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Abstract 

The paper attempts to present a highly physique athletes sport dance style standard. The specificity 

of physique athletes are shown against a reference group that practices not professional sport, with 

size differences characteristics and indicators of body expressed in number of units of standard 

deviation. Information about the internal proportions were obtained by the method of natural 

indicators.  

Materials: 

The research group finals and finals were couples dance sport Polish Amateur Championship in 

style standard (10 women, 10 men).  

Method: 

In the paper the method of natural indicators proposed by Perkal in 1953, modified by H. Milicerow 

in 1959, which according to theory and practice of sport is particularly suitable for the assessment 

of body building athletes.  

Conclusions: 

1.      Against the background of women are engaged in sport competitively standard style dancers 

presented differences in their characteristics and indicators of body composition (taken for analysis) 

oscillating up to around ± 1.00 standard deviation. 

2.      Against the background of women not practicing sport competitively standard style dancers 

presented the differences in their characteristics and indicators of body composition (taken for 

analysis) oscillating up to around ± 0.80 standard deviation. 

3.      Against the background of women are not professionally engaged in sport dancing style 

standard most distinguished smaller slenderness factor: - 0.77 standard deviation. 

4.      Against the background of women not practicing sport competitively style dancers stood 

higher standard circuits factor: 0.74 standard deviation. 
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5.      Against the background of the overall size of body style dancers standard observed: slightly 

larger factor in length (standard deviation 0.25) and width (standard deviation 0.34), balanced 

circuit factor (- .02 standard deviations), smaller and more strongly accentuated slenderness factor 

(- standard deviation 0.56). 

6.      Against the background of the overall size of body style dancers Standard reported: more and 

more strongly accented factor circuit (standard deviation 0.63), lower slenderness factor (- .35 

standard deviation units) and length (- .28 standard deviations), sustainability factor width (- 

standard deviation 0.02). 

 

Streszczenie 

 

W pracy podjęto próbę przedstawienia budowy ciała wysokokwalifikowanych zawodniczek i 

zawodników tańca sportowego stylu standardowego. Specyfikę budowy ciała sportowców 

przedstawiono na tle grupy odniesienia nie uprawiającej zawodniczo sportu, za pomocą wielkości 

różnic cech i wskaźników budowy ciała wyrażonych w ilości jednostek standardowego odchylenia. 

Informacje o wewnętrznych proporcjach otrzymano za pomocą metody wskaźników 

przyrodniczych.  

Materiał: 

Grupę badawczą stanowiły półfinałowe i finałowe pary tańca sportowego, Mistrzostw Polski 

Amatorów w stylu standardowym (10 kobiet, 10 mężczyzn).  

Metoda: 

W pracy zastosowano metodę wskaźników przyrodniczych zaproponowaną przez Perkala w 1953 

r., zmodyfikowaną przez H. Milicerową w 1959 r., która wg oceny teoretyków i praktyków sportu 

wyjątkowo dobrze nadaje się do oceny budowy ciała sportowców.  

Wnioski: 

1. Na tle kobiet nie uprawiających wyczynowo sportu tancerki stylu standardowego prezentowały 

różnice w wielkościach cech oraz wskaźników budowy ciała (przyjętych do analizy) oscylujące 

maksymalnie wokół ±1,00 odchylenia standardowego. 

2. Na tle mężczyzn nie uprawiających wyczynowo sportu tancerze stylu standardowego 

prezentowali różnice w wielkościach cech oraz wskaźników budowy ciała (przyjętych do analizy) 

oscylujące maksymalnie wokół ± 0,80 odchylenia standardowego.  

3. Na tle kobiet nie uprawiających wyczynowo sportu tancerki stylu standardowego najbardziej 

wyróżniał mniejszy czynnik smukłości: - 0,77 odchylenia standardowego. 

4. Na tle mężczyzn nie uprawiających wyczynowo sportu tancerzy stylu standardowego 

wyróżniał większy czynnik obwodów: 0,74 odchylenia standardowego. 

5. Na tle ogólnej wielkości budowy ciała tancerek stylu standardowego odnotowano: nieznacznie 

większy czynnik długości (0,25 odchylenia standardowego) oraz szerokości (0,34 odchylenia 

standardowego); zrównoważony czynnik obwodów (- 0,02 odchylenia standardowego); mniejszy i 

silniej zaakcentowany czynnik smukłości (- 0,56 odchylenia standardowego). 

6. Na tle ogólnej wielkości budowy ciała tancerzy stylu standardowego odnotowano: większy i 

silniej zaakcentowany czynnik obwodów (0,63 odchylenia standardowego); mniejszy czynnik 

smukłości (- 0,35 jednostki odchylenia standardowego) oraz długości (- 0,28 odchylenia 

standardowego); zrównoważony czynnik szerokości (- 0,02 odchylenia standardowego).  

 

 

 

 

Introduction 

According to theorists sports physique athletes differs substantially from the construction of not 

dealing with sport, which is important in sports activities. [6-30]. In many disciplines defined 

physique qualifies individuals for certain physical activities. It was found that the specific 
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construction of somatic players depends on the nature of the work from the point of view of 

biomechanics is related to the effectiveness of exercise. [31-58]. Specific task work was to 

characterize the construction of somatic individuals practicing sports. 
 

Aim of the study 

In this study, it was the task of characterizing the construction of somatic individuals engaged in 

sport dancing. Ratings physique athletes made against the reference group that practices the 

professional sport not using a method of natural indicators. 
 

