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StreSzczenie
Wstęp. upadki, zderzenia z podłożem czy pionową przeszkodą mogą spowodować uszkodzenia ciała, a w najgorszym przypadku doprowadzić nawet do śmierci. upad-
ki są zjawiskiem, którego nie da się wyeliminować z życia ludzkiego.
Cel. odpowiedź na pytanie: czy stan pobudzenia organizmu oraz ograniczenie widzialności są czynnikami, które istotnie modyfikują podatności na uszkodzenia ciała pod-
czas upadku młodych kobiet?
Materiał i metody. Badano 28 studentek (22–28 lat), które nie były dotychczas uczone bezpiecznych upadków. zastosowany test podatności na uszkodzenia ciała pod-
czas upadku (tPucPu) składa się z trzech zadań motorycznych, a wynik zawiera się między 0 (brak błędów) a 14 punktami (maksymalny wskaźnik błędów). tPucPu prze-
prowadzono czterokrotnie: przed wysiłkiem (oczy otwarte pomiar ,,a”, zasłonięte ,,B”) i po 45-minutowej sesji treningowej (oczy otwarte ,,c”, zasłonięte ,,d”).
Wyniki. Podczas prób ,,a” i ,,B” kobiety ujawniły bardzo wysoki (50%) i wysoki (50%) poziom PucPu (średni wynik: 8,5 i 8,1 pkt.). Po ukierunkowanych ćwiczeniach stu-
dentki znacząco zredukowały liczbę błędów (PucPu pomiary: ,,c” 6,1 i ,,d” 5,5 pkt.). Symulowane upadki przed sesją treningową przy zasłoniętych oczach (,,B”) u 86% 
kobiet nie powodują istotnych zmian liczby generowanych błędów, natomiast u 7% ta liczba znacząco wzrosła, a u kolejnych 7% znacząco się zmniejszyła. Po wysiłku róż-
nice w porównywanych okolicznościach nie były już tak widoczne. Prawdopodobnie dla około 10% populacji młodych kobiet nagła zmiana widzialności i utrata równowa-
gi są tak trudną sytuacją, że w takich okolicznościach kobiety te będą szczególnie narażone na rozległe uszkodzenia ciała podczas zderzenia z podłożem.
Wnioski. Ponieważ jedna sesja treningowa dostarcza bodźców istotnie modyfikujących zdolność poprawnego kierowania poszczególnymi częściami ciała podczas upad-
ku, zatem wdrożenie odpowiednich programów profilaktycznych może przynieść w krótkim czasie znaczące efekty.
 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo motoryczne, bezpieczne upadanie, dokumentowanie wysiłku fizycznego, test podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku, tre-
ning zdrowotny.

aBStract
Introduction. Falling, collision with the ground or a vertical obstacle may cause damage to the body, and in the worst case, even lead to death. Falls are a phenomenon 
that can not be removed from the human nature.
Aim. explain the question: whether the state stimulate the body and reducing visibility are factors that significantly modify susceptibility to injury during the fall of young 
women?
Material and methods. 28 students were tested (22-28 years), which were not yet taught safe falls. the used test of susceptibility to injury during the fall (tPucPu) con-
sists of three motor tasks and the result is between 0 (no errors) and 14 points (maximum error rate). tPucPu conducted four times: before exercise (eyes open measure-
ments “a “, obscured “B”) and after 45-minute training session (eyes open, and “c”, obscured, “d”).
Results. during the trial, “a” and “B” women showed very high (50%) and high (50%) PucPu level (average score: 8,5 – and 8,1 points). after a student-oriented exer-
cises significantly reduced the number of errors (PucPu measurements: “c” 6.1 and “d” 5.5 points). Simulated training session lows against the curtained eyes (“B”) in 
86% of women do not cause significant changes in the number of errors generated, while in 7% of this number has significantly increased and additional 7% significan-
tly decreased. after exercise in comparable circumstances, the differences were not as pronounced. Probably for about 10% of the population of young women, sudden 
change in visibility and loss of balance is so difficult situation, that in such circumstances they will be particularly vulnerable to extensive damage to the body during im-
pact with the ground.
Conclusion. as one training session provides incentives significantly modify the ability of the proper management of the various parts of the body during the fall, so the 
implementation of appropriate prevention programs can achieve significant results quickly.

Keywords: motor safety, safe going down, documenting the physical, a test of susceptibility to injury during a fall, training of health.

