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Zastosowanie ułatwień w nauczaniu strzelania  
z karabinu pneumatycznego 

 
 

W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się ogromny postęp w sporcie wyczynowym. 
Poziom wyników sportowych, który jeszcze niedawno był się nie do osiągnięcia stał się 
faktem, a liczba zawodników uzyskujących najwyższe rezultaty sportowe stale wzrasta. 
Ktoś nie zorientowany mógłby zapytać: jakie są przyczyny tej nadzwyczajnej progresji 
wyników? Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jednakże wśród wielu 
możliwych jedna wskazuje na fakt, że sport jest dziedziną bardzo pobudzającą do 
współzawodnictwa, dlatego też wysoka motywacja ćwiczących zachęca ich do wielu 
godzin ciężkiej pracy. Równocześnie trening stał się bardziej wyrozumowany, 
częściowo jako wynik pomocy różnych specjalistów i naukowców. Obecnie znacznie 
poszerzyła się wiedza o sportowcach co znajduje bezpośrednie odbicie w metodyce 
treningu. Powstają nowe metody, które często okazują się pożyteczne w codziennej 
pracy treningowej. Wydaje się, że nauka o sporcie przekształca się z formy 
humanistyczno opisowej, na formy ściśle opisowe” (Bompa 1990 s. 8). 

We współczesnym sporcie mistrzem nie zostaje osoba stosująca najdłuższy 
i najcięższy trening. Mistrzostwo zależy w dużej mierze od jakości, a co za tym idzie 
efektywności treningu. Teoretycy sportu jak i trenerzy praktycy od lat zajmują się 
modyfikowaniem, programowaniem, planowaniem oraz optymalizacją systemów 
treningowych. W dobie ciągłego przyśpieszania i ulepszania rzeczywistości szkolenie 
sportowe musi być poddane gruntownej weryfikacji. Metody, formy i środki treningowe 
muszą ewoluować wraz ze stałym wzrostem wyników na arenach sportowych w kraju 
i za granicami. 

 

Cel pracy 
Ocena efektywności stosowania ułatwienia w postaci statywu ze sprężyną 

w nauczaniu i doskonaleniu strzelania z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej. 
 

Hipotezy badawcze  
Proponowane ułatwienia zapewnią skuteczniejsze efekty nauczania i doskonalenia 

wybranych elementów techniki strzelania z karabinu pneumatycznego w postawie 
stojącej. 

 

Problem badawczy 
1. Czy stosowanie ułatwienia w postaci statywu ze sprężyna poprawi efektywność 

treningu? 
2. Czy zawodnicy szkoleni z zastosowaniem ułatwień osiągną wyższe oceny 

w stosunku do grupy porównawczej podczas eksperymentu? 
3. Jakie będą różnice w wynikach i stopniu opanowania nauczanych czynności 

sportowych pomiędzy grupą szkoloną z maksymalnym wykorzystaniem statywu ze 
sprężyną, a grupą porównawczą odbywającą zajęcia w sposób tradycyjny? 
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Nauczanie techniki sportowej 
„W systemie szkolenia sportowego, we wszystkich etapach jego realizacji 

i w odniesieniu niemal do wszystkich dyscyplin i konkurencji, nauczanie techniki 
sportowej zajmuje centralne miejsce. Szczególne znaczenie posiada w tych 
dyscyplinach, w których precyzja wykonania czynności ruchowych określa poziom 
mistrzostwa sportowego” (Socha 2005, s. 79). 

„Nauczanie jest kształtowaniem procesów poznawczych, zdolności, umiejętności 
i przekazywaniem wiadomości. Nauczanie można określić jako tworzenie takich 
sytuacji, w których występuje proces uczenia się. W sporcie takie sytuacje stwarza 
trener czy instruktor, a uczy się zawodnik, sportowiec” (Czajkowski 2004, s.198). 

„Uczenie się człowieka charakteryzują przede wszystkim procesy mentalne. Nawet 
jeśli dotyczy ono mało skomplikowanych czynności, to powinno przechodzić przez 
wszystkie poziomy, a zatem zawierać zarówno elementy uczenia się łańcuchów 
ruchowych, rozróżnień, formułowania pojęć, jak i ogólnych reguł. Pamiętać bowiem 
należy, że w uczeniu się ludzi istotniejszy jest nieraz sposób, w jaki się uczą, od sumy 
zebranej informacji. „Uczniowie muszą (...) zacząć myśleć o tym, czego się uczą (...), 
stosować, analizować, systematyzować i oceniać informację, a nie tylko ją nabywać” 
(Gallowey 1988, s.188). 