Material and methods 

Materials: 

The research group finals and finals were couples dance sport Polish Amateur Championship 

standard-style (20 persons). In women age ranged from 18 - 26 years, in men 18 - 28 years. Test 

couples dancing rehearsed from 5 to 7 days per week starting from 14 to 23 hours a week. 

Registered dance subjects ranged from 7 to 15 years - the dancers and from 6 to 12 years - a dancer. 

Test couple in most cases have the "S" - class, which is compared to a master class sports classes. 

The control group subjects were not cultivating professional sport [5].   

Method:  

In order to determine the specific construction of the dancers in dance sport dancers, the following 

anthropometric measurements: 

Measurement of body weight 

Measurement-size 

-                                   body height (BV) 

-                                   length of the neck (t-sst) 

-                                   length of the body (sst-sy) 

Measurements width 

-                                   shoulder width (aa) 

-                                   chest width (thl - thl) 

-                                   depth of chest (xi - ths) 

-                                   pelvic width (c-c) 

The study was performed by R. Martin accordance with the principles of anthropometric 

measurements [2] using anthropometr, compass handle large metric tape, electronic scales. On the 

basis of the measurements were calculated following indicators of body: 

- An indicator of body I = / length of the body: body height / x100 

-                                   index shoulder I = / shoulder width: length of the body / x 100 

-                                   pelvic index I = / width of the pelvis: Length of body / x 100 

-                                   thoracic index I = / depth of chest: chest width / x 100 

We also calculated the size of the index using the formula Rohrer F. Curtisin the following form: 

Rohrer index I = / body weight (in grams): body height (cm 
3)

 / x 100 

To assess the specificity of body used method of natural indicators proposed by Perkal in 1953, 

modified by H. Milicerowa in 1959 [1,3]. This method is particularly well suited to assess the body 

composition of athletes, because (if the reference group is the population does not sport 

practitioner) normalized values indicate that somatic features or which factor plays the biggest role 

in body building athletes the sport [3,4] . 

The method of indicators is not so much a natural classification system as a statistical method that 

allows to characterize the proportion of internal body structure of each individual or group of 

individuals. Natural indicators are calculated from the value of standardized features, which are 

called statistic standardized results. This method is considered to be one of the best in determining 

your body type, in its various aspects. [3] 

In the first part of the study were standardized to mean 0 and standard deviation one reference 

group, body measurements arithmetic groups dancers dance sports formula:  
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Normalized value = (arithmetic mean characteristics of the study group) - (arithmetic mean 

characteristics of the reference group): (average standard deviation of the characteristics of the 

reference group) 

Obtained the characteristics of the construction of a somatic number of units expressed in standard 

deviation units and therefore not appointed and weighed.    

Information on the internal aspect ratio obtained using Perkal.  

Perkal ratio = (M - czynnik1) + (M - factor 2) + (M - factor 3) + (M - factor 4) +, etc. ... 

  wherein: 

M (ratio of the total size of the group) = (factor 1 + factor 2 + factor 3 + n-th factor): the number of 

factors used in the analysis. 

  

The test results 

In Tables 1 and 2 show characteristic features of construction figures and indicators of somatic 

dancers standard style of dance sport.  
 

Table 1Characteristic features of the numerical construction of somatic dancers standard style 

Design Features 

somatic 

M SD min-max V% 

Body height 178.27 3.84 173,2-184,2 2.16 

Body weight 69.38 6.54 60,1-77,7 9.43 

Length of body 52.96 1.91 50,3-56,2 3.60 

Shoulder width 41.58 1.76 39,5-45,0 4.24 

Hip width 29.42 1.80 27,0-33,0 6.12 

Width chest for 29.20 1.62 26,0-31,0 5.55 

Depth kl.piersiowej 19.65 1.20 17,0-21,0 6.12 

Rohrer index 1.22 0.10 1,05-1,34 7.82 

Indicator shoulder 78.54 2.70 73,88-82,24 78.54 

Indicator trunk 29.71 0.79 28,45-31,29 29.71 

Index chest for 67.30 2.21 64,52-71,43 3.28 

Indicator pelvis 70.76 3.27 64,29-75,95 4.62 

 

Table 2 Characteristic features of the numerical construction of somatic dancers standard style 

Somatic 

  

M SD min-max V% 

Body height 165.15 3.38 160,5-171,4 2.05 

Body weight 51.26 3.35 48,0-59,2 6.53 

Length of body 48.76 0.91 47,5-50,1 1.86 

Shoulder width 36.50 1.08 35,0-38,0 2.96 

Hip width 27.45 1.48 25,0-30,0 5.39 

Width chest for 25.25 1.30 24,0-27,5 5.13 

Depth kl.piersiowej 18.15 1.62 15,0-21,0 8.91 

Rohrer index 1.14 0.04 1,07-1,19 3.94 

Indicator shoulder 74.86 2.05 72,61-78,35 2.73 

Indicator trunk 29.53 0.60 28,3-30,12 2.04 

Index chest for 71.96 6.23 60,0-80,0 8.66 
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Indicator pelvis 75.23 3.96 67,11-80,00 5.26 

  

Presented below figures show the profiles characteristics of the group physique athletes athletic 

dance style standard normalized to the average 0 and standard deviation 1, the reference group. 
 

 
 

Figure 1 Profile length of the physique features a group of contestants dance style sports standard 

normalized to the average 0 and standard deviation 1, the reference group 
 

Among the features length of the physique dancers biggest difference compared to the compared 

group was characterized by a greater length of the upper limbs and lower torso length.  

