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ПОВЕЗАНОСТ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

СА БРЗИНОМ ТРЧАЊА НА 50 МЕТАРА  

КОД УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Сажетак: Предиктивна вредност моторичких способности на резул-

тате у брзини трчања на 50 метара високим стартом испитивана је на узор-

ку од 46 ученика основних школа у Источном Сарајеву, старих 12 и 13 година. 

За процену моторичких способности примењено је шест варијабли (предик-

торски систем) и једна брзинска спортска способност – спринт на 50 метара 

високим стартом (критеријумска варијабла). Резултати истраживања утвр-

ёени су регресионом анализом. Циљ истраживања је био утврёивање степена 

и значаја повезивања моторичких способности, као предикторског система, са 

резултатима у брзини трчања на 50 метара, као критеријумске варијабле, 

меёу ученицима основних школа у Источном Сарајеву, обухваћених само редов-

ном наставом физичког васпитања. Резултати регресионе анализе су показали 

да постоји статистички значајна повезаност измеёу примењених моторичких 

способности и брзине трчања на 50 метара код ученика основношколског 

образовања на мултиваријантном нивоу Q= .00412*. На униваријантном нивоу 

статистички значајна повезаност са резултатима трчања на 50 метара 

утврёена је код чучњева (МЧУЧ .01) и тапинга руком (МТАП .02). 

 

Кључне речи: предикторске моторичке способности, критеријумска 

варијабла трчање на 50 метара, регресиона анализа.  

 

 

1. Увод 

Један од најважнијих задатака је да се планирање програмских 

садржаја у настави физичког васпитања остварује у складу са способно-

стима и особинама школске деце да би се, уз примену најадекватнијих 

метода и облика рада, организовао адекватан и ефикасан наставни процес. 

У последње време захтеви који се постављају у наставном процесу, 

а који се односе на поштовање оптималног развоја способности и особина 

школске деце, знатно су повећани. Према мишљењу неких истраживача 

(Ахметовић и Мекић, 2004; Милановић, 2007; Илић и сар., 2009) за то је 

УДК 796.012.1:373.32 

796.422.12 

- оригинални научни рад - 



 152 

заслужна шира примена научне методологије; примена ефикаснијих посту-

пака у методичком обликовању наставног процеса, примена поступака који 

су у складу са индивидуалним способностима и особинама ученика.  

Ако је познато које димензије моторичких способности и колико 

могу допринети успешној реализацији неке спортске дисциплине, онда је 

могуће успоставити систем програмираног процеса вежбања који ће ути-

цати управо на ове чинитеље који највише доприносе резултатској ефика-

сности ученика. 

Основни циљ истраживања је утврёивање повезаности моторичких 

способности, као предикторског система, и резултата у брзини трчања на 

50 метара, као критеријумске варијабле, меёу ученицима основних школа 

у Источном Сарајеву, узраста измеёу 12 и 13 година, обухваћених само 

редовном наставом физичког васпитања.  

 

2. Методе истраживања 

Узорак испитаника за утврёивање утицаја моторичких способно-

сти на резултате у брзини трчања на 50 метара чине 46 ученика основних 

школа из Источног Сарајева, старих измеёу 12 и 13 година, обухваћених 

само редовном наставом физичког васпитања.  

За процену моторичких способности (предикторски систем) при-

мењено је шест варијабли моторичких способности: 1. чучњеви (МЧУЧ); 

2. склекови (МСКЛ); 3. дизање трупа на клупици (МДТК); 4. скок удаљ из 

места (МСДМ); 5. дубоки претклон на клупи (МДПК); 6. тапинг руком 

(МТАП). За процену брзине трчања примењен је спринт на 50 метара 

високим стартом (критеријумска варијабла). Варијабле за процену мото-

ричких способности предикторског и критеријумског система узете су на 

основу истраживања Курелића и сарадника (1975). 

Подаци свих тестова моторичких способности обраёени су следе-

ћим статистичким методама: основни статистички параметри, регресиона 

анализа и Колмогоров-Смирновљев тест за тестирање нормалности дис-

трибуције добијених података. 

