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НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА / ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 
ФАКТОР - АТЛЕТИКА / МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
У овом раду је спроведено истраживање базичних моторичких 
способности и њихове промене под утицајем експерименталног 
третмана (садржаји из атлетике), на узорку ученица V разреда 
основних школа. 
Циљ истраживања је био да се утврди да ли се применом 
предложеног експерименталног третмана, са применом различитих 
организационих форми рада може утицати на повећање 
ефикасности наставе физичког васпитања. Експеримент је 
реализован у првом полугодишту шк. 2000. године, са три часа 
седмично (2+1), на укупном узорку од 98 ученица V разреда 
основних школа. (Е=57; К=41). У субузорку испитаница Е-групе, 
уочене су значајне статистичке разлике у варијаблама за процену: 
брзине алтернативних покрета, гипкости, експлозивне снаге нову, 
репетитивне снаге трбушних мишића, снаге руку и раменог појаса, 
агисности и истрајног трчања. Може се закључити да је 
експериментални третман утицао позитивно на развој базичних 
моторичких способности. 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003/2004) 1-4, p. 26-40, tab. 18,  
ref. 16 
PHYSICAL EDUCATION INSTRUCTION / EXPERIMENTAL FACTOR – 
ATHLETICS / MOTOR ABILITIES 
This paper shows the carried research of basic motor abilities and their 
changes under the influence of experimental treatment (contents from 
athletics) at the sample of fifth grade female students of elementary 
schools. 
The objective of the research was to determine if the application of the 
proposed experimental treatment, with usage of different organizational 
forms of work, can cause an increase in efficiency of physical education 
instruction. The experiment was realized in the first semester of the 
academic 2000, with three lessons a week (2+1), at the total sample of 
98 female students of the fifth grade of elementary schools (E=57; 
K=41). In the sub-sample of the E-group testees, significant statistic 
differences in the evaluation variables were noted: speed of alternative 
movements, flexibility, explosive power of legs, repetitive power of 
stomach muscles, power of arms and shoulders, agility and persistence 
of running. It can be concluded that the experimental treatment 
influenced positively the development of basic motor abilities. 

1. УВОД 
У новом миленијуму физичко васпитање 

се суочава са новим захтевима савременог 
друштва, усмереним ка мењању физиономије 
ове наставне делатности. Досадашња 
настава физичког васпитања у основној 
школи није дала очекиване резултате, указују 
стручна и научна истраживања, као и 
надлежне просветне институције и њихови 
органи. Екстензивност програма не 
дозвољава реализацију свих програмских 
садржаја, како би се ефикасније утицало на 

особине и способности ученика. У циљу 
превазилажења ниске ефикасности наставе, 
потребно је ускладити наставне програме са 
реалним могућностима, индивидуалним 
способностима и потребама ученика. С 
обзиром на то да класична настава, са својим 
задацима, не пружа довољно могућности за 
адекватну примену програма за развијање 
моторичких способности, потребно је 
прилагодити садашњу технологију. 
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Могућности за повећање ефикасности 
наставе треба тражити у осавремењавању 
наставе, у правилном избору бољих и 
рационалнијих организационих облика рада, 
и у другим мерама модернизације, у примени 
савремених достигнућа и искустава. 

Основни мотив да се бавимо овом 
проблематиком произилази из дугогодишњег 
практичног рада у настави физичког 
васпитања у основној школи, као и 
дугогодишње личне опсервације и стеченог 
сазнања да је ефикасност наставе физичког 
васпитања на веома ниском нивоу. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ 

2.1. Предмет истраживања 
Предмет истраживања су базичне 

моторичке способности и њихове промене 
под утицајем експерименталног третмана на 
узорку испитаница, односно популацији 
ученица V разреда основне школе у 
полугодишњем циклусу његове примене, а 
кроз програмске садржаје атлетике. 

2.2. Циљ истраживања 
Полазећи од предмета обухваћеног овим 

истраживањем циљ истраживања је да се 
утврди да ли се применом предложеног 
експерименталног третмана, са применом 
различитих организационих форми рада, 
може битно утицати на повећање 
ефикасности наставе физичког васпитања у 
условима свакодневне праксе. 

Ефикасност наставе ће се процењивати 
на основу промена нивоа појединих базичних 
моторичких способности. 

3. ХИПОТЕЗЕ 
Полазећи од предмета, циља и задатака у 

истраживање се полази са генералном 
хипотезом да ће експериментални третман 
статистички значајно утицати на ниво 
базичних моторичких способности. 

Поред основне хипотезе у истраживање 
се полази са системом алтернативних 
хипотеза и то: 

Х1 На иницијалном мерењу постоји 
мала разлика између експе-
рименталне и контролне групе код 
субузорка  испитаница на простору 
базичних моторичких способности.  

Х2 На финалном мерењу постоји 
значајна разлика између експе-
рименталне и контролне групе, код 
субузорка испитаница, у простору 
базичних моторичких способности. 

Х3 Постоји значајна разлика између 
утицаја третмана код експе-
рименталне и контролне групе, за 
субузорак испитаница, у простору 
базичних моторичких способности. 

4. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

У истраживању примењен је 
експериментални третман (програм), модел 
са паралелним групама, једна експе-
риментална група (Е) и једна контролна група 
(К). Експериментални третман је реализован 
у току првог полугодишта школске 2000. 
године са три часа седмично (2+1) часа. 
Технике које су коришћене за прикупљање 
релевантних података за ово истраживање 
су: моторичка тестирања.  У обради података 
коришћена је статистичка метода. 