In most cases, dance sport athletes presented a shorter-size structural features. Should emphasize 

that there were, however, significant differences in relation to the compared groups. Example of 

possible differences in the size of the construction can be somatic results presented by other authors 

for athletes representing other sport. Reported by T. Grace-Mierzejewska [4] magnitude of the 

differences in body height training basketball athletes (team) were 2.79 standard deviations, 

volleyball (team) 2.23 standard deviation; handball (team) 1.67 standard deviation. The size 

difference between the length of the upper limbs practicing basketball players of the standard 

deviation was 2.34, 1.97 volleyball athletes practicing the standard deviation, the players practicing 

handball 1.08 standard deviation units. Size differences in athletes foot length exchanged 

sequentially disciplines were: 2.49, 1.52, 1.44 standard deviation.  
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Figure 2 Profile width physique features a group of contestants dance style sports standard 

normalized to the average 0 and standard deviation 1, the reference group 
 

Among the features of your body width features such as shoulder width, chest width, chest depth 

were higher compared to the compared groups. The size differences were not large amounting to 

these features: 0.33, 0.32, 0.43 standard deviation. Other structural features width: pelvic width, the 

width of the interest was lower compared to the control group, amounting to: - .36, - .06 standard 

deviation. 

For comparison, the size difference width somatic athletes practicing team games (staff) were: 

shoulder width 2.00 - basketball, volleyball 1.78, 1.08 handball. Foot width: basketball 2.77, 1.73 

volleyball, handball 2.39 standard deviation [4]. Against the background of the results presented 

above it can be concluded that the reported differences width dimensions dancers were not as 

substantial as well have a different specificity. 
 

 
Figure 3 a Profile characteristics of body - circuits, group dance style sports athletes normalized to 

the average standard 0 and standard deviation 1, the reference group 
 

Summarizing the results of the analyzes of circuits reported that the dancers were characterized by 

their smaller sizes compared to the reference group. The biggest difference in size was observed for 

waist circumference (-   Standard deviation 0.48).Analysis of these indices Rohrer, BMI, and body 
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weight showed that athletes practicing sports dance characterized by their smaller sizes compared to 

the compared groups.  

 
Figure 3 b Profiles and indicators of body weight group dance style sports athletes normalized to the 

average standard 0 and standard deviation 1 reference group 
 

The following figures show the size of the individual characteristics players somatic style building 

standard, normalized to mean 0 and standard deviation of one reference group. 
 

 
Figure 4 Profile length of the physique features a group of players sport the standard style of dance 

normalized to mean 0 and standard deviation 1, the reference group 
 

Among the features length of the physique athletes practicing sports dance the biggest difference 

compared to the compared groups characterized by foot length and sequence length of the body. 

Average size (as indicated by the sign in front of the values of the differences) characteristics of 

these dancers were lower than the comparable average values of the reference group. Emphasis is 

worth mentioning that most of the analyzed traits length of the dance sport athletes (except for the 

length of the arms of players), was lower compared against the average values presented by the 

reference group. The size of the presented differences were not large. In this study, other groups of 

athletes (players of the national team volleyball and basketball) size differences, these somatic 

reached from one to more than 2.5 units standard deviation [4]. 
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Figure 5 Profile width of the physique features a group of players sport the standard style of dance 

normalized to mean 0 and standard deviation 1, the reference group 
 

Among the features width of the physique athletes style standard features such: as shoulder width, 

chest width and the width of the pelvis were higher compared to the compared groups.  Other 

features of the physique of the group of dancers: the depth and width of chest rates were lower 

against the reference group. The largest differences were noted for wide feet (-   0.89 standard 

deviation units), the width of the pelvis (0.67 standard deviation units) and the shoulder width 

(standard deviation 0.57).The size of the differences presented width of the characteristics were 

relatively small. For comparison, the players of the national team volleyball and basketball 

presented a greater magnitude of the differences in the groups being compared against. These 

values ranged from 1 to more than 2.0 standard deviation units [4]. 

 

 
Figure 6 Profile characteristics of body - circuits, group dance style sports athletes normalized to the 

average standard 0 and standard deviation 1, the reference group 
 

Compared to the control group dance style dancers sporting presented larger size standard circuits. 

The biggest difference compared to the compared groups characterized thigh (standard deviation 

0.88). For comparison, the size differences of somatic (thigh and drumstick) players of the national 

team volleyball and basketball at the level of about 2.0 standard deviation units [4]. 
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Figure 7 Profiles and indicators of body weight group dance style sports athletes normalized to the 

average standard 0 and standard deviation 1 reference group 
 

Analysis of the size differences Rohrer indicators, BMI and body weight showed that the players 

cultivating a standard style characterized by lower values of these characteristics of body in relation 

to the compared groups. Magnitude of the differences were as follows: Rohrer index - 0.19 standard 

deviation; BMI - 0.24 weight - 0.30 standard deviation units. 

Study on determining factor (and hence total body composition traits included having common 

characteristics such as length, width, slenderness, etc.) standing out against the control group 

presented figures 8, 9  

Based on this analysis, graphical them reported that athletes practicing sports dance characterized 

by lower compared to the control group values: factors circuits, slenderness and higher compared to 

the values of the compared groups: factors of length and width. Most of the diversified group 

comparison slenderness factor, the dancers presented in relation to the control group reduced its 

value (-   0.77 standard deviation units).Other differences were not significant.  

  

 
Figure 8 Profile factors physique athletes sporting style dance routine, standardized to mean 0 and 

standard deviation 1, the reference group (women not practicing sport professionally) 
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Figure 9 Profile factors physique athletes sporting style dance routine, standardized to mean 0 and 

standard deviation 1, the reference group 
 

Among the groups of factors physique most diversified group of dancers been compared a standard 

style factor circuits. Players sporting a standard style of dance presented in relation to the control 

group increased its value (0.74 standard deviation units).  

