
  39 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007 

dr Jan Blecharz 
mgr Katarzyna Lenczowska 
 
 

Preferowany typ koncentracji uwagi  
w zależności od cech temperamentu  

w strzelectwie sportowym 
 
 

Trudno wyobrazić sobie zawodnika uzyskującego doskonałe wyniki sportowe bez 
umiejętności koncentracji uwagi. Czym zatem jest uwaga? 

Jest to zamierzone lub mimowolne skierowanie aktywności poznawczej człowieka 
na jakiś obiekt. Uwaga jest procesem psychicznym polegającym na szczególnej 
koncentracji czynności poznawczych na określonym przedmiocie (zadaniu) lub 
dokładniejszym uświadomieniu sobie działających bodźców. Pełni ona rolę selekcyjną. 
Pozwala nam skupić się na odbiorze jednych bodźców i jednocześnie ignorowaniu 
innych. W języku neurofizjologii uwaga, to stan zwiększonej czujności (sentyzacja) 
ośrodkowego układu nerwowego w stosunku do określonych bodźców (sygnałów). Od 
skupienia uwagi i innych jej właściwości zależy jakość, sprawność i skuteczność całej 
działalności  człowieka. Istota uwagi polega na wybiórczym nastawieniu analizatora lub 
analizatorów na określony rodzaj bodźca efektem czego te bodźce odzwierciedlają się 
szybciej i dokładniej od bodźców, które także w tym samym czasie będą oddziaływały. 
W psychologii poznawczej szczególną rolę przypisuje się trzem wzajemnie powiązanym 
składowym uwagi: selektywności, zakresowi i kierunkowi.    

Amerykański psycholog Robert Nideffer uważa, że najważniejsze w działalności 
sportowej cechy uwagi to zakres i  kierunek. Zakres może być szeroki albo wąski. 
Uwaga może być skierowana do wewnątrz na własne myśli, doznania, plany lub na 
zewnątrz – na otoczenie, elementy sytuacji zewnętrznej. Wyróżnia on cztery typy uwagi: 

 Szeroka – wewnętrzna – gdy uwaga skierowana jest do wewnątrz, obejmuje 
szeroki zakres wewnętrznego świata sportowca, jego myśli, odczucia, 
doświadczenia, plany, postanowienia, analizę treningu, wspomnienia. 

 Szeroka – zewnętrzna – przydatna, gdy zawodnik musi obejmować wiele 
obiektów w jego otoczeniu, gdy musi podejmować szybkie decyzje uwzględniając 
cały szereg czynników sytuacji zewnętrznej na dużym obszarze działalności np. 
w grach zespołowych. 

 Wąska – zewnętrzna- to skupienie na określonym obiekcie (np. piłce) istotne 
tylko dla jej przyjęcia lub podania; skupienie na celu, w który należy trafić. Ważna 
gdy trzeba reagować na kilka wybranych czynników w wąskim polu działania, 
a decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie przy ciągłym niedoborze 
czasu i dużej zmienności oraz nieprzewidywalności sytuacji (np. w boksie, 
szermierce, tenisie). Charakterystyczna dla strzelectwa sportowego. 

 Wąska - wewnętrzna – skierowana jest na specyficzne odczucia płynące 
z wnętrza ciała. Zauważanie drobnych szczegółów technicznych; rozpoznawanie 
napięć w ciele, ocena zapasu sił, zmęczenia, ciężaru, skupienie się na własnych 
myślach. 

Koncentracja uwagi ma bardzo często związek z wyjątkowo dobrymi osiągnięciami 
w sporcie. Garfield i Benett (za: Morris, Summers, 1998) badali co wpływa na wysokie 
osiągnięcia sportowe. Spośród czynników kojarzonych przez zawodników z momentami 
szczególnie dobrego działania trzy dotyczyły koncentracji uwagi: 

 zawodnicy czuli się zrelaksowani od strony mentalnej, odczuwali wewnętrzny 
spokój, mieli poczucie kontroli oraz wysokiej koncentracji; 
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 mieli poczucie harmonii między tym co umysłowe i fizyczne. Koncentrowali się na 
tym co dotyczyło „tu iteraz” nie uciekając się ani do przeszłości ani nie 
wybiegając w przyszłość; 

 zawodników tych charakteryzował stan wysokiej samoświadomości związanej 
z odczuwaniem własnego ciała oraz tego co się działo wokół nich. 

