
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część II   

1 | S t r o n a  

  

  

  

 

  

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce  

  

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu  

Część II  

  

  

  

  

  

  

  

Redakcja naukowa  

dr inż. Jędrzej Nyćkowiak 

dr hab. Jacek Leśny prof. UP  

  

  

  

 

 

  

ISBN (całość) 978-83-65362-48-3  

ISBN (wydanie online) 978-83-65677-25-9 

ISBN (wydanie drukowane) 978-83-65677-26-6  

Ilość znaków w książce: 418 tys.  

Ilość arkuszy wydawniczych: 10,4  

  

  

  

Niniejsza pozycja jest monografią naukową. Jej rozdziały zostały wydrukowane zgodnie z przesłanymi 

tekstami po ich zaakceptowaniu przez recenzentów (spis recenzentów zamieszono na końcu książki).    

 

MN  

www.mlodzinaukowcy.com  

Poznań 2017  



Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce  

2 | S t r o n a  

6. Temperament zawodników Reprezentacji Polski AMP Futbolu  
     Temperament of Polish National Amputee Football Team  

Kalinowski Paweł (1), Pietranis Dariusz (2), Konarska Agata (3), Antosiak – Cyrak Katarzyna (4)  
(1) Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, Wydział WFSiR, AWF Poznań  

(2) Katedra Teorii i Metodyki Sportu, Wydział WFSiR, AWF Poznań   
(3)   Katedra Medycyny Sportu i Fizykoterapii, Wydział WFSiR, AWF Poznań   
(4)   Katedra Sportów Indywidualnych, Wydział WFSiR AWF Poznań  

Słowa kluczowe: sport osób niepełnosprawnych, piłka nożna, psychologia, niepełnosprawność  

Streszczenie   

AMP Futbol coraz bardziej upodabnia się do piłki nożnej pełnosprawnych, przez co nie 

jest już traktowany wyłącznie jako ciekawa forma rehabilitacji a wartościowa forma rywalizacji 

sportowej. Mimo tego nie spotyka się licznych publikacji mogących w istotny sposób wesprzeć 

przygotowanie zawodnika. Dotyczy to zarówno obszaru przygotowania motorycznego jak 

również psychicznego, będącego kluczowym elementem w każdej dziedzinie życia.   

W prezentowanej pracy autorzy podejmują próbę charakterystyki piłkarzy 

uprawiających AMP Futbol pod względem właściwości temperamentalnych na tle populacji 

ogólnej.   

Podmiot badań stanowiło 16 zawodników reprezentacji Polski AMP Futbolu.  Badania 

przeprowadzono w maju 2015 roku w Rawiczu podczas zgrupowania szkoleniowego. Dla 

wykorzystania kwestionariusza EAS otrzymano zgodę Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. Oceniano następujące elementy temperamentu: niezadowolenie, strach, 

złość, aktywność i towarzyskość. Wyniki badań pokazały, że piłkarze AMP Futbolu 

charakteryzują się wyższym poziomem aktywności w porównaniu z osobami z populacji 

ogólnej.   

Powyższe stwierdzenie oraz wykonane badania stanowią ważny impuls wskazujący 

na potrzebę zbadania innych obszarów oraz przygotowanie rozwiązań aplikacyjnych 

stanowiących podstawy optymalizacji treningu sportowego w tej grupie sportowców.  

 Wstęp  

Temperament jest utożsamiany z funkcjonowaniem człowieka w środowisku, w 

którym istotną rolę odgrywa układ nerwowy. Temperament, który przez większość badaczy jest 

postrzegany jako biologicznie uwarunkowany w aspekcie psychologicznym ma istotne 

znaczenie w wyjaśnianiu i opisie zachowania człowieka w konkretnej sytuacji oraz życiu. 

Cechy temperamentalne są ukazywane jako jeden z czynników uczestniczących w regulowaniu 

relacji człowieka ze środowiskiem zewnętrznym (Tomczak 2013).   

Podobne stanowisko zajmował Strelau, który „temperament” postrzegał jako 

„względnie stałe cechy organizmu, pierwotnie biologicznie zdeterminowane. Przejawiają się 

one  w formalnych cechach zachowania, sprowadzających się do poziomu energetycznego  i 

charakterystyki czasowej reakcji” (Strelau 1985, s.266).   

