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oraz poziom lęku wśród zawodników 
uprawiających strzelectwo sportowe 

 
 
Wprowadzenie 

Zarówno sytuacje treningowe jak i sam udział w zawodach obfitują w wiele sytuacji 
trudnych. Zawodnik chcący odnosić sukcesy powinien posiadać umiejętności radzenia 
sobie z nimi. 

Kiedy mówimy o stanach emocjonalnych towarzyszących zawodnikowi w czasie 
zawodów sportowych najczęściej używamy słów: pobudzenie, lęk, stres. 

Podczas gdy pobudzenie kojarzymy pozytywnie, słowo lęk wzbudza w nas trwogę, 
a jego obecność w życiu codziennym traktujemy jako zło konieczne. 

Lęk można określić jako „negatywny stan emocjonalny połączony z uczuciem 
nerwowości, zaniepokojenia oraz napięcia związanego z pobudzeniem fizycznym” 
(Jarvis, 2003 s. 59). 

Powszechna jest opinia, że w każdym z nas istnieje namiastka tak rozumianego 
lęku. Jego występowania doświadczamy wtedy, gdy odczuwamy przyspieszoną pracę 
serca, przyspieszony oddech, „kłucie w żołądku” czy „zimne poty”. Takie fizjologiczne 
objawy nazywa się lękiem somatycznym. 

Teoria stref optymalnego funkcjonowania (ang. Zone of Optimal Functioning - ZOF) 
(Jarvis, 2003) wyjaśnia, dlaczego zawodnicy reagują w odmienny sposób w obliczu 
startu. Koncepcja J. Hanina (ibidem) zakłada, że każdy sportowiec ma swój optymalny 
poziom lęku, w którym najlepiej się czuje i funkcjonuje. Gdy sportowiec uzyska ten stan 
w czasie rozgrywania zawodów, wówczas uzyskuje wynik na miarę swoich aktualnych 
możliwości. Potrafiąc określać swój preferowany poziom pobudzenia i lęku, zawodnicy 
mogą nimi manipulować w zależności od zapotrzebowania, a więc stymulować się do 
działania lub relaksować. 

Lęk postrzegany poprzez pryzmat jego objawów, tj. pocenie rąk, podwyższone 
tętno, przyspieszony oddech nazywany jest lękiem somatycznym. Jest on obrazem 
aktywujących się funkcji organizmu w odpowiedzi na stymulację centralnego układu 
nerwowego. Reakcjom tym mogą towarzyszyć: poznawcza koncentracja na samym 
sobie, negatywne przewidywania dotyczące wyniku rywalizacji i jego następstw. 
Zjawisko to nazywamy lękiem poznawczym (Borek, 2003 ) 

W momencie rozpoczęcia rywalizacji poziom lęku somatycznego zazwyczaj opada, 
natomiast lęk poznawczy może towarzyszyć podczas całych zawodów. Jego nasilenie 
następuje w momencie popełniania błędów, gdy wynik rywalizacji jest niezgodny 
z przedstartowymi założeniami. Stan ten współwystępuje z komponentem 
fizjologicznym. Rodzą się wówczas wątpliwości co do szans powodzenia. Wzrasta 
odpowiedzialność za wynik, co powoduje wyobrażanie sobie siebie w sytuacji 
odniesionej porażki. 

Innym kluczowym określeniem stanów psychofizycznych występujących podczas 
rywalizacji sportowej jest stres. 

Pojęcie stresu pochodzi z fizyki i oznacza napięcia, naciski lub siły oddziałujące na 
system. Do słownika psychologii wprowadził go Hans Selye, na początku opisując tym 
terminem sumę wszystkich niespecyficznych zmian (wewnątrz organizmu) – 
funkcjonalnych lub organicznych (Everly, Rosenfeld, 1992) 
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Rozróżniamy trzy fazy stresu: 
1. alarmową – będącą odpowiedzią na zadziałanie bodźca. Odporność na wstępie tej 

fazy ulega zmniejszeniu, by po pewnym czasie nastąpiła superkompensacja, 
2. odporności – następuje wzrost aktywności mechanizmów przystosowawczych, 

przeciwdziałających stresorowi. Ponadprzeciętna odporność na czynniki szkodliwe 
jest utrzymywana przez dłuższy czas, co organizm zawdzięcza rezerwom 
przystosowawczym, które jednak są ograniczone, 

3. wyczerpania – długotrwałe działanie i siła czynnika szkodliwego osłabiają 
odporność, skutkiem czego jest zużycie zapasów przystosowawczych, prowadzące 
do wyczerpania. 
 