Istnieje wiele sposobów zwiększania efektywności nauczania ruchów o złożonej 
strukturze. „W nauczaniu bardzo ważny jest dobór środków treningowych, który od 
początku musi być nacechowany wątkami zachowań potrzebnymi często dopiero 
w przyszłości. Rozwijając tę myśl można powiedzieć, że rozpoczynając nauczanie 
ruchu należy kierować się celem finalnym” (Sozański 1999, s 134.). 

W doskonaleniu techniki strzelania kładzie się przede wszystkim nacisk na precyzję 
przy każdym złożeniu się do strzału, a nie dużą objętość obciążeń treningowych. 
“Niecelne strzelanie powodowane zmęczeniem dużymi obciążeniami jest efektem 
zakłócenia procesu sensomotorycznego. Z powyższego faktu wynika wniosek 
o konieczności zminimalizowania obciążeń fizycznych w treningu technicznym, 
polegającym na nauce. Należy wyraźnie rozgraniczyć w treningu rozwój kondycji 
fizycznej z nauczaniem techniki i rozwojem koncentracji uwagi” (Harre 1990, s. 6). 

„Ponieważ celność strzału jest zależna bezpośrednio od bezruchu broni w czasie 
jego oddawania strzelec powinien w każdej postawie wypracować takie położenie, które 
gwarantuje całemu układowi broni i tułowia statyczność i bezruch” (Moll 1974, s.22). 

„Szkolenie postaw strzeleckich obejmuje ruchowe opanowanie takich elementów 
technicznych, które zapewniają wygodę, ogólną równowagę (statyczność) i nie 
zakłócają normalnego funkcjonowania ustroju (oddychanie, krwiobieg, wzrok). 
Równowagę uzyskuje się przez bliskie umieszczenie środka ciężkości broni w stosunku 
do środka ciężkości ciała. Ułożenie głowy i klatki piersiowej winno być takie, aby nie 
przeszkadzało w normalnym funkcjonowaniu organizmu. Początkującemu strzelcowi 
przyjęcie prawidłowej postawy może wydać się niewygodne. Na przykład, gdy środek 
ciężkości broni w postawie stojącej ma tendencję przemieszczania się do przodu, 
oddalając się od środka ciężkości ciała, strzelec, aby odzyskać równowagę, musi 
znacznie przegiąć się w krzyżu (lędźwiach) do tyłu, przybliżając środek ciężkości broni 
do środka ciężkości ciała – mimo że jest statyczne i skuteczne podczas strzelania – 
sprawia początkującemu wiele trudności. Pierwszym więc zagadnieniem w szkoleniu 
jest doprowadzenie do tego, by prawidłowa postawa stała się postawą wygodną. Należy 
oczywiście liczyć się z indywidualnymi właściwościami budowy strzelca” (Wasilewski 
1977 s. 22). 

„Postawa stojąc jest z punktu widzenia najmniej korzystna z wszystkich postaw 
strzeleckich z tytułu małej powierzchni podstawy (wyznaczonej rozmiarem 
i powierzchnia obuwia) w porównaniu z postawą klęcząc i leżąc oraz stosunkowo 
największej wyniosłości punktu ciężkości układu. Dla zachowania optymalnej 
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statyczności całego układu (ciało + broń) wprowadza się do postawy odchylenie górnej 
części tułowia. Taka sylwetka stawia przed organizmem strzelca (zwłaszcza mięśniami, 
ścięgnami i stawami) wysokie wymagania” (Moll 1974, s.63). 

 
W nauczaniu postawy stojącej proponuję zastosowanie następującej metodyki: 
a). pokaz prawidłowej postawy  
b). omówienie postawy stojącej 
c). naukę postawy stojącej rozpoczynamy od pozycji siedzącej – zawodnik siedzi 

bokiem do tarczy, stopy ustawione na podłożu tworzą kąt 90 stopni do kierunku 
strzału, stopy ustawione na szerokość ramion  

d). złożenia bez strzałowe w pozycji siedzącej do ekranu białego, następnie do tarcz 
treningowych i tarczy właściwej 

e). strzelanie z pozycji siedzącej do ekranu białego, następnie do tarcz treningowych 
i właściwej tarczy – strzelanie na skupienie, 

f). przyjmowanie postawy stojącej bez broni, 
g). przyjmowanie postawy stojącej bez kurtki i rękawicy  
h). przyjmowanie postawy stojącej z podpórką  
i). przyjmowanie postawy na podpórce z gumy  
j). samodzielne przyjmowanie postawy stojącej pod kontrolą trenera  
k). trening bez strzałowy do białego ekranu, następnie do tarcz treningowych i tarczy 

właściwej, 
l). strzelanie do tarcz treningowych i tarczy właściwej, 
m). strzelanie do tarczy właściwej z kręceniem przyrządami celowniczymi, 
n). strzelanie na wynik.” (Łysiak 2004 s.37). 
 