5. УЗОРАК ИСПИТАНИЦА 

Популација из које је изведен узорак 
испитаница дефинисана је као популација 
ученица V разреда основне школе. Узорак 
испитаница овог истраживања условљен је 
организационо – материјалним условима 
школе и специфичношћу проблема 
истраживања. Сви испитаници су ученици 
основне школе која има задовољавајуће 
кадровске, материјално-техничке услове, где 
се настава физичког васпитања редовно 
изводи. Узорак испитаница експерименталне 
групе сачињавале су ученице основне школе 
‘’Петар Кочић”, док су узорак испитаница 
контролне групе сачињавале ученице 
основне школе “Јован Поповић” обе из 
Инђије. Укупан узорак испитаница чини 98 
ученица. Узорак је подељен на две групе, 
једна експериментална група са 57 
испитаница и једна контролна група са 41 
испитаницом. 
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6. УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ 

За процену моторичке способности 
испитаница примењен је програм Еурофит 
који обухвата следеће моторичке тестове: 

• Тапинг руком – за процену брзине 
алтернативних покрета (ТАПР), 

• Претклон са досезањем у седу – за 
процену гипкости (ДПРТ), 

• Скок удаљ из места – за процену 
експлозивне снаге ногу (СКДМ), 

• Лежање - сед за 30 секунди – за 
процену репетитивне снага трбушних 
мишића (ЛСЕД), 

• Издржај у згибу – за процену снаге 
руку и раменог појаса (ВЗГБ), 

• Чунасто трчање 10 x 5 м – за процену 
агилности (ЦУНТ), 

• Истрајно чунасто трчање – за процену 
издржљивости (ИСТТ). 

Мерење моторичких способности 
предложеним Еурофит тестовима 
спроведено је два пута у току 
експерименталног третмана. Тестови су 
изведени у стандардним условима у сали за 
физичко васпитање. 
Опис тестова видети у: ЕУРОФИТ, Словенска 
ведецка сполочност претелесних вихова а 
шпорт, Братислава 1996. Моравец, Р. и 
сарадници. 

7. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ТРЕТМАН 

Предложени експериментални третман 
реализован је на редовним часовима 
физичког васпитања, које прописује Наставни 
план и програм Министарства просвете 
Републике Србије за основну школу.  

Експериментални третман био је 
заступљен са три часа недељно: 2 часа 
физичког васпитања и 1 час спортске 
активности. 

Предвиђени експериментални третман 
примењен је у експерименталним 
одељењима у главном делу часа кроз 
програмске садржаје атлетике.  

Експериментални третман - представља 
конструисан модел оганизационих мера које 
укључују испитанице у хомогенизоване групе, 
модел рационалног метода рада са 
оптималним оптерећењем, применом форме 
рада са допунским вежбањем. 

Дистрибуција одељења V-их разреда у 
хомогенизоване групе извршена је на основу 
раније утврђеног поступка који следи 
одређене критеријуме. 

Хомогенизација испитаница извршена је 
на основу критеријума: 

• резултата у тестовима за процену 
нивоа моторичких способности. 

У току трајања експерименталног 
третмана хомогенизоване групе су покретне. 
Уважавајући напредовање испитаница у 
савладавању атлетских садржаја, указује се 
потребе за прелазак испитаница из једне 
групе у другу, то практично значи да, уколико 
неко из групе брже напредује од осталих, 
прелази  у напреднију групу, те ако значајније 
стагнира прелази  у слабију групу. 

Предвиђеним моделом примењено је 
сврставање испитаница у три 
хомогенизоване групе: 

I Група моторички најспособнијих 
испитаница 

II Група моторички просечно способних 
испитаница  

III Група моторички најмање способних 
испитаница  

Начин и садржај рада у контролној групи 
У контролној групи настава се одржавала 

по постојећем редовном програму наставе 
физичког васпитања, које прописује Наставни 
план и програм Министарства просвете 
Републике Србије за основну школу. У 
контролној групи одељења су организована 
по хронолошкој старости а не према другим 
критеријумима, који су карактеристични за 
експерименталну групу. Код испитаница 
контролне групе дакле, није спроведена 
хомогенизација. 
Наставни рад се обављао на уобичајени 
начин тј. настава се одржавала по 
стандардним методама рада на класичан 
начин, углавном са недиференцираним 
захтевима за разлику од испитаница 
експерименталне групе. 

8. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Добијени резултати су интерпретирани 
редоследом којим су примењене 
одговарајуће статистичке процедуре, 
усклађене према проблему, предмету и циљу 
истраживања. 
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Анализа података обухватила је 
иницијално и финално стање, односно 
ефекте експерименталног и контролног 
третмана у посматраном простору базичне 
моторике.  

Резултати су приказани табеларно и 
анализирани у форми текстуалног 
образложења, за експерименталну и 
контролну групу. 

8.1. Резултати иницијалног мерења у  
       простору базичних моторичких  
       способности 

Иницијално мерење извршено је да би се 
стекао увид о почетном нивоу базичних 
моторичких способности испитаница. Након 
извршеног иницијалног мерења, у простору 
моторичких способности, које су према 
многим индикацијама најзначајније и 
најодговорније за решавање моторичких 
задатака, добијени су иницијални резултати 
за субузорак испитаница. За процену брзине 
алтернативних покрета, гипкости, 
експлозивне снаге ногу, репетитивне снаге 
трбушних мишића, снаге руку и раменог 
појаса, агилности и издржљивости, 
примењени су следећи моторички тестови: 
тапинг руком (ТАПР), претклон са досезањем 
у седу (ДПРТ), скок удаљ из места (СКДМ), 
лежање/сед (ЛСЕД), издржај у згибу (ВЗГБ), 
чунасто трчање 10x5м (ЧУНТ) и истрајно 
трчање (ИСТТ). 