Taki podział ma swoje odzwierciedlenie w psychologicznym podejściu, w którym 

również wyróżnia się trzy fazy (Cenin, Chełpa, 1998, s.115): 
1. mobilizacji procesów psychicznych – wzrasta poziom zdolności do działania oraz 

koncentracja energetyczna i ekspresja ruchowa, 
2. rozstrojenia – obniżanie poziomu procesów orientacji i kontroli, przy jednoczesnym 

naruszeniu proporcji między czynnościami twórczymi i pomocniczymi, 
3. destrukcji – zanik płynności w wykonywanych ruchach, ocena sytuacji nieadekwatna 

do rzeczywistej. Struktura czynności i procesy motywacyjne ulegają degradacji. 
Zmiany te są nieodwracalne i prowadzą do różnego rodzaju zachorowań. 

 
 

Rys. 1. Trzy fazy stresów: biologicznego i psychologicznego 
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Według R. Lazarusa i S. Folkman stres to określona relacja (relationship) między 
osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub 
przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi (Strelau , 2005) 
Właściwe reakcje organizmu na stres ukierunkowane są na jego przezwyciężanie. 
Reakcje obronne są przeciwstawne celowi procesu przystosowawczego. 

Na rys. 1 przedstawiono etapy stresu biologicznego oraz psychologicznego. W drugiej 
fazie stresu biologicznego zdolności przezwyciężania są zwiększone, podczas gdy w tej 
samej strefie w stresie psychologicznym wydolność systematycznie się obniża. 

Nie zawsze stres musi mieć negatywne konsekwencje. Pewien poziom stresu może 
wpływać dodatnio na konstruktywne przezwyciężanie trudności i prowadzić do 
uzyskania większej skuteczności w działaniu. Warunkiem jest jednak umiejętność 
zarządzania stresem. 

 
Style radzenia sobie ze stresem 
Radzenie sobie ze stresem związane jest z pojęciem copingu. Traktowane jest jako 
uczenie się zachowań służących przezwyciężeniu trudności. 

Definicja strategii zakłada, że jest to osiąganie wcześniej założonych celów, tzn. 
podjęte później czynności były wcześniej ustalone. W psychologii radzenie sobie jako 
strategia pojmowane jest jako ,,określone działanie, jakie jednostka podejmuje 
w konkretnej sytuacji stresowej” (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski, 1996, s.188). 
Strategia stanowi zatem swoistego rodzaju receptę, której blankiet jest wypełniany 
a zarazem uzupełniany w nowe lekarstwa (rozwiązania) przy występowaniu każdej 
nowej choroby (sytuacji stresowej). 

Z kolei styl radzenia sobie można zdefiniować jako charakterystyczny, dla danej 
osoby, repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi (Strelau, 2005). 
Łatwość dobierania przez jednostkę wzorców działania i dostosowywanie ich do 
zaistniałej sytuacji pozwala podmiotowi na obniżenie napięć i emocji występujących 
w takich momentach. 
 
Metodologia badań 
 
Cel, pytania badawcze i hipotezy 

Celem przeprowadzonych badań było określenie, jak zawodnicy o różnym stopniu 
zaawansowania sportowego w strzelectwie, radzą sobie w sytuacjach stresowych oraz 
jak wysoki występuje u nich poziom lęku. 

Przed przystąpieniem do badań postawiono następujące pytania badawcze: 
1. Czy zawodnicy różniący się poziomem sportowym różnią się w zakresie 

preferowanych stylów radzenia sobie? 
2. Czy zawodnicy różniący się poziomem sportowym różnią się poziomem lęku? 

 
W związku z tymi pytaniami sformułowano następujące hipotezy: 

1. Zawodnicy różniący się poziomem sportowym różnią się w zakresie preferowanych 
stylów radzenia sobie - zawodnicy prezentujący najwyższy poziom sportowy 
preferują styl zadaniowy. 

