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 A – projekt badania; B – zebranie danych; C – analiza statystyczna; D – interpretacja danych; E – przygotowanie maszynopisu;  F – przegl d pi miennictwa;  
 G – zapewnienie finansowania 
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Center of Pressure, COP

Countermovement Jump

kara te

kumite kata

Specific Physical Fitness Tests, SPFT
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Specific Physical Fitness Tests, SPFT

Sideward Leg Splits Test, SdLS

Countermovement Jump, CMJ
Standing Triple Jump, STJ

One-Repetition-Maximum
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Mixed Martial Arts, MMA

hand grip
Special Judo Fitness Test



 
Przegl d testów sprawno ci fizycznej w wybranych sportach i sztukach walki 

Co badano; w jaki sposób; autor 
Uczestnicy badania 

wiek poziom, sta  treningowy p e  liczebno  

Kontrola postawy cia a; stabilografia 
(CoP); [17] 22 ±2,4 b.d. K 21 

Równowaga dynamiczna i statyczna; 
t. „flaminga" i t. Jaskólskiego; [18] 17–19 junior m odszy/junior/senior b.d. 84 

Si a ko czyn górnych i dolnych; czujniki 
mierz ce napr enie, platforma dynamo-
metryczna; [19] 

20,6 ±1,.8 min. 2 kyu, kat. wagowa < 100 kg M 18 

Si a ko czyn górnych; czujniki mierz ce 
napr enie; [20] 20,1 ±0,9 min. 10 lat, ró ne kat. wagowe M 40 

Si a ko czyn górnych, czujniki mierz cy 
napr enie; [21] 19,4 ±4,3 b.d. M 8 

Co badano; w jaki sposób; autor 
Uczestnicy badania 

wiek poziom, sta  treningowy p e  liczebno  

Si a, szybko , gibko ; test SPFT (judo) 
z dodatkow  prób  na podst. [24]; [25] 23,7 ±3,2 1 kyu–1dan, 2–3 kyu; 9,0 ±2,6 lat, K 36 

Si a, wytrzyma o , szybko ; test [23] do 
oceny szybko ci oraz dodatkowe próby; 
[26] 

b.d. junior, m odzik, senior, 4 kyu–2 dan, 
3–15 lat M 16 

Gibko , szybko , zwinno , si a, wy-
trzyma o ; testy opisane w [29, 30]; [28] b.d. senior M 31 

Wiele testów ogólnych i specjalnych, 
tak e wydolno ci [35] 

zaawansowani – min. 5 lat, czarny pas; wiek 33,0+/-
3,5; pocz tkuj cy – trening < 1 rok, zielony pas lub 

ni ej, wiek 30+/-12,6 
M 24 

Czas reakcji (SRT, CRT), czas decyzji 
(DT); oprogr. PRWin; [36] 

15–19/20–
35/35+ 9–4kyu/3–1kyu/dan M/K 96 
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Co badano; w jaki sposób; autor 
Uczestnicy badania 

wiek poziom, sta  treningowy p e  liczebno  

Si a, wytrzyma o , szybko ; wybór prób 
z Mi dzynarodowego Testu Sprawno ci 
Fizycznej (MTSF), test Coopera; [38] 

8–17 14,5 ±7,3 lat M/K 31 

Szybko , si a, wytrzyma o ; pe ny test 
MTSF; [39] 15–17 b.d. M/K 104 

Zdolno ci kondycyjne i gibko ; wybór 
prób z ró nych testów; [40, 41] 

junior m odszy (wiek 13,9 ±0,3, sta  3,5 ±1,2), junior 
(wiek 15,9 ±0,8; sta  5,1 ±1,6), senior (wiek 19,7 ±2,5, 

sta  7,5 ±3,3) 
b.d. 46/63/64 

Wp yw stylu ród owego na sprawno ; 
wybór prób: m.in. test Pawluka w boksie, 
Special Judo Fitness Test, czas reakcji 
i in.; [42] 

23,9 ±3,8 b.d. b.d. 85 

reaction time, RT

MT, movement time
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