Jednym z prekursorów rozważań na temat temperamentu sięgających starożytności był 

Hipokrates w IV w p.n.e. Badaczem kultywującym jego myśli był Galen, który w pracy pt. „De 

temperamentis” pogrupował osoby charakteryzujące się określonymi cechami 

temperamentalnymi na: sangwinika, melancholika, choleryka i  flegmatyka (Strelau 2000).  To 

ujęcie psychologiczne zostało wykorzystane w badaniach m.in. przez takich autorów jak 

Eysenck (1985) i Kagan (1994).   

Należy zaznaczyć, iż pierwsze badania empiryczne zostały przeprowadzone w Europie 

na początku XX wieku. Istotne znaczenie mające wpływ na dalsze badania temperamentu miały 
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trzy nurty psychologiczne: psychomotoryczna koncepcja Heymansa, typologia układu 

nerwowego Pawłowa oraz typologia konstytucjonalna Kretschmera (Strelau 2000). W 1908 

roku holenderski naukowiec Heymans wraz z Enno Wiersmą podjęli się podziału podstawowych 

cech temperamentu na: aktywność, emocjonalność oraz funkcję pierwotną i wtórną. 

Przedstawicielem drugiego nurtu był Laureat Nagrody Nobla, rosyjski badacz Iwan Pawłow, 

który w 1952 roku uwzględniając siły procesu pobudzania wyodrębnił typ słaby (melancholik) 

oraz typy silne, które pogrupował na typ zrównoważony i niezrównoważony (choleryk), 

natomiast w typach silnych zrównoważonych wyodrębnił: typ ruchliwy (sangwinik) i typ 

powolny (flegmatyk) (Strelau 2000).   

Innym nurtem mającym istotny wpływ na badania temperamentu była typologia 

konstytucjonalna opracowana w 1921 roku przez niemieckiego psychiatrę Ernsta Kretschmera.  

Godnym uwagi jest fakt iż, do 1977 roku została wydana w 26 monografiach (Strelau 2000). 

Kretschmer na podstawie pomiarów antropometrycznych dokonał podziału na cztery typy 

budowy ciała: leptosomatyczny, atletyczny, pykniczny i dysplastyczny. Po czym przypisał do 

budowy ciała trzy typy temperamentalne; schizotymik, cyklotymik i iksotymik. Zbliżoną 

klasyfikację opartą o budowę ciała zaproponował William Scheldon (1942) tworząc koncepcję 

konstytucjonalną, według której podzielił wymiary temperamentu na: wiscerotonię, somatotonię  

i cerebrotonię.  Pojęcie temperamentu ukazywane było wśród wielu konstruktów 

psychologicznych. Allport, Mehrabian, Goldsmith i Campos przedstawiali temperament jako 

przejaw emocjonalności (Strelau 2000). Nieco inne spojrzenie na teorie temperamentu 

doszukujących się biologicznych uwarunkowań i mających silny związek z dziedziczeniem 

wykazywali w swych pracach Diamond (1957) oraz autorzy Buss i Plomin (1984). Natomiast 

pewną modyfikację teorii Pawłowa ukazujących temperament jako związek z układem 

nerwowym prezentowali neopawłowiści: Niebilicyn (1966) i Tiepłow (1985).   

Przedstawicielem tej koncepcji był również najwybitniejszy polski badacz zajmujący 

się zagadnieniami temperamentu Strelau (1969), który był twórcą pierwotnej wersji 

kwestionariusza temperamentu (KT) oraz słynnego na całym świecie w 1990 roku 

zmodyfikowanego  Kwestionariusza Temperamentu PTS (Strelau, Zawadzki 1998).   

Na uwagę zasługuje również teoria Thomasa i Chess (1977). Prowadzone przez nich 

badania podłużne nad temperamentem znane są jako „New York LongitudinalStudy NYLS”. 

Obserwacje, które swój początek miały w 1956 roku obejmowały 133 dzieci od okresu 

niemowlęcia do dorosłości (za: Strelau 2000).   

Kolejnym naukowcem prowadzącym badania podłużne był Kagan (1994), który 

dokonał podziału temperamentu na: zahamowany i niezahamowany. Według niego cechy 

temperamentalne są dziedziczone i stałe, niezmienne bez względu na pojawiające się 

doświadczenia. Utrzymuje on, że temperament przyjmuje właściwości o charakterze 

łatwiejszym, szybszym bądź trudniejszym, wolniejszym czy słabszym i silniejszym.   