2. Zawodnicy różniący się poziomem sportowym różnią się poziomem lęku jako stanu 
oraz lęku jako cechy. 

 
Techniki badawcze 

W badaniach zastosowano techniki kwestionariuszowe: 
a) Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Spielbergera – w polskiej adaptacji 
b) CISS (The Coping Inventory for Stressfull Situations) Endlera i Parkera – w polskiej 

wersji (Szczepaniak, Strelau, Wrześniewski, 1996). 
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Na całość Inwentarza Stanu i Cechy Lęku składają się dwie podskale. Pierwsza 
badająca lęk – stan opisana jest symbolem X-1. W tej części badani odpowiadają na 
dwadzieścia pytań. Ich zadaniem jest zaznaczenie jednej z cyfr od 1 do 4, oznaczającej 
propozycję odpowiedzi, wskazującej aktualny stanu podmiotu (w naszym badaniu 
zawodnicy mieli się odnieść do odczuć towarzyszącym im podczas startu). Zakres 
odpowiedzi jest następujący, począwszy od „zdecydowanie nie”, poprzez „raczej nie”, 
„raczej tak”, a skończywszy na „zdecydowanie tak”. Druga skala składa się również 
z dwudziestu pytań, służących do pomiaru lęku – cechy i opisanej symbolem X-2. Ta 
część kwestionariusza ma określić częstość występowania odczuć lękowych 
u jednostki. Brzmienie i kolejność odpowiedzi w tej skali jest następująca: „prawie 
nigdy”, „rzadko”, „często”, „prawie zawsze”. Obydwie skale znajdują się na jednym 
arkuszu A-4, każda na jednej stronie. Wyniki surowe obu skal mogą mieścić się 
w granicach od 20 punktów (skrajnie niski lęk) do 80 punktów (skrajnie wysoki lęk). 
Przed rozpoczęciem badań uczestnicy zostali zapoznani z celem badań, sposobem 
wypełniania kwestionariusza oraz zostali zapewnieni o anonimowości wypowiedzi. 

W drugim kwestionariuszu (CISS) badani mieli zaznaczyć odpowiedź na skali od 
1 do 5 obok każdego z 48 stwierdzeń dotyczących zachowań podejmowanych przez 
człowieka w sytuacjach stresowych. Skala cyfrowa podkreśla częstotliwość z jaką 
podejmowane są działania mające być odpowiedzią na zadziałanie stresora w różnych 
sytuacjach, a każda z cyfr określa stopień częstości występowania danej aktywności. 
Dzięki temu kwestionariuszowi badający może określić trzy różne style radzenia sobie 
ze stresem: 
1. Styl skoncentrowany na zadaniu - oznacza tendencję do podejmowania wysiłków 

zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenie lub 
próby zmiany sytuacji. Główny nacisk jest położony na zadanie lub planowanie 
rozwiązania problemu. 

2. Styl skoncentrowany na emocjach - oznacza tendencję w sytuacji stresowej do 
koncentracji na sobie, na własnych przeżyciach emocjonalnych, tendencjach do 
myślenia życzeniowego i fantazjowania. Działania mają na celu zmniejszenie 
napięcia emocjonalnego związanego z sytuacją stresową. 

3. Styl skoncentrowany na unikaniu - oznacza tendencję w sytuacjach stresowych do 
wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tych sytuacji. Może 
przybierać dwie formy: angażowania się w czynności zastępcze (8 stwierdzeń; 
wynik od 8 do 40 punktów) lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich (5 stwierdzeń; 
wynik od 5 do 25 punktów). 
Na każdy, z dwóch pierwszych stylów, składa się 16 stwierdzeń i można uzyskać od 

16 pkt. do 80 pkt. 
 
Charakterystyka badanych 

Badaniami zostali objęci zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej oraz preselekcji 
kadry w konkurencjach: pistolet, karabin i rzutki. Grupę badaną utworzyło 77 osób, 
w tym 42 mężczyzn i 35 kobiet, w przedziale wiekowym od 16 do 38 lat. Reprezentowali 
oni różny poziom sportowy w klasach II, I, M oraz MM z grup wiekowych junior, juniorka, 
senior, seniorka. W poszczególnych klasach sportowych było to: 
1. Mistrzowska Międzynarodowa – 8 zawodników 
2. Mistrzowska Krajowa – 27 zawodników 
3. I klasa sportowa – 30 zawodników 
4. II klasa sportowa – 12 zawodników 
 
Prezentacja wyników badań 

Prezentację wyników badań rozpoczniemy od przedstawienia preferowanych przez 
badanych zawodników strategii radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 
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Style radzenia sobie 

Tab.1. Styl radzenia sobie z sytuacją stresową skoncentrowany na zadaniu 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 62,000 10,364 
M 27 60,518 7,271 
I 30 57,866 7,7 
II 12 60,166 8,353 

Ogółem 77 59,584 7,927 

Styl skoncentrowany na zadaniu jest najbardziej efektywny. Wysokie wyniki 
oznaczają, że zawodnicy skłaniają się do podejmowania wysiłków skierowanych na 
rozwiązywanie problemu. 

