
228

ПРОУЧВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КОНДИЦИЯ  
НА УЧЕНИЦИ ОТ 9. – 12. КЛАС

Надежда Г. Йорданова

STUDY ON PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS  
FROM 9 – 12. GRADE

Nadezda G. Yordanova

ABSTRACT: a sport pedagogical experiment with students from 9 – 12. grades estab-
lishing their physical condition. It is carried out by testing six indicators: 50 m running, 
300/600 meters, smooth running, throwing a solid ball from standing position, getting 
up from a lying to occipital seat, jumping with two feet of space, dexterity and agility.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Физическата кондиция1 на всеки човек е важна предпоставка за негова-
та реализация в живота. Тя има отношение към производителността на труда 
и възпроизводството на нацията. Ето защо е обект на редица изследвания [1, 
2, 5, 7, 9, 10] и продължава да бъде актуален въпрос за проучване, тъй като в 
съвременния технологизиран начин на живот поддържането на добро здраве 
е изключително важно.

В изследванията на редица автори [3, 5, 9, 12] през последните години 
откриваме тревожните констатации за траен спад в нивото на физическата 
дееспособност на младите хора у нас. Това ни провокира да изследваме про-
блема в СОУ „Сава Доброплодни“ – едно от елитните училища в гр. Шумен с 
насоченост към изкуствата.

Поставихме си за цел да установим нивото на физическа кондиция на 
ученици от 9. – 12. клас и да оптимизираме двигателната им активност чрез 
организационноусъвършенстване на урока по физическовъзпитание и спорт.

1 Физическата кондиция -физическа кондиция, физическа дееспособност и физическа 
годност са понятия, които се приемат за еднозначни.
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Задачи: 
1. Да се анализират теоретични постановки по проблема.
2. Да се направи морфо-функционална характеристика на 16 – 19 го-

дишни юноши.
3. Да се проведат спортно-педагогически тестове за оценка на физиче-

ската дееспособност на 16 – 19 г. момчета.
4. Въз основа на проведеното изследване да се направят обобщения и 

препоръки за спортно-педагогическата практика.

Методика
Настоящето изследване беше проведено в периода месец май 2014- ме-

сец май 2015 г.
Обект на изследване бяха 36 ученици от 9. – 12. клас на СОУ „Сава До-

броплодни“, гр. Шумен.
Предмет на изследване бе физическата кондиция на юноши.
Съобразно методологическите изисквания на спортологията приложи-

хме както структурния, така и функционалния подход.
За постигане на целта използвахме следните методи: 
1.  Теоретичен анализ и синтез – проучихме специализирани литера-

турни източници, както и Държавните образователни изисквания и 
стандарти в Културно-образователната област „Физическа култура и 
спорт“ за 9. – 12. клас.

2.  Спортно-педагогическо наблюдение – върху физическото състояние 
на учениците от гимназиален етап на СОУ „Сава Доброплодни“ и 
двигателния им режим в различните форми на работа.

3. Спортно педагогически експеримент – проведохме констативен 
спортно-педагогически експеримент с цел установяване нивото на 
физическа дееспособност, като извършихме тестиране по шест пока-
зателя: 50 м гладко бягане, 300/600 м гладко бягане, хвърляне на плът-
на топка от стоеж, изправяне от тилен лег до седеж, скок на дължи-
на с два крака от място, ловкост и пъргавина.

Приложената тестова батерия е стандартна, поради което не правим 
описание на отделните тестове.

Според П. Слънчев (1992) стадиите, през които човек преминава в свое-
то развитие, са седем. Обект на нашето внимание е предпоследният стадий 
и това е средната училищна степен или юношеството. Възрастовият период, 
в който се намират учениците от 9. – 12. клас (16 – 19 г.), се характеризира с 
постепенно отзвучаване на неблагоприятните промени, съпътстващи пубер-
тета и съвпада съсзавършването на процеса на половото съзряване. В тази 
възраст темпът на растеж на тялото на дължина се забавя, а увеличаването на 
телесното тегло расте. Продължава вкостяването на скелета, мускулите нара-
стват по обем и достигат до 45 % от теглото на тялото. Наблюдава се голям 
прираст на мускулна сила и физическа издръжливост.