Information on the internal aspect and therefore the most prominent in the group of athletes 

(dancers and dancers standard style) figures show 10.11. 

 
Figure 10 Index Perkal dance groups, sports athletes default style 
 

Among the most internal proportions in the general body size standard style dancer stood 

slenderness factor (- .56 standard deviations), and turn the width (0.34 standard deviation).  

The size of the individual factors were not large (except mentioned slenderness ratio) ranging from 

- 0.02 to 0.34 units of standard deviation. To sum up the analyzes reported balanced proportions of 

body style characterized dancers having a slightly higher standard factor: length (0.25), width 

(0.34), balanced circuit factor (- .02) and strongly accented, smaller slenderness factor (- 0 , 56 units 

of standard deviation) in relation to the overall size of the body. 
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Figure 11 Perkal indicator groups of players sporting the standard style of dance 

 

Group Player of standard style, from the internal aspect, the most distinguished in relation to the 

overall size of the body element circuits (standard deviation 0.63), and in turn slenderness factor (- 

.35 standard deviations).It should be noted that the construction of the various factors in the general 

body size were not large but specific fit physique sports athletes described the group dance. 
 

Conclusions: 

1. Against the background of women are not professionally engaged in sport dancing style 

standard size differences presented the following characteristics and indicators of body: 

Characteristics of body-size 

 body height - 0.17 standard deviation 

 length of body: - 0.62 standard deviation 

 length of the upper limbs: 1.07 standard deviation 

 length of the legs: - the standard deviation 0.02 

 foot length - 0.05 standard deviation. 

Width qualities of body 

 shoulder width: 0.33 standard deviation 

 chest width: 0.32 standard deviation 

 depth of chest: 0.43 standard deviation 

 the width of the pelvis - standard deviation 0.36 

 foot width - 0.06 standard deviation. 

Circuits  

 hips: - 0.48 standard deviation 

 thigh: - 0.13 standard deviation 

 calf circumference - 0.08 standard deviation 

Indicators of body 

 Rohrer index - 0.71 standard deviation 

 BMI - 0.81 standard deviation 

 Body weight - 0.80 standard deviation 

2. Against the background of women not practicing sport competitively standard style dancers 

presented the following differences in size and body composition indicators: 
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Characteristics of body-size 

 body height - 0.18 standard deviation 

 length of body: - 0.24 standard deviation 

 length of the upper limbs: 0.01 standard deviation 

 length of the legs: - the standard deviation 0.09 

 foot length - 0.35 standard deviation. 

       Width qualities of body 

 shoulder width: 0.57 standard deviation 

 Chest width: 0.24 standard deviation 

 depth of chest: - 0.17 standard deviation 

 pelvic width: 0.67 standard deviation 

 foot width - 0.89 standard deviation. 

       Circuits  

 hips: 0.71 standard deviation 

 Thigh: 0.88 standard deviation 

 calf circumference: 0.64 standard deviation 

Indicators of body 

 Rohrer index - 0.19 standard deviation 

 BMI - 0.24 standard deviation 

 Body weight - 0.30 standard deviation 

3. Against the background of women are not professionally engaged in sport dancing style standard 

most distinguished smaller slenderness factor: - 0.77 standard deviation. 

4. Against the background of women not practicing sport competitively style dancers stood higher 

standard circuits factor: 0.74 standard deviation. 

5. Against the background of the overall size of body style dancers standard observed: slightly 

larger factor in length (standard deviation 0.25) and width (standard deviation 0.34), balanced 

circuit factor (- .02 standard deviations), smaller and more strongly accentuated slenderness factor 

(- standard deviation 0.56). 

6. Against the background of the overall size of body style dancers Standard reported: more and 

more strongly accented factor circuit (standard deviation 0.63), lower slenderness factor (- .35 

standard deviation units) and length (- .28 standard deviations), sustainability factor width (- 

standard deviation 0.02). 
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Wstęp 

Zdaniem teoretyków sportu budowa ciała sportowców różni się zdecydowanie od budowy osób nie zajmujących się sportem, co ma istotne znaczenie 

w działalności sportowej. [5-30]. W wielu dyscyplinach sportowych określona budowa ciała osobników predestynuje do podejmowania określonej 
aktywności ruchowej. Stwierdzono, iż specyfika budowy somatycznej zawodników uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy a z punktu 

widzenia biomechaniki związana jest z efektywnością wykonywanych ćwiczeń. [31-58]. Wyznaczonym zadaniem pracy, było scharakteryzowanie 
budowy somatycznej osobników uprawiających sportowy. 

 

Cel pracy 
W niniejszej pracy, podjęto zadanie scharakteryzowania budowy somatycznej osobników uprawiających sportowy taniec. Oceny budowy ciała 

sportowców dokonano na tle grupy odniesienia, nie uprawiającej sportu zawodniczo za pomocą metody wskaźników przyrodniczych.  

 
Materiał i metody badań 

Materiał: 

Grupę badawczą stanowiły półfinałowe i finałowe pary tańca sportowego, Mistrzostw Polski Amatorów w stylu standardowym (20 osób). W grupie 
kobiet wiek wahał się w granicach 18 – 26 lat, w grupie mężczyzn 18 – 28 lat. Badane pary taneczne trenowały od 5 do 7 dni w tygodniu licząc od 14 

do 23 godzin tygodniowo. Długość stażu tanecznego badanych kształtowała się w granicach od 7 do 15  lat – tancerze i od 6 do 12 lat – tancerki. 