Podstawowym problemem jaki napotyka trener podejmujący się opieki nad bardzo 

młodymi strzelcami jest zbyt duży ciężar broni w stosunku do masy ciała i wzrostu 
zawodników. Klasyczny trening może doprowadzić do poważnych schorzeń, kontuzji, 
pojawienia się wad postawy. Jest to oczywiste, ponieważ młody organizm bardzo 
szybko rozwija się i jest w tym okresie bardzo delikatny i wrażliwy na duże obciążenia 
treningowe. (Gładyszewski 2007) 

Zawodnicy rozpoczynający naukę strzelania z postawy stojącej borykają się 
z wieloma trudnościami przeszkadzającym w skutecznym uczeniu się. Młody człowiek 
nie jest w stanie skupić się w sposób właściwy nad konkretnymi elementami techniki 
strzelania takimi jak: cykl złożenia, ściąganie języka spustowego, odpowiednio długie 
utrzymanie broni w rejonie celowania, celowanie oraz wytrzymanie po strzale. 
Prowadząc ciągła walkę z masą broni oraz z jej ruchami.  

Stosowanie ułatwień prowadzi do skuteczniejszego nauczania i doskonalenia 
wybranych elementów technicznych strzelania z karabinu pneumatycznego. Przez 
pojecie skuteczny rozumiemy, to że daje on pozytywne, pożądane efekty, oczekiwany 
skutek oraz jest wydajny i efektywny (MSJP 1968 s. 753). Kompensowana jest w ten 
sposób masa broni, która jest dla wielu bardzo młodych strzelców dużym problemem. 
Eliminuje się w ten sposób również nadmierne ruchy broni, a tym samym umożliwia 
sportowcowi poprawnie pokonywać opór języka spustowego jak również dokładnie 
zgrywać przyrządy celownicze.  

Obecnie w większości klubów strzeleckich w Polsce przy nauczaniu młodych 
zawodników stosowane są rożne uproszczenia takie jak strzelanie w postawie siedzącej 
podpartej lub korzystanie z różnych elementów pozwalających oprzeć broń. Mogą one 
mieć postać drabiny, na której szczeblach opierana jest broń. Innym rozwiązaniem jest 
taboret ustawiony na pulpicie strzelnicy, o który można oprzeć broń i bez większych 
problemów strzelać na stojąco. Innym ciekawym rozwiązaniem jest wieszanie karabinu 
na specjalnych haku umocowanym sztywno do sufitu lub za pośrednictwem bloczka do 
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ciężarka stojącego za stanowiskiem strzeleckim. Daje to większą swobodę regulacji 
przy ustawianiu wysokości. Problemem jest natomiast umieszczenie broni na luźno 
wiszącym haku i złożenie się do strzału. Największą wadą takich rozwiązań jest zbyt 
duże odstępstwo od docelowego sposobu wykonywania nauczanej czynności ruchowej 
podczas zawodów sportowych.  

 
Zastosowanie strzelania z podpórki z karabinu pneumatycznego pozwala na: 

1. Zwiększenie objętości treningu dla sportowców początkujących. 
2. Możliwa jest większa ilość dłuższych złożeń bez przeciążania organizmu co 

mogłoby prowadzi do kontuzji. 
3. Naukę i doskonalenie cyklu złożenia. 
4. Naukę i doskonalenie celowania. 
5. Naukę i doskonalenie skutecznego posługiwania się przyrządami celowniczymi. 
6. Naukę i doskonalenie poprawnego ułożenia głowy na półce kolby karabinu. 
7. Naukę i doskonalenie trzymania kolby karabinu. 
8. Naukę i doskonalenie ustawiania stopki karabinu w ramieniu. 
9. Naukę i doskonalenie pokonywania oporu języka spustowego. 
10. Wykrywanie źródła błędów powstałych w wyniku np. celowania. 
11. Łatwiejsze ustawianie się w postawie strzeleckiej względem tarczy. 
12. Poprawia bezpieczeństwo poprzez ograniczenie możliwości manipulowania bronią. 