Wstęp
Z teoretycznego punktu widzenia i pragmatyki bezpiecz-
nego upadania upadek zamierzony lub przypadkowy jest 

rozumiany jako w pełni kontrolowane zdarzenie. To znaczy, 
że w sytuacji nagłej utraty równowagi osoba wytrenowa-
na natychmiast będzie kontrolować części ciała, zgodnie 



Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie

251

z kierunkiem upadku (tył, bok, przód, kierunki pośrednie), 
pozostanie w postawie horyzontalnej lub powróci do po-
zycji wertykalnej po zderzeniu z podłożem lub jakąś prze-
szkodą [1, 2]. Jedną z głównych przyczyn utraty sprawno-
ści przez osoby starsze jest upadek. I choć dzieci upadają 
z większą częstotliwością niż osoby starsze (powyżej 65 
lat), to skutki w obu tych grupach są nieporównywalne [3, 
4]. Wynika to z faktu, iż osoby w starszym wieku ozna-
czają się bardzo wysoką niepełnosprawnością, poprzez 
m.in. postępujący ubytek masy kostnej, zwolnienie prze-
wodnictwa nerwowego czy zaburzenie reakcji ruchowych 
i czuciowych [5, 6].

Dane demograficzne są dowodem, iż ludzkość ciągle 
się starzeje. Prognozy demograficzne również na to wska-
zują. W Polsce, mimo iż ludność do 2050 roku zmniejszy 
się z 37,4 do 34,7 mln, liczba osób starszych będzie się 
zwiększać. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 
roku zakładają wzrost przeciętnego trwania życia. W 2050 
roku mężczyźni będą żyli średnio około 82–83 lata, a ko-
biety, około 89 lat [7].

Epidemiologia uszkodzeń, które są spowodowane 
upadkiem u ludzi w różnym wieku, jest dobrze udoku-
mentowana. Dane CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom) ukazują upadek jako drugą z najważniejszych 
przyczyn niezamierzonej śmierci na świecie, wyprzedzają 
go tylko wypadki komunikacyjne [8]. Mniej więcej jednej 
na trzy osoby powyżej 65. roku życia zdarza się przynaj-
mniej raz w roku upaść [9, 10]. Podczas upadku bardzo 
często dochodzi do złamań: około 25% złamań w obrębie 
kręgosłupa, 90% w okolicach nasady bliższej kości udowej 
i 100% przedramienia. Na skutek złamania często osoby 
starsze wymagają długiej hospitalizacji, co sprzyja różnym 
infekcjom, zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych, powstawaniu odparzeń i odleżyn, co w konsekwen-
cji może doprowadzić do śmierci [11]. 

Cel badań
Celem badań jest odpowiedź na pytania: czy stan pobu-
dzenia organizmu oraz ograniczenie widzialności są czyn-
nikami, które istotnie modyfikują podatności na uszkodze-
nia ciała podczas upadku młodych kobiet? 

Materiał i metody
Badaniami przeprowadzonymi w 2011 roku objęto 28 
zdrowych, młodych, aktywnych fizycznie kobiet w wieku 
22–28 lat, studentek fizjoterapii Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach. Żadna z kobiet wcześniej nie bra-
ła udziału w zajęciach bezpiecznego upadania. Wysokość 
ciała wynosiła 156 do 176 cm (x = 165, ± 5,29), masa ciała 
– 45 do 69 kg (x = 58, ± 6,93 ).

Metoda oparta jest na ogólnych założeniach pomiaru 
i dokumentowania obciążenia treningowego opracowa-
nych przez Jaskólskiego i Kalinę [12]. Zastosowana w pracy 
wersja jest autorskim opracowaniem Kaliny dostosowanym 
do potrzeb treningu zdrowotnego w fizjoterapii i w tzw. 
sporcie dla wszystkich (sport for all). Metoda dotyczy 
pomiaru i dokumentowania wysiłków ciągłych o zmiennej 
intensywności, czyli wysiłków, podczas których zakłada 
się, że przerwy odpoczynkowe między poszczególnymi 
ćwiczeniami nie będą trwać dłużej niż minutę. Te krótkie 
przerwy są konieczne do chwilowego przerwania danej 
pracy mięśniowej (zmiany intensywności wysiłku utożsa-
mianej z tempem i/lub rytmem skurczów mięśni), doko-
nania pomiaru tętna wysiłkowego, bieżącego dokumen-
towania wysiłku i innych czynności przygotowawczych do 
kolejnych ćwiczeń. Jeżeli natomiast jest to trening kiero-
wany, wówczas przerwę między ćwiczeniami lider (trener, 
instruktor) wykorzystuje także do pokazania i/lub opisu 
kolejnego ćwiczenia, skorygowania błędów itp.