Badane pary w większości przypadków posiadała „S” – klasę, czyli porównując do klas sportowych klasę Mistrzowską. 
Grupę odniesienia stanowili osobnicy nie uprawiający zawodniczo sportu [5].   

Metoda:  

W celu określenia specyfiki budowy tancerzy u tancerek sportowego tańca dokonano następujących pomiarów antropometrycznych: 
Pomiar masy ciała 

Pomiary długościowe 

- wysokość ciała (B-V) 
- długość szyi (t-sst) 

- długość tułowia (sst-sy) 

Pomiary szerokościowe 
- szerokość barków (a-a) 

- szerokość klatki piersiowej (thl – thl) 

- głębokość klatki piersiowej (xi – ths) 
- szerokość miednicy (ic-ic) 

Badania wykonano metodą R. Martina zgodnie z zasadami pomiarów antropometrycznych [2] posługując się antropometrem, cyrklem kabłąkowym 

dużym, taśmą metryczną, wagą elektroniczną. Na podstawie dokonanych pomiarów wyliczono następujące wskaźniki budowy ciała: 

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2013%3B%203%20%286%29%3A%20213-230
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- wskaźnik tułowia I = /długość tułowia : wysokość ciała/ x100 

- wskaźnik barków I = /szerokość barków : długość tułowia/ x 100 

- wskaźnik miednicy I = /szerokość miednicy : długość tułowia/ x 100 
- wskaźnik klatki piersiowej I = /głębokość klatki piersiowej : szerokość klatki piersiowej/ x 100 

Obliczono także wielkość wskaźnika Rohrera wykorzystując  formułę F. Curtisa w następującej postaci: wskaźnik Rohrera I =  /masa ciała (w 

gramach):   wysokość ciała (w cm3)/x 100 
Do oceny specyfiki budowy ciała zastosowano metodę wskaźników przyrodniczych zaproponowaną przez Perkala w 1953 r., zmodyfikowaną przez 

H. Milicerową w 1959 r. [1,3]. Metoda ta jest wyjątkowo dobrze nadaje się do oceny budowy ciała sportowców, ponieważ (jeżeli grupą odniesienia 

jest populacja nie uprawiająca sportu) wartości unormowane pokazują, które cechy somatyczne lub który z czynników odgrywa największą rolę w 
budowie ciała zawodników danej dyscypliny sportu[3,4].  

Metoda wskaźników przyrodniczych jest nie tyle systemem klasyfikacji ile metodą statystyczną, która pozwala na scharakteryzowanie wewnętrznych 

proporcji budowy ciała każdego osobnika lub grupy osobników. Wskaźniki przyrodnicze obliczane są z wartości cech unormowanych, które w 
statystce noszą nazwę wyników standaryzowanych. Metoda ta uważana jest za jedną z najlepszych dla określania typu budowy ciała, w różnych jego 

aspektach [3]. 

W pierwszej części pracy zostały unormowane na średnią 0 i odchylenie standardowe 1 grupy odniesienia, średnie arytmetyczne pomiarów ciała grup 
tancerek i tancerzy sportowego tańca wg wzoru:  

Wartość unormowana = (średnia arytmetyczna cechy badanej grupy) – (średnia arytmetyczna cechy grupy odniesienia) : (średnie odchylenie 

standardowe danej cechy grupy odniesienia) 
Uzyskano wartości cech budowy somatycznej wyrażone w ilości jednostek standardowego odchylenia a więc w jednostkach nie mianowanych i 

zważonych.    

Informacje o wewnętrznych proporcjach otrzymano przy zastosowaniu wskaźnika Perkala.  
Wskaźnik    Perkala  = (M – czynnik1) + (M – czynnik 2) + (M – czynnik 3) + (M – czynnik 4) +  itd. ... 

 przy czym:  

M (wskaźnik ogólnej wielkości grupy)  = (czynnik 1 + czynnik 2 + czynnik 3 + czynnik n-ty): liczbę czynników zastosowanych w analizie. 

 

Wyniki badań 

W tabelach 1 i 2 przedstawiono charakterystyki liczbowe cech budowy oraz wskaźników somatycznych tancerek i tancerzy stylu standardowego 
tańca sportowego.  

 

Tab. 1. Charakterystyka liczbowa cech budowy somatycznej tancerzy stylu              standardowego   

Cechy budowy somatycznej 
M SD min-max V% 

Wysokość ciała 178,27 3,84 173,2-184,2 2,16 

Masa ciała 69,38 6,54 60,1-77,7 9,43 

Długość tułowia 52,96 1,91 50,3-56,2 3,60 

Szerokość barków 41,58 1,76 39,5-45,0 4,24 

Szerokość bioder 29,42 1,80 27,0-33,0 6,12 

Szerokość kl. piersiowej 29,20 1,62 26,0-31,0 5,55 

Głębokość kl.piersiowej 19,65 1,20 17,0-21,0 6,12 

Wskaźnik Rohrera 1,22 0,10 1,05-1,34 7,82 

Wskaźnik barków 78,54 2,70 73,88-82,24 78,54 

Wskaźnik tułowia 29,71 0,79 28,45-31,29 29,71 

Wskaźnik kl. piersiowej 67,30 2,21 64,52-71,43 3,28 

Wskaźnik miednicy 70,76 3,27 64,29-75,95 4,62 

 

 
Tab. 2. Charakterystyka liczbowa cech budowy somatycznej tancerek stylu               standardowego   

Cechy somatyczne 

 