Kompromisem pomiędzy sztywna podporą a jej brakiem może być specjalnie 
dobrany statyw dający wiele stopni swobody a jednocześnie będący dalej stabilną 
podstawą dla broni. Z założenia, urządzenia te mają za zadanie prawie całkowicie 
zrównoważyć ciężar pistoletu lub karabinu, przy jednoczesnym umożliwieniu treningu 
w postawach jak najbardziej zbliżonych do typowej postawy strzelca dorosłego.  

Dodatkowym bardzo ważnym wymogiem jest to, by karabin czy pistolet zachowywał 
możliwość ruchu we wszystkich kierunkach” (Gładyszewski 2007). 

 
Opis urządzenia 

Wzorując się na programie Francuskiej Federacji Strzelectwa Sportowego „Ecole de 
Tir” oraz przepisach ISCD Międzynarodowej Federacji strzelectwa osób niepełnosprawnych 
powstała wizja stworzenia nowoczesnego rozwiązania poprawiająca skuteczność 
szkolenia strzeleckiego. Autor pracy zaprojektował i wykonał we współpracy z firmą Viagro 
& Wizard nowoczesny statyw strzelecki (fot.1). Podstawową cechą wyróżniającą go jest 
pozostawienie pewnej ruchomości broni będącej na nim podpartej (fot. 2,3). Statyw składa 
się z podstawy zrobionej z profilu stalowego zespawanego w kształcie litery H. Podstawa 
jest tak zaprojektowana żeby punkt podparcia broni wypadał na samym transporterem 
tarcz co ułatwia młodemu zawodnikowi nie mającemu jeszcze wyrobionej orientacji 
przestrzennej na stanowisku strzeleckim ustawić się w osi tarczy. Wysokość statywu 
wynosi 80 centymetrów. Jest on w pełni regulowany co pozwala na korzystanie z niego 
osobą o różnym wzroście, prawo i leworęcznych (fot. 2). Sprężyna została tak dobrana aby 
kompensowała masę broni, ale pozostawiała jej swobodę ruchów w pewnym zakresie we 
wszystkich płaszczyznach. Jest ona umocowana na bocznym ramieniu długości 15 
centymetrów, tak aby kolumna statywu nie przeszkadzała w obsłudze broni i strzelaniu. 
Miejsce, w którym opiera się broń jest wyłożone gumą oraz odpowiednio wyprofilowane co 
zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się opieranej broni. jak również pozwala na 
powtarzalność złożenia (fot. 3). Co jest bardzo istotne u młodych zawodników nie 
posiadających jeszcze na tyle wyrobionego czucia mięśniowego, które pozwala na pełna 
niezmienność cyklu złożenia. Podstawa statywu wykonana jest w taki sposób aby cały 
układ po podparciu broni był stabilny oraz dawał poczucie komfortu użytkownikowi. 
Dodatkowym atutem urządzenia jest jego niewielka masa osiągnięta na skutek wykonania 
go ze specjalnie profilowanego aluminium co pozwala na jego bezproblemowy transport 
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oraz samodzielne obsługiwanie przez najmłodszych sportowców. Urządzenie zostało 
profesjonalnie wykończone lakierem proszkowym co wydłuży czas jego eksploatacji oraz 
nadało mu atrakcyjny wygląd. Wszystkie otwory pozostałe po procesie produkcji zostały 
zabezpieczone plastikowymi zatyczkami, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. 

 
Fot. 1: Statywy strzeleckie ze sprężyną na pawilonie strzelnicy. 

  
Fot. 2: Trenerka reguluje wysokość statywu do 

potrzeb zawodniczki. 
Fot. 3: Zawodniczka w złożeniu w postawie 

stojącej podpartej na statywie. 
 