Wyniki
Poziom podatności na uszkodzenia ciała  
podczas upadku młodych kobiet w różnym stanie 
pobudzenia organizmu i przy różnej widzialności 
Przed pobudzeniem organizmu młode kobiety – nieza-
leżnie od braku lub ograniczenia widzialności (oczy za-
słonięte) – wykazały, w sensie wyniku średniego, bardzo 
wysoki poziom podatności na uszkodzenia ciała podczas 
upadku (Rycina 1). Pod wpływem 45-minutowego pobu-
dzenia organizmu ćwiczeniami ukierunkowanymi na po-
prawę kontrolowania poszczególnych części ciała podczas 
upadku nastąpiła istotna poprawa; uzyskano średni wynik 
TPUCPU (średni wynik jest dowodem obniżenia się tej po-
datności do poziomu wysokiego). Młode kobiety istotnie 
statystycznie (p < 0,01) zmniejszyły liczbę błędów w kie-
rowaniu własnym ciałem podczas symulowanego upadku 
(pary pomiarów „A–C” i „B–D”) w porównywalnych wa-
runkach działania motorycznego.

Średnie arytmetyczne PUCPU mierzonej w warunkach 
pełnej widzialności i przy zasłoniętych oczach (odpowied-
nio przed „A–B” i po intensywnych 45-minutowych ćwi-
czeniach „C–D”) świadczą wprawdzie o dużym prawdopo-
dobieństwie ujawniania tej cechy na podobnym poziomie, 
jednakże współczynniki korelacji dowodzą (odpowiednio 
do stanu pobudzenia organizmu „A–B” r = 0,544 i „C–D” 
r = 0,709), że powtarzalność wyników testów nie jest wy-
soka. Dla pierwszego układu pomiarów współczynnik de-
terminacji wynosi tylko 25,5%, a dla drugiego – 49,6%.
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Ryciny i tabele: 

 

 
    – poziom niski     – poziom przeciętny      – poziom wysoki      – poziom bardzo wysoki 
 

„A–C”– test wykonywany bez ograniczenia widzialności; „B–D” test wykonywany w warunkach ograniczenia widzialności (oczy 
zasłonięte); „C–D” test wykonany po intensywnym wysiłku fizycznym 
*p < 0,05 **p < 0,01 
 

 
Rycina 1. Średnie wyniki testu podatności na uszkodzenie ciała podczas upadków (TPUCPU)

Rycina 2. Prognozowana i ujawniona podatność na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych kobiet (n = 28)

 
Ryc.2. Prognozowana i ujawniona  podatność na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych kobiet (n = 28) 
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Prognozowana i ujawniona podatność  
na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych kobiet
Tylko jedna z badanych kobiet (K4b) uzyskała zgodność 
wyniku prognozowanego na podstawie pierwszego wy-
konania TPUCPU, czyli podczas pomiaru ,,A” (Rycina 2). 
W trzech przypadkach (K1, K2b, K6c – na rycinie wyniki 
zakreślone) suma oszacowanych błędów z czterech prób 
przekroczyła wynik prognozowany od 1 do 3 punktów. 
Średni wynik prognozowanych błędów wyniósł 34 punkty, 
natomiast wynik błędów oszacowanych podczas czterech 
prób wyniósł 28,21 punktu. Różnica 5,79 punktu jest em-
pirycznym dowodem zarówno skuteczności ćwiczeń ukie-
runkowanych na poprawne kierowanie poszczególnymi 
częściami ciała podczas upadku, jak i stosunkowo wyso-

kiej łatwości uczenia się nowych czynności motorycznych 
przez badane kobiety.

Podatność poszczególnych części ciała  
na uszkodzenia podczas upadku w różnych 
okolicznościach 
W każdych okolicznościach symulowanych upadków (we 
wszystkich czterech próbach) najbardziej narażona na 
uszkodzenia jest głowa, następnie narażone są biodra, 
ręce i nogi (Rycina 3). Najefektywniejszą poprawę (kon-
trolowania ruchu ciała podczas symulowanego upadku) po 
odbyciu treningu badane kobiety dowiodły w odniesieniu 
do działania rękami. W próbie ,,C” podatność na uszkodze-
nia rąk zmniejszyła się o 35% w porównaniu z próbą ,,A”, 

 
Ryc.3. Podatność poszczególnych części ciała na uszkodzenia podczas upadku w różnych okolicznościach 
(okresach eksperymentu)  
 

 

