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Problemy symetryzacji w treningu sportowym  
w aspekcie treningu w strzelectwie1 

 
 
1. Wprowadzenie 
 

Temat asymetrii poruszany był przez wielu naukowców. Wiele badań wskazuje na to, 
że uprawianie dyscyplin, w których występuje praca jednostronna (szermierka, rzuty 
lekkoatletyczne, strzelectwo, itp.) powoduje nieodwracalne zmiany w naszym organizmie 
(Starosta 1975). 

W badaniach szermierzy zaobserwowano charakterystyczne zmiany w układzie 
kostnym zawodników. W porównaniu rentgenogramów prawej i lewej dłoni stwierdzono 
tak znaczne różnice w budowie, jakby to były dłonie dwóch różnych zawodników. W ręce 
dominującej obserwowano zgrubienie kości, dodatkowe skostnienia czy dużą ruchomość 
w stawach. Na kościach rąk tenisistów, lekkoatletów – miotaczy, szermierzy widoczne są 
zgrubienia warstwy twardej i beleczek kostnych, a u skoczków zaobserwowano 
wzmocnienie wszystkich elementów kości nogi odbijającej (Starosta 1975).  

U niektórych biegaczy Sidorowicz zauważył skrzywienie kręgosłupa w odcinku 
piersiowym co wynika z jednostronnego treningu: bieg z silnym pochyleniem tułowia 
w lewo na wirażach. Deformacje te mogą prowadzić w późniejszym czasie do nasilonych 
bólów czy ograniczenia ruchomości w stawach (za: Starosta 1975). Sidorowicz zwraca 
również uwagę, że w wyniku stałych obciążeń tych samych mięśni, punktów kostno – 
więzadłowych występują bóle okostnej i stawów, co w konsekwencji prowadzić może do 
naderwania mięśni czy złamania kości (za: Starosta 1975). Kuzniecow w swoich badaniach 
zauważył 10-milimetrowe zgrubienie kości biodrowej nogi odbijającej (lewej) u zawodnika 
specjalizującego się w skoku w dal (za: Starosta 1975). Również ciekawych wyników 
dostarczyły badania Niżegorodowa, które ukazywały znaczne różnice w obwodach uda nogi 
zamachowej i odbijającej skoczków w dal. W grupie kontrolnej obwód nogi odbijającej był 
większy o 0,2 cm, a w doświadczalnej o 9,9 cm (za: Starosta 1975). 

Podane przykłady obrazują jak jednostronny trening może destrukcyjnie wpływać na 
organizm człowieka. Pytanie, które się nasuwa to: jaki wpływ ma trening obustronny 
w treningu sportowca? Starosta (1975) zauważa, że przygotowanie ogólnorozwojowe 
u bokserów na ogół niczym się nie różni, a trening obustronny pozwala na stopniowe 
zacieranie się asymetrii.  

Ogurienkow uważa, że rozwój obustronnych nawyków u boksera powinien być 
realizowany od samego początku zawodniczej kariery, co zapewnia równomierny rozwój 
fizyczny i wszechstronne władanie techniką bokserską. Symetrycznie przygotowani 
bokserzy leworęczni potrafią nie tylko uderzać prawą i lewa ręką, ale także zmieniać 
pozycję podczas walki. Kolejny przykład wszechstronnego przygotowania można 
zauważyć u niektórych czołowych tenisistów świata. Potrafią oni podczas gry przekładać 
rakietę z ręki do ręki, gdyż mają jednakowo opanowane uderzenia lewą i prawą ręką (za: 
Starosta 1975).  

 
1 W niniejszym opracowaniu wykorzystano fragmenty niepublikowanego maszynopisu pracy: Forgiel 

Karol, Kosendiak Jan „Asymetria funkcjonalna w zakresie siły mięśniowej u sportowców uprawiających 
sporty walki.” 
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Fidziński (1982) zauważa, że w dyscyplinach angażujących w większym stopniu jedną 
ze stron ciała, systematycznie pogłębia się jednostronna symetria ruchów. W boksie, 
gdzie pracują obie kończyny, sprawność obu kończyn jest niemal równa.  
Jednym z ciekawych współczesnych przykładów obustronnego treningu jest osoba 
Ronnie’go O’Sullivana, angielskiego snookerzysty, który potrafi uderzać bile niemal 
z taka sama dokładnością obiema rękami, co zdecydowanie daje przewagę nad 
rywalami. (Forgiel 2013). 