Mówili o tym, że stany te można opisać jako najwyższą zdolność do reagowania 
oraz do wykonywania działań bez wysiłku i niemal automatycznie. 

Z kolei z badań przeprowadzonych przez Orlicka i Paringtona (za: Morris, Summers, 
1998) wynika, że badani zawodnicy odpowiedni poziom uwagi wiązali z: 

 jakością treningu – odpowiednia koncentracja na treningu sprawia, że w czasie 
zawodów uwaga jest czymś ubocznym, pojawia się automatycznie; 

 psychicznym przygotowaniem do zawodów – koncentrowanie się tylko na tym, co 
należy wykonać; 

 planem koncentrowania się w czasie zawodów – koncentrowanie się tylko na tym 
co należy zrobić, nie zwracania uwagi na czynniki, na które nie mamy wpływu; 

 oceną zawodów – ocena swoich stanów psychicznych oraz sposobów 
koncentracji podczas zawodów; 

 kontrolą czynników rozpraszających uwagę  
Uwaga w sporcie jest uwarunkowana wieloaspektowo: z jednej strony, jej przebieg 

wyznacza specyfika danej dyscypliny, a z drugiej – charakterystyczny dla konkretnego 
zawodnika styl koncentracji. Generalnie możemy wyróżnić wewnętrzny (internal focus 
style) oraz zewnętrzny (external focus style) – Taylor 2000, s. 83. 

 
Wewnętrzny styl uwagi 

 
Zawodnicy o tym stylu najlepiej funkcjonują wtedy, gdy cały czas są pochłonięci tym, 

co dotyczy ich działalności w czasie treningu i w czasie startu. Potrzebują utrzymywać 
zawężoną uwagę i myśleć tylko o swojej dyscyplinie. Tego typu zawodnicy łatwo mogą 
być wytrąceni z koncentracji przez zewnętrzne czynniki zakłócające. Przykładowo, jeżeli 
rozmawiają przed startem na tematy nie związane z nim lub żartują mogą mieć problem 
z ponownym zawężeniem uwagi  do problemów związanych tylko ze startem. 
 
Zewnętrzny styl uwagi 

 
Zawodnik o tym typie koncentracji, zaczyna koncentrować się na zawodach lub 

treningu, tuż przed ich rozpoczęciem. W pozostałym czasie rozszerza  swoją uwagę 
i zajmuje się innymi rzeczami. Tacy sportowcy mają tendencję do myślenia zbyt dużo 
i popadania w myślenie negatywne i krytyczne. Dlatego zbyt wąska i długa uwaga 
prowadzi u nich do utraty zaufania i zbyt dużego pobudzenia. Dla takich sportowców 
istotną rzeczą jest nie myślenie  o swojej dyscyplinie, kiedy nie trenują lub startują. 

Ten typ koncentracji spotyka się często z krytyką ze strony trenerów, którzy 
uważają, że zawodnikowi nie zależy, że jest za mało skoncentrowany lub 
zmotywowany.  

 
Określenie swojego stylu jest podstawą do opracowania najlepszego sposobu 

przygotowania się do startu. 
Zawodnicy, którzy mają naturalny zewnętrzny styl koncentracji uwagi, pod wpływem 

presji, stresu startowego mogą mieć tendencję do zmiany go na wewnętrzny, wtedy zaś 
pojawia się zwiększony krytycyzm, brak pewności i nadpobudliwość. Wtedy radą jest 
zmiana stylu na zewnętrzny, odwrócenie uwagi. 
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Badania strzelców 
 
W dniach 16 – 19 listopada 2006 roku przeprowadzono we Wrocławiu badania 

psychologiczne, w których wzięło udział 77 zawodników uprawiających strzelectwo 
sportowe. Byli to zawodnicy Kadry Narodowej i Preselekcji Kadry Narodowej (seniorki, 
seniorzy, juniorki, juniorzy, juniorki i juniorzy młodsi), strzelający z karabinka, pistoletu 
a także ci, którzy specjalizują się w strzelaniu do ruchomej tarczy i do rzutków. Wiek 
badanych osób mieścił się w przedziale od 16 do 37 lat. 

Celem badań była próba znalezienia związku pomiędzy temperamentem a typem 
koncentracji uwagi a także preferowaną przez zawodników porą rozgrywania zawodów, 
jak i czasem, który poświęcają na koncentrację przed zawodami. 
 