 
Ryc.4. Liczba pozycji rankingowych badanych kobiet (n = 28) na podstawie wyników TPUCPU w badaniach od 
„A” do „D” 
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Ryc.3. Podatność poszczególnych części ciała na uszkodzenia podczas upadku w różnych okolicznościach 
(okresach eksperymentu)  
 

 

 
Ryc.4. Liczba pozycji rankingowych badanych kobiet (n = 28) na podstawie wyników TPUCPU w badaniach od 
„A” do „D” 
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Rycina 3. Podatność poszczególnych części ciała na uszkodzenia podczas upadku w różnych okolicznościach (okresach eksperymentu) 

Rycina 4. Liczba pozycji rankingowych badanych kobiet (n = 28) na podstawie wyników TPUCPU w badaniach od „A” do „D”
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a o 25% w relacji wyników próby ,,D” do próby ,,B”. Kobiety 
dowiodły także poprawy kierowania pozostałymi częściami 
ciała. Jednakże efektywność nie przekracza już 12%. 

Zmienność pozycji rankingowej w różnych 
okolicznościach zastosowania TPUCPU
Drugie zastosowanie TPUCPU, próba „B”, okazało się oko-
licznościami (oczy zasłonięte, organizm pobudzony jedy-
nie pierwszym wykonaniem testu, bez ograniczenia wi-
dzialności), które nominalnie różnicowało w najmniejszym 
stopniu badane kobiety: 28 kobiet zostało sklasyfikowa-
nych na 6 pozycjach rankingowych przy zakresie różni-
cowania wskaźnika PUCPU od 5 do 11 punktów, czyli roz-

stępie 6-punktowym (Rycina 4). Średnia wartość pozycji 
rankingowej wyniosła 3,64. Podczas próby „A” to zróżni-
cowanie było większe zarówno co do liczby pozycji rankin-
gowych (9, czyli więcej o 33%), jak i rozstępu wyników (8 
przy granicach rozstępu od 5 do 13 punktów). Dwukrotne 
wykonanie TPUCPU po intensywnym wysiłku fizycznym 
(próby „C” i „D”) jest w zasadzie odwzorowaniem liczby 
pozycji rankingowych z próby „A” (odpowiednio 10 i 9). 
Jednakże rozstęp nominalnych wartości wskaźnika PUCPU 
jest najwyższy (9 punktów przy granicach rozstępu od 2 
do 11 punktów).

Najbardziej wskaźnik pozycji rankingowej różnicuje ba-
dane kobiety podczas wykonania testu bezpośrednio po 

Okoliczności wykonania TPUCPU „A” „B” „C”

„A” przed pobudzeniem, bez ograniczenia widzialności -
„B” przed pobudzeniem, oczy zasłonięte 0,537** -
„C” po 45-minutowej sesji treningowej, bez ograniczenia 
widzialności 0,655** 0,475* -

„D” po 45-minutowej sesji treningowej, oczy zasłonięte 0,568** 0,561** 0,700**
* p < 0,05  
** p < 0,01

Tabela 1. Macierz korelacyjna pozycji rankingowych badanych kobiet (n = 28) klasyfikowanych według wskaźnika PUCPU w różnym stanie 
pobudzania organizmu i przy różnej widzialności

zarazem najwyższą względną stabilność tego wskaźnika identyfikacji zjawiska podatności na 

uszkodzenia ciała podczas upadku w różnych symulowanych okolicznościach (ryc. 5) 

Wysoką względną stabilność pozycji rankingowej, manifestowaną rozstępem jednej 

pozycji we wszystkich zastosowaniach TPUCPU, ujawniły jeszcze cztery badane kobiety 

(K3b, K3c, K5a, K6b). Jednakże zostały sklasyfikowane niżej w rankingu ze względu na 

wyższą wartość wskaźnika PUCPU (generowanie większej liczby błędów kierowania ciałem 

podczas symulowanego upadku w danych okolicznościach). Studentki K3b i K3c przy 

średniej pozycji 3,25 trzykrotnie zostały sklasyfikowane na 3 pozycji rankingowej i jeden raz 

na 4. Pozycja rankingowa nie przekłada się wprost na wskaźnik PUCPU. Obie zostały 

sklasyfikowane na pozycji 4 podczas próby „C” (PUCPU 5 pkt.), natomiast mimo większej 

liczby generowanych błędów podczas prób „A” i „B” (każdorazowo 7 punktów) zostały 

sklasyfikowane na pozycji 3, a podczas próby „D” przy wskaźniku PUCPU 4 pkt. także na 

pozycji 3. Studentka K5a dwukrotnie została sklasyfikowana na pozycji 3 i dwukrotnie na 4 

(średnia 4,5). Studentka K6b: trzykrotnie pozycja 5 i jeden raz 6 (średnia 5,25). 