M SD min-max V% 

Wysokość ciała 165,15 3,38 160,5-171,4 2,05 

Masa ciała 51,26 3,35 48,0-59,2 6,53 

Długość tułowia 48,76 0,91 47,5-50,1 1,86 

Szerokość barków 36,50 1,08 35,0-38,0 2,96 

Szerokość bioder 27,45 1,48 25,0-30,0 5,39 

Szerokość kl. piersiowej 25,25 1,30 24,0-27,5 5,13 

Głębokość kl.piersiowej 18,15 1,62 15,0-21,0 8,91 

Wskaźnik Rohrera 1,14 0,04 1,07-1,19 3,94 

Wskaźnik barków 74,86 2,05 72,61-78,35 2,73 
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Wskaźnik tułowia 29,53 0,60 28,3-30,12 2,04 

Wskaźnik kl. piersiowej 71,96 6,23 60,0-80,0 8,66 

Wskaźnik miednicy 75,23 3,96 67,11-80,00 5,26 

 

Prezentowane poniżej ryciny przedstawiają profile cech budowy ciała grupy zawodniczek i zawodników sportowego tańca stylu standardowego 

unormowane na średnie 0 i odchylenie standardowe 1, grupy odniesienia. 

 

 
 
Ryc. 1. Profile długościowych cech budowy ciała  grupy zawodniczek sportowego tańca            stylu standardowego unormowane na średnie 0 i 

odchylenie standardowe 1,            grupy odniesienia 

Spośród cech długościowych budowy ciała tancerek największą różnicą w stosunku do porównywanej grupy charakteryzowała się większa długość 
kończyn górnych oraz mniejsza długość tułowia.  

W większości przypadków zawodniczki sportowego tańca prezentowały krótsze długościowe cechy budowy. Podkreśli należy, że nie były to jednak 

duże różnice w stosunku do porównywanej grupy. Przykład wielkości możliwych różnic budowy somatycznej stanowić mogą wyniki prezentowane 
przez innych autorów dla zawodniczek reprezentujących inne dyscypliny sportu. Podawane przez T. Łaska-Mierzejewska [4] wielkości różnic 

wysokości ciała zawodniczek uprawiających koszykówkę (kadra) wynosiły 2,79 odchylenia standardowego; siatkówkę (kadra) 2,23odchylenia 

standardowego; piłkę ręczną (kadra) 1,67 odchylenia standardowego. Wielkość różnic długości kończyn górnych zawodniczek uprawiających  
koszykówkę wynosiła 2,34 odchylenia standardowego; zawodniczek uprawiających  siatkówkę  1,97 odchylenia standardowego; zawodniczek 

uprawiających  piłkę ręczną 1,08 jednostki  odchylenia standardowego. Wielkość różnic długości stopy zawodniczek wymienianych kolejno 

dyscyplin wynosiła: 2,49; 1,52; 1,44 odchylenia standardowego.  
 

 
Ryc. 2. Profile szerokościowych cech budowy ciała grupy zawodniczek sportowego             tańca stylu standardowego unormowane na średnie 0 i 

odchylenie             standardowe 1, grupy odniesienia 

Spośród szerokościowych cech budowy ciała cechy takie jak: szerokość barków, szerokość klatki piersiowej, głębokość klatki piersiowej były 
większe w stosunku do porównywanej grupy. Wielkości różnic nie były jednak duże wynosząc dla wymienionych wyżej cech: 0,33; 0,32; 0,43 

odchylenia standardowego. Pozostałe szerokościowe cechy budowy: szerokość miednicy, szerokość stopy były mniejsze w stosunku do grupy  

porównawczej, wynosząc: - 0,36; - 0,06 odchylenia standardowego. 
Dla porównania wielkość różnic szerokościowych cech somatycznych zawodniczek uprawiających gry zespołowe (kadra) wynosiły: szerokość 

barków 2,00 – koszykówka; 1,78 siatkówka; 1,08 piłka ręczna. Szerokość stopy: koszykówka 2,77; siatkówka 1,73; piłka ręczna 2,39 odchylenia 
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standardowego [4]. Na tle prezentowanych wyżej wyników stwierdzić można, iż przedstawione różnice wymiarów szerokościowych tancerek nie 

były tak znaczne a także posiadały odmienną specyfikę. 

   

 
Ryc. 3a. Profile cech budowy ciała – obwody, grupy zawodniczek sportowego tańca stylu            standardowego unormowane na średnie 0 i 
odchylenie standardowe 1, grupy            odniesienia 

Podsumowując wyniki analizy wielkości obwodów odnotowano, iż tancerki charakteryzowały się mniejszymi ich wielkościami w stosunku do grupy 

odniesienia. Największą różnicę wielkości odnotowano dla obwodu bioder (- 0,48 odchylenia standardowego). Analiza wielkości wskaźników 
Rohrera, BMI, oraz masy ciała wykazała, iż zawodniczki uprawiające sportowy taniec charakteryzowały się mniejszymi ich wielkościami w stosunku 

do porównywanej grupy.  

