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ZMIANA ZAGROŻENIA URAZOWEGO STUDENTÓW 
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WSTĘP

Upadek – z medycznego punktu widzenia – jest „nagłą, niezamierzoną 
zmianą pozycji, polegającą na utracie równowagi podczas chodzenia lub 
innych czynności, wskutek której poszkodowany znajduje się na ziemi lub 
innej nisko położonej powierzchni”1. Chociaż to niewątpliwie negatywne 
zjawisko podlega k r y t y c e, to i tak upadek jest zdarzeniem, które do-
tyczy wszystkich aktywnych fizycznie ludzi i wypełnia całą ontogenezę. 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są upadki osób w starszym wieku2. 
U uczniów uczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego główną 
przyczyną jest potknięcie, skutkujące złamaniami w obrębie kończyn gór-
nych3. U młodych osób uprawiających judo skutki upadków są podobne, 
natomiast ich źródła zupełnie inne4. 

Z punktu widzenia biomechaniki umiejętność bezpiecznego upadku 
znajduje podstawy w biomechanizmie amortyzacji dzięki zasadzie zacho-
waniu pędu. Pierwsza faza jest powiązana z amortyzacją przez transforma-
cję energii zderzenia na kinetyczną energię w ruchu obrotowym (ryc.1).

1 M. Żak, Upadki osób starszych – analiza zagrożeń na podstawie obserwacji prowa-
dzonych w latach 1994–2001, „Przegląd Lekarski” 2012, nr 59 (5), s. 304–330.

2 Global Report on Falls Prevention in Older Ages, World Health Organization 2008.
3 J. Fibak, Traumatologia sportu, Poznań 1974, [za:] S. Sterkowicz, Wypadki w judo 

w świetle wieloczynnikowej analizy epidemiologicznej, „Rocznik Naukowy AWF”, Kra-
ków 1987, XXII, s. 199–243.

4 S. Sterkowicz Wypadki…, op. cit., s. 199–243.
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Ryc. 1. Ułożenie ciała zmniejszające zagrożenie urazowe podczas upadku w tył

Źródło: R. M. Kalina, Miękkie lądowanie, „Medical Tribune” 2009, 
Vol. 7, No. 13, s. 28–29.

Ostatnia faza wiąże się z rozproszeniem energii dzięki wykorzystaniu 
sprężystości maty, zmniejszającej siłę reakcji podłoża podczas upadku.

Można też wyróżnić cztery bardziej szczegółowe fazy w zachowaniu 
się upadającego człowieka: a) pierwszą reakcję na zmianę położenia ciała, 
która jest nieświadoma, stanowią odruchy pochodzące z szyi, generujące 
zwiększone napięcie mięśniowe w obrębie górnego łańcucha biokinema-
tycznego; b) pierwszą reakcją rozproszenia energii (również nieświadomą) 
są odruchy pochodzące z aparatu przedsionkowego, powodujące przedłu-
żenie i rozciągnięcie niższego łańcucha biokinematycznego; c) druga faza 
rozproszenia energii jest świadoma – sportowiec świadomie zgina ciało, 
prostując przy tym obydwie lordozy (szyjną i lędźwiową), i zaokrągla 
plecy, ochraniając kręgosłup przed urazem; d) końcowa, świadoma reakcja 
na bodziec polega na szybkim rozproszeniu energii i zmniejszeniu siły re-
akcji podłoża przez uderzenie ręką o matę5. Upadek, przy którym prędkość 
ciała w wyniku zderzenia z podłożem gwałtownie spada do zera, zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia urazów skutkujących uszkodzeniami róż-
nych tkanek. Nauczanie umiejętności bezpiecznego upadku może nie tylko 
zmniejszyć ryzyko urazowych uszkodzeń ciała, lecz również podnieść e s-
t e t y k ę  ćwiczenia upadku. Wtedy występuje ruch polegający na toczeniu 
się ciała, które poprawnie ułożone wpisuje się w okrąg i człowiek wycho-
dzi z opresji bez szwanku6. Sylwetka mężczyzny Vitruvian Men nakreślona 
w okręgu i kwadracie przez Leonarda da Vinci stanowi znany kanon pro-
porcji budowy ciała, który stanowi o estetyce grafiki7.