 
Ryc. 5. Pozycje rankingowe badanych kobiet (n = 28) na podstawie wyników TPUCPU w badaniach od „A” do 
„D” 

 

Względna stabilność wyników mierzona wskaźnikiem PUCPU w każdym wykonaniu testu 

jest właściwością tylko dwóch badanych kobiet (tab. II). Wskaźnik PUCPU studentki K6c w 
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intensywnym wysiłku fizyczny (próba „C”). Średnia war-
tość pozycji rankingowej wyniosła 5,1.

Najwyższa powtarzalność pozycji rankingowej bada-
nych kobiet, klasyfikowanych według wskaźnika PUCPU, 
dotyczy prób „C” i „D”, r = 0,700 (Tabela 1). Najmniejsza 
(r = 0,475 przy p < 0,05) – prób „B” i „C”. Zatem współ-
czynnik determinacji nie jest wysoki (między 49% a 23%), 
co jest ważnym dowodem empirycznym na modyfikujący 
wpływ czynników środowiskowych na jakość kierowania 
poszczególnymi częściami ciała podczas utraty równowagi 
i zderzenia z podłożem.

Liderką pozycji rankingowych wskaźnika PUCPU 
okazała się studentka K2c (średni wskaźnik pozycji ran-
kingowej 1,5 przy granicach rozstępu 1 i 2). Ta studentka 
ujawniła zarazem najwyższą względną stabilność tego 
wskaźnika identyfikacji zjawiska podatności na uszkodze-

nia ciała podczas upadku w różnych symulowanych oko-
licznościach (Rycina 5).

Wysoką względną stabilność pozycji rankingowej, 
manifestowaną rozstępem jednej pozycji we wszystkich 
zastosowaniach TPUCPU, ujawniły jeszcze cztery badane 
kobiety (K3b, K3c, K5a, K6b), jednakże zostały sklasyfi-
kowane niżej w rankingu ze względu na wyższą wartość 
wskaźnika PUCPU (generowanie większej liczby błędów 
kierowania ciałem podczas symulowanego upadku w da-
nych okolicznościach). Studentki K3b i K3c przy średniej 
pozycji 3,25 trzykrotnie zostały sklasyfikowane na 3 pozy-
cji rankingowej i raz na 4. Pozycja rankingowa nie przekła-
da się wprost na wskaźnik PUCPU. Obie zostały sklasyfiko-
wane na pozycji 4 podczas próby „C” (PUCPU 5 punktów), 
natomiast mimo większej liczby generowanych błędów 
podczas prób „A” i „B” (każdorazowo 7 punktów) zosta-

Kod 
osoby „A” „B” „C” „D” PUCPU  

[∑ pkt.]
PR

PUCPU PR PUCPU PR PUCPU PR PUCPU PR ∑ x  
K1 5 1 10 5 2 1 5 4 22 11 2,75

K2a 6 2 6 2 5 4 3 2 20 10 2,5
K2b 6 2 7 3 5 4 7 6 25 15 3,75
K2c 6 2 6 2 2 1 2 1 16 6 1,5
K2d 6 2 6 2 6 5 3 2 21 11 2,75
K3a 7 3 6 2 4 3 5 4 22 12 3
K3b 7 3 7 3 5 4 4 3 23 13 3,25
K3c 7 3 7 3 5 4 4 3 23 13 3,25
K3d 7 3 6 2 6 5 7 6 26 16 4
K3e 7 3 5 1 3 2 3 2 18 8 2
K4a 8 4 11 6 5 4 5 4 29 18 4,5
K4b 8 4 9 4 9 8 6 5 32 21 5,25
K4c 8 4 7 3 8 7 4 3 27 17 4,25
K4d 8 4 6 2 4 3 4 3 22 12 3
K5a 9 5 9 4 6 5 5 4 29 18 4,5
K5b 9 5 7 3 6 5 6 5 28 18 4,5
K5c 9 5 9 4 5 4 2 1 25 14 3,5
K5d 9 5 10 5 9 8 6 5 34 23 5,75
K5e 9 5 7 3 6 5 5 4 27 17 4,25
K6a 10 6 11 6 6 5 8 7 35 24 6
K6b 10 6 10 5 6 5 6 5 32 21 5,25
K6c 10 6 11 6 11 10 11 9 43 31 7,75
K6d 10 6 9 4 8 7 8 7 35 24 6
K6e 10 6 9 4 7 6 6 5 32 21 5,25
K7a 11 7 10 5 10 9 9 8 40 29 7,25
K7b 11 7 10 5 6 5 4 3 31 20 5
K8 12 8 7 3 8 7 7 6 34 24 6
K9 13 9 10 5 8 7 8 7 39 28 7
x 8,5 4,5 8,14 3,64 6,10 5,10 5,46 4,42