Metody 

 
W badaniach posłużono się kwestionariuszem temperamentu (FCZ-KT), 

w opracowaniu B. Zawadzkiego i J. Strelaua oraz kwestionariuszem ankiety – Moja 
koncentracja w czasie zawodów strzeleckich, autorstwa J. Blecharza. 

Wyniki badań zostały opracowane i zinterpretowane w ramach seminarium 
magisterskiego prowadzonego w Zakładzie Psychologii AWF w Krakowie. 

We wspomnianym kwestionariuszu temperamentu wyróżniamy sześć skal: 
Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość Sensoryczną, Reaktywność Emocjonalną, 
Wytrzymałość i Aktywność. 

 
Oto krótka ich charakterystyka: 

Żwawość: tendencja do szybkiego reagowania, do utrzymania  wysokiego tempa 
aktywności i do łatwej zmiany jednego zachowania na inne, odpowiednio do 
zmian w otoczeniu. 

Perseweratywność: tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po 
zaprzestaniu działania bodźca, który to zachowanie wywołał. 

Wrażliwość sensoryczna: zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości 
stymulacyjnej. 

Reaktywność emocjonalna: tendencja do intensywnego reagowania na bodźce 
wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności 
emocjonalnej. 

Wytrzymałość: zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających 
długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności lub w warunkach silnej 
stymulacji zewnętrznej. 

Aktywność: tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej lub 
do zachowań dostarczających stymulacji zewnętrznej. 

 
 
Wyniki 

Badania wykazały bardzo duże zróżnicowanie czasu jaki potrzebują badani do 
koncentracji przed zawodami (ok. 20 min – 5 badanych, 30 min – 14 badanych, 60 min – 
26 badanych, 2 godziny – 9 badanych, ponad 2 godziny – 14 badanych,  około 1 dzień – 
9 badanych). 

Jeżeli chodzi o preferowaną przez zawodników porę rozgrywania zawodów to dla 38 
badanych są to godziny poranne, dla 14 popołudniowe a dla 25 badanych jest to bez 
znaczenia. 
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Dominujące formy koncentracji to: 
 odczucia mięśniowe – 18 osób 
 kontrolowany oddech – 25 osób 
 koncentracja na przyrządach – 17 osób 
 rytm oddawanych strzałów – 10 osób 
 inne – 7 osób 

Oczywiście każda z badanych osób stosuje zazwyczaj pewną kombinację technik 
koncentracji. Powyżej podano jedynie techniki wiodące dla poszczególnych badanych. 

Ciekawe okazało się zestawienie uzyskanych wyników z cechami temperamentu. 
Zawodnicy, którzy przeznaczają na koncentrację około 20 minut, charakteryzują się 
wysokim poziomem żwawości, czyli są jednostkami, które posiadają tendencję do łatwej 
zmiany zachowania na inne, odpowiednio do zmian w otoczeniu. Równocześnie 
charakteryzuje ich dość niska perseweratywność, czyli posiadają słabą tendencję do 
kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca, który to 
zachowanie wywołał. 

Badani, którzy przeznaczają na koncentrację około 30 minut, jest ich 14, 
charakteryzują się również wysokim poziomem żwawości i średnim perseweratywności. 

Zawodnicy, którym potrzebna jest 1 godzina na uzyskanie optymalnego stanu 
koncentracji (26 badanych), charakteryzują się wysokim poziomem żwawości i bardzo 
zróżnicowanym poziomem perseweratywności. 

Badani, którzy przeznaczają na koncentrację 2 godziny i więcej, charakteryzują się 
wysokim poziomem żwawości i średnim perseweratywności. Osoby, które mają bardzo 
długi czas koncentracji przed zawodami – około jednego dnia, uzyskały wysokie wyniki 
w żwawości oraz bardzo zróżnicowane w perseweratywności.  

Zawodnicy, którzy wolą startować rano i ci, dla których nie ma to znaczenia 
posiadają wysoki poziom wrażliwości sensorycznej. Badani, którzy preferują porę 
popołudniową charakteryzują się średnim poziomem wrażliwości sensorycznej. 

Wszystkie badane osoby posiadają niski poziom reaktywności emocjonalnej, średni 
poziom wytrzymałości i taki sam aktywności. 