W ujęciu Strelaua (2006) ze względu na poziom energetyczny przejawiający się 

wielkością reakcji i intensywnością działań wyodrębnione są dwie podstawowe cechy tj. 

aktywność zachowania i reaktywność (Gracz, Sankowski 2007). W Regulacyjnej Teorii 

Temperamentu autor grupuje temperament na sześć podstawowych cech: Reaktywność 

Emocjonalna (RE), Aktywność (AK), Wrażliwość Sensoryczna (WS), Perseweratywność (PE), 

Wytrzymałość (WT) oraz Żwawość (ŻW) (Zawadzki, Strelau 1997; Strelau 2006).  Istotny 

związek cech temperamentalnych z wynikami sportowymi zdaniem badaczy wykazuje żwawość  

i reaktywność emocjonalna  (Tomczak 2010):   

Żwawość (ŻW) – pojmowana jest jako skłonność do dynamicznego reagowania, do 

lekkiej zmiany z jednej reakcji w drugą, adekwatnej do zmian otoczenia i podtrzymującej 

wysokie tempo aktywności.   

Na boisku sytuacja podczas meczu jest bardzo zmienna, wynikająca ze współdziałania 

partnerów i uwarunkowana od działań przeciwnika. Znaczny wpływ na grę zawodnika ma 
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otoczenie: rekcja kibiców, decyzje arbitrów czy przebieg wydarzeń na boisku. Wysoki poziom 

żwawości umożliwia utrzymanie wysokiej aktywności oraz dostosowania się do zmieniających się 

warunków (Duda, Basiaga – Pasternak 2005). Szybkość reagowania będzie miała decydujący 

wpływ w trakcie gry. Można zakładać, iż wysoki poziom żwawości będzie korzystnie wpływał 

szybszemu przystosowaniu się na boisku.   

Reaktywność emocjonalna (RE) – definiowana jest jako tendencja do znacznego reagowania 

na bodźce powodujące emocje, przejawiająca się wysoką wrażliwością i niską odpornością 

emocjonalną.   

Osoby niskoreaktywne charakteryzują się wyższą odpornością na stres, lepiej radzą sobie w 

sytuacjach meczowych, które mają związek z napięciem emocjonalnym,  zakłada się, że osoby o 

takim temperamencie będą osiągały lepsze wyniki sportowe (Gracz, Sankowski 2007). Ponadto 

sportowcy niskoreaktywni mają większe predyspozycje do adaptacji do obciążeń treningowych. 

Zaobserwowano, że przy optymalnym poziomie stymulacji osoby niskoreaktywne lepiej sobie 

radzą podczas zawodów (Gracz 1998). W badaniach wykazano, że tylko optymalny poziom 

właściwości temperamentalnych będzie warunkował zawodnika wysokiej klasy (Szwarc 2003). 

Ponadto, u osób wysokoreaktywnych pod wpływem dużej objętości wysiłku zostało wykazane 

osłabienie koncentracji uwagi (Gorący, Żyto – Sitkiewicz 1992).  

Koncepcja temperamentu Bussa i Plomina (1984), powstała na podstawie teorii temperamentu 

Thomasa i Chess, ekstrawersji i neurotyczności Eysencka oraz teorii Diamonda. Zdaniem autorów 

„temperamenty to obecne od wczesnego dzieciństwa, odziedziczone cechy osobowości” (Buss, 

Plomin 1984 s. 84). W swojej koncepcji tej autorzy dokonują podziału na:  

emocjonalność (emotionality), aktywność (activity) i towarzyskość (sociability) EAS.   

• Emocjonalność przedstawiana jest jako tendencja do reagowania silnym 

pobudzeniem. Ukazuje się w postaci dystresu (niezadowolenia), strachu oraz złości 

(Strelau 2000).     

• Towarzyskość – ma związek ze społecznym odbiorem. Towarzyskość jest pojmowana 

jako preferowanie kontaktów ludzkich nad samotnością. W wyniku interakcji 

społecznych zostały zaobserwowane pozytywne wzmocnienia. Aspekt ten jest jednym 

ze składników ekstrawersji (Buss, Plomin 1984).   