Tabela 2. Pozycje rankingowe (w tabeli – PR) badanych kobiet (n = 28) klasyfikowanych według wskaźnika PUCPU w różnym stanie pobudza-
nia organizmu i przy różnej widzialności (próby od „A” do „D”)    
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ły sklasyfikowane na pozycji 3, a podczas próby „D” (przy 
wskaźniku PUCPU 4 punkty) także na pozycji 3. Studentka 
K5a dwukrotnie została sklasyfikowana na pozycji 3 i dwu-
krotnie na 4 (średnia 4,5). Studentka K6b: trzykrotnie po-
zycja 5 i raz 6 (średnia 5,25).

Względna stabilność wyników mierzona wskaźni-
kiem PUCPU w każdym wykonaniu testu jest właściwo-
ścią tylko dwóch badanych kobiet (Tabela 2). Wskaźnik 
PUCPU studentki K6c w próbach od „A” do „D” wyno-
si: 10, 11, 11, 11 punktów, natomiast pozycje rankingowe 
są już mocno zróżnicowane (odpowiednio: 6, 6, 10, 9). 
Charakterystyka studentki K4d jest następująca: PUCPU 
7, 6, 6, 7 punktów; pozycje rankingowe 3, 2, 5, 6.

Tylko jedna studentka (K5e) w każdym kolejnym wy-
konaniu testu zmniejszała liczbę błędów PUCPU: 9, 7, 6, 
5 punktów, ale pozycje rankingowe nie potwierdzają tej 
regularności (odpowiednio: 5, 3, 5, 4 punktów).

Dyskusja
Wyniki badań ujawniły bardzo dużą podatność na uszko-
dzenia ciała badanych kobiet testowanych w warunkach 
symulowanej utraty równowagi i upadku. To stwierdzenie 
dotyczy próby wykonywanej przed pobudzeniem organi-
zmu odpowiednimi ćwiczeniami (jest to w eksperymencie 
pomiar oznaczony literą ,,A”). Świadczą o tym proporcje 
wskaźnika PUCPU – zarówno poziom bardzo wysoki, jak 
i wysoki ujawniło po 50% badanych kobiet w tych warun-
kach. Wysoką podatność na uszkodzenia ciała młodych 
kobiet badanych tym samym testem potwierdzają bada-
nia Kaliny i wsp. [2]. Poziom bardzo wysoki ujawniło 57%, 
a wysoki 37% młodych kobiet, również studentek fizjote-
rapii (n = 68). Wtórne oszacowanie wyników badań Olek-
sego [13] prowadzi do podobnego wniosku – większość 
studentów kierunku kształcenia wychowanie fizyczne (21–
24-letnich mężczyzn) na AWF w Krakowie także ujawniła 
wysoką i bardzo wysoką podatność na uszkodzenia ciała 
podczas upadku.

Komparatystyka oparta na tzw. wyniku surowym PUC-
PU potwierdza w zasadzie duże podobieństwo podatności 
na uszkodzenia ciała podczas upadku zarówno młodych 
kobiet, jak i mężczyzn. O ile w niniejszych badaniach, 
a także badaniach Kaliny i wsp. badane kobiety przed roz-
poczęciem edukacji z zakresu bezpiecznego upadania [2] 
deklarowały aktywność fizyczną uznawaną w rozumieniu 
potocznym za zwyczajową (czyli odpowiadającą normie 
przeciętnej), o tyle tygodniowa aktywność fizyczna stu-
dentów krakowskiej AWF należy już do wysokiej, a nawet 
bardzo wysokiej, jeżeli uwzględnimy ruchowe zajęcia dy-
daktyczne w toku studiów (kilka godzin tygodniowo). Po-
datność na uszkodzenia ciała podczas upadku studentek 

fizjoterapii z Podhalańskiej PWSZ – w rozumieniu średniego 
wskaźnika PUCPU – została zdiagnozowana na pograni-
czu poziomów wysokiego i bardzo wysokiego: 8,36 punk-
tu ± 2,31 [2], natomiast studentek fizjoterapii katowickiej 
AWF podczas próby „A” 8,5 punktu ± 1,99 [13].