Metoda badań 

Kierując się celami pracy i dążąc do zdobycia obiektywnych danych przeprowadzono 
badania metodą eksperymentu pedagogicznego oraz w oparciu o ocenę ekspertów. 
Eksperyment trwał 9 miesięcy przez okres roku szkolnego 2009/2010. Odbywał się on 
techniką grup równoległych. W jego trakcie badano efektywność eksperymentalnego 
programu treningu w nauczaniu i doskonaleniu wybranych elementów strzelania 
z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej. Uczniowie przydzieleni do grupy 
eksperymentalnej byli szkoleni z maksymalnym wykorzystaniem statywu strzeleckiego 
ze sprężyną. Równolegle trwały zajęcia dla grupy porównawczej prowadzone w sposób 
tradycyjny. 
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Materiał badawczy 
W eksperymencie wzięło udział 30 dzieci w wieku 12-13 lat które przeszły wstępną 

selekcję, wskutek której zostały odrzucone osoby sprawiające wrażenie 
nadpobudliwości oraz noszące mocne okulary korekcyjne. Wysokość ciała badanych 
dziewczynek mieściła się w przedziale od 140 centymetrów od 172 centymetrów 
natomiast zakres wzrostu chłopców to 142 centymetry do 180 centymetrów. Masa ciała 
dziewczynek wynosiła od 34 kilogramów do 58 kilogramów natomiast chłopców mieściła 
się w przedziale od 39 kilogramów do 65 kilogramów. Średni wskaźnik BMI dla 
badanych dziewczynek wynosił 19,7 natomiast dla chłopców 19,3 . Początkowy stan 
grupy był znacznie większy jednak zbyt mała frekwencja na zajęciach była powodem 
wykluczenia niektórych badanych zawodników. 

Badani zawodnicy zostali przydzieleni do grup losowo z uwzględnieniem tego aby 
w każdej grupie była jednakowa liczba chłopców i dziewcząt. Wszystkie dzieci 
uczęszczają do jednej szkoły. Rozpoczęły regularne treningi strzeleckie w ramach zajęć 
Szkolnego Klubu Sportowego. Ich nauczycielka wychowania fizycznego jest byłą 
zawodniczka klubu WKS Śląsk Wrocław i to dzięki jej pasji tak duża grupa z jednej 
szkoły jest szkolona w sekcji. Dla potrzeb prowadzonych badań każdy uczestnik 
otrzymał swój numer który w dokumentacji zastępuje jego dane osobowe. Grupa 
eksperymentalna to dzieci o numerach od 1 do 15 natomiast porównawcza od 16 do 30. 

 
Badania przeprowadzono w dwóch układach empirycznych: 

1. Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej nr 9 we Wrocławiu zaczynający zajęcia 
w sekcji strzeleckiej klubu WKS Śląsk Wrocław. Szkoleni według: Koncepcji 
organizacji szkolenia na etapie wstępnym w strzelectwie sportowym (Łysiak 2004). 
n=15 ( 8 chłopców i 7 dziewczynek) (wykres 1). 

2. Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej nr 9 we Wrocławiu zaczynający zajęcia w sekcji 
strzeleckiej klubu WKS Śląsk Wrocław. Szkoleni w oparciu o maksymalne 
wykorzystanie statywu strzeleckiego ze sprężyną. n=15 (8 chłopców i 7 dziewczynek).  
Strzelania oceniane na potrzeby pracy były organizowane od marca 2010 do 

czerwca 2010. Poprzedzało je 6 miesięcy szkolenia w obu grupach.  
 
Pierwsza część badania polegała na ocenie wartości przestrzelin w seriach po 

dziesięć strzałów. Strzelanie oceniane polegało na strzeleniu 3 strzałów próbnych, po 
których 1 z osób prowadzących zajęcia dokonywała korekty średniego punktu trafienia 
za pomocą przyrządów celowniczych. Po dokonaniu tej operacji zawodnik strzelał 
kolejne 2 strzały próbne dla skontrolowania nowych ustawień. Strzały oceniane były 
oddawane po 5 do dwóch tarcz. Po strzeleniu pierwszych pięciu strzałów osoby 
prowadzące strzelanie kontrolowały średni punkt trafienia oraz dokonywały niezbędnych 
korekt ustawień przyrządów celowniczych. Wszyscy zawodnicy strzelali w postawie 
stojącej bez podpórki zgodnie z przepisami ISSF. Próba została powtórzona 3 razy 
w odstępach około co 5 tygodni treningowych: 
1. 15 marca 2010. 
2. 26 kwietnia 2010 
3. 7 czerwca 2010 