Zawodnik myśli pozytywnie nie tylko o zbliżających się zawodach, ale rozwiązuje 
swoje trudności koncentrując się na zadaniu. Uwzględnia w swoim działaniu uwagi 
i sugestie trenera. 

W badanej grupie najlepiej wypadają w tym względzie zawodnicy z klasą 
mistrzowską międzynarodową i mistrzowską. Pewne zaskoczenie stanowią lepsze 
wyniki zawodników z klasą II niż zawodników z klasą I. 

Tab.2. Styl radzenia sobie z sytuacją stresową skoncentrowany na emocjach 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 35,375 6,759 
M 27 39,111 9,295 
I 30 40,566 11,918 
II 12 39,25 9,611 

Ogółem 77 39,11 10,179 

Wybór w sytuacjach stresowych stylu radzenia skoncentrowanego na emocjach 
służy wyeliminowaniu wysokiego, niekorzystnego poziomu napięcia oraz negatywnych 
emocji. Są to zawodnicy, którzy w sytuacji stresowej koncentrują się na swoich 
odczuciach emocjonalnych. Niejednokrotnie tacy sportowcy oczekują wsparcia, słów 
otuchy, szukając ich w otoczeniu swoich najbliższych. 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli nr 2, wyniki uzyskane przez grupę 
z I i II klasą sportową są wyższe od wyników grupy z klasą M i MM. Najrzadziej styl ten 
preferuje grupa MM. Największe zróżnicowanie wyników stwierdzono u zawodników 
z I klasą sportową. 

Tab. 3. Styl radzenia sobie w sytuacji stresowej skoncentrowany na unikaniu 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 42,375 8,484 
M 27 47,074 8,695 
I 30 44,933 10,897 
II 12 47,75 10,938 

Ogółem 77 45,85 9,891 

Szukając rozwiązań w różnego rodzaju sytuacjach trudnych zawodnicy korzystają 
niekiedy ze stylu skoncentrowanego na unikaniu. W stylu tym wyróżnia się dwie formy: 
angażowanie się w czynności zastępcze oraz poszukiwanie kontaktów towarzyskich 
(społecznych). 

U zawodników stosujących ten styl można zaobserwować brak entuzjazmu przed 
zbliżającymi się zawodami, a nawet rezygnację z podejmowania większych wysiłków w 
czasie walki sportowej. 
Przyczyną stosowania, przez sportowców, stylu skoncentrowanego na unikaniu może 
być: wysoki poziom napięcia stresowego, brak zaufania do swoich umiejętności oraz 
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wysoki poziom lęku poznawczego (antycypowanie negatywnych następstw nieudanego 
startu). 

W badanej grupie styl ten najczęściej stosowany jest przez zawodników z klasą II 
i M , najrzadziej zaś przez zawodników z klasą MM. 

Tab. 4. Styl skoncentrowany na unikaniu – angażowanie się w czynności zastępcze 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 17,75 5,365 
M 27 20,296 4,589 
I 30 19,7 6,545 
II 12 22 5,443 

Ogółem 77 20,064 5,631 

Wyniki dotyczące stosowania stylu unikania polegającego na czynnościach 
zastępczych, wskazują, że tę formę zachowań najczęściej wybierają zawodnicy z klasą 
II a najrzadziej zawodnicy z klasą MM. 

Tab. 5. Styl skoncentrowany na unikaniu - poszukiwanie kontaktów społecznych 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 16,375 3,583 
M 27 17,259 3,205 
I 30 16,733 4,338 
II 12 17,5 5,3 

Ogółem 77 17 4,009 

Wyniki uzyskane przez badanych w tej podskali są mało zróżnicowane, z tym, że 
najniższe uzyskali zawodnicy z klasą MM i I, a najwyższe z klasą II. 
 
Poziom lęku 

Poziom lęku, jak zaznaczono przy omawianiu technik badawczych, mierzono 
w aspekcie lęku jako stanu (związanego ze startem w zawodach) oraz lęku jako cechy 
(trwałej dyspozycji do wchodzenia w stany lękowe). 