 

3. Резултати 

Табела 1: Основни статистички параметри варијабли моторичких способности 

А. Предиктори 

ВАРИЈАБЛЕ X,¯  СД МИН. МАX. МАXД 

МЧУЧ 30.92 3.62 19.00 42.00 .0504 

МСКЛ 14.96 7.31 6.00 38.00 .0776 

МДТК 22.21 3.89 13.00 28.00 .0691 

МСДМ 167.91 20.31 147.88 226.52 .0514 

МДПК 46.01 6.72 29.83 59.82 .0519 

МТАП 33.52 60.92 24.00 37.33 .1089 
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Б. Критеријум 

ВАРИЈАБЛЕ X,¯  СД МИН. МАX. МАXД 

МСП50 86.90 6.53 72.00 120.00 .1162 

 ТЕСТ=.2614 

 

Посредством добијених резултата основних статистичких параме-

тара предикторских моторичких варијабли и критеријумске варијабле 

брзине трчања на 50 метара (табела 1) може се констатовати да је присут-

на просечна расподела података јер је максимална разлика измеёу реалних 

и теоријских кумулативних фреквенција (МАX Д) у свим предикторским и 

критеријумским варијаблама мања од максимално допуштене величине 

разлика (ТЕСТ=.2614). Добра распршеност резултата потврёује вредности 

од пет и више стандардних девијација које се налазе у интервалима мини-

малних и максималних резултата. 

 
Табела 2: Регресиона анализа варијабле – трчање на 50 метара  

у простору моторичких способности 

ВАРИЈАБЛЕ Р ПАРТ-Р БЕТА Q(БЕТА) 

МЧУЧ -.49 .58 -.55 .01 * 

МСКЛ -.13 .47 -.15 .41 

МДТК -.56 -.19 -.58 .38 

МСДМ -.62 -.14 -.66 .44 

МДПК -.19 .16 -.22 .86 

МТАП -.57 .13 .71 .02 * 

 

РО ДЕЛТА Ф Q 

.61349 .37636 7.18362 .00412 * 

  

Постигнути резултати регресионе анализе (табела 2) показују да је 

на мултиваријантном нивоу разлика статистички значајна (Q=.00412). 

Добијена је релативно висока мултипла корелација (.61), значајна на нивоу 

.05. Коефицијент детерминације износи .38, па се предиктивним моторич-

ким варијаблама може објаснити 38% варијансе критеријума, што је рела-

тивно висок постотак. Преостали необјашњени варијабилитет критеријума 

и предиктора (62%) припада неким другим карактеристикама и способно-

стима које нису узете у истраживање. Резултати појединачних регресио-

них коефицијената (БЕТА) и њихова значајност Q(БЕТА) показују да 

варијабле чучњеви (МЧУЧ .01) и тапинг руком (МТАП .02) статистички 

значајно објашњавају укупну варијансу критеријумске варијабле. Остали 
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моторички тестови имају значајне корелације са критеријумском варија-

блом трчања на 50 метара, мада њихови коефицијенти парцијалне регреси-

је нису статистички значајни. Ипак, ти тестови (осим теста дубоки прет-

клон на клупи (МДПК .86)) такоёе доприносе објашњењу критеријумске 

варијабле и могу се користити за процену резултата критеријумске варија-

бле брзине трчања на 50 метара високим стартом. 

С обзиром на то да је са шест моторичких варијабли објашњено 

38% варијанси критеријума, може се претпоставити да би ова батерија, 

употребљена са већим бројем тестова експлозивне и репетитивне снаге, 

могла имати већу прогностичку ваљаност за предвиёање успеха у брзини 

трчања на 50 метара високим стартом, пошто се ове димензије сматра-

ју најважнијим чинитељима тог успеха. Према томе, произилази да ће у 

брзини трчања на 50 метара високим стартом имати одреёену предност 

они ученици који постижу боље резултате у варијаблама чучњеви 

(МЧУЧ) и тапинг руком (МТАП). 