Резултати иницијалног мерења у простору 
базичних моторичких способности 
испитаница, налазе се у границама 
очекиваних вредности. Из даљег приказа 
добијених резултата може се запазити да су 
експериментална и контролна група углавном 
уједначене на иницијалном мерењу у 
великом броју моторичких варијабли. 

8.2. Основни статистички параметри  
   базичних моторичких способности  
   експерименталне групе испитаница  
   на иницијалном мерењу 

У табели 1 приказани су резултати 
добијени у простору базичних моторичких 
способности, на иницијалном мерењу 
експерименталне групе испитаница. На 
основу централних и дисперзионих 

параметара могуће је сагледати основне 
карактеристике експерименталне групе, у 
посматраном простору. Може се 
констатовати да се у моторичком простору 
сви резултати крећу у границама очекивања 
и реално могућих вредности. 

Ниже вредности коефицијената 
варијације указују на високу хомогеност 
резултата ове групе, код обележја за процену 
агилности, брзине алтернативних покрета, 
експлозивне снаге ногу, гипкости, као и 
репетитивне снаге трбушних мишића. 
Међутим, високе вредности коефицијената 
варијације указују да резултати испитаница 
експерименталне групе нарочито варирају у 
варијабли за процену снаге руку и раменог 
појаса (ВЗГБ), и нешто мање у варијабли за 
процену издржљивости (ИСТТ).  

Ради објективнијег сагледавања 
резултата, исти су упоређени са резултатима 
из истраживања презентованих у стручној и 
научној литератури. Резултати теста тапинг 
руком на иницијалном мерењу указују на 
високу хомогеност. Ако упоредимо ове 
резултате добијене са резултатима из 
истраживачког пројекта 12Т24, запажају се 
приближно исте вредности.  

Хомогени резултати добијени су и у 
варијабли за процену експлозивне снаге ногу. 
Упоређујући резултате теста скок удаљ, 
запажају се, нумерички гледано, нижи 
просечни резултати наших испитаница, у 
односу на наведено истраживање. 

Резултати у тесту за процену гипкости 
указују на високу хомогеност ове групе 
испитаница на иницијалном мерењу. У 
поређењу са одговарајућим резултатима 
пројекта 14Т24, запажа се да су резултати 
наших испитаница, нумерички гледано, 
нешто виши, што сугерише да је ниво 
гипкости виши код наших испитаница. 

Слични резултати добијени су у тесту за 
процену репетитивне снаге трбушних 
мишића (ЛСЕД), уз високу хомогеност узорка. 
Упоређујући, резултате добијених средњих 
вредности на тесту лежање - сед нашег 
истраживања са резултатима из наведеног 
истраживања, запажају се нумерички виши 
просечни резултати наших испитаница. Када 
је у питању издржљивост, резултати су 
показали нешто мању хомогеност испитаница 
ове групе. Упоређујући резултате теста за 
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процену максималне аеробне издржљивости 
нашег узорка са истима из истраживачког 
пројекта 12Т24 Србије, такође се запажају 
веће просечне вредности резултати наших 
испитаница. Добијени резултати дозвољавају 
претпоставку да испитанице из мање урбане 
средине (попут наших испитаница) показују 
већу издржљивост и репетитивну снагу, у 
односу   на   испитанице  из  урбане средине.  
Ова констатација је само хипотетска, јер се 
на овом нивоу обраде података таква тврдња 
не може изрећи, јер разлике нису статистички 
тестиране, него се говори о просечним 
нумеричким разликама. 

Највеће варирање резултата уочено је код 
обележја за процену снаге руку и раменог 

појаса. Код ове посматране варијабле можемо 
запазити велике индивидуалне разлике, на 
шта упућује распон између минималног и 
максималног резултата, а што потврђује и 
висок коефицијент варијације. У поређењу са 
резултатима из истраживачког пројекта 14Т24 
уочавају се, нумерички гледано, виши 
просечни резултати наших испитаница. 

Анализом добијених вредности скјуниса и 
куртозиса може се запазити да већина 
варијабли има нормалну расподелу. 

Резултати Колмогоров-Смирнов теста 
указују да не постоји статистички значајно 
одступање од нормалне дистрибуције у 
испитиваним варијаблама. 

Табела 1. Основни статистички параметри варијабли базичних моторичких способности 
експерименталне групе испитаница на иницијалном мерењу 

Н = 57 срд.врд. стд.дев. мин. макс. коеф.вар. интерв.пов. 