Tab. 6. Wyniki badania poziomu lęku rozumianego jako stan 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 32,875 5,303 
M 27 36,666 7,736 
I 30 39,566 10,454 
II 12 35,333 11,718 

Ogółem 77 37,194 9,459 

,,Lęk – stan jest rozległym obszarem jednolitych schematów reagowania, które – ze 
względu na określoną strukturę psychologiczną człowieka – powtarzają się w mniej 
więcej podobnej postaci, niezależnie od rodzaju i siły bodźca, który je wywołuje” (Borek, 
2003). Zawodnik w określony sposób reaguje na sytuację, w zależności od czynników 
zewnętrznych. Jego za wysoki poziom lub za niski prowadzi do dezorganizacji 
w zakresie podejmowanych działań przez zawodnika. Objawami organizmu zawodnika 
występującymi z tym rodzajem lęku są między innymi: zmiany ciśnienia krwi, częstości 
skurczów serca czy liczby oddechów. 

Najwyższym poziomem lęku charakteryzują się w grupie badanej zawodnicy 
z I klasą sportową. Średni poziom uzyskali zawodnicy w grupie M. Zbliżony wynik 
uzyskali reprezentanci grupy I, jednakże przy większym zakresie odchylenia 
standardowego (gr. M – 7,73; gr. I – 11,71). Najniższy poziom lęku wykazują zawodnicy 
z grupy MM. Należy zauważyć porównując wyniki surowe że wszystkie grupy nie 
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przekroczyły 40 pkt. w teście, w którym 20 pkt. oznacza skrajnie niski lęk, a 80 pkt. – 
skrajnie wysoki lęk. 

Tab. 7. Wyniki badania poziomu lęku rozumianego jako cecha 

Klasa sportowa N Średnie Odchylenie standartowe 
MM 8 34,625 6,323 
M 27 36,259 7,465 
I 30 37,533 10,772 
II 12 35,5 11,147 

Ogółem 77 36,467 9,273 

Lęk – cecha definiowany jest jako wewnętrznie przeżywane konflikty i nie zależy od 
warunków zewnętrznych (Borek, 2003). Jest to specyficzne podejście zawodnika do 
sytuacji problemowej, charakterystyczne tylko dla niego, nabyte w dzieciństwie. Wysoki 
jego poziom wskazuje na to, iż zawodnik postrzega w sytuacji nie nastręczającej 
trudności dla innych jako potencjalne zagrożenie dla siebie. 

Wartości uzyskanych wyników surowych oraz hierarchia w grupie ze względu na 
poziom lęku – cechy zostają zachowane jak w poprzedniej charakterystyce. Zawodnicy 
osiągający najlepsze wyniki sportowe, posiadający jednocześnie duże doświadczenie 
treningowe odznaczają się najniższym poziomem lęku 
 
Dyskusja 

Dzisiejszy sport wyczynowy, w swoim dążeniu do perfekcji i przekraczaniu kolejnych 
barier, wymaga korzystania z najnowszej wiedzy, pochodzącej z różnych dziedzin 
nauki. 

Strzelectwo sportowe jest bardzo specyficzną dyscypliną sportu. Wymaga takich 
zdolności, jak: ostrość spostrzegania, głębokość widzenia, ocena odległości i kierunku 
ruchu. Wymagana jest doskonała wrażliwość kinetyczna, równoważna i dotykowa. 
Równocześnie strzelectwo sportowe wymaga przede wszystkim dużej precyzji ruchów 
oraz „ciągłej” stabilności postawy ciała, wykluczającej nierównowagę lub występowanie 
tremoru, a także skoncentrowanej uwagi w fazach przygotowania, celowania 
i oddawania strzału” (Kurzawski, Sobiech, 1993, s. 5). 

Jest to dyscyplina gdzie umiejętności techniczne, specjalistyczne przygotowanie 
fizyczne oraz przygotowanie psychiczne muszą być zharmonizowane, inaczej bowiem 
trudno o sukces. 

Wiedza psychologiczna o zawodniku jest niezbędna, aby wykorzystać ją w czasie 
treningu, do właściwego kontaktu z zawodnikiem i do kształtowania odpowiednich 
strategii radzenia sobie z trudnościami. Wiedza ta jest też niezbędna do wypracowania 
odpowiedniego feedbacku (informacji zwrotnej). Bez uwzględnienia tych czynników, 
nawet bardzo duże zaangażowanie trenera i jego kompetencje w nauczaniu techniki, 
duży nakład pracy zawodnika, mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Skutkiem 
czego, trener i jego zawodnik, będą przeżywać chwile rozczarowania i zwątpienia. 

