładności siłowej lokalnej. 
Stwierdzono minimalną poprawę lokalnej dokładności siłowej dominującej koń-
czyny górnej po zakończeniu wysiłku. Być może dłużej trwający wysiłek tenisowy 
spowodowałby głębsze zmęczenie, co skutkowałoby obniżeniem poziomu siły  
i dokładności siłowej. Dokładność siłowa w tenisie posiada szczególne znaczenie 
gdyż przejawia się ona w efektywności stosowania takich czynników jak zmien-
ność rotacji, kierunku i tempa uderzenia, wysokości piłki i zastosowania optymal-
nej siły w momencie wykonywania uderzenia [5]. 

Zaobserwowano duże zróżnicowanie indywidualne wyników siły i dokładno-
ści siłowej w jej globalnych i lokalnych przejawach. Może to być skutkiem treningu 
prowadzonego w różny sposób w klubach, a ukierunkowanego na rozwój różnych 
zdolności motorycznych. Zawodnik klasyfikowany najwyżej na listach rankingo-
wych PZT oraz w szerokiej czołówce rankingu ETA (European Tennis Association) 
uzyskiwał zdecydowanie najwyższe wartości w pomiarach siły i charakteryzował 
się wysokim poziomem globalnej dokładności siłowej. W przypadku pozostałych 
zawodników uzyskiwanie wysokich wartości w badaniach siły i dokładności siło-
wej nie zawsze pokrywało się z miejscem w rankingu. Należy jednak podkreślić, 
iż miejsce w rankingu nie musi być w każdym przypadku zgodne z rzeczywistym 
(aktualnym) poziomem sportowym zawodnika. 

Na podstawie uzyskanych wyników nie można jednoznacznie wnioskować  
o istnieniu związku siły z poziomem sportowym określonym miejscem w rankin-
gu Polskiego Związku Tenisowego. Przeciwne dane, świadczące o istnieniu zależ-
ności pomiędzy poziomem siły a rankingiem, przedstawiono w oparciu o wyniki 
badań tenisistów w innych krajach [5,6]. Wydaje się, że w przypadku badanej gru-
py młodych tenisistów większy wpływ na poziom rywalizacji oraz aktualną pozy-
cję rankingową mogły wywierać takie czynniki jak poziom koordynacji ruchowej, 
opanowanie techniki uderzeń oraz wpływ treningu ukierunkowanego na rozwój 
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kompleksowych zdolności motorycznych – szybkości i zwinności, definiowanej 
jako globalna zdolność koordynacyjna [15]. W celu zgromadzenia większej liczby 
danych niezbędna jest jednak weryfikacja wyników badań poprzez wykonanie po-
miarów siły na większej liczbie zawodników zróżnicowanych pod względem wieku, 
stażu i poziomu sportowego.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Specyficzny wysiłek wykonywany przez tenisistów nie wpłynął znacząco na 

poziom maksymalnej siły statycznej zarówno w jej globalnych jak i lokalnych 
przejawach.

2. Zmęczenie spowodowane specyficznym wysiłkiem nie spowodowało znaczą-
cych różnic w zakresie globalnej dokładności siłowej. Natomiast po zakończe-
niu wysiłku stwierdzono poprawę lokalnej dokładności siłowej dominującej 
kończyny górnej.

3. Zaobserwowano duże zróżnicowanie indywidualne wyników siły i dokładno-
ści siłowej w jej globalnych i lokalnych przejawach. Zawodnik klasyfikowany 
najwyżej na listach rankingowych uzyskiwał zdecydowanie najwyższe wartości 
siły i cechował się znaczną globalną dokładnością siłową. 
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iNFLueNce oF a speciFic eFFoRT oN The LeVeL oF The sTReNGTh  
aND sTReNGhT accuRacy amoNGsT youNG TeNNis pLayeRs

Summary

Keywords: exercise, tennis, fatigue, strength, strength accuracyIntroduction

In tennis, it is important manifestation strength and strength accuracy. The aim of the 
study was to determine the stability of the strength and strength accuracy global and local 
in terms of fatigue. The research was tennis players at the age of M = 16.13 ± 0.89 years. 
Measurements of maximum global and local strength and static strength accuracy was 
measured before and after exercise. Test was used with increasing load.

Global value of the static strength before exercise and after exercise did not differ.There 
was no difference in the global strength accuracy before and after exercise. No effect of 
exercise on the local value of a static strength before and after exercise. Implementation 
effort resulted in an improvement of the local strength accuracy.

A specific effort did not affect the level of the maximum static strength in the global 
and local manifestations. Fatigue did not result in differences in the global strength ac-
curacy. Found to improve the accuracy of local strength dominant arm after exercise. Ob-
served differences in individual performance strength and strength accuracy in the global 
and local manifestations.