Studentki fizjoterapii badane przez Kalinę i wsp. [2] naj-
częściej popełniały błędy, nagle zmieniając postawę wer-
tykalną na horyzontalną podczas kierowania głową (96%), 
rękami (91%), biodrami (56%), natomiast najmniej nogami 
(41%). Studenci kierunku kształcenia wychowanie fizyczne 
[13] najbardziej narażają na uszkodzenie podczas upadku 
ręce (od 80% do 100% w poszczególnych grupach pre-
ferencji sportowych), natomiast najmniej – nogi (0–33%). 
W niniejszych badaniach młode kobiety dowiodły, że gło-
wa jest częścią ciała najbardziej narażoną na uszkodzenie 
podczas upadku (85% podczas próby „A” i 74% podczas 
pomiaru „D”), drugie w kolejności pod tym względem są 
biodra (odpowiednio: 68% i 55%, co jest wynikiem zbliżo-
nym do wyników badań Kaliny i wsp. [2]).

Podatność na uszkodzenia ciała podczas upadku stu-
dentek fizjoterapii z Podhalańskiej PWSZ – w rozumieniu 
średniego wskaźnika PUCPU – została zdiagnozowana 
na pograniczu poziomów wysokiego i bardzo wysokiego: 
8,36 punktu ± 2,31 [2], natomiast studentek fizjoterapii 
katowickiej AWF podczas próby „A” 8,5 punktu ± 1,99. 
Wynik trzech studentów krakowskiej AWF, którzy upra-
wiają sporty rakietowe, PUCPU 9,33 punktu oznacza dolną 
granicę poziomu bardzo wysokiego. Wysokiej podatności 
na uszkodzenia ciała podczas upadku dowiedli pozostali 
studenci tej uczelni: 7,55 pkt. uprawiający gry zespołowe 
(n = 23), 7,47 pkt. (ale zarazem największe zróżnicowanie 
międzyosobnicze (± 4,24) – sporty indywidualne (n = 9), 
5,2 punktu pięciu uprawiających kilka dyscyplin [13]. 

Badane kobiety podczas 45-minutowej sesji treningo-
wej wykonywały wprawdzie ćwiczenia ukierunkowane 
na poprawne kontrolowanie poszczególnych części ciała 
podczas upadku, jednakże (zgodnie z założeniami ekspe-
rymentu) podczas treningu kobiety nie były informowane, 
jaki jest rzeczywisty cel ćwiczeń i nie zostały zapoznane 
z teoretycznymi podstawami bezpiecznego (miękkie-
go) upadania [14, 15]. Krótki czas sesji oraz 9–10 osób 
w grupie to czynniki, które wyraźnie ograniczały moż-
liwości odpowiedniej edukacji. Odwrotna sytuacja była 
w badaniach Kaliny i wsp. [2] – studentki uczęszczały na 
2-semestralne kształcenie z zakresu bezpiecznego upada-
nia: 20 godzin wykładu i po 10 ćwiczeń (90-minutowych) 
w każdym semestrze, łącznie 20 lekcji praktyki. Podczas 
zajęć praktycznych studentki były dokładnie instruowane 
(przez doświadczonego specjalistę), jak wykonać popraw-
nie ćwiczenia i bezpiecznie upaść. W jednym semestrze 
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program obejmował metodykę bezpiecznego upadania 
osób niedowidzących i niewidomych, w drugim – osób po 
amputacjach w obrębie kończyn. Nie dziwi zatem efekt 
końcowy tych zajęć mierzony wskaźnikiem PUCPU w wa-
runkach nieograniczonej widzialności i braku pobudzenia 
wcześniejszym wysiłkiem fizycznym. O ile podczas testu 
wykonanego przed kursem bezpiecznego upadania (wa-
runki identyczne jak podczas próby „A”) nie było ani jednej 
osoby, która nie popełniłaby co najmniej jednego błędu 
choćby w jednym z trzech zadań TPUCPU, o tyle takich 
osób podczas badań po zakończonym kursie była zdecy-
dowana większość. Jednakże ujawniona została prawidło-
wość, że liczba osób niepopełniających żadnych błędów 
zmniejszała się wraz ze zwiększaniem stopnia trudności 
zadań TPUCPU: podczas zadania pierwszego 82%, dru-
giego 78%, trzeciego 69% [2]. 