Choć pierwszymi elementami nauczanymi w judo są podstawy takie jak 
łagodny upadek, to często w jego wyniku dochodzi do urazów. Początkują-

5 A. Sacripanti, Advanced in judo biomechanics research, Saarbruken 2010, s. 45–48.
6 W. Sikorski, Wybrane problemy treningu i walki sportowej w judo, „Prace i Mate-

riały Instytutu Sportu”, Warszawa 1985, V, s. 79.
7 Leonardo da Vinci’s Life – Vitruvian Men the Proportion of the Human Figure, [on-

line], http://www.davincilife.com/vitruvianman.html
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cy judocy doznają uszkodzeń ciała podczas upadku, kiedy podpierają się na 
wyprostowanej ręce czy uderzają barkiem o podłoże. Trzeba podkreślić, że 
takie zdarzenia występują w walce nie z powodu braku umiejętności padów, 
lecz raczej wynikają z chęci uniknięcia punktowanego upadku na plecy8. 
Upadki w wyniku rzutów przy zderzeniu się z podłożem powodują nega-
tywne wrażenia, takie jak silny ból, chwilowe zatrzymanie akcji oddychania 
(przy upadku płasko na plecy), zakłócenie koordynacji ruchowej, orientacji 
przestrzennej9. Szczególnie niebezpieczne dla życia są upadki z uderzeniem 
głową o podłoże. Naturalną reakcją starszych ludzi jest wyciąganie ramion 
w kierunku upadania10.

W rehabilitacji wykorzystuje się testy, które pośrednio umożliwiają 
oszacowanie ryzyka upadku. Na podstawie wyników tych testów trudno 
jednak prognozować podatność na uszkodzenia poszczególnych części 
ciała. Test Berga składa się z 14 zadań, które obejmują ocenę zachowania 
równowagi podczas czynności lokomocyjnych, orientacji przestrzennej, 
jak i wykonywania prostych czynności domowych11. Ostatnio opracowano 
rzetelny i trafny test podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku. Test 
ten bezpiecznie symuluje upadek oraz diagnozuje, jakie części ciała są naj-
bardziej narażone na uszkodzenia12.

Celem niniejszej pracy jest ocena efektu zajęć „Judo i sporty walki”13 
na zmianę podatności na urazy ciała studentów. 

MATERIAŁ I METODA

Spośród 200 studentów Akademii Wychowania Fizycznego wylosowano 
grupę eksperymentalną (n = 46). Byli to mężczyźni w wieku około 22 lat, 
o wysokości ciała 188,8 ± 7,0 cm, masie ciała 78,5 ± 9,48 kg i normal-

8 S. Sterkowicz, Wypadki…, op. cit., s. 199–243.
9 S. Sterkowicz, E. Madejski, ABC Hapkido, Kraków 1999, s. 60.
10 J. H. Allum, M. G. Carpenter, F. Honegger, A. L. Adkin, B. R. Bloem, Age depen-

dent variations in the directional sensitivity of balance corrections and compensatory arm 
movements in man, „Journal of Physiology” 2002, Vol. 542, s. 643–663.

11 K. Berg, B. Maki, J. I. Williams, D. Gayton, Measuring balance the elderly: 
preliminary development of an instrument, „Physiotherapy” 1989, Vol. 41, s. 304–311.

12 R. M. Kalina, B. Barczyński, K. Klukowski, J. Langfort, B. Gąsienica-Walczak, 
The method to evaluate the susceptibility to injuries during the fall – validation procedure 
of the specific motor test, „Archives of Budo” 2011, Vol. 7, No. 4, s. 203–216.