Проучване на физическата кондиция на ученици от 9.–12. клас
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В тази възраст се нормализира съотношението между големината на 

сърцето и строежа на кръвоносните съдове, честотата на пулса и нивото на 
кръвното налягане се доближават до нормите на възрастния човек, работата 
на сърцето става по устойчива. Завършва развитието на централната нерв-
на система, във връзка с което се подобрява нейната аналитико-синтетич-
на дейност. Високо съвършенство достига в развитието си втората сигнална 
система. Това се отразява не само на развитието на устната и писмена реч 
на учениците, но и обуславя разнообразните процеси в психиката им. При 
увеличението на теглото на главния мозък не се наблюдават съществени про-
мени в сравнение с предидущия период, но настъпва забележимо усложня-
ване на неговия вътрешно-клетъчен строеж, увеличава се количеството на 
асоциативните влакна, усъвършенстват се възбудните и задръжните процеси 
и тяхната взаимна връзка. Всичко това създава материална предпоставка и 
основа за по-нататъшно развитие на психичната дейност на учениците в тази 
възраст[8].

При системно упражняване и тренировки от различен характер чувст-
вителността на слуховия, зрителния, кожния и двигателния анализатор се 
повишава. Изразява се в това, че тренираният за дадено упражнение ученик 
може много точно да прецени усилията, необходими за конкретните мускул-
ни групи, скоростта и амплитудата на движенията при изпълнение на двига-
телния акт[10].

За учениците от горните класове е характерно високо развитие на пси-
хичните процеси и постепенното умение тези процеси да се управляват.

В „Спортна психология“ П. А. Рудик, 1976 пише, че през този период 
много интензивно се развиват въображението, емоционалните преживява-
ния, склонност към мечтаене, романтика. В тази възраст настъпва по-ната-
тъшно развитие на волята. Една от задачите на уроците по физическо въз-
питание и спорт е формирането на волеви качества у учениците. Във връзка 
с психологичните особености на учениците много е важно при оценката на 
изпълнението да се посочи какви волеви качества са проявили. По време на 
уроците в горна степен нарастват изискванията към осъзнато овладяване на 
упражненията, което се обяснява с факта, че учениците вече имат по-високо 
интелектуално ниво.

Според Св. Димитрова, (1975) характерна особеност при учениците от 
горна степен е и предварителният контрол в умствен план, който протича 
на основата на предполагаемия ход на изпълнението. Обективен резултат от 
този контрол е предварителното съсредоточаване преди изпълнението на 
действието, наблюдавано най-често при краткотрайни двигателни действия, 
например при изпълнението на наказателен удар.

От проучените литературни източници можем да направим следното 
обобщение: 

Възрастовият период 16 – 19 години се характеризира с почти окон-
чателното завършване на растежа и развитието на всички органи и сис-
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теми. Завършват и промените в телесните пропорции и окончателно се 
определя соматотипа на човека. Завършва половото съзряване. През този 
период най-интензивно се развива нервната система. Мозъкът е достиг-
нал максималната си маса, мозъчната кора е окончателно оформена и 
развита. Расте работоспособността на нервните клетки в резултат на 
по-бързото възстановяване на енергетичните разходи. Облекчава се об-
разуването на условни рефлекси, подобрява се вниманието. Получава се 
уравновесеност на поведенческите реакции. Благодарение на функционал-
ната си зрялост ученикът държи под контрол емоциите, импулсните си 
действия и инстинктите, характерни за предходната възраст, като ги 
поставя в унисон с общоприетите социални норми.

Анализ на резултатите
Анализ на показателите, хакактеризиращи физическата подготовка 

(кондиция) и координация на учениците от 9. – 12. клас.
Статистическите параметри на вариационния анализ на променливите, 

които характеризират физическата деспособност на група, съставена от уче-
ници в началото на изследването, са представени на таблица 2.

Анализът на таблицата разкрива, че в диапазона на добрата оценка по-
падат средните стойности от тестовете 50м, скок височина, и пъргавина на 
момчетата, а среднатастойност на X = 835,88 м щебъде оценена с отличен 
бал при теста „хвърляне на плътна топка“. В рамките на средните стойности 
е постижението на юношите при бягането за издръжливост тест 600м – X  = 
142,61 сек.

Коефициентът на вариация V% ни дава ценна информация за устано-
вяване на вариативността на изследваните показатели при наблюдаваните 
групи. Разсейването в рамките до 10% според спортната статистика показ-
ва, че изследваната извадка е хомогенна. Стайностите на V между 10% и 30% 
говорят за относително стабилни показатели и относителна хомогенност на 
групите, а при коефициент на вариация по-голям от 30% съдим за нестабил-
ни показатели и нехомогенност на извадката.

Изложените разсъждения за стойностите на коефициентите на вариа-
ция при групата на момчетата ни дават основание да твърдим, че в началото 
на ескперимента по отношение на изследваните показатели способностите на 
учениците са относително хомогенни (V% заема стойности от 16 до 12%).