• Aktywność – według Bussa i Plomina ma „dwa skorelowane ze sobą składniki: wigor, 

przejawiający się w poziomie energetycznym zachowania, i tempo, wyrażające się  w 

szybkości reakcji. Ujawniają się one przede wszystkim w tym, jak dana osoba  

reaguje,  a więc w stylu jej reakcji” (Strelau 2000, s.703). Aktywność jest utożsamiana 

z ruchem (wydatkiem energii) we wszystkich postaciach.   

 

W piłce nożnej wymiar psychospołeczny ma istotne znaczenie. Zawodnicy poddawani są 

ciągłej obserwacji zarówno ze strony środowiska zewnętrznego jak i wewnątrz grupy przez sztab 

szkoleniowy i innych zawodników. Można przypuszczać, iż podczas meczu, któremu towarzyszy 

presja ze strony otoczenia może u zawodników występować strach lub, w przypadku 

niesatysfakcjonującego wyniku, niezadowolenie. W sporcie dużą rolę odgrywa odporność 

emocjonalna w ujęciu Pawłowa (wysoka siła pobudzania) (Strelau 2000). Piłkarze 

wysokoreaktywni emocjonalnie podczas gry są narażeni na duże pobudzenie, w wyniku czego są 

mniej skuteczni. W świetle powyższych rozważań  niskoreaktywni zawodnicy mają większe szanse 

realizowania wyznaczonych zadań na boisku.  

Ponadto, odporność emocjonalna ma również istotne znaczenie dla skutecznego działania w 

piłce nożnej. Zawodnicy wysokoreaktywni w krótszym czasie opanowują nawyki ruchowe 

dotyczące techniki przy zastosowaniu metod rozłożonych w czasie (fragmentów), co ma związek z 

szybszym zmęczeniem. W konsekwencji osoby niskoreaktywne w szybszym czasie przyswajają 

nawyki związane z techniką sportową w trakcie nauki metodami całościowymi (Tomczak 2013).   
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Warto wspomnieć również o tym, iż zaobserwowano związki aktywności sportowej  z 

reaktywnością podczas treningu i zawodów, w których sportowcy niskoreaktywni uzyskiwali 

lepsze wyniki na zawodach w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi na treningu (Gracz, 

Sankowski 2007).  

Duże znaczenie dla skuteczności działania w sporcie prawdopodobnie będzie miała 

żwawość (za Tomczak 2013, Strelau 1997). Ponieważ rywalizacja sportowa charakteryzuje się  

zmiennością warunków, dlatego zawodnicy o wysokim poziomie żwawości lepiej i sprawniej 

będą dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków. Również wysoki poziom 

żwawości przejawiający się szybszą możliwością adaptacji podczas gry będą bardziej skuteczni.   

Wspomniane prace dotyczą głównie osób uprawiających różne dyscypliny sportu 

będących zakwalifikowanymi jako zdrowi i pełnosprawni, nie często spotyka się takie 

opracowania w odniesieniu do niepełnosprawnych sportowców zajmujących się uprawianiem 

piłki nożnej.  

W związku z tym głównym celem pracy była charakterystyka piłkarzy AMP Futbolu 

pod względem właściwości temperamentalnych na tle populacji ogólnej.   

W celu weryfikacji założeń pracy sformułowano następujące pytania badawcze:  

• Jaki jest poziom niezadowolenia u zawodników AMP Futbolu na tle populacji ogólnej?  

• Jaki jest poziom strachu u sportowców niepełnosprawnych reprezentujących AMP 

Futbol na tle populacji ogólnej ?  

• Jaki jest poziom złości u piłkarzy AMP Futbolu na tle populacji ogólnej?  

• Jaki jest poziom aktywności u zawodników AMP Futbolu na tle populacji ogólnej ?  

• Jaki jest poziom towarzyskości u reprezentantów Polski AMP Futbolu na tle populacji 

ogólnej ?  

 Materiał i Metody  

Podmiotem badawczym było 16 zawodników w wieku 26,7 lat ±4,9 lat po 

jednostronnych amputacjach kończyn dolnych i/lub górnych, uczestniczących w obozie Kadry 

Polski w AmpFutbolu w Rawiczu w maju 2015 roku.   