13 Judo i sporty walki, Program nauczania dla kierunku wychowanie fizyczne AWF, 
Kraków 2007, s. 166–170.
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nym wskaźniku masy ciała BMI 23,69 ± 1,94 kg/m2. Badani nie uprawiali 
wcześniej sportów walki. Uczestniczyli w 12 obowiązkowych lekcjach 
(1,5 godziny tygodniowo) z przedmiotu „Judo i sporty walki”. Sylabus 
uwzględniał następujące treści: przepisy bezpieczeństwa w sali ćwiczeń, 
postawy ciała oraz poruszanie się po macie, pady w tył, na bok i do przodu 
oraz rzuty biodrowe (ten blok tematyczny obejmował 6 treningów); rzuty 
ręczne, nożne i biodrowe stanowiły blok tematyczny pozostałych treningów. 
Każdy rzut dla osoby wytrąconej z równowagi był środkiem doskonalącym 
umiejętności bezpiecznego upadku14, co gwarantowało e t y c z n e, podmio-
towe traktowanie współćwiczącego.

Test podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku (TPUCPU) prze-
prowadzono zgodnie z instrukcją15. Miało to miejsce dwukrotnie: przed 
rozpoczęciem zajęć oraz po przeszkoleniu studentów. Poprawne wykonanie 
zadania testowego ilustruje ryc. 2, natomiast błędy ryc. 3.

Ryc. 2. Postawa wyjściowa (kreska przerywana)i końcowa postawa ciała 
podczas pierwszego zadania TPUCPU

Źródło: R. M. Kalina, Miękkie lądowanie, „Medical Tribune” 2009, 
Vol. 7, No. 13, s. 28–29.

Ryc. 3. Kumulacja błędów podczas zmiany postawy ciała 
z wertykalnej na horyzontalną podczas TPUCPU

Źródło: R. M. Kalina, Miękkie lądowanie, „Medical Tribune” 2009, 
Vol. 7, No. 13, s. 28–29.

14 Ibidem.
15 R. M. Kalina et al., op. cit. s. 203–216.
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Struktura TPUCPU jest następująca: 

[…] trzy zadania ruchowe wykonywane są przez testowanego na macie typu tatami. 
Sposób ochrony części ciała (głowa, ręce, biodra, nogi) jest obserwowany, ocenia-
ny i rejestrowany pod względem największego narażenia na uszkodzenie podczas 
upadku. Jakiekolwiek nieprawidłowe zderzenie – symulowane podczas najszybszej 
możliwej zmiany postawy z wertykalnej na horyzontalną (leżąc na plecach) było do-
kumentowane w arkuszu obserwacji jako błąd pierwszego lub drugiego stopnia. Brak 
błędu oznaczano 0. Ogólna liczba punktów jest miarą podatności na uszkodzenia cia-
ła podczas upadku: niska (0), średnia (1–3), wysoka (4–8), bardzo wysoka (9–14)16. 

Do obliczeń wykorzystano pakiet komputerowy STATGRAPHICS Cen-
turion v. XVI.I w Zakładzie Teorii i Metodyki Sportów Walki. Uwzględ-
niono średnią, odchylenie standardowe (SD), wyznaczono wartości mini-
malne i maksymalne, rozpiętość oraz wartość P w teście Shapiro-Wilka dla 
sprawdzenia normalności rozkładu zmiennych. W celu oceny różnic między 
średnimi z serii obserwacji dokonanych przed realizacją programu i po jego 
zakończeniu zastosowano test t-Studenta dla próbek sparowanych.

WYNIKI

Tabela 1. Liczba błędów ogółem popełnianych podczas 
wykonania TPUCPU (pkt)

Statystyka Przed Po
Średnia 7,98 3,50
SD 3,21 2,47
Minimum 2,0 0,0
Maksimum 14,0 10,0
Rozpiętość 12,0 10,0

Źródło: opracowanie własne.

Wartość testu Shapiro-Wilka (P=0,163) świadczyła o rozkładzie nor-
malnym różnic indywidualnych. Testem studenta dla próbek sparowanych 
wykazano istotną różnicę (t= -9,34; P <0,001) między ogólną liczbą punk-
tów odnotowaną na końcu i na początku semestru. Średnia różnica wynosiła 
-4,48 ± 3,25 (95% przedział ufności CI = -5,44; -3,51) pkt. 