Kolejna część polegała na subiektywnej ocenie skupienia przestrzelin uzyskanych 
przez oddanie 10 strzałów z postawy stojąc oraz cyklu złożenia podczas strzału. Ocena 
cyklu złożenia wystawiana była jako wypadkowa 5 kolejnych złożeń podczas strzelania 
w przedostatnim tygodniu zajęć. Osobą oceniająca był wysokiej klasy specjalista. Trener 
wielu medalistów Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, czołowych 
zawodników Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży oraz rekordzistów Polski w konkurencjach 
karabinowych .Wyżej wymienione czynności oceniane były w skali od 0 do 10. 
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Organizacja zajęć 
Grupa do podczas szkolenia używała karabinków pneumatycznych Feinwerkbau 

300 S. Dzieci uczęszczały na zajęcia 2 razy w tygodniu.  
W ciągu 9 miesięcy szkolenia odbyło się 58 zajęć. Każde spotkanie trwało 60 minut 

i składało się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas wielu zajęć 
dzieci wraz trenerem lub instruktorem prowadziły obserwację zawodników 
zaawansowanych trenujących na strzelnicy. Osoba prowadzą omawiała ważne 
elementy techniczne oraz odpowiadała na pytania młodych strzelców.  

Zajęcia odbywały się na pawilonie 10 metrów na strzelnicy klubu WKS Śląsk 
Wrocław przy ulicy Świątnickiej 36. 

Pierwsze 15 zajęć miało na celu zapoznanie badanych dzieci ze strzelnicą, jej 
wyposażeniem oraz używana bronią. Zajęcia w tym okresie polegały w dużej mierze na 
przekazywaniu teoretycznych podstaw strzelania z karabinu pneumatycznego. Część 
praktyczna była znacznie krótsza realizowana w postaci strzelania w postawie siedzącej 
podpartej (fot. 4). W tym okresie dzieci z obu grup poddawane były jednakowym 
obciążeniom. 

Kolejny etap szkolenia realizowany był już z podziałem na 2 grupy. Grupa 
eksperymentalna w której szkolenie polegało w większości na realizowaniu ćwiczeń 
w postawie stojącej z użyciem statywu ze sprężyną. Miały one na celu szybszą 
i efektywniejsza naukę elementów techniki strzelania w postawie stojącej. Dzięki 
zastosowaniu podpórki na jednym spotkaniu dzieci mogły wykonać więcej złożeń, które 
nie powodowały nadmiernego zmęczenia. Podparta broń miała mniejszą amplitudę 
ruchów co pozwalało dzieciom skupić się nad konkretnymi elementami techniki 
strzelania, a nie na polowaniu muszką na tarczę. Grupa porównawcza realizowała 
zajęcia w sposób tradycyjny. Strzelanie z postawy stojącej odbywało się przemiennie 
z postawą siedzącą podpartą w której młodzi strzelcy mogli odpocząć i pracować na 
elementami techniki strzelania. Dodatkowo były potrzebne dłuższe przerwy 
wypoczynkowe w zajęciach.  

 

Fot. 4. Młodzi zawodnicy strzelający w postawie siedzącej podpartej. 

Omówienie wyników 
Ocena przeprowadzonego eksperymentu polegała na zestawieniu uzyskanych 

wyników dla poszczególnych serii dziesięciostrzałowych ocenianych. W pierwszej dla 
grupy eksperymentalnej, a w drugiej dla porównawczej. Dla każdego badanego dziecka 
wyliczona została średnia wartość wyniku serii dziesięciostrzałowej oraz określone 
sumy minimalne i maksymalne (tab. 1 i 2). Dodatkowo zostały wyliczone średnie wyniki 
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grupy eksperymentalnej i porównawczej dla wszystkich strzelających, badanych dzieci 
razem (tab. 3). Określone zostały również średnie wyniki minimalne i maksymalne. 

Tabela 1. Analiza wyników grupy porównawczej. 

Zawodnik 1 strz. 2 strz. 3 strz. Średnia Maks. Min. 
1 50 54 68 57,33 68 50 
2 22 39 50 37,00 50 22 
3 32 40 55 42,33 55 32 
4 18 35 60 37,67 60 18 
5 50 52 63 55 63 50 
6 13 19 30 20,67 30 13 
7 38 43 40 40,33 43 38 
8 61 75 70 68,67 75 61 
9 45 56 55 52,00 56 45 
10 55 60 61 58,67 61 55 
11 56 58 59 57,67 59 56 
12 39 55 45 46,33 55 39 
13 17 26 50 31,00 50 17 
14 29 33 39 33,67 39 29 
15 51 51 65 55,67 65 51 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

numery strzelców

w
yn

ik

1 strzelanie 2 strzelanie 3 strzelanie

 
Rys.1. Wyniki dla serii dziesięciu strzałów dla badanych zawodników grupy porównawczej 

Tabela 2. Analiza wyników grupy eksperymentalnej. 