 

4. Дискусија 

Високе резултате у трчању на кратким стазама постижу спортисти 

са различитим морфолошким карактеристикама, мада је у последње време 

запажен пораст просечне висине и осталих димензија тела код врхунских 

спринтера. Најважнији фактори за постизање високих резултата на крат-

ким стазама су добра техника, брзина алтернативних покрета, експлозивна 

снага, као и максимална сила покушаних покрета. 

Због сложености анатомске и физиолошке структуре апарата за 

кретање, као и различите структуре мишићних влакана и димензија тела 

појединих сегмента човека, тешко је описати основне карактеристике 

покрета спринтера на 50 метара и одредити идеалан модел кретања. Зато се 

у стручној и научној литератури и тренажној пракси углавном разматрају 

питања општих законитости мишићног скраћивања и узајамног деловања 

појединих група мишића за време извоёења максимално брзих кретања. 

Крајњи резултат трчања целе стазе у спринту зависи од брзине реак-

ције на старту, способности испољавања брзине у што краћем времену, као 

и од задржавања максимално достигнуте брзине до циља. Цела стаза се у 

спринтерском трчању сагледава као целина, а само се условно дели на чети-

ри етапе: старт, стартно убрзање, трчање на стази и улазак у циљ (финиш). 

 

5. Закључак 

На основу добијених резултата регресионе анализе (табеле 1 и 2) 

може се констатовати да моторичке способости испитаника у Источном 

Сарајеву имају статистички значајан утицај на резултате трчања на 50 

метара високим стартом.  

Предиктивна вредност моторичких способности на резултате у 

брзини трчања на 50 метара високим стартом испитивана је на узорку од 

46 ученика основних школа у Источном Сарајеву, узраста 12 и 13 година.  
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За процену моторичких способности примењено је шест варијабли 

(предикторски систем) и једна брзинска спортска способност: спринт на 

50 метара високим стартом (критеријумска варијабла). Резултати истражи-

вања утврёени су регресионом анализом. 

Циљ истраживања је био утврёивање степена и значаја повезивања 

моторичких способности, као предикторског система, са резултатима у 

брзини трчања на 50 метара, као критеријумске варијабле, код ученика 

основних школа у Источном Сарајеву, узраста измеёу 12 и 13 година, обу-

хваћених само редовном наставом физичког васпитања. 

Резултати регресионе анализе су показали да постоји статистички 

значајна повезаност примењених моторичких способности са брзином 

трчања на 50 метара код ученика основних школа на мултиваријантном 

нивоу Q= .00412*. На униваријантном нивоу статистички значајна повеза-

ност са резултатима трчања на 50 метара утврёена је код чучњева (МЧУЧ 

.01) и тапинга руком (МТАП .01). 
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THE CORRELATION BETWEEN MOTOR SKILLS AND RUNNING 

SPEED OVER 50 METRES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

Summary: The predictive value of motor skills in relation to the running 
speed results over the distance of 50 meters running (high start) was tested on a 

sample of 46 primary school students aged 12 and 13 in East Sarajevo. Six varia-

bles were used for the assessment of motor skills (as a predictive system) and one 
sprint sports skill: sprint over 50 metres with high start (as a criteria variable). The 

research results were determined by using regression analysis. The goal of the rese-

arch was to determine the degree and characteristics of the correlation between 

motor skills, as the predictive system, and the running speed results over 50 metres, 

as the criteria variable, of primary school students in East Sarajevo, attending 
physical education classes as part of their regular school curriculum. The regres-

sion analysis results showed that there is a statistically relevant correlation betwe-

en the applied motor skills and the running speed over the distance of 50 meters of 
primary school students at multivariate level Q= .00412*. When it comes to univa-

riate level, a statistically relevant correlation with the running results over 50 
metres was found with squats (MČUČ .01), and hand tapping (MTAP .02). 

 

Key words: predictive motor skills, criteria variable running over 50 
metres, regression analysis.  
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