16 Ibidem.
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DYSKUSJA

W naszych badaniach podatność na urazy mężczyzn podczas testowania 
przed kursem była nieco większa niż u młodych kobiet17 w kategorii 
średniej (11% v. 6%) i wysokiej podatności (43% v. 37%). W kategorii 
bardzo wysokiej relacja była natomiast odwrotna (46% v. 57%). Zaobser-
wowaliśmy ponad dwukrotny spadek ryzyka uszkodzeń ciała podczas wy-
konywania TPUCPU (por. średnią punktację w tabeli 1). Duża zmienność 
międzyosobnicza w TPUCPU mężczyzn spowodowała potrzebę przeanali-
zowania ich migracji między grupami ryzyka wyznaczonymi przez normy 
klasyfikacyjne. W naszym eksperymencie zaobserwowaliśmy zwiększenie 
się liczby średnio podatnych na urazy ciała studentów (24 v. 5), przy czym 
liczba tych o wysokiej podatności (19 v. 20) praktycznie nie uległa zmia-
nie. To przesunięcie w ocenie studentów po wykonaniu programowych 
ćwiczeń do grup niższego ryzyka spowodowało właśnie bardzo wyraźne 
zmniejszenie się liczby osób wykazujących bardzo wysoką podatność na 
urazy ciała podczas upadku (21 v. 2). Po pierwszym semestrze ćwiczeń 
w ramach przedmiotu „Judo i sporty walki” tylko jedna osoba bezbłędnie 
wykonała test. Dodatkowo egzemplifikację zaobserwowanego zjawiska, 
które dotyczy efektywności nauczania ruchu, przedstawiliśmy na wykresie 
gęstości (ryc. 4).

Ryc. 4. Wykres gęstości ogólnej liczby błędów wskazujących na jakość wykonania 
testu TPUCPU (wykres gęstości wykorzystuje ważone liczby w metodzie 

cos z interwałem równym 60% szerokości osi poziomej)

Źródło: materiały własne.

17 Ibidem.
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Zgadzamy się z poglądem Kaliny i wsp., że „test jest narzędziem 
odpowiednim do weryfikacji skuteczności programów prewencyjnych”18. 
Niemniej jednak upadki w tym teście występowały z własnej inicjatywy, 
podczas gdy do upadków podczas walki judo oraz w życiu codziennym 
dochodzi w sytuacji zaskoczenia19.

WNIOSKI

Zaobserwowano istotne korzystne zmiany w opanowaniu umiejętności bez-
piecznego upadku. Czynnikiem odpowiedzialnym za zmniejszenie podatno-
ści na urazy jest program zajęć, który zrealizowano z mężczyznami studiu-
jącymi na fakultecie Wychowanie Fizyczne i Sport. Te osoby mogą okazać 
się nauczycielami wychowania fizycznego przydatnymi w reformowanych 
obecnie szkołach publicznych, jeśli chodzi o propagowanie podstaw judo 
ze szczególnym uwzględnieniem padów.

CHANGE IN SUSCEPTIBILITY TO THE BODY INJURIES 
OBSERVED DURING COMPULSORY JUDO AND COMBAT 

SPORTS CLASSES AMONG UNIVERSITY STUDENTS

The purpose of the present study is to determine whether physical education university 
students are similarly susceptible to the injuries caused by falls and whether a term-long 
course of judo and combat sports is likely to reduce this susceptibility. The study was 
carried out among 46 university students (males) who were participating in a compulsory 
12-week university course of judo and combat sports. The criterion for assessment is how 
head, hands, hips and legs are protected when performing simulated back fall, expressed 
as a general index of test (0 to 14 points). Term-long training sessions significantly limited 
the risk of body injury during fall. A factor responsible for reduction in susceptibility to 
injuries is the curriculum implemented. The students can eventually become very helpful 
teachers employed in public school system in Poland which is currently being reformed 
in terms of popularizing the fundamentals of judo, with particular focus on falls. 

SŁOWA KLUCZOWE: zapobieganie urazom, bezpieczny upadek, testowanie umiejętno-
ści, judo, efekt nauczania

KEY WORDS: prevention of injuries, safe falling, testing skills, judo, teaching effect

18 Ibidem.
19 S. N. Robbinowitch, R. Brumer, J. Maurer, Effect of the squat protective response on 

impact velocity during backwars falls, „Journal of Biomechanics” 2004, Vol. 37, s. 1329–1337.
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