ТАПР 15.24 1.84 11.70 19.60 12.05 14.75 15.72 

ДПРТ 21.08 2.82 13.50 29.00 13.39 20.33 21.82 

СКДМ 145.12 18.64 109.00 195.00 12.85 140.17 150.07 

ЛСЕД 17.60 2.41 13.00 23.00 13.71 16.96 18.24 

ВЗГБ 15.58 9.46 2.00 39.00 60.74 13.07 18.09 

ЦУНТ 21.90 1.37 18.00 24.80 6.24 21.54 22.27 

ИСТТ 21.68 6.96 10.00 45.00 32.08 19.84 23.53 
 

skewness kurtosis КС 

.505 -.089 .807 

.311 .796 1.000 

.118 -.324 .999 

-.035 -.095 1.000 

.431 -.499 .963 

-.793 .902 1.000 

1.095 1.683 .953 
 
8.3. Основни статистички параметри  

   базичних моторичких способности  
   контролне групе испитаница на  
   иницијалном мерењу 
У току анализе иницијалног стања, у 

табели 2, приказани су резултати контролне 
групе испитаница, у простору моторичких 
способности. Судећи по вредностима 
централних и дисперзионих параметара, 
може се уочити да се средње вредности 

посматраних варијабли, за процену 
моторичких способности, крећу у границама 
очекиваних вредности, као и минимални и 
максимални резултати. Интервал поверења 
за средње вредности потврђује њихову 
поузданост. Коефицијенти варијације указују 
да су резултати у приличној мери хомогени, 
када су у питању обележја за процену брзине 
алтернативних покрета, гипкости, 
експлозивне снаге ногу, репетитивне снаге 
трбушних мишића и агилности.  
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Поређењем резултата теста тапинг руком 
наше контролне групе са одговарајућим 
резултатима из истраживачког пројекта 
12Т24 (Нови Сад, Београд, Ниш) запажају се 
скоро идентични резултати, сем резултати 
теста за процену експлозивне снаге ногу и 
теста за процену репетитивне снаге 
трбушних мишића, који указују на нумеричке 
ниже вредности у односу на горе наведено 
истраживање Међутим, очигледно је да се 
ради само о нумеричким разликама, те их 
тако треба и схватити, уз претпоставку да су 
добијене случајно. 

Мере дисперзије, код обележја за процену 
снаге руку и раменог појаса, упућује на извесну 
хетерогеност узорка, којој су у великој мери 
допринеле индивидуалне разлике, што 
потврђују и резултати минималних и 
максималних вредности. Исто тако, показатељи 
варијабилитета сигнали-зирају да је контролна 
група доста хетерогена у погледу максималне 
аеробне издржљивости испитаница. Уочене су 
велике индивидуалне разлике, што је био случај 
и код експерименталне групе. 

У поређењу добијених резултата наших 
испитаница контролне групе у тесту за 
процену снаге руку и раменог појаса, са 
резултатима из истраживачког пројекта 
12Т24 Србије запажају се нумерички нижи 
просечни резултати наших испитаница. 

У поређењу резултата теста за процену 
издржљивости наших испитаница контролне 
групе са одговарајућим резултатима из 
истраживачког пројекта 12Т24, уочавају се 
нумерички нижи просечни резултати наших 
испитаница. 

Што се тиче нормалности дистрибуције, 
резултати тестирања Смирнов-Колмогоров 
тестом, указују да не постоје статистички 
значајна одступања од нормалне 
дистрибуције у испитиваним варијаблама.  

Дакле, мере дисперзије и нормалности 
дистрибуције резултата указују на мању 
хомогеност контролне групе испитаница у 
односу на експерименталну групу у 
антропометријском простору. Међутим, не 
може се занемарити чињеница да је мања 
хомогеност изражена нарочито у тестовима 
за процену оних способности код којих 
значајну улогу у постизању доброг резултата 
игра и мотивисаност испитаница. Имајући у 
виду да се ради о испитаницама, тешко је 
очекивати да оне у овом узрасту једнако 
приступе извођењу датих задатака. 
Испитанице су више наклоњене неким 
другим активностима, а не доказивању у 
спорту,  поготово кад је реч о тестирању 
снаге и издржљивости. 

Табела 2. Основни статистички параметри варијабли базичних моторичких способности 
контролне групе испитаница на иницијалном мерењу 

Н = 41 срд.врд. стд.дев. мин. макс. коеф.вар. интерв.пов. 

ТАПР 15.57 2.50 13.00 23.00 16.05 14.78 16.36 

ДПРТ 16.73 2.88 11.00 23.00 17.22 15.82 17.64 

СКДМ 148.24 15.30 110.00 176.00 10.32 143.41 153.07 

ЛСЕД 16.98 3.41 12.00 24.00 20.08 15.90 18.05 

ВЗГБ 7.24 6.25 .00 27.00 86.25 5.27 9.22 

ЦУНТ 21.62 1.83 17.30 25.80 8.48 21.04 22.20 

ИСТТ 19.00 6.87 10.00 40.00 36.16 16.83 21.17 

 
skewness kurtosis КС 

1.823 2.500 .185 

-.420 -.352 .265 

-.322 -.475 .634 

.431 -.954 .243 

1.251 1.094 .208 

.021 -.434 .759 

1.099 1.082 .974 
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8.4. Разлике између експерименталне  
       и контролне групе испитаница у  
       простору базичних моторичких  
       способности на иницијалном  
       мерењу 

Потпунију слику моторичког простора 
експерименталне и контролне групе на 
иницијалном стању, дају резултати 
мултиваријантне анализе варијансе 
(МАНОВА), дискриминативне анализе и 
униваријантне анализе варијансе. Резултати 
мултиваријантне анализе и дискриминативне 
анализе, табела 3, показују да постоје 
статистички значајне разлике, у 
истраживаном простору, између 
анализираних група. 

На основу резултата мултиваријантне 
анализе варијансе може се са великом 
поузданошћу тврдити да између 
експерименталне и контролне групе 
испитаница постоје статистички значајне 
разлике, у посматраном  простору базичних 
моторичких способности. 