Przytoczone w tym artykule wyniki badań psychologicznych pokazują ich 
użyteczność w pracy trenerskiej. 

Skoncentrujmy się najpierw na stylach radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 
Jeżeli trener posiada informacje, że jego zawodnik preferuje strategie skoncentrowane 
na emocjach lub unikaniu, to korzystając z własnej wiedzy, wspartej konsultacjami 
z psychologiem sportu, będzie starał się tak współpracować z zawodnikiem, aby zaczął 
on preferować styl skoncentrowany na zadaniu. 

Innym bardzo istotnym czynnikiem psychologicznym, mającym istotny wpływ na 
wynik sportowy jest poziom lęku jako cechy i jako stanu (nasilenie i treść lęku w czasie 
zawodów). 
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W lęku jako stanie niezmiernie istotny jest komponent poznawczy. Wysoki poziom 
lęku poznawczego (negatywne myśli dotyczące ewentualnej porażki, wątpienie w swoje 
możliwości, może doprowadzić do tzw. efektu katastrofy. Przejawia się on w nagłym, 
gwałtownym załamaniu skuteczności. W strzelectwie może to być „fatalna” seria, 
bardzo słaba końcówka lub nieumiejętność rozgrywania finałów (gdzie zawodnik 
w sposób szczególny wystawiony jest na ekspozycję społeczną i musi oddawać strzały 
według narzuconego mu rytmu czasowego). 

W zaprezentowanych w artykule badaniach zwraca uwagę fakt, że najkorzystniejsze 
wyniki, z punktu widzenia funkcjonowania w sytuacjach stresowych, uzyskali zawodnicy 
z klasą MM. 

Można zatem wnioskować, że posiadane przez nich cechy i umiejętności 
psychologiczne były istotnymi czynnikami, które pomogły im w osiągnięciu bardzo 
wysokich kompetencji sportowych. 

Trzeba równocześnie pamiętać, że danej strategii radzenia sobie z sytuacjami 
stresowymi można się nauczyć, podobnie jak sterowania poziomem pobudzenia 
lękowego oraz stopowania destrukcyjnych myśli. Służy temu trening umiejętności 
psychologicznych. 

Wyniki badań psychologicznych nie mają na celu przyklejania danemu zawodnikowi 
etykietki, lecz pokazanie kierunku i metody pracy z nim, aby mógł ujawnić cały swój 
potencjał. 
 
Wnioski 
1. Preferowany przez zawodnika styl radzenia sobie w sytuacji stresowej oraz poziom 

lęku (zwłaszcza poznawczego) mogą mieć istotny wpływ na wynik sportowy. 
2. Wyniki badań psychologicznych powinny być wykorzystywane w pracy trenerskiej 

do wypracowania właściwego stylu komunikowania się z zawodnikiem w czasie 
treningu, mentalnego przygotowania go do startu oraz opracowania taktyki 
rozgrywania zawodów. 

3. Dane psychologiczne powinny być uwzględniane w opracowaniu 
zindywidualizowanych form treningu psychologicznego. 

4. Właściwości psychologiczne, takie jak: koncentracja uwagi, styl radzenia sobie 
z trudnościami, pewność siebie, mają charakter dynamiczny i podlegają kształtowaniu. 

 
 
Bibliografia: 
Borek, D. – Wpływ lęku na osiągnięcia sportowców. Sport Wyczynowy, nr 9-10, 

465-466, 2003. 
Cenin, M., Chełpa, S. – Psychologia wojskowa. Wydawnictwo „Klio”. Warszawa 1998. 
Everly G. jr., Rosenfeld R. – Stres. Przyczyny, terapia I autoterapia. Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa 1992. 
Jarvis, M. – Psychologia sportu. GWP. Gdańsk 2003. 
Kurzawski, K., Sobiech K. – Wybrane elementy specyficznego wysiłku w strzelectwie 

sportowym. AWF Wrocław 1993. 
Strelau, J. (red.). – Psychologia. GWP. Gdańsk 2003. 
Szczepaniak, P., Strelau, J., Wrześniewski, K. – Diagnoza stylów radzenia sobie ze 

stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. 
Przegląd Psychologiczny, t.39, nr1, 187-210, 1996. 

 
 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008)  