Strzelectwo zalicza się do dyscyplin sportu, w których występuje znaczna asymetria 
zarówno w sensie morfologicznym jak i funkcjonalnym. 

 
Wszechstronny trening w strzelectwie jest niezbędny do podnoszenia 

umiejętności strzelca na wyższy poziom – takie jest przekonanie większości 
trenerów. 

 
2. Asymetria 

 
Człowiek zbudowany jest według planu symetrii dwubocznej. Zasada symetrii polega 

na rozpatrywaniu dwóch części ciała względem płaszczyzny pośrodkowej. Płaszczyzna 
pośrodkowa dzieli ciało człowieka na dwie symetryczne połowy zwane antymerami 
(Malinowski 1980, Malinowski 1999). Symetryczność w ciele człowieka widoczna jest już 
we wczesnym stadium rozwoju embrionalnego. Już w tak wczesnym okresie zauważyć 
można cechy symetrii w kształtach zewnętrznych czy większości cech budowy 
wewnętrznej. Od zasady symetryczności w ciele człowieka istnieją liczne wyjątki, 
odstępstwa, zarówno w budowie ciała jak i wielu funkcji przez nie pełnionych. 
Wspomniane wyżej odstępstwo nazywane jest asymetrią.  

Problemem symetrii i asymetrii interesowano się już w starożytności. Platon w swoich 
dziełach radził rozwijanie obu rąk, a niektóre narody (Scytowie) wymagały umiejętności 
posługiwania się obydwoma rękami w podobny sposób. W starożytnej Grecji specjalne 
oddziały musiały władać bronią zarówno prawą jak i lewą ręką (Starosta 1975). 
Ze względu na szeroki wachlarz nauk takich jak anatomia, antropologia, neurologia, 
medycyna czy antropomotoryka, których przedstawiciele prowadzą liczne badania na 
temat symetrii i asymetrii, mówi się o kilku podstawowych rodzajach asymetrii: 
morfologicznej, funkcjonalnej, dynamicznej, sensorycznej i psychicznej (Osiński 2003). 

Jednym z przejawów asymetrii mogą być różnice w wielkości, kształcie czy położenia 
różnych narządów wewnętrznych np. płuc, nerek czy półkul mózgowych. Znaczną 
asymetrię wykazują narządy, które w naszym organizmie występują nieparzyście: serce, 
wątroba, płuca czy trzustka. Również znaczące są objawy asymetrii cech zewnętrznych 
np. w układzie kostnym czy układzie mięśniowym. Wspomniana asymetria 
morfologiczna, stopniowo narastająca w czasie rozwoju ontogenetycznego, związana 
jest również z nasilającą się asymetrią funkcjonalną. Naukowcy wskazują tu na różnice 
w wysokości położenia barków, w wymiarach szerokości twarzy, wysokości grzebienia 
talerza kości biodrowej, zatok czołowych i szczękowych czy przegrody nosowej. Znaczna 
jest również asymetria w wymiarach kończyn górnych i dolnych, które również obejmują 
różnice w unaczynieniu i unerwieniu danych kończyn. Wspomniana asymetria 
funkcjonalna wynika z dominacji jednej z półkul mózgowych, co powoduje w efekcie 
czynnościową dominację w szczególności jeśli chodzi o kończyny górne lub dolne. 
Asymetria funkcjonalna polega na częstości używania danej kończyny na niekorzyść 
drugiej (Koszczyc 1991). Większość dróg nerwowych w ciele człowieka prowadzi 
z prawej strony ciała do mózgu dochodząc do ośrodków w lewej półkuli mózgowej 
i odwrotnie z lewej strony ciała do półkuli prawej. Przewagę czynnościową jednej ze stron 
nazywamy stronnością, przewagą stronną lub lateralizacją. Wyróżnić można kilka form 
lateralizacji: jednorodna, gdy dominuje cała prawa lub lewa strona ciała (oko, ręka, noga); 
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niejednorodna, skrzyżowana (różne rodzaje skrzyżności); słaba (Malinowski 2009). 
Istnieje również zjawisko braku przewagi jednej ze strony co nazywane jest 
obustronnością, ambidekstrią, a odnosząc się do sprawności kończyn górnych – 
oburęcznością (Osiński 2003). 