Zawodnicy, którzy koncentrują się poza stanowiskiem – bez broni, jak i ci, którzy 
koncentrują się jeszcze przed udaniem na strzelnice posiadają wysoki poziom 
żwawości, natomiast grupa, która rozpoczyna zasadniczą koncentrację już po wejściu 
na stanowisko, charakteryzuje się średnim poziomem żwawości. 

Jeżeli chodzi o wrażliwość sensoryczną, to zawodnicy rozpoczynający koncentrację 
poza stanowiskiem bez broni charakteryzują się średnim nasileniem tej cechy, 
natomiast ci, którzy koncentrują się jeszcze przed udaniem na strzelnice charakteryzują 
się wysokim poziomem wrażliwości sensorycznej. 

 
Dokonując charakterystyki całej badanej grupy – 77 osób (bez uwzględnienia wieku, 

płci oraz uprawianej konkurencji) należy stwierdzić, że od strony cech temperamentu, 
cechują ją wysokie wyniki w skali żwawości, niskie w skali perseweratywności, wysokie 
w skali wrażliwości sensorycznej, zróżnicowane w skali reaktywności emocjonalnej, 
wytrzymałości i aktywności. 

Nawyki preferowanych sposobów koncentracji, są zdeterminowane zarówno przez 
cechy temperamentu, własne doświadczenia oraz obserwację innych zawodników. 

Preferowanie przez zawodników pory rozgrywania zawodów, jest raczej wynikiem 
ich własnych przekonań, aniżeli zależne od cech temperamentu 

Wybór czasu do rozpoczęcia koncentracji przed zawodami jest zdeterminowany 
prezentowanym przez zawodnika stylem uwagi. 

Dla efektywnego szkolenia w strzelectwie sportowym, istotnym wydaje się 
zdiagnozowanie typu temperamentu i dostosowanie do niego oddziaływań 
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treningowych, w sensie stawianych zadań oraz wyznaczania celów stymulujących 
rozwój zawodnika. 

Trener powinien doskonale orientować się jaki styl uwagi jest właściwy i najlepszy 
dla jego zawodnika i wspierać go w rozwoju tego stylu i umiejętnym zastosowaniu 
w czasie zawodów. 

 
Kilka wskazań praktycznych  

Uwaga jest nie tylko właściwością procesów psychicznych ale także umiejętnością. 
Oznacza to, że można ją trenować tak jak inne elementy niezbędne do osiągnięcia 
mistrzostwa sportowego. 

Głównymi czynnikami zakłócającymi uwagę w sporcie są: 
 lęk, połączony z ekstremalnie silnym pobudzeniem emocjonalnym. Chodzi tu 

przede wszystkim tzw. lęk poznawczy, którego treścią jest antycypacja 
ewentualnych negatywnych następstw popełnienia błędu; 

 zbyt rozbudowana samoświadomość (dotycząca aktualnego wyglądu, stylu 
poruszania się, odbioru przez widzów); 

 myśli autodestruktywne. Pojawiają się one w momencie popełnienia błędu 
(szczególnie tzw. głupiego, szkolnego) i dotyczą początkowo tylko jego. Często 
jednak wymykają się spod kontroli i rozrastają się autokrytykę najpierw 
umiejętności sportowych potem umiejętności ogólnie, by doprowadzić zawodnika 
do konkluzji „do niczego się nie nadaję”. 

Przyczyną niepowodzeń w strzelectwie sportowym może być między innymi to, że 
zawodnik chce utrzymać koncentrację na jednakowym poziomie przez całą 
konkurencję. Tymczasem, ważniejsze jest aby czasami wiedzieć, kiedy zrobić przerwę 
i mieć umiejętność ponownego odzyskania optymalnej koncentracji. 

Na zakończenie, kilka uwag Jima Taylora (2000) dla tych, którzy chcą zwyciężać. 
Nie należy koncentrować swoich myśli na zwycięstwie z kilku względów: 
 nie koncentrujesz się wtedy na rzeczach, które mogą Ci pomóc w dobrym 

starcie; 
 Twoje pobudzenie odbiega od optymalnego, albo w górę bo stajesz się nerwowy 

z powodu możliwości porażki, lub obniża się, gdyż uznajesz, że już wygrałeś; 
 Powinieneś koncentrować się na technice, taktyce, pobudzeniu i emocjach. 

Pamiętaj, że psychikę można i należy trenować tak jak trenuje się ciało. Jesteśmy 
bowiem jednością psychosomatyczną. 
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