Taki efekt okazał się (co raczej oczywiste) niemożliwy 
do uzyskania podczas naszego eksperymentu. Jednakże 
analiza prób wykonywanych przed pobudzeniem orga-
nizmu odpowiednio ukierunkowanymi ćwiczeniami i po 
pobudzeniu pozwala na stwierdzenie, iż choćby jedna 
45-minutowa sesja zmniejszy podatność na uszkodzenia 
ciała podczas upadku młodych ludzi (niezależnie od płci), 
którzy nie muszą być zapoznani z teoretycznymi podsta-
wami miękkiego (bezpiecznego) zderzania z podłożem, 
w przeszłości nie wykonywali podobnych ćwiczeń. Efek-
tem przeprowadzonej sesji treningowej była wyraźna mi-
gracja badanych osób z poziomów wysokiej i bardzo wy-
sokiej podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku na 
poziomy podatności przeciętnej i wysokiej. 

Skuteczność umiejętności bezpiecznego upadania 
w życiu codziennym dobrze oddają opisane przez Kalinę 
i wsp. [2] zdarzenia trzech osób, które ukończyły kurs bez-
piecznego upadania. Agnieszka, 24 lata, jechała autobu-
sem, kiedy doszło do gwałtownego hamowania. Pasażer 
w podeszłym wieku (ok. 190 cm i 100kg) znajdujący się 
obok niej upadał nagle z dużą dynamiką w przód. Agniesz-
ka pochwyciła go za rękę i asekurowała jego zderzenie 
z podłogą autobusu w sposób, jaki wielokrotnie powta-
rzała podczas treningów. Michał, 23 lata, wykonując prace 
remontowe na drabinie na wysokości około 1,5 metra nad 
ziemią, przez swój błąd spadł z drabiną w tył. Odrzucił  
daleko trzymany w dłoni i gdy stopy mężczyzny dotknęły 
ziemi, wykonał szybko pad w tył z przewrotem. Drabina 
upadła w miejsce, gdzie on zderzył się z podłożem i na-
tychmiast je opuścił. Dzięki perfekcyjnemu zastosowaniu 
padu w tył uniknął urazów spowodowanych przez upadek 
na ziemię i niechybne zderzenie z drabiną. Bartek, 21 lat, 
po odbyciu treningu biegowego przechodził przez pasy, 
upewniwszy się wcześniej, czy ulica jest wolna. Gdy chło-

pak przechodził samochód wjechał nagle tyłem na jezdnię 
i uderzył go z dużą siłą. Bartek wykonał dwa pady w tył 
z przewrotem na asfalcie i przyjął postawę wertykalną. 
Należy podkreślić, że Bartek nie doznał żądnych urazów, 
a na jego ciele nie było żadnych śladów zderzenia z samo-
chodem.

Na tle opisu tych zdarzeń należy podkreślić, iż celem 
zajęć bezpiecznego upadania nie jest skupienie się na 
zmniejszeniu liczby upadków podczas codziennej czy za-
wodowej aktywności, ponieważ tego typu zdarzeń nie da 
się wyeliminować. Program ma na celu zmniejszenie kon-
sekwencji mogących powstawać na skutek upadku i zde-
rzenia z podłożem (np. stłuczenia, złamania, urazy wielo-
narządowe, kalectwo, a nawet utrata życia). Nie zmienia 
to faktu, że edukacja ludzi zarówno z zakresu bezpiecz-
nego upadania, jak i unikania zderzeń powinna wypełniać 
treść nowocześnie rozumianego treningu zdrowotnego.

Wnioski
1. Zdecydowana większość populacji młodych kobiet 

pod wpływem odpowiednich ćwiczeń szybko eliminu-
je nabyte w toku wcześniejszych doświadczeń moto-
rycznych błędy kierowania poszczególnymi częściami 
ciała podczas upadku i zderzenia z podłożem, zatem 
podstawowym warunkiem wdrożenia efektywnych 
programów profilaktyki uszkodzeń ciała spowodowa-
nych takimi zdarzeniami jest profesjonalne kształcenie 
specjalistów, zwłaszcza w ramach kierunków studiów 
kwalifikowanych do kultury fizycznej.

2. Zastosowany podczas eksperymentu test TPUCPU 
został wtórnie zweryfikowany jako bardzo czułe, bez-
pieczne i łatwe w zastosowaniu narzędzie identyfiko-
wania podatności na uszkodzenia ciała podczas upad-
ku człowieka działającego w sytuacjach, kiedy jest pod 
wpływem także innych czynników środowiskowych 
(np. nagłego ograniczenia widzialności, intensywnego 
wysiłku, który jednym razem jest optymalnym bodź-
cem pobudzenia organizmu, innym razem – czynni-
kiem powodującym nawet skrajne zmęczenie).
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