Trzecim rodzajem asymetrii jest asymetria dynamiczna. Wolański zauważa, że odnosi 
się ona do różnic ilościowych np. w sile mięśniowej pomiędzy kończynami lewą i prawą, 
odległością rzutów daną kończyną czy zakresów ruchów w stawach położonych po 
prawej i lewej stronie ciała (za: Osiński 2003). Koszczyc (1991) uważa, że asymetria 
dynamiczna określa stopień różnicy, jaka występuje miedzy kończynami bądź narządami 
znajdującymi się po prawej i lewej stronie ciała ludzkiego. Wielkość asymetrii 
dynamicznej w większości przypadków zależy od rodzaju czynności zawodowych, 
rodzaju obciążeń wysiłkiem fizycznym, np. pracą czy formą uprawianego sportu. 
Przeciętnie uwzględniając siłę mięśniową i zręczność ruchów przewagę ma prawa 
kończyna górna, zaś lewa charakteryzuje się większa wytrzymałością na obciążenia 
statyczne. Często zagadnienie asymetrii dynamicznej włączane jest do asymetrii 
funkcjonalnej. 

Terminem asymetrii sensorycznej określa się różnice odnoszące się do wrażliwości 
narządów zmysłów obu stron ciała. Za pomocą wzroku do mózgu dociera ok. 90% 
informacji z otoczenia. Mimo binokularnego aktu widzenia wrażenia wzrokowe każdego 
z oka mają różną jakość i siłę. Przeważnie oko prawe przewyższa lewe. Jednakowe 
symetryczne widzenie obu oczu spotyka się u około 7% populacji. U około 63% ludzi 
występuje przewaga oka prawego, zaś u 30% oka lewego. Podobnie asymetrię zauważa 
się w odniesieniu do słuchu. Stwierdza się również asymetrię zmysłu powonienia.  
U ok. 71% badanych powonienie lepsze jest po lewej stronie nosa, po stronie prawej 
13%, zaś u 16% występuje równowaga powonienia. Asymetrię stwierdzono również 
w zakresie rozmieszczenia receptorów smaku prawej i lewej strony języka, wykazując 
przewagę lewej strony (Malinowski 2009). 

Pojęcie asymetrii psychicznej określane jest jako nierównomierne umiejscowienie w obu 
półkulach mózgowych ośrodków organizacji procesów psychicznych (Wachnik 1989). 
 
3. Asymetria w świetle badań naukowych 

 
W wielu dyscyplinach i konkurencjach sportowych trening nastawiony jest na 

kształtowanie ruchów asymetrycznych, co często wymuszane jest przepisami danej 
dyscyplin. Takie postępowanie uzasadniane jest w kontekście maksymalizacji wyniku 
i ciągłego podnoszenia umiejętności ruchowych, sprawności czy siły jednej ze stron ciała 
na wyższy poziom. Nie wyklucza to oczywiście prowadzenia treningu symetrycznego 
w celu wszechstronnego rozwoju umiejętności ruchowych.  

Sportowcy, w wyniku specyfiki danej dyscypliny czy konkurencji, którą uprawiają, 
zmuszeni są do wyboru kończyny dominującej, która będzie odpowiadać za podstawowe 
czynności określonej umiejętności ruchowej jak np. odbicie czy rzut. Wyniki 
przeprowadzonych badań na przestrzeni lat są zróżnicowane.  

Badania Starosty (1975) na czołowych przedstawicielach lekkoatletyki wykazywały 
dominację lewej kończyny dolnej, wyraźniejsze w ćwiczeniach złożonych. Wolański 
w swoich badaniach również wskazuje na dominację lewej nogi, która jako częściej używana 
lepiej się rozwija, co widoczne jest w jej większych wymiarach (za: Starosta 1975).  

Odmienne wyniki dały badania Czebotariewa, które wykazywały dominację prawej 
kończyny w przedziale 60,6 – 82,3% w różnych dyscyplinach sportu: lekkoatletyka – 
62,2%, gimnastyka – 81,3%, boks – 65,0%, pływanie – 66,7%, kolarstwo – 60,0%, zapasy 
– 75,0%, podnoszenie ciężarów – 72,8%, koszykówka – 80,7%, siatkówka – 66,7%, piłka 
nożna – 82,3% (za: Starosta 1975). Ambarow na podstawie obserwacji 1100 sportowców 
ustalił dominację prawej nogi (90,0%) podczas wykonywania próby na dokładność 
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zadania ruchowego (strzał piłki do specjalnej bramki) i zręczność (podanie piłki lekarskiej 
nogą w ręce eksperymentatora). Ambarow przeprowadził również pomiary siły mięśni 
nóg na dynamometrze, które obejmowały zawodników o różnym stopniu zaawansowania 
sportowego. Pomiar wykazał większą wartość siły nogi prawej w 72% przypadków (za: 
Starosta 1975). 

