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W świetle współczesnych badań istnieje zależność pomiędzy osłabieniem funkcjonowania 
poznawczego a spadkiem sprawności ruchowej. Postuluje się zatem, aby u osób w wieku 
senioralnym równolegle wspierać funkcjonowanie poznawcze oraz aktywność ruchową. 
Jedną z metod oddziaływań może stanowić trening prowadzony w schemacie podwójnego 
zadania. Jednak skuteczność oraz mechanizmy oddziaływania tego rodzaju treningu u 
seniorów nie zostały jak dotąd dobrze poznane. Celem poniższego projektu było 
sprawdzenie mechanizmów oddziaływania oraz efektywności programu wspierania zdrowych 
seniorów realizowanego w schemacie podwójnego zadania poznawczo-ruchowego w 
kontekście wiedzy neuropsychologicznej. W badaniu uczestniczyło 84 seniorów powyżej 
65r.ż.Seniorów przydzielono w sposób losowy do jednej z czterech grup: trzech 
treningowych (poznawczo-ruchowa: CM, poznawcza: CT, ruchowa: MT) oraz grupy 
kontrolnej, która nie wykonywała żadnych ćwiczeń. Wszystkie grupy były porównywalne pod 
względem demograficznym. Ćwiczenia we wszystkich grupach treningowych trwały 4 
tygodnie, z częstotliwością 3 spotkania w tygodniu każde trwające 30 minut. Na potrzeby 
badania zostało zaprojektowane specjalistyczne oprogramowanie. W grupie CM seniorzy 
mieli za zadanie zaplanować drogę w labiryntach i pokonać ją za pomocą wychyleń na 
platformie posturo graficznej, w grupie CT planowali drogę i poruszali się za pomocą strzałek 
na klawiaturze komputera. W grupie MT droga w labiryncie została wyrysowana, a badani 
mieli nią podążać za pomocą wychyleń na platformie posturo graficznej. Zarówno przed jak, i 
po cyklu treningowym wykonano wystandaryzowaną ocenę funkcji poznawczych (Kolorowy 
Test Połączeń wersja dla Dorosłych, Test Fluencji Figuralnej Ruffa, Testy Uwagi i 
Spostrzegawczości, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Powtarzanie Cyfr, Test Fluencji 
Słownej, Test Wkładania Kołeczków, próba oparta na efekcie Stroopa),równowagi (droga 
środka nacisku stóp na podłoże w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej oraz obu 
płaszczyznach jednocześnie) oraz subiektywnego poczucia równowagi (Skala Poczucia 
Równowagi).Po treningu poznawczo-ruchowym (wynik skorygowany o efekt uczenia się), w 
porównaniu do pierwszego pomiaru, uzyskano poprawę w zakresie kontroli i hamowania 
reakcji oraz utrzymania równowagi w pozycjach: zbliżonej do naturalnej i stania z 
zamkniętymi oczami. Po treningu poznawczym odnotowano polepszenie w zakresie 
myślenia abstrakcyjnego i kategoryzowania oraz utrzymania równowagi w trakcie stania z 
zamkniętymi oczami. Po treningu motorycznym nie odnotowano poprawy w zakresie 
funkcjonowania poznawczego i ruchowego. W grupie CM, w porównaniu do CT i MT, w 
trakcie treningu odnotowano największą liczbę popełnionych błędów, czas planowania 
zadania okazał się istotnie krótszy w porównaniu do grupy CT. W toku treningu, we 
wszystkich grupach odnotowano spadek liczby błędów oraz skrócenie czasu planowania. 
Podsumowując, skuteczność treningów u seniorów jest jedynie częściowo związana ze 
specyfiką oddziaływań treningowych. Trening poznawczo-ruchowy jest bardziej wymagający 
poznawczo, niż trening wykonywania pojedynczych czynności, jednak w toku ćwiczeń 
seniorzy efektywnie uczą się, poprawiają swoje wykonanie, co było widoczne w zmniejszeniu 
popełnianych błędów oraz skróceniu czasu planowania. Trening poznawczo-ruchowy dzięki 
mechanizmowi redukcji efektu interferencji przyczynia się do zwiększonej poprawy w 



zakresie niektórych aspektów funkcjonowania poznawczego i motorycznego u seniorów. 
Zebrane w tej pracy wniosku powodują, że ta forma oddziaływań może być polecana jako 
uzupełnienie codziennej aktywności oraz alternatywa dla klasycznych ćwiczeń funkcji 
poznawczych i ruchowych u osób w podeszłym wieku. 