Анализирайки последните два параметъра асиметрия – As и ексцес – Ex 
от установяваме разпределение в рамките на нормалното, което ще ни позво-
ли по-задълбочени анализи.

Данните от вариационния анализ на физическата деспособност на гру-
пата, съставена от ученици в края на изследването, са представени в табли-
ца 3. Анализът на таблицата показва положителна промяна при всички из-
следвани показатели.

Проучване на физическата кондиция на ученици от 9.–12. клас
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Таблица №2

Статистическиданниза физическа дееспособност –  
момчета начало на изследването

№ Показател n Xмин Xмах Хсредно S V% As Ex

1. 50 м 36 9,20 6,50 7,47 1,29 17,32 1,00 2,12
2. 600 м 36 177,00 118,00 142,61 26,78 18,78 0,34 0,22
3. Хвърляне на топка 36 600,00 1028,00 835,88 161,15 19,28 -0,28 0,55
4. Скок дължина 36 189,00 243,00 216,13 35,16 16,27 -0,05 -0,58
5. Ловкост 36 16,80 23,90 19,40 3,52 18,17 1,08 0,50
6. Пъргавина 36 7,00 10,00 8,27 1,43 17,38 0,43 0,36

Дали наблюдаваните разлики в средните стойности на изследвани-
те признаци са значими и са изчислени t – критериите на Стюдент, които са 
представени на таблица 4.

Таблица №3
Статистически данни за физическа дееспособност –  

момчета край на изследването

№ Показател n Xмин Xмах Хсредно S V% As Ex

1. 50 м 36 8,80 6,60 7,31 0,39 5,27 1,04 4,01
2. 600 м 36 174,00 121,00 142,44 11,17 7,85 0,55 0,67
3. Хвърляне на топка 36 700,00 1024,00 882,46 80,46 9,12 0,03 -0,67
4. Скок дължина 36 190,00 250,00 223,02 13,85 6,21 -0,44 -0,44
5. Ловкост 36 16,20 22,00 18,80 1,31 6,96 0,46 -0,23
6. Пъргавина 36 6,60 9,40 7,92 0,63 7,93 0,00 -0,47

При сравняването на резултатите за групата на момчетата по отноше-
ние на физическа дееспособност в края на въздействието ще установим, че по 
отношение на тестовете 50 м, 600 м, скок дължина е в сила нулевата хипотеза 
и влияние за промяната в средните стойности се дължи на случайни фактори.

Силата е физическо качество, което лежи в основата на всички физи-
чески качества. В нашия случай диагностицираме сила на горни крайници, 
изпозвайки теста „хвърляне на топка“. Полученитеразлики в средни нива на 
този признак при групата на момчетата от X = 835,88 см до X = 882,46 см 
може да се потвърди от изчислените стойности на t-критерий – 1,99 и гаран-
ционна вероятност (Pt = 93%).

С голяма достоверност – Pt = 96 % ще потвърдим и промяната от на-
чалните и крайни средни стойности при показателите ловкост и пъргавина. 
Приложените комплекси от упражнения са довели до повишение на коорина-
ционните способности на учениците.

Разсейването на признаците за физическа дееспособност в края на из-
следването анализираме, разглеждайки коефициентите на вариация. Инфор-
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мацията, която получаваме, е, че извадките от относително еднородни са ста-
нали еднородни със стойности за всички показатели под 10% и е постигнато 
желаното в педагогически аспект намаление на коефициента на вариация.

Таблица №4
Значимост на разликите между средните нива за момчета

Тест Начало Край d t PtX S X S
1. 7,47 1,29 7,31 0,39 -0,15 1,75 69 %
2. 142,61 26,78 142,44 11,17 -0,17 -1,59 52%
3. 835,88 161,15 882,46 80,46 46,58 1,99 93 %
4. 216,13 35,16 223,02 13,85 6,89 1,30 38 %
5. 19,40 3,52 18,80 1,31 -0,70 -2,81 96 %
6. 8,27 1,43 7,92 0,63 -0,36 2,69 96%

Стойностите на t – критерия на Стюдент и стойностите на Pt < 90 % за 
останалите тестове за физическа дееспособност потвърждават нулевата хи-
потеза, че наблюдаваните разлики се дължат на случайни фактори. Положи-
телното при останалите показатели е намалението на коефициента на вари-
ация. При всички наблюдаваме от относителна еднородност до хомогенност 
на постиженията и стойности на V % под 10.