Starosta (1975) przeprowadził badania na łyżwiarzach o różnym stopniu 
zaawansowania. Test polegał na wykonywaniu przysiadów na jednej nodze. U osób 
początkujących zaobserwowano średnie wartości: prawa – 11,9; lewa – 10,5; 
u zaawansowanych: prawa – 23,7; lewa – 20,2. Test wykazał, że noga prawa ma 
przewagę nad lewą w zakresie siły i wytrzymałości. 
 
4. Siła mięśniowa, a asymetria 

 
Współczesny trening, w różnych dyscyplinach sportu, stawia przed sportowcami 

i trenerami wielkie wyzwania. Stosowanie różnorodnych metod i form, dobór odpowiednich 
środków treningowych czy umiejętność zaplanowania cyklów treningowych wpływa na 
jakość przygotowania zawodników do startów w zawodach. 

Przyjmuje się, że siła mięśniowa jest tą zdolnością motoryczną, która determinuje 
zarówno asymetrię morfologiczną, jak i funkcjonalną. Asymetryczna postawa ciała 
(charakterystyczna m.in. dla sportu strzeleckiego!) jest związana z napięciami mięśni 
szkieletowych kształtujących sylwetkę strzelca. Także obciążenia treningowe 
w strzelectwie, głównie obciążenia ukierunkowane, a szczególnie specjalistyczne 
(związane ze strzelaniem) mają głównie charakter niesymetrycznych ćwiczeń siłowych. 

Jednym z oczekiwanych efektów treningu jest zwiększanie siły mięśniowej. Zaciorski 
tak ją definiuje: „siła mięśniowa to zdolność do pokonywania oporów zewnętrznych lub 
przeciwstawiania się im kosztem wysiłku mięśniowego” (za: Sozański 1999). Enoka 
opisuje również siłę mięśniową jako: „wielkość momentu siły rozwijanego przez mięsień 
(lub mięśnie) w pojedynczym, maksymalnym, izometrycznym skurczu bez ograniczenia 
czasu jego trwania (za: Trzaskoma 2003). Podobne stanowisko przyjmuje Heyward 
definiując siłę jako zdolność grupy mięśni do wyzwolenia maksymalnej siły skurczu 
podczas pojedynczego przeciwdziałania oporowi (za: Osiński 2003). Praca mięśnia może 
przejawiać się w dwojaki sposób i charakteryzuje się: skurczem, gdzie występuje zmiana 
odległości między przyczepami oraz napięciem. Dzięki tym właściwością możemy 
wyróżnić pracę izometryczną (statyczną), w której występuje zmiana napięcia 
mięśniowego bez zmiany długości mięśnia oraz pracę izotoniczną (dynamiczną) 
charakteryzującą się zmianą długości mięśnia bez zmiany jego napięcia. Jednak 
najczęściej występującym rodzajem pracy mięśniowej jest praca auksotoniczna 
(mieszana), gdzie jednocześnie następuje zmiana długości mięśnia wraz z jego 
napięciem (Sozański 1999). 

Siła mięśniowa może przejawiać się w różny sposób.  
Wielu autorów w różny sposób przedstawia podział zdolności siłowych. Sozański 

(1999) proponuje przykładowy podział: 
 absolutna siła mięśniowa – określa maksymalny poziom siły zawodnika, 

możliwy do rozwinięcia w dowolnym ćwiczeniu (np. podrzucie, przysiadzie, 
wyciskaniu); 

 względna siła mięśniowa – wyznaczana jest ilorazem absolutnej siły mięśniowej 
do masy ciała ćwiczącego: 

 gradient siły – wartość charakteryzująca prędkość narastania siły; najczęściej 
określa się go czasem potrzebnym do uzyskania 50% siły maksymalnej w danym 
ruchu dla danego osobnika; 
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 siła eksplozywna – poziom siły dynamicznej uzyskanej (zazwyczaj w trakcie 
ruchu związanego z pokonywaniem niewielkiego oporu zewnętrznego) na drodze 
maksymalnego przyspieszenia; 

 siła izometryczna – poziom siły uzyskany podczas pracy statycznej, tzn. podczas 
skurczów izometrycznych; 

 siła koncentryczna – poziom siły uzyskany w trakcie pracy auksotonicznego, 
kiedy ruch ma charakter dynamiczny pokonujący (tzn. siła rozwinięta przez 
kurczące się mięśnie jest większa od sił zewnętrznych); 