Поступком дискриминативне анализе, 
потврђено је да између група на целокупном 

посматраном простору, постоји статистички 
значајна разлика на иницијалном мерењу. 
Значајне разлике између група у појединим 
обележјима, потпомогнуте минималним 
разликама у другим обележјима, омогућавају 
дискриминацију група у посматраном 
простору базичних моторичких способности. 

Веома је значајно да су утврђене разлике 
између ове две групе на иницијалном 
мерењу, јер се о томе мора водити рачуна на 
финалном мерењу.  

Униваријантна анализа варијансе 
(АНОВА) открива да разлике између 
експерименталне и контролне групе нису 
подједнако изражене у свим варијаблама. 

Статистички значајне разлике између група 
постоје у варијаблама за процену гипкости, 
снаге руку и раменог појаса, те издржљивости, 
у корист експерименталне групе. 

Висина коефицијената дискриминације 
(табела 4) упућује да дискриминацији група у 
највећој мери доприносе варијабле за 
процену гипкости, затим снаге руку и раменог 
појаса у корист експерименталне групе, а 
варијабла за процену експлозивне снаге ногу 
остварује у корист контролне групе. 

Табела 3. Значајност разлике у простору базичних моторичких способности између 
експерименталне и контролне групе испитаница на иницијалном мерењу 

 н Ф П 

МАНОВА 7 12.405 .000 

ДИСКРИМИНАТИВНА 7 12.337 .000 

Табела 4. Значајност разлика по појединим обележјима простора базичних моторичких 
способности између експерименталне и контролне групе испитаница на иницијалном мерењу 

(АНОВА) 

Варијабле Е К Ф п Кофицијент 
дискриминације 

ТАПР 15.24 15.57 .596 .442 .010 

ДПРТ 21.075 16.73 55.509 .000 .593 

СКДМ 145.12 148.24 .773 .381 .211 

ЛСЕД 17.60 16.98 1.116 .293 .000 

ВЗГБ 15.58 7.24 24.188 .000 .237 

ЦУНТ 21.90 21.62 .786 .378 .012 

ИСТТ 21.684 19.00 3.587 .061 .010 
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У табели 5 приказана су обележја у којима 
се експериментална и контролна група 
значајно разликују. Као што се види из 
табеле, испитанице из експерименталне 
групе постигле су у просеку боље резултате у 
сва три теста (ДПРТ, ВЗГБ, ИСТТ).  

Разлоге овој појави вероватно треба 
тражити у различитом нивоу вежбања у 
претходном периоду наставе физичког 
васпитања, различитој ангажованости у 
ваннаставним активностима, различитим 
предиспозицијама итд. 

Из табеле 6 се види да обе групе 
испитаница (експериментална и контролна 
група) показују веома високу хомогеност на 
иницијалном мерењу. Контролна група је 
нешто хомогенија, јер скоро 90 % испитаница 
из ове групе показује својства типична за 
дату групу. 

9. ФИНАЛНО СТАЊЕ 

9.1. Резултати финалног мерења у  
   простору базичних моторичких  
   способности 
У табели 7 и 8 дати су резултати 

моторичких варијабли експерименталне и 
контролне групе на финалном мерењу.  

Након примене експерименталног и 
контролног третмана анализирано је 
финално стање у простору моторичких 

способности у експерименталној и контролној 
групи испитаница. 

Финално мерење указало је на нумеричке 
разлике  између експерименталне и 
контролне групе у моторичким варијаблама, у 
корист експерименталне групе. 

9.2. Основни статистички параметри  
        базичних моторичких способности  
         експерименталне групе испитаница  
        на финалном  мерењу 

Анализом резултата у простору 
моторичких варијабли, Табела 7, може се 
констатовати да су испитанице 
експерименталне групе на финалном мерењу 
постигле боље просечне резултате у свим 
варијаблама, у односу на иницијално 
мерење, што указује на природни развој 
моторичких способности, као и ефекте 
примене експерименталног третмана. 

Ови налази дају доста индиција да је 
експериментални третман имао позитиван 
утицај на трансформацију горе наведених 
способности.  

Даља анализа финалног стања, кроз мере 
варијабилности, показала је да у односу на 
иницијално стање, постоји далеко већа 
хомогеност резултата у свим варијаблама, 
сем у варијабли за процену агилности. 

Табела 5. Значајност разлика по појединим обележјима простора базичних моторичких 
способности између експерименталне и контролне групе испитаница на иницијалном мерењу 

(т-тест) 

Група 
Варијабле 

Е К 
т П 

ДПРТ 21.075 16.732 7.450 .000 

ВЗГБ 15.579 7.244 4.918 .000 

ИСТТ 21.684 19.000 1.894 .061 

Табела 6. Хомогеност експерименталне и контролне групе испитаница у простору базичних 
моторичких способности на иницијалном мерењу 

Групе н/м % 

Експериментална 45/57 78.947% 

Контролна 36/41 87.805% 
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Табела 7. Основни статистички параметри варијабли базичних моторичких способности 
експерименталне групе испитаница на финалном мерењу 

Н = 57 срд.врд. стд.дев. мин. макс. коеф.вар. интерв.пов. 