 
Ryc. 3b. Profile wskaźników budowy ciała oraz masy ciała grupy zawodniczek                sportowego tańca stylu standardowego unormowane na 

średnie 0 i odchylenie                    standardowe 1 grupy odniesienia 
Przedstawione poniżej ryciny przedstawiają wielkości poszczególnych cech budowy somatycznej zawodników stylu standardowego, unormowane na 

średnie 0 oraz odchylenie standardowe 1 grupy odniesienia. 
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Ryc. 4. Profile długościowych cech budowy ciała  grupy zawodników sportowego tańca            stylu standardowego unormowane na średnie 0 i 

odchylenie standardowe 1,            grupy odniesienia 

Spośród długościowych cech budowy ciała zawodników uprawiających  sportowy taniec największą różnicą w stosunku do porównywanej grupy 

charakteryzowała się długość stopy oraz kolejno długość tułowia. Średnie wielkości (jak wskazuje znak przed wartościami różnic) omawianych cech 
charakteryzujących  tancerzy, były mniejsze od porównywanych średnich wartości grupy odniesienia. Podkreślenia zasługuje fakt, że większość 

przyjętych do analizy cech długościowych zawodników sportowego tańca                  (za wyjątkiem długości kończyn górnych zawodników), była 

mniejsza na tle porównywanych średnich wartości prezentowanych przez grupę odniesienia. Wielkości prezentowanych różnic nie były duże. W 
prowadzonych badaniach innych grup sportowców (zawodnicy kadry narodowej siatkówki i koszykówki) wielkości różnic, omawianych cech 

somatycznych osiągały od 1 do ponad 2,5 jednostki odchylenia standardowego [4].  

 

 
Ryc. 5. Profile szerokościowych cech budowy ciała grupy zawodników sportowego             tańca stylu standardowego unormowane na średnie 0 i 
odchylenie             standardowe 1, grupy odniesienia 

Spośród szerokościowych cech budowy ciała zawodników stylu standardowego cechy takie: jak szerokość barków, szerokość klatki piersiowej oraz 

szerokość miednicy były większe w stosunku do porównywanej grupy.  Pozostałe cechy budowy ciała tej grupy tancerzy: głębokość klatki piersiowej 
oraz szerokość stopy były mniejsze na tle grupy odniesienia. Największe różnice odnotowano dla szerokości stopy (- 0,89 jednostki odchylenia 

standardowego), szerokości miednicy (0,67 jednostki odchylenia standardowego) oraz szerokości barków (0,57 odchylenia standardowego). 

Wielkości prezentowanych różnic cech szerokościowych były stosunkowo nieduże. Dla porównania zawodnicy kadry narodowej siatkówki i 
koszykówki prezentowali większe wielkości różnic na tle porównywanej grupy. Wielkości te kształtowały się od 1do ponad 2,0 jednostek odchylenia 

standardowego [4]. 
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Ryc. 6. Profile cech budowy ciała – obwody, grupy zawodników sportowego tańca stylu            standardowego unormowane na średnie 0 i odchylenie 

standardowe 1, grupy            odniesienia 

W porównaniu z grupą odniesienia tancerze sportowego tańca stylu standardowego prezentowali większe wielkości obwodów. Największą różnicą w 

stosunku do porównywanej grupy charakteryzował się obwód uda (0,88 odchylenia standardowego). Dla porównania wielkości różnic cech 
somatycznych (obwód uda i podudzia) zawodników kadry narodowej siatkówki i koszykówki kształtowały  się na poziomie około 2,0 jednostek 

odchylenia standardowego [4]. 

 

 
Ryc. 7. Profile wskaźników budowy ciała oraz masy ciała grupy zawodników                sportowego tańca stylu standardowego unormowane na 
średnie 0 i odchylenie                    standardowe 1 grupy odniesienia 

Analiza wielkości różnic wskaźników Rohrera, BMI oraz masy ciała wykazała, iż zawodnicy uprawiający styl standardowy charakteryzowali się 

mniejszymi wielkościami tych cech budowy ciała w stosunku do porównywanej grupy. Wielkości różnic kształtowały się następująco: wskaźnik 
Rohrera - 0,19 odchylenia standardowego; wskaźnik BMI - 0,24; masa ciała - 0,30 jednostki odchylenia standardowego.  

Analizę dotyczącą określenia czynnika (a więc razem ujętych cech budowy ciała posiadających wspólne właściwości np. długości, szerokości, 

smukłości itd.) wyróżniającego się na tle grupy porównawczej przedstawiają ryciny 8, 9.  
Na podstawie przedstawionej w nich graficznej analizie odnotowano, iż zawodniczki uprawiające sportowy taniec charakteryzowały się mniejszymi 

w stosunku do grupy odniesienia wartościami: czynników obwodów, smukłości oraz większymi w stosunku do porównywanej grupy wartościami: 

czynników długości i szerokości. Najbardziej z porównywaną grupą różnicował czynnik smukłości, przy czym tancerki prezentowały w stosunku do 
grupy odniesienia mniejsze jego wartości  (- 0,77 jednostki odchylenia standardowego).  Pozostałe różnice nie były znaczne.  
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Ryc. 8. Profile czynników budowy ciała zawodniczek sportowego tańca stylu               standardowego, unormowane na średnie 0 i standardowe 

odchylenie 1, grupy                  odniesienia (kobiet nie uprawiających wyczynowo sportu) 

 

 
Ryc. 9. Profile czynników budowy ciała zawodników sportowego tańca stylu                standardowego, unormowane na średnie 0 i standardowe 

odchylenie 1, grupy                odniesienia 
Spośród grup czynników budowy ciała najbardziej z porównywaną grupą różnicował tancerzy stylu standardowego czynnik obwodów. Zawodnicy 

sportowego tańca stylu standardowego prezentowali w stosunku do grupy odniesienia większe jego wartości (0,74 jednostki odchylenia 

standardowego).  
Informacje o wewnętrznych proporcjach a więc o najbardziej wyróżniających w grupie sportowców (tancerek oraz tancerzy stylu standardowego)  

przedstawiają ryciny 10,11. 
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Ryc. 10.  Wskaźnik   Perkala  grup zawodniczek sportowego tańca stylu standardowego  

Spośród wewnętrznych proporcji najbardziej na tle ogólnej wielkości ciała tancerki stylu standardowego wyróżniał czynnik smukłości (- 0,56 

odchylenia standardowego) oraz kolejno szerokości (0,34 odchylenia standardowego).  

