
Wpływ 12-tygodniowego treningu ogólnosprawnościowego na wydolność fizyczną, funkcje 

poznawcze i samoocenę chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 

 

 

Streszczenie 

 

 Celem niniejszych badań było określenie wpływu 12 - tygodniowego treningu 

ogólnosprawnościowego na skład ciała, wydolność fizyczną, zdolności poznawcze oraz 

samoocenę u chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.  

 Zbadano 49 chłopców w wieku 15 - 17 lat, uczniów Zespołu Placówek Specjalnych oraz 

gimnazjów w Tczewie. Utworzono trzy grupy badanych: grupa badawcza złożona 

 z 19 chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, grupa kontrolna złożona 

z 15 chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, grupa kontrolna złożona 

z 15 chłopców będących w normie intelektualnej. 

 W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze: kwestionariusz ankiety, 

pomiary antropometryczne, test wydolności fizycznej, Stroop Colour Word Interference Test, 

wykorzystano Skalę Samooceny - Self-Esteem Scale (SES) oraz przeprowadzono  

12 - tygodniowy trening ogólnosprawnościowy, a otrzymane wyniki poddano analizie 

statystycznej. 

 Analiza wyników badań wykazała, że zastosowanie 12 - tygodniowego treningu 

ogólnosprawnościowego u chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim  

w sposób istotny statystycznie wpłynęło na wartości beztłuszczowej masy ciała oraz  

na utrzymanie, na niemal niezmiennym poziomie procentowej zawartości tłuszczu przy 

jednoczesnym wzroście masy ciała. Ponadto wpłynęło na wartości wskaźników wydolności 

fizycznej, które w porównaniu do chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

lekkim z grupy kontrolnej są lepsze i porównywalne do wyników uzyskanych przez chłopców 

w normie intelektualnej – z grupy kontrolnej, z tym, że ci ostatni osiągnęli ten poziom bez 

udziału w treningu ogólnosprawnościowym. Nastąpił wzrost wartości maksymalnego poboru 

tlenu VO2max, progu przemian beztlenowych AT, częstości skurczów serca HR dla VO2max  

i dla wartości progu przemian beztlenowych AT oraz stwierdzono spadek wartości częstości 

skurczów serca HR w spoczynku, bezpośrednio przed podjęciem wysiłku fizycznego  

i zaobserwowano adaptację do wysiłku fizycznego. Zaobserwowano istotny wpływ treningu 

ogólnosprawnościowego na poprawę funkcji poznawczych, stwierdzono zmniejszenie wartości 

czasu wykonania testu Stroop'a i liczby błędów tj. znaczną poprawę funkcji wykonawczych w 



porównaniu z grupą kontrolną chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Poprawione wyniki 

końcowe w grupie badawczej nadal różnią się w sposób istotny statystycznie od chłopców w 

normie intelektualnej. Zastosowana interwencja skutkowała też wyższym poziomem w 

zakresie samooceny.  

 Aktywność fizyczna może być skuteczną formą oddziaływania na osoby 

niepełnosprawne intelektualnie w młodym wieku. Uzyskane korzyści mogą kształtować 

wyższe kompetencje i przyczynić się do efektywnego udziału w życiu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym tych osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The effect of 12 - week training of general efficiency on anthropometric parameters, physical 

performance, cognitive functions and self esteem boys with mild intellectual disabilities 

 

Summary 

 

 

 The aim of the study was to determine the effect of 12 - week general-purpose training 

on body composition, physical performance, cognitive abilities and self-esteem on boys with 

mild intellectual disabilities. 

 There were 49 boys aged 15 - 17, students of the Special Facilities Group and junior 

high schools in Tczew examined. Three groups were distinguished: a research group of 19 boys 

with mild intellectual disability, a control group of 15 boys with mild intellectual disability, a 

control group of 15 boys who were in the intellectual norm. 

 The following research methods were used in the research: questionnaire survey, 

anthropometric measurements, physical fitness test, Stroop Color Word Interference Test, the 

Self-Esteem Scale (SES) was used, and 12 - week functional training was conducted. The 

results obtained were subjected to statistical analysis. 

 The analysis of research results revealed that the use of 12 - week general-purpose 

training for boys with mild intellectual disabilities had a statistically significant effect on the 

value of lean body mass and on maintaining, at an almost constant level of percentage fat 

content with a simultaneous increase in body weight. In addition, it affected the values of 

physical performance indicators, which, compared to boys with mild intellectual disabilities 

from the control group, are better. The results are comparable to the results obtained by boys in 

the intellectual norm from the control group. However, those boys reached this level without 

participating in general training. There was an increase in the value of maximum oxygen uptake 

VO2max, anaerobic transformation threshold AT, heart rate HR for VO2max and for anaerobic 

transformation threshold AT. Also there was a decrease in the value of heart rate HR at rest and 

immediately before physical effort. Moreover adaptation to physical effort was observed. The 

impact of fitness training improved in a statistically significant way cognitive functions. Also 

decrease in the value of Stroop test time and the number of errors while solving the Stroop test 

was found. Simultaneously physical workout significantly improves executive functions 

compared to the control group of boys with intellectual disabilities. 



 The improved final results in the research group are still statistically significantly 

different from boys in the intellectual norm. However, physical effort has a statistically 

significant impact on the increase of self-esteem level among all examined groups. 

 Physical activity proves to be an effective form of influencing people with intellectual 

disabilities at a young age. The obtained benefits may shape higher competences and contribute 

to effective participation in the professional, social and family life of these individuals. 

 