 siła ekscentryczna – poziom siły uzyskany w trakcie pracy typu 
auksotonicznego, kiedy ruch ma charakter dynamiczny ustępujący (tzn. moment 
sił zewnętrznych jest większy od momentu siły rozwiniętego przez zaangażowane 
w pracę mięśnie); 

 siła izokinetyczna – siła rozwijana w warunkach automatycznie dostosowującej 
się siły oporu do poziomu wysiłku; istotą tego rodzaju siły jest stała wielkość oporu 
w trakcie realizacji całego aktu ruchowego; efekt siły izokinetycznej jest możliwy 
do uzyskania dzięki specjalnym trenażerom o działaniu odśrodkowo – 
hamującym. 

Ważny w inny sposób klasyfikuje warunki przejawiania się siły (za: Osiński 2003): 
 Siła rozwijana w warunkach dynamiki: 

– siła zrywowa = 𝐹 𝑃 1   ,  

gdzie: P < 𝑃 ; a = 𝑎 ,  
– siła szybka = 𝐹 𝑃 1   ,   

gdzie: P < 𝑃 ; a < 𝑎 , 
– siła wolna = 𝐹 𝑃 1   ,  

gdzie: P = 𝑃 ; a ≈ 𝑎 , 
We wzorach tych poszczególne symbole oznaczają: 
a – przyspieszenie pokonywanego oporu (m/𝑠 ), 
g – przyspieszenie ziemskie, 
P – wielkość (masa) pokonywanego oporu (kg) 
F – rozwijana siła (N). 

 Siła rozwijana w warunkach statyki: 
– siła aktywna – w trakcie pracy dąży się przede wszystkim do 

przeciwdziałania oporom zewnętrznym przez aktywny skurcz mięśni, 
– siła pasywna – siły zewnętrzne działają tu w ten sposób, że mięsień może 

się tylko przeciwstawiać postępującemu rozciąganiu. 
W strzelectwie interesuje nas kształtowanie siły izometrycznej i izokinetycznej 

wg podziału Sozańskiego (1999), względnie siły rozwijanej w warunkach statyki 
(zarówno siły aktywnej jak i pasywnej) wg podziału Ważnego (za: Osiński 2003). 

Znaczenie treningu siłowego w aspekcie asymetrii morfologicznej i funkcjonalnej 
strzelca wydaje się niezwykle istotne.  
 
5. Wyniki badań asymetrii w zakresie siły mięśniowej u sportowców 

reprezentujących różne dyscypliny sportu. 
 

Badania przeprowadzone na grupie zawodników trenujących Taekwon-do i Kickboxing, 
które polegały na ocenie maksymalnego momentu obrotowego prostowników i zginaczy 
stawu kolanowego, wykazały minimalne różnice między poszczególnymi kończynami 
oraz podobne różnice między zawodnikami obu stylów walki. Wyniki wykazały różnicę 
obu kończyn nie przekraczające poziomu 5% (Machado i wsp. 2009).  
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Podobne wyniki opublikował Probst i wsp. (2007), w których porównał m.in. siłę 
i elastyczność prostowników i zginaczy stawu kolanowego w grupie zawodników 
trenujących Karate oraz grupie osób nietrenujących. Wyniki wykazały, że pomimo 
osiągnięcia znacznie większego momentu obrotowego i elastyczności w stawie 
kolanowym zawodników Karate, nie są w grupie osób wykazujących zwiększone ryzyko 
wystąpienia kontuzji kolana. 

Inne badania oceniające różnice w sile kończyn dolnych przedstawił Rosene i wsp. 
(2001). W wynikach oceniających asymetrię kończyn dolnych przeprowadzonych na 
zawodnikach różnych dyscyplin sportowych nie stwierdzono istotnych różnic między 
kończynami.  

Wielu autorów wskazuje na fakt, iż asymetria w zakresie siły kończyn dolnych powyżej 
granicy 10% może zwiększać ryzyko odniesienia kontuzji u sportowców (Devan i wsp. 
2004, Safran i wsp. 1989). Hewit i wsp. (2012) sugerują, iż próg 15% może być używany 
do identyfikacji osób, które mogą być obciążone zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
kontuzji.  