ТАП2 14.46 1.61 11.10 19.00 11.16 14.04 14.89 

ДПР2 22.36 2.99 15.90 30.20 13.38 21.56 23.15 

СКД2 148.75 18.93 115.00 198.00 12.72 143.73 153.78 

ЛСЕ2 18.93 2.19 14.00 25.00 11.55 18.35 19.51 

ВЗГ2 16.56 9.60 2.00 41.00 57.98 14.01 19.10 

ЦУН2 21.50 1.35 17.80 23.80 6.26 21.14 21.86 

ИСТ2 23.19 7.09 10.00 45.00 30.59 21.31 25.08 

 
skewness kurtosis КС 

.293 .341 .807 

.667 .399 .015 

.035 -.493 .537 

-.168 .497 .151 

.457 -.692 .057 

-.944 .819 .000 

.934 1.324 .009 

 
Дакле, може се констатовати да је на 

финалном мерењу дошло до смањења 
варијабилитета, што је вероватно 
последица утицаја експерименталног 
третмана, јер су све испитанице биле 
изложене истим утицајима што је довело до 
извесног уједначавања, односно 
хомогенизације.  

На основу мера асиметричности и 
спљоштености може се рећи да нема 
одступања од нормалне дистрибуције у 
примењеним моторичким варијаблама, 
изузев у варијабли за процену 
издржљивости.  

Вредности скјуниса и куртозиса, као и 
резултати Колмогоров-Смирнов теста, 
показују да најмање одступање од 
нормалне дистрибуције постоји за 
варијабле тапинг руком (ТАПР), скок удаљ 
из места (СКДМ) и лежање/сед (ЛСЕД). 
Добијени резултати могу се делимично 
објаснити чињеницом да се ради о узрасно 
прикладним тестовима, који су, сем тога, у 
нашој средини добро познати и широко 
примењивани. 

9.3. Основни статистички параметри  
базичних моторичких способности  
контролне групе испитаница  
на финалном  мерењу 

У табели 8 дати су резултати моторичких 
варијабли на финалном мерењу, након 
примене контролног третмана код контролне 
групе испитаница. 

Увидом у добијене резултате у простору 
базичних моторичких способности, може се 
запазити да је дошло до извесних 
нумеричких промена, у смислу повећања 
просечних вредности, у односу на иницијално 
мерење.  

Анализом коефицијената варијације 
запажа се мања хомогеност контролне групе, 
у односу на експерименталну групу, на 
финалном мерењу. Хетерогеност резултата у 
контролној групи нарочито је изражена у 
варијабли за процену снаге руку и раменог 
појаса, те за процену издржљивости, док је у 
осталим показатељима група релативно 
хомогена. Хомогеност резултата је нешто 
већа    у   односу    на    иницијално   мерење.  
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Међутим, иако постоји напредовање у 
испитиваним варијаблама, оно је релативно 
мало у односу на напредовање у 
експерименталној групи.  

Увидом у мере асиметричности и 
спљоштености уочавају се већа одступања 
од нормалне расподеле. 

Високе позитивне вредности указују да је 
дистрибуција резултата на финалном 
мерењу позитивно асиметрична у 
варијаблама за процену брзине 
алтернативних покрета, варијабле за процену 
репетитивне снаге трбушних мишића и 
варијабле за процену издржљивости, што 
указује на одступање од нормалне 
дистрибуције, у односу на експерименталну 
групу. Тест Колмогоров-Смирнова потврђује 
да је на финалном мерењу дошло до 
значајног одступања од нормалне 
дистрибуције у варијаблама за процену 
брзине алтернативних покрета, гипкости, 
снаге руку и раменог појаса и издржљивости. 
Овај налаз се може прихватити као очекиван, 
с обзиром да се ради о испитаницама које у 
овом узрасту немају афинитета за 
доказивањем у снази и издржљивости 

9.4. Разлике између експерименталне  
и контролне групе испитаница у  
простору базичних моторичких  
способности на финалном  
мерењу 

На основу мултиваријантне анализе 
варијансе (табела 9) сагледано је постојање 
разлика између експерименталне и 
контролне групе испитаница, на финалном 
мерењу, у простору моторичких 
варијабли.Дакле, поступком мултиваријантне 
анализе варијансе (МАНОВА), утврђено је да 
између експерименталне и контролне групе 
постоје сигнификантне разлике, у простору 
базичних моторичких способности. 

На исти закључак упућују и резултати 
дискриминативне анализе на интегрално 
посматраном простору базичних моторичких 
способности. 

Униваријантна анализа варијансе 
показује да се експериментална и 
контролна група испитаница статистички 
значајно разликују у свим примењеним 
варијаблама, изузев у варијаблама за 
процену експлозивне снаге ногу и агилности 
(СКДМ, ЦУНТ). Међутим, с обзиром на то да 
су ове две варијабле чиниоци моторичког 
простора, а да дискриминативна анализа на 
целом простору указује на постојање 
статистички значајне разлике између група, 
значи да разлике у овим варијаблама 
латентно можда доприносе целокупној 
разлици између група. 

Коефицијенти дискриминације указују да 
упадљиво највећи допринос разлици 
између група даје варијабла за процену 
гипкости (ДПРТ), затим варијабле за 
процену експлозивне снаге ногу (СКДМ) и 
снаге руку и раменог појаса (ВЗГБ), док 
остале варијабле знатно мање доприносе 
разлици између група у корист 
експерименталне групе.  

У табели 11 приказане су све варијабле у 
којима се групе значајно разликују у 
финалном стању. Експериментална група 
постигла је боље резултате и супериорна је у 
односу на контролну групу испитаница. 
Испитанице из експерименталне групе 
показују већу репетитивну снагу трбушних 
мишића, већу брзину алтернативних покрета 
руке, гипкије су, снажнијих руку и раменог 
појаса и издржљивије у трчању. Резултати 
указују да је примењени експериментални 
третман значајно утицао на развој наведених 
моторичких способности код експе-
рименталне групе. Добијени налаз указује да 
је експериментални третман имао већи 
утицај од контролног и то код варијабле за 
процену гипкости, експрозивне снаге ногу и 
раменог појаса, снаге руку и раненог појаса и 
издржљивости. 