Do zebrania danych wykorzystano Kwestionariusz Temperamentu EAS–D, który 

obejmuje pięć poddawanych ocenie czynników, a mianowicie: niezadowolenie, strach, złość, 

aktywność oraz towarzyskość. W ankiecie zawarto również pytania dotyczące podstawowych 

charakterystyk badanych osób: wiek, wykształcenie oraz zawód. Na wykorzystanie ankiety 

otrzymano akceptację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu miały charakter zamknięty z 5-stopniową 

skalą (od „zdecydowanie nie’’ do „zdecydowanie tak’’). Osobę badaną poproszono o ocenę, w 

jakim stopniu dane twierdzenie ją dotyczy.  

Wyniki przedstawiono za pomocą skali stenowej, a następnie opracowano za pomocą 

wybranych metod statystyki opisowej, tj. wartości średniej 𝑋̅  , odchylenia standardowego SD, 

błędu standardowego SE. Zweryfikowano również istnienie różnic względem populacji za 

pomocą testu t–Studenta, gdzie średnia dla populacji ogólnej na skali stenowej wynosi 5,5,  a 

odchylenie standardowe (SD=2).  
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 Wyniki  

Analizę przeprowadzono w oparciu o Kwestionariusz Temperamentu EAS–D wg Bussa  i 

Plomina. Celem weryfikacji postawionych hipotez badawczych dokonano analizy testem  t-Studenta 

dla jednej próby. Zestawienie wyników analizy przedstawiono w  tabeli 1.  

Rozpatrując poziom cech składowych temperamentu w ujęciu Bussa i Plomina,  a dotyczących 

opisywanych sportowców, nie stwierdzono w większości istotnych statystycznie różnic względem 

generalnej populacji, w odniesieniu do niezadowolenia, strachu, złości  i towarzyskości. Różnicę 

istotna statystycznie zaobserwowano natomiast w wymiarze aktywności.    

 

   

Tab. 1. Porównanie poziomu cech temperamentalnych sportowców z niepełnosprawnościami z 

wartością średnią próby normalizacyjnej (średnia arytmetyczna w skali stenowej 𝑿̅ =5,5).  

Zmienna  

 Test średnich względem stałej wartości odniesienia   
(AMP FUTB-TEMPERAMENT)  

 

𝑋̅   SD  
Ważnych  

n  
SE  

Odniesienie  

Stała  
t  df  p  

NIEZADOWOLENIE  5,62  1,26  16  0,31  5,50  0,40  15  0,6967  

STRACH  5,37  1,63  16  0,41  5,50  -0,31  15  0,7629  

ZŁOŚĆ  5,12  2,50  16  0,62  5,50  -0,60  15  0,5575  

AKTYWNOŚĆ  6,37  1,15  16  0,29  5,50  3,05  15  0,0081  

TOWOWARZYSKOŚĆ  5,62  1,86  16  0,46  5,50  0,27  15  0,7914  

 

 Dyskusja  

„Amp Futbol (ang. amputee football, Am. amp soccer) jest dyscypliną sportową dla osób 

po amputacji jednostronnej, oraz z wadami kończyn. W Polsce pierwsze drużyny Amp Futbolu 

powstały w roku 2012, na świecie początek tej dyscypliny datuje się na lata osiemdziesiąte 

ubiegłego stulecia. Mimo krótkiej historii Amp Futbol prężnie się rozwija i zyskuje coraz większą 

popularność, a reprezentacja Polski odnosi duże sukcesy na arenie międzynarodowej ” (Kalinowski 

i in., 2016 s.7).  

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedmiotu można wskazać, iż efektywność oraz 

wyniki uzyskiwane przez piłkarzy AMP Futbolu są skorelowane z poszczególnymi 

właściwościami psychicznymi takimi jak umiejętność relaksacji (Lowther i in. 2002).   

 Teoria temperamentu  Bussa i Plomina, jak wspomniano powyżej, zakłada 

dziedziczność ujawniających się już w pierwszym roku życia cech, które warunkują kształtowanie 

osobowościowe jednostki. W związku z powyższym autorzy przyjęli, iż emocjonalność 

(niezadowolenie, strach, złość), aktywność i towarzyskość to najważniejsze cechy stanowiące o 

strukturze temperamentu.   