Rozbieżność między wynikami przedstawionymi w pracy i wynikami innych autorów 
może być spowodowana zastosowaniem różnych metod badawczych. Interpretując 
uzyskane wyniki należy mieć na uwadze zakres błędu wynikający z warunków 
pomiarowych oraz subiektywnej oceny osoby przeprowadzającej badanie. Zastosowanie 
niestandaryzowanych prób bez użycia aparatury pomiarowej może zwiększać zakres 
błędu przeprowadzonych badań, na co zwraca również uwagę Osiński (2003). 
 
6. Uwagi dla trenerów strzelectwa w aspekcie konieczności stosowania treningu 

symetryzacyjnego. 
 

 Podstawową zdolnością motoryczną wymagającą treningu symetryzacyjnego 
jest siła mięśniowa, a szczególnie siła statyczna. 

 Poziom asymetrii w zakresie siły nie powinien przekraczać granicy 15% różnicy 
w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi kończynami (relacje: prawa, a lewa 
kończyna górna, prawa, a lewa kończyna dolna) 

 Różnica większa niż 15% może świadczyć o zwiększonym ryzyku odniesienia 
kontuzji przez zawodników trenujących strzelectwo. 
 

Należy mieć na uwadze fakt, że brak wiedzy w zakresie kształtowania zdolności 
siłowych może prowadzić do pogłębiania naturalnej asymetrii, która może wynikać 
z czynników środowiskowych. Przeprowadzona powyżej analiza problemu może 
stanowić punkt wyjścia dla trenerów i instruktorów strzelectwa w planowaniu szkolenia 
w sposób, który ograniczy wystąpienie ryzyka odniesienia kontuzji lub zapobiegnie 
pogłębianie się już istniejącej asymetrii. Dane zaprezentowane w niniejszym doniesieniu 
powinny być motywacją dla innych osób (trenerów strzelectwa również) do prowadzenia 
kolejnych badań dotyczących asymetrii i zgłębiania wiedzy w tym zakresie. 
 
Piśmiennictwo 
Devan MR, Pescatello LS, Faghri P, Anderson J. A prospective study of overuse knee 

injuries among female athletes with muscle imbalances and structural 
abnormalities. J Athl Train. 2004;39(3):263-7. 

Fidziński J. (1982) Materiały informacyjno – szkoleniowe. Boks. AWF Wrocław. 
Forgiel Karol (2013) Asymetria funkcjonalna zawodników Taekwon-do. Praca 

magisterska – maszynopis. AWF Wrocław. 
Hewit J., Cronin J., Hume P. Multidirectional Leg Asymmetry Assessment in Sport. 

Strength & Conditioning Journal (Lippincott Williams & Wilkins) Feb 2012, Vol. 34 
Issue 1, p82 5p. 



 Problemy symetryzacji w treningu sportowym w aspekcie treningu w strzelectwie 29 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015 

Koszczyc T. Asymetria morfologiczna i dynamiczna oraz możliwości jej kształtowania 
u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studia i monografie AWF we Wrocławiu 27, 
1991. 

Machado SM, Souza RA, Simăo AP, Jerônimo DP, Silva NS, Osório RAL, Magini M. 
Comparative study of isokinetic variables of the knee in taekwondo and kickboxing 
athletes. Fit Perf J. 2009 Nov-Dec;8(6):407-11. 

Malinowski A. (1980) Antropologia fizyczna. PWN Warszawa. 
Malinowski A. (1999) Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Wydanie II 

rozszerzone. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
Osiński W. (2003) Antropomotoryka. Wydanie II. AWF w Poznaniu. 
Probst M., Fletcher R., Seelig D. A comparison of lower-body flexibility, strength, and 

knee stability between karate athletes and active controls. Journal of Strength and 
Conditioning Research, 2007, 21(2), 451-455. 

Rosene, J., Fogarty, T. D., Mahaffey, B.L., (2001) Isokinetic hamstrings: Quadriceps 
ratios in intercollegiate athletes. J. Athl. Train. 36:378-383. 

Safran MR, Seaber AV, Garrett WE. Warm-up and muscular injury prevention. Sports 
Med. 1989;8(4):239-9. 

Sozański H. (1999) Podstawy teorii treningu sportowego. COS Warszawa. 
Starosta W. (1975) Symetria i asymetria ruchu w sporcie. Sport i turystyka, Warszawa. 
Trzaskoma Z. (2003) Maksymalna siła mięśniowa i moc maksymalna kobiet i mężczyzn 

uprawiających sport wyczynowo. AWF Warszawa. 
Wachnik B. (1989) Antropologia. PWN Warszawa – Poznań.  
 
 
 
 
 
 