Из табеле 12 се види да су обе групе на 
финалном мерењу показале високу 
хомогеност у посматраном простору 
базичних моторичких способности. Близу 
90% испитаница из обе групе, показује 
својства типична за групу којој припадају. 
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Табела 8. Основни статистички параметри варијабли базичних моторичких способности 
контролне групе испитаница на финалном мерењу 

Н=41 срд.врд. стд.дев. мин. макс. коеф.вар. интерв.пов. 

ТАП2 15.43 2.62 12.50 23.00 16.97 14.60 16.26 

ДПР2 16.97 2.67 11.30 20.70 15.72 16.13 17.81 

СКД2 148.63 15.12 110.00 176.00 10.17 143.86 153.41 

ЛСЕ2 17.46 3.26 12.00 24.00 18.69 16.43 18.49 

ВЗГ2 8.02 6.38 .00 26.00 79.58 6.01 10.04 

ЦУН2 21.41 1.72 17.10 24.80 8.02 20.87 21.95 

ИСТ2 19.39 6.85 10.00 40.00 35.32 17.23 21.55 

 
skewness kurtosis КС 

1.796 2.492 .000 

-.705 -.468 .018 

-.372 -.534 .429 

.239 -1.054 .290 

1.172 .875 .014 

-.161 -.432 .365 

1.079 1.080 .000 

Табела 9. Значајност разлике у простору базичних моторичких способности између 
експерименталне и контролне групе испитаница на финалном мерењу 

 н Ф п 

МАНОВА 7 17.113 .000 

ДИСКРИМИНАТИВНА 7 17.019 .000 

Табела 10. Заступљеност напада са играчем мање (НИг -) по пласману Значајност разлика по 
појединим обележјима простора базичних моторичких способности између експерименталне 

и контролне групе испитаница на финалном мерењу (АНОВА) 

Варијабле Ф п Кофицијент 
дискриминације 

ТАПР 5.092 .026 .036 

ДПРТ 84.545 .000 .949 

СКДМ .001 .973 .227 

ЛСЕД 7.094 .009 .035 

ВЗГБ 24.557 .000 .146 

ЦУНТ .082 .776 .005 

ИСТТ 7.052 .009 .023 
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Табела 11. Значајност разлика по појединим обележјима простора базичних моторичких 
способности између експерименталне и контролне групе испитаница на финалном мерењу  

(т-тест) 

средња вредност 
Варијабле 

Е К 
т п 

ТАП2 14.465 15.432 2.095 .040 

ДПР2 22.358 16.971 9.195 .000 

ЛСЕ2 18.930 17.463 2.501 .015 

ВЗГ2 16.556 8.022 4.955 .000 

ИСТ2 23.193 19.390 2.656 .009 

Табела 12. Хомогеност експериментална и контролне групе испитаница у простору базичних 
моторичких способности на финалном мерењу 

Група н/м % 

Експериментална 49/57 85.965% 

Контролна 36/41 87.805% 

Табела 13. Дистанца између експерименталне и контролне групе испитаница у простору 
базичних моторичких способности на финалном мерењу 

Група Експериментална Контролна 

Експериментална .000 1.943 

Контролна 1.943 .000 

Табела 14. Значајност разлика у простору базичних моторичких способности између 
експерименталне и контролне групе испитаница након примене третмана 

 Н Ф п 

МАНОВА 14 6.840 .000 

ДИСКРИМИНАТИВНА 7 4.987 .000 

 
Дистанца између експерименталне и 

контролне групе је 1.9., а на иницијалном 
мерењу дистанца била 1.5, што значи да је 
дошло до повећања разлике између 
контролне и експерименталне групе, односно 
да је деловање експерименталног третмана 
позитивно утицало на експерименталну 
групу. Третман је допринео повећању 
разлике између експерименталне и 
контролне групе. Уједначавање резултата 
унутар експерименталне групе значи да су се 
испитанице слабијих способности поправиле, 
њихови резултати су се приближили 
резултатима бољих испитаница. 

10. ДОПРИНОС ТРЕТМАНА 

10.1. Допринос третмана трансфор- 
         мацији базичних моторичких  
         способности испитаница 

У простору базичних моторичких способ-
ности резултати мултиваријантне анализе 
коваријансе (МАНОВА) и дискриминативне 
анализе указују да постоје статистички 
значајне разлике између експерименталне и 
контролне групе, у посматраним 
моторичким варијаблама, које су биле под 
дејством примењених експерименталиних 
третмана. 
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Дејство експерименталног третмана се 
најбоље види применом анализе АНАЦОВА 
(Табела 15). Уочава се да постоје значајне 
разлике између експерименталног и 
контролног третмана у варијабли за процену 
брзине алтернативних покрета. 
Експериментални третман је допринео да су 
испитанице експерименталне групе постигле 
бољи резултат од испитаница контролне 
групе. Такође се уочава значајна разлика 
између експерименталног и контролног 

третмана које је допринео да се постигну 
бољи резултати, у варијаблама за процену 
гипкости, експлозивне снаге ногу, 
репетитивне снаге трбушних мишића и 
издржљивости, односно, максимална 
аеробна издржљивост. 

Добијени резултати, указују да не постоји 
статистички значајна разлика између 
експерименталне и контролне групе код 
варијабли за процену снаге руку и раменог 
појаса и варијабле за процену агилности.. 