Rozpatrując strukturę charakteryzującą grupę badawczą w odniesieniu do grupy 

normalizacyjnej (populacja genralna), nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic,  w wymiarze 

niezadowolenia, strachu, złości i towarzyskości. Różnicę istotną statystycznie zaobserwowano 

jednak w przypadku aktywności, która jak wspomniano, związana z wydatkiem energii, określa 

również sposób zachowania. Innymi słowy, wyższa aktywność może skłaniać do podejmowania 

wysiłków charakteryzujących się wysokim tempem rozumianym jako liczba wykonanych 

czynności ruchowych w jednostce czasu i/lub wysoką intensywnością (Gracz, Sankowski 2007). 

Przy czym obserwuje się zdecydowanie większe zaangażowanie jednostki  w wykonanie zadania 

ruchowego, któremu towarzyszyć mogą czynności dodatkowe, takie jak głośna rozmowa lub krzyk.  



Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część II   

7 | S t r o n a  

Rola aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami nie sprowadza się jedynie 

do funkcji terapeutycznej. Znaczenia nabiera również rywalizacja sportowa o charakterze 

wyczynowym (Koper, Tasiemski 2013).   

Nie inaczej jest w przypadku omawianej dyscypliny, która uprawiana jest w ponad 50 

krajach Świata, a w niektórych z nich prowadzone są już regularne rozgrywki ligowe.  

Reprezentacje narodowe rywalizują w turniejach międzynarodowych o randze Mistrzostw Świata, 

a działacze związani z AMP Futbolem czynią starania na rzecz włączenia dyscypliny do programu 

Igrzysk Paraolimpijskich (WAFF, 2016). Reprezentacja Polski zaliczana jest do czołówki krajów 

uprawiających tą dyscyplinę sportu (AFP, 2016). Można zaobserwować przy tym ciągły wzrost 

liczby klubów i grających biorących udział w rozgrywkach ekstraklasy oraz zajęcie 4 miejsca przez 

naszą reprezentację Kraju w Mistrzostwach Świata w Meksyku (2014) za Rosją, Angolą i Turcją, 

w tym roku w zawodach Amp Futbol Cup 2016 w Waszawie w finale Polska uległa Rosji 0:1 

zajmując jako gospodarz turnieju drugie miejsce (WAFF, 2016) .  

Z punktu widzenia osób doświadczających trwałej dysfunkcji narządu ruchu, są to 

działania istotnie motywujące, zarówno w aspekcie sportowym, jak również społecznym. Spośród 

analizowanych wymiarów temperamentu warto zwrócić uwagę na towarzyskość. Być może brak 

istotnej różnicy poziomu tej cechy pomiędzy badaną grupa zawodników a grupą normalizowaną w 

pewnym zakresie wynika z możliwości podniesienia poczucia własnej wartości, lub też zwiększenia 

niezależności, prowadząc tym samym w kierunku integracji  i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, wynikającemu z lęku bądź wstydu związanego  z aspektem estetycznym i/lub 

funkcjonalnym istniejących deformacji ciała (Koper, Tasiemski 2013).  

Diagnoza przeprowadzona przy użyciu Kwestionariusza Temperamentu EAS–D 

przedstawia poziom cech składowych temperamentu, piłkarzy nożnych po jednostronnych 

amputacjach na tle populacji ogólnej. Wartymi przeprowadzenia byłby badania zmierzające do 

określenia wpływu natężenia analizowanych czynników na efektywność działania w sporcie.  

 Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz sprecyzowano następujące wnioski 

końcowe:  

• Na podstawie przeprowadzonych analiz badań ankietowych kwestionariuszem EAS-D 

stwierdzono, iż różnice poziomu niezadowolenia, którym charakteryzowali się 

reprezentanci Amp Futbolu, na tle populacji ogólnej były statystycznie nieistotne.  

• Zawodnicy reprezentujący Amp Futbol charakteryzowali się podobnym poziomem 

strachu w porównaniu z osobami z populacji ogólnej.  

• U piłkarzy Amp Futbolu zaobserwowane różnice poziomu złości na tle populacji 

ogólnej były statystycznie nieistotne.  

• Zawodnicy Amp Futbolu charakteryzowali się wyższym poziomem aktywności w 

porównaniu z osobami z populacji ogólnej.  

• Sportowcy niepełnosprawni charakteryzują się podobnym poziomem towarzyskości na 

tle populacji ogólnej.  

• Przeprowadzone badania wskazują, na konieczność ich kontynuacji oraz poszerzenia 

o elementy analiz meczowych i systematycznego monitoringu przygotowania 

motorycznego realizowane podczas treningów i zgupowań.   
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