Zawodnik 1 strz. 2 strz. 3 strz. Średnia Maks. Min. 
16 35 39 51 41,67 51 35 
17 29 40 53 40,67 53 29 
18 54 58 66 59,33 66 54 
19 48 45 62 51,67 62 45 
20 15 27 39 27,00 39 15 
21 33 42 60 45,00 60 33 
22 42 60 55 52,33 60 42 
23 28 32 49 36,33 49 28 
24 49 70 65 61,33 70 49 
25 54 51 46 50,33 54 46 
26 60 55 75 63,33 75 55 
27 30 38 45 37,67 45 30 
28 25 37 64 42,00 64 25 
29 36 44 52 44,00 52 36 
30 45 53 60 52,67 60 45 
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Badania pokazują, że uzyskiwane średnie wyniki w poszczególnych sprawdzianach 
mają tendencję wzrostową.. Z każdym kolejnym sprawdzianem wynik średni, minimalny 
oraz maksymalny zwiększał się u obu grup. Różnice poziomu wyników pomiędzy 
badanymi dziećmi z grupy eksperymentalnej i porównawczej nie były znaczące.  
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Rys. 2. Wyniki dla serii dziesięciu strzałów dla badanych zawodników grupy porównawczej. 

 

Tabela 3. Analiza wyników grupy porównawczej i eksperymentalnej. 

Grupa porównawcza  Grupa eksperymentalna 
Zawodnik 1 strz. 2 strz. 3 strz.  Zawodnik 1 strz. 2 strz. 3 strz. 

1 50 54 68  16 35 39 51 
2 22 39 50 17 29 40 53 
3 32 40 55 18 54 58 66 
4 18 35 60 19 48 45 62 
5 50 52 63 20 15 27 39 
6 13 19 30 21 33 42 60 
7 38 43 40 22 42 60 55 
8 61 75 70 23 28 32 49 
9 45 56 55 24 49 70 65 
10 55 60 61 25 54 51 46 
11 56 58 59 26 60 55 75 
12 39 55 45 27 30 38 45 
13 17 26 50 28 25 37 64 
14 29 33 39 29 36 44 52 
15 51 51 65 30 45 53 60 

Średnia 38,4 46,4 54 Średnia 38,9 46,1 56,1 
Maksimum 61 75 70 Maksimum 60 70 75 
Minimum 13 19 30 Minimum 15 27 39 
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Rys. 3. Porównanie średnich wyników osiąganych przez badanych zawodników  

grupy eksperymentalnej (1) i porównawczej (2) 
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Rys. 4. Porównanie obu grup ze względy na średnia, minimalną i maksymalną wartość przestrzelin  

w serii 10 strzałów. 

 
Podczas trwania eksperymentu badani strzelcy byli poddani subiektywnej ocenie 

dokonanej przez eksperta w dziedzinie strzelań karabinowych. Oceniane było skupienie 
przestrzelin uzyskane w tarczy oraz cykl złożenia. Oceny były przyznawane w skali od 0 
do 10. dodatkowo dla każdego badanego zawodnika została policzona suma ocen 
ułatwiająca analizę wyników (tab. 4) 
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Tabela 4. Wyniki ocen eksperta grupy porównawczej. 

Grupa porównawcza  Grupa eksperymentalna 

Zawodnik Skupienie 
Cykl 

złożenia 
Suma 

 

Zawodnik skupienie 
Cykl 

złożenia 
Suma 

1 5 7 12 16 7 8 15 
2 6 7 13 17 8 6 14 
3 8 5 13 18 8 7 15 
4 8 6 14 19 7 6 13 
5 7 6 13 20 7 8 15 
6 8 8 16 21 6 7 13 
7 4 5 9 22 5 6 11 
8 5 6 11 23 6 8 14 
9 6 7 13 24 4 5 9 
10 7 5 12 25 5 6 11 
11 5 5 10 26 6 7 13 
12 8 4 12 27 7 8 15 
13 6 5 11 28 8 9 17 
14 5 6 11 29 8 8 16 
15 6 6 12 30 6 7 13 

Średnia 6,27 5,87 12,13 Średnia 6,53 7,07 13,6 
Maksimum 8 8 16 Maksimum 8 9 17 
Minimum 4 4 9 Minimum 4 5 9 
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Rys. 5. Graficzne przedstawienie ocen eksperta dotyczących skupienia przestrzelin w tarczy  

oraz cyklu złożenia. 