Табела 15. Значајност разлика у варијаблама базичних моторичких способности између 
експерименталне и контролне групе испитаница након примене третмана (АНОЦОВА) 

Варијабла Ф п 

ТАП2(ТАПР) 14.396 .000 

ДПР2(ДПРТ) 4.538 .036 

СКД2(СКДМ) 20.063 .000 

ЛСЕ2(ЛСЕД) 15.601 .000 

ВЗГ2(ВЗГБ) .679 .412 

ЦУН2(ЦУНТ) 2.345 .129 
ИСТ2(ИСТТ) 23.438 .000 

Табела 16. Значајност разлика у варијаблама базичних моторичких способности између 
експерименталне и контролне групе испитаница након примене третмана 

(Интервал поверења) 

Кориговане средине 
Варијабла 

Експ. Конт. 
Интервал поверења 

ТАП2(ТАПР) 14.588 15.260 -1.01 -.33 

ДПР2(ДПРТ) 22.326 21.763 .05 1.07 

СКД2(СКДМ) 150.036 146.853 1.78 4.58 

ЛСЕ2(ЛСЕД) 18.711 17.768 .48 1.40 

ВЗГ2(ВЗГБ) 13.295 12.556 -.60 2.07 

ЦУН2(ЦУНТ) 21.393 21.556 -.38 .05 

ИСТ2(ИСТТ) 22.092 20.921 .77 1.57 

Табела 17. Коефицијенти дискриминације варијабли базичних моторичких способности 

Варијабла Кофицијент дискриминације 

ТАП2(ТАПР) .042 

ДПР2(ДПРТ) .016 

СКД2(СКДМ) .063 

ЛСЕ2(ЛСЕД) .017 

ВЗГ2(ВЗГБ) .259 

ЦУН2(ЦУНТ) .004 

ИСТ2(ИСТТ) .021 
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Табела 18. Хомогеност експерименталне и контролне групе испитаница у простору базичних 
моторичких способности 

Група н/м % 

Експериментална 38/57 66.667 

Контролна 29/41 70.732 

 
Коефицијенти дискриминације указују да 

је носилац разлика између експерименталне 
и контролне групе варијабла за процену 
снаге руку и раменог појаса. Интересантна је 
ситуација да је ова варијабла тако изражена, 
а претходном анализом се добило да не 
постоји значајна разлика, односно да је 
разлика са повећаним ризиком закључивања, 
то јест латентан допринос третмана. 
Вероватно је томе допринела разлика у 
варијабли за процену покретљивости у 
зглобовима трупа и репетитивне снаге 
трбушних мишића. 

На основу добијених резултата може се 
закључити да је хомогеност изражена код обе 
групе, а нешто више је изражена код 
контролне групе. 

На основу добијених реезултата можемо 
констатовати да је експериментални третман 
деловао позитивно тако да су испитанице 
експерименталне групе значајније, више 
напредовале од контролне групе испитаница. 
Експериментални третман утицао је на 
побољшање брзине алтернативних покрета 
руке, гипкости, репетитивне снаге трбушних 
мишића и на већу аеробну издржљивост код 
испитаница експерименталне групе, чиме је 
потврђена хипотеза А3 која се односи на 
базичне моторичке способности. 

11. ЗАКЉУЧАК 

Резултати добијени у овом истраживању 
упућују на закључак да је у експерименталној 
групи постигнуто побољшање ефикасности 
наставе физичког васпитања, након примене 
експерименталног третмана, у односу на 
контролну групу, у којој контролни третман 
није представљао довољан подстицај за 
побољшање ефикасности наставе. 

На иницијалном мерењу, у простору 
базичних моторичких способности, уочене су 
извесне статистички значајне разлике између 
експерименталне и контролне групе. 

У субузорку испитаница статистички 
значајне разлике запажају се у три моторичке 
варијабле: за процену гипкости (ДПРТ), снаге 
руку и раменог појаса (ВЗГБ) и истрајном 
трчању (ИСТТ) у корист експерименталне групе. 

Код субузорка испитаница на финалном 
мерењу постоје статистички значајне разлике 
у моторичким варијаблама, за процену 
брзине алтернативних покрета, гипкости, 
репетитивне снаге трбушних мишића, снаге 
руку и раменог појаса и издржљивости, у 
корист експерименталне групе у свим 
наведеним моторичким варијаблама. 

Да би се ефикасност експерименталног 
третмана могла проценити у условима да су 
сви испитаници стартовали са истих 
позиција, након финалног мерења 
примењена је мултиваријантна анализа 
коваријансе (МАНОКОВА) која указује на 
ефекте експерименталног и контролног 
третмана. 

Добијени резултати показују да постоје 
статистички значајне разлике између 
примењених третмана у експерименталној и 
контролној групи, у простору базичних 
моторичких способности. Статистички 
значајан напредак постигла је 
експериментална у односу на контролну 
групу. 

За субузорак испитаница дејство 
експерименталног третмана се највише 
уочава код варијабли за процену брзине 
алтернативних покрета, гипкости, 
експлозивне снаге ногу, репетитивне снаге 
трбушних мишића, снаге руку и раменог 
појаса, агилности и истрајног трчања. У 
целини гледано, можемо закључити да је 
експериментални третман утицао позитивно 
на базичне моторичке способности  

Добијени резултати указују на већу 
ефикасност експерименталног третмана у 
поређењу са контролним третманом, када је 
реч о трансформацији базичних моторичких 
способности. 
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