Проследявайки развитието на физическата дееспособност при момче-
тата в периода на протичане на педагогическото изследване позволява да бъ-
дат направени следните обобщения: 

1. Представителните извадки по отношение на физическа кондиция 
и координация за групите при момчета стават еднородни, а равностойно 
експериментално въздействие гарантираме с нормалното разпределение на 
признаците.

2. В резултат на приложената програма ипроменените средства и ме-
тоди се забелязва стабилизиране на показателите натестовете хвърляне на 
плътна топка, ловкост и пъргавина, което е потвърдено с – критерия на 
Стюдент и Pt>95%.

3. За останалите разлики в постиженията на тестовете 50 м, 300 м, 
600 м, скок дължина е в сила нулевата хипотеза, а получените положителни 
промени се дължат на случайни фактори.

Изводи и препоръки
➢ Литературният обзор и теоретичен анализ разкритревожната тен-

денция към влошаване на физическата кондиция на учениците от 
9 – 12 клас. Това рефлектира върху здравното и физическото със-
тояние на учениците.

➢ Оптимизиране на двигателната активност на учениците от 9. – 12. 
клас може да се постигне чрез организационно и програмно усъ-
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вършенстване на урочната и модулна работа по физическо възпи-
тание и спорт.

➢ Приложените комплекси водят до повишаване на физическата де-
еспособност на юношите.

➢ Ефектът от нашето изследване е да се съчетава съзнателното от-
ношение на учениците към двигателната активност и режим на 
живот – активно участие в часовете по физическо възпитание и 
редовно практикуване на спорт в свободното време.

References
1.  Galov, M. (1996): Po problema za kontrola i otsenkata na fizicheskata deesposob-

nost na podrastvashtite (The problem of monitoring and evaluating the physical 
fitness of adolescents). Sofia, SPORTS & SCIENCE, №3.

2.  Dimitrova, Sv. (1975): Psihologicheski problemi na fizicheskoto vazpitanie v uchil-
ishte (Psychological problems of physical education at school). Sofia, „M &F“.

3.  Dyakova, G. (2008): Izsledvane na zavisimostta mezhdu namalenata dvigatel-
na aktivnost, fizicheski kachestva i morfofunktsionalni pokazateli na studenti 
(Exploring the relationship between reduced physical activity, physical properties 
and performance of students morpho). SPORTS & SCIENCE, №1, p. 137-143.

4.  MON, (2003): Uchebni programi za zadalzhitelna i profilirashta podgotovka – ІХ, 
Х, ХІ, ХІІ clas, VІІ chast (Syllabi for compulsory and specialized training). Sofia.

5.  Nikolova, El., L. Alipieva, M. Doychev, Ts. Dimitrov, Y. Yonov. (2005): Dvigatelnata 
aktivnost na detsata i mladezhta v Republika Balgariya – sastoyanie i perespektiv-
i(Physical activity of children and youth in Bulgaria – Status and Perspectives). 
SPORTS & SCIENCE, №1.

6.  Peneva, B. (2002): Darzhavni obrazovatelni iziskvaniya i uchebni programi po fi-
zichesko vazpitanie (State educational standards and curricula for physical educa-
tion). Sofia.

7.  Rudik, P. A. i kol. (1976): Sportna psihologiya (Sports psychology). Sofia.
8.  Staykova, V. (2007): Fizicheskata deesposobnost i samootsenka na uchashtite se 

(Physical fitness and self-learners). SPORTS & SCIENCE, №1.
9.  Slanchev, P. (1992): Fizicheskoto razvitie, fizicheska deesposobnost i nervno-psi-

hichna reaktivnost na naselenieto v Balgariya (Physical development, physical 
ability and neuro-psychological reactivity of the population in Bulgaria). Sofia, 
NSA.

10. Topuzov, I. (2001): Sportna meditsina i higiena (Sports Medicine and Hygiene). 
Blagoevgrad, SWU „Neophyte Rilski“.

11. Fomin, N., V. Filin. (1975): Vazrastovi osnovi na fizicheskoto vazpitanie (Age 
foundations of physical education). Sofia.

12. Yanev, B. i satrudnitsi. (1982): Fizichesko razvitie, fizicheska deesposobnost i 
nervno-psihicheska reaktivnost na naselenieto na Balgariya ot razhdaneto do 26 
godishna vazrast (Physical development, physical ability and neuro-psychologi-
cal reactivity of Bulgaria’s population from birth to the age of 26. Sofia, „M &F“.

Надежда Г. Йорданова