 
Zakończenie i wnioski 

Zastosowanie ułatwień w nauczaniu strzelania z karabinu pneumatycznego 
w postawie stojącej bezsprzecznie jest zasadne. Podczas przygotowań i prowadzenia 
badań spotkano się z bardzo wieloma pozytywnymi opiniami trenerów na temat projektu 
statywu strzeleckiego ze sprężyna. Pierwszy raz został on zaprezentowany na kursie 
doskonalenia zawodowego dla trenerów i instruktorów strzelectwa sportowego we 
Wrocławiu w listopadzie 2009 roku. Tam zyskał on aprobatę komisji metodyczno-
szkoleniowej, co pozwoliło na budowę 15 egzemplarzy z których korzystano w trakcie 
prowadzenia badań. Niestety po analizie wyników badań nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że statyw lub ułatwienia w innej postaci są złotym środkiem, który szybko 
zaprowadzi młodego zawodnika do mistrzostwa. 
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Po zakończeniu eksperymentu nasuwają się pewne refleksje i przemyślenia. 
Najważniejsze to zbyt krótki czas trwania badań i zbyt mała grupa osób badanych. 
Wpływ zastosowania ułatwień na nauczanie strzelania z karabinu pneumatycznego 
w postawie stojącej można określić badając zawodników z 5 kolejnych roczników. 
Miarodajny efekt dałoby przebadanie dużo większej grupy młodych zawodników 
z różnych regionów kraju. Badania prowadzone były w jednym miejscu przez okres 
ok. 9 miesięcy. Eksperyment rozpoczęto na grupie 50 dzieci jednak w końcowym 
zestawieniu zostało uwzględnionych tylko 30. Powodem takiej decyzji było zbyt mała 
frekwencja niektórych strzelców na zajęciach. 

Porównywane sumy punktów oraz średnie wyników grupy eksperymentalnej 
i porównawczej nie wykazują dużych różnic. Oddawanie strzału w postawie stojącej jest 
czynnością trudną technicznie, a co za tym idzie chwila nieuwagi i 1 strzał może 
wypaczyć wynik całej serii 10 strzałów. Strzelania kontrolne zostały zorganizowane 
3 razy, tak aby nie zaburzały szkolenia. Bez wątpienia wynika z nich progres wyników 
osiąganych przez młodych sportowców. Gdyby eksperyment trwał dłużej w każdej 
kolejnej próbie kontrolnej wynik byłby stabilny lub wyższy. 

Ocena skupienia w serii dziesięciu strzałów uzyskiwanego w obu grupach pokazuje 
minimalną przewagę zawodników z grupy eksperymentalnej. Najprawdopodobniej jest 
to zasługą powstania u nich szybciej pewnych prawidłowych nawyków przy oddawaniu 
strzału. 

Wyraźnych różnic powinniśmy się spodziewać po ok. 1,5 roku szkolenia, w którym 
po 10 miesiącach zawodnik zwiększa ilości zajęć na strzelnicy do 3 razy po 90 minut na 
tydzień. 

Wyraźne różnice, obserwujemy w ocenie cyklu złożenia przez trenera eksperta. 
Grupa eksperymentalna wypada znacznie lepiej podczas badania powtarzalności 
i dokładności cyklu złożenia. Większość ruchów wykonywanych przez nich na 
stanowisku jest przemyślana i celowa. Ustawienie względem tarczy zajmuje mniej 
czasu i jest bardziej precyzyjne od dzieci z grupy porównawczej. Cykl złożenia jest 
powtarzalny i na tyle wyuczony, że zawodnik pochłonięty przez duże ruchy broni nie 
zaniedbuje zbytnio innych elementów technicznych. 

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 
1. Stosowanie ułatwienia w postaci statywu ze sprężyna w nauczaniu strzelania 

z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej podnosi efektywność procesu 
treningowego przy nauczaniu i doskonaleniu cyklu złożenia. 

2. Ocena wartości przestrzelin podczas strzelań ocenianych oraz uzyskiwanego 
skupienia w grupie eksperymentalnej i porównawczej są bardzo podobne. Jedynie 
w ocenie cyklu złożenia grupa eksperymentalna wypada znacznie lepiej. 
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