Wielkości poszczególnych czynników nie były duże (oprócz wymienionego wskaźnika smukłości) sięgające od: - 0,02 do 0,34 wartości jednostki 
odchylenia standardowego. Podsumowując przeprowadzoną analizę odnotowano zrównoważone proporcje budowy ciała charakteryzujące tancerki 

stylu standardowego posiadające nieznacznie większy czynnik: długości (0,25), szerokości (0,34), zrównoważony czynnik obwodów (- 0,02) oraz 

silniej zaakcentowany, mniejszy czynnik smukłości (- 0,56 jednostki odchylenia standardowego) w stosunku do ogólnej wielkości ciała.  

 
Ryc. 11. Wskaźnik Perkala grup zawodników sportowego tańca stylu standardowego  
 

Grupę zawodników stylu standardowego, spośród wewnętrznych proporcji, najbardziej wyróżniał w stosunku do ogólnej wielkości ciała czynnik 

obwodów (0,63 odchylenia standardowego) oraz kolejno czynnik smukłości (- 0,35 odchylenia standardowego). Należy podkreślić, iż poszczególne 
czynniki budowy na tle ogólnej wielkości ciała nie były duże nadające jednakże specyfikę budowy ciała opisywanej grupy zawodników sportowego 

tańca. 

 
Wnioski: 

1. Na tle kobiet nie uprawiających wyczynowo sportu tancerki stylu standardowego prezentowały następujące różnice wielkości cech oraz 

wskaźników budowy ciała:  
Długościowe cechy budowy ciała 

 wysokość ciała: - 0,17 odchylenia standardowego  

 długość tułowia: - 0,62 odchylenia standardowego  
 długość kończyn górnych: 1,07 odchylenia standardowego  

 długość kończyn dolnych: - 0,02 odchylenia standardowego  

 długość stopy: - 0,05 odchylenia standardowego.  
Szerokościowe cechy budowy ciała 

 szerokość barków: 0,33 odchylenia standardowego  

 szerokość klatki piersiowej: 0,32 odchylenia standardowego  
 głębokość klatki piersiowej: 0,43 odchylenia standardowego  

 szerokość miednicy: - 0,36 odchylenia standardowego  

 szerokość stopy: - 0,06 odchylenia standardowego.  
 Obwody  

 obwód bioder: - 0,48 odchylenia standardowego 

 obwód uda: - 0,13 odchylenia standardowego 
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 obwód podudzia: - 0,08 odchylenia standardowego 

Wskaźniki budowy ciała 

 wskaźnik Rohrera: - 0,71 odchylenia standardowego 
 wskaźnik BMI: - 0,81 odchylenia standardowego 

 masa ciała: - 0,80 odchylenia standardowego 

2. Na tle mężczyzn nie uprawiających wyczynowo sportu tancerze stylu standardowego prezentowali następujące różnice wielkości oraz 
wskaźników budowy ciała:  

Długościowe cechy budowy ciała 

 wysokość ciała: - 0,18 odchylenia standardowego  
 długość tułowia: - 0,24 odchylenia standardowego   

 długość kończyn górnych: 0,01 odchylenia standardowego  

 długość kończyn dolnych: - 0,09 odchylenia standardowego  
 długość stopy: - 0,35 odchylenia standardowego.  

       Szerokościowe cechy budowy ciała 

 szerokość barków: 0,57 odchylenia standardowego  
 szerokość klatki piersiowej: 0,24 odchylenia standardowego  

 głębokość klatki piersiowej: - 0,17 odchylenia standardowego  

 szerokość miednicy: 0,67 odchylenia standardowego  
 szerokość stopy: - 0,89 odchylenia standardowego.  

       Obwody  

 obwód bioder: 0,71 odchylenia standardowego 
 obwód uda: 0,88 odchylenia standardowego 

 obwód podudzia: 0,64 odchylenia standardowego 

 Wskaźniki budowy ciała 

 wskaźnik Rohrera: - 0,19 odchylenia standardowego 

 wskaźnik BMI: - 0,24 odchylenia standardowego 

 masa ciała: - 0,30 odchylenia standardowego 
3. Na tle kobiet nie uprawiających wyczynowo sportu tancerki stylu standardowego najbardziej wyróżniał mniejszy czynnik smukłości: - 0,77 

odchylenia standardowego. 

4. Na tle mężczyzn nie uprawiających wyczynowo sportu tancerzy stylu standardowego wyróżniał większy czynnik obwodów: 0,74 odchylenia 
standardowego. 

5. Na tle ogólnej wielkości budowy ciała tancerek stylu standardowego odnotowano: nieznacznie większy czynnik długości (0,25 odchylenia 

standardowego) oraz szerokości (0,34 odchylenia standardowego);  zrównoważony czynnik obwodów (- 0,02 odchylenia standardowego); mniejszy i 
silniej zaakcentowany czynnik smukłości (- 0,56 odchylenia standardowego). 

6. Na tle ogólnej wielkości budowy ciała tancerzy stylu standardowego odnotowano: większy i silniej zaakcentowany czynnik obwodów (0,63 

odchylenia standardowego); mniejszy czynnik smukłości (- 0,35 jednostki odchylenia standardowego) oraz długości (- 0,28 odchylenia 
standardowego); zrównoważony czynnik szerokości (- 0,02 odchylenia standardowego).  
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