
 
 



 

Електронско   издање  

Стање   физичких   спосо�ности   и   морфолошких   карактеристика  
деце   основношколског   узраста   у   АПВ   2020.   године  

Издавач  

Покрајински   завод   за   спорт   и   медицину   спорта  

За   издавача  

Др   Данијел   Жупић,   директор  

Аутори:  

Др   Бранислав   Страјнић,   специјалиста   за   стручни   и   развојно   –  
истраживачки   рад   у   спорту  

Горан   Гламочић,   специјалиста   за   стручни   и   развојно   –   истраживачки   рад   у  
спорту  

Рецензенти:  

Проф   др   Дамир   Лукач   -   редовни   професор   физиологије   и   спортске  
медицине,   Медицински   факултет   у   Новом   Саду  

  Проф   др   Илија   Танацков,   редовни   професор   -   Факултет   техничких   наука  
Нови   Сад  

  Лектор:    Смиља   Ромић  

   Технички   уредник:    Горан   Гламочић  

Сарадници   на   пројекту:    Бранко   Ђукић,   Снежана   Вујановић,   Сло�одан  
Алавања,   Ђорђе   Иванов,   Петар   Блажић,   Душан   Поповић,   Ана   Тепшић,  

Татјана   Тодорчевић,   Мане   Мирковић,   Никола   Мачванин,   Михаило  
Милетић,   Лана   Додер,   Миодраг   Гогић  

  

 



 

ПРЕДГОВОР 5  

РЕЧ   АУТОРА 6  

САЖЕТАК   ИСТРАЖИВАЊА   СА   ПРЕПОРУКАМА 8  

УВОД 13  
ИСТОРИЈАТ   ПОКРАЈИНСКОГ   ЗАВОДА   ЗА   СПОРТ   И   МЕДИЦИНУ   СПОРТА 14  
ЗНАЧАЈ   ФИЗИЧКЕ   АКТИВНОСТИ   У   РАСТУ   И   РАЗВОЈУ 17  
СПЕЦИФИЧНОСТИ   ФИЗИЧКЕ   АКТИВНОСТИ   ДЕЦЕ   ПРЕДШКОЛСКОГ   УЗРАСТА 18  
ЗДРАВСТВЕНА   ПРОБЛЕМАТИКА   ШКОЛСКЕ   ДЕЦЕ 21  
СПЕЦИФИЧНОСТИ   ФИЗИЧКЕ   АКТИВНОСТИ   ДЕЦЕ   ОСНОВНОШКОЛСКОГ  
УЗРАСТА 22  
БАЗИЧНИ   СПОРТОВИ 23  
СЕНЗИТИВНИ   ПЕРИОДИ   У   РАЗВОЈУ   МОТОРИЧКИХ   СПОСОБНОСТИ 24  
РАНА   УСМЕРЕНОСТ   ДЕЦЕ   НА   ОДРЕЂЕНИ   СПОРТ 25  
ЕТИЧКИ   ОСВРТ   НА   ИСТРАЖИВАЊЕ 27  

АНТРОПОЛОШКИ   СТАТУС 29  
МОРФОЛОШКЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ 29  
ФИЗИЧКЕ   СПОСОБНОСТИ   И   ЊИХОВА   ГЕНЕТСКА   ПРЕДИСПОЗИЦИЈА 30  

ДОСАДАШЊА   ИСТРАЖИВАЊА   ФИЗИЧКИХ   СПОСОБНОСТИ   И   МОРФОЛОШКИХ  
КАРАКТЕРИСТИКА    ДЕЦЕ 33  

МЕТОДЕ   И   ЦИЉ   ИСТРАЖИВАЊА 37  
УЗОРАК   ИСПИТАНИКА 37  

Су�узорак   према   полу   и   узрасту 37  
Су�узорак   према   �роју   становника 38  
Су�узорак   према   �ављењу   спортом 39  

УЗОРАК   ВАРИЈАБЛИ 40  
ОПИС   ТЕСТОВА,   УСЛОВА,   ТЕХНИКА   МЕРЕЊА   И   ТЕСТИРАЊА 42  

Прикупљање   категоријских   података   путем   упитника 42  
Антропометријска   мерења   за   процену   морфолошких   карактеристика 44  
Моторички   тестови 47  

ОБРАДА   ПОДАТАКА 53  

  

 



 

РЕЗУЛТАТИ   И   ДИСКУСИЈА 55  
БАВЉЕЊЕ   СПОРТОМ 55  

Бављење   спортом   испитаника   о�а   пола 55  
Период   �ављења   спортом   испитаника   о�а   пола 60  
Спортска   грана   испитаника   о�а   пола 64  

ВРЕДНОСТИ   ВАРИЈАБЛИ   МОРФОЛОШКИХ   КАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕНИЦА 69  
Висина   тела   ученица 69  
Маса   тела   ученица 78  
Индекс   телесне   масе   ученица 86  
Ухрањеност   ученица 95  

ВРЕДНОСТИ   МОТОРИЧКИХ   ВАРИЈАБЛИ   УЧЕНИЦА 100  
Тапинг   руком   ученица 100  
Претклон   у   седу   ученица 113  
Скок   у   даљ   из   места   ученица 125  
Стисак   шаке   ученица 144  
Лежање-сед   учениц а 157  
Чунасто   трчање   10x5   ученица 172  

ВРЕДНОСТИ   ВАРИЈАБЛИ   МОРФОЛОШКИХ   КАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕНИКА 190  
Висина   тела   ученика 190  
Маса   тела   ученика 200  
Индекс   телесне   масе   ученика 207  
Ухрањеност   ученика 216  

ВРЕДНОСТИ   МОТОРИЧКИХ   ВАРИЈАБЛИ   УЧЕНИКА 221  
Тапинг   руком   ученика 221  
Претклон   у   седу   ученика 236  
Скок   у   даљ   из   места   ученика 246  
Стисак   шаке   ученика 264  
Лежање-сед   ученика 275  
Чунасто   трчање   10x5   ученика 293  

ЗАКЉУЧАК 313  

ЛИТЕРАТУРА 329  

РЕЧ   РЕЦЕНЗЕНАТА 337  

ПРИЛОЗИ 340  

 



 

ПРЕДГОВОР  

Бу�ућнос�   свако�   �руш�ва   �ре�с�ављају   �еца   и   мла�и.   
 
,,На  младима  свет  остаје”,  народна  је  изрека  од  давнина.  Ако           

постанемо  свесни  да  већ  од  рођења  сваког  детета  можемо  активно  да            
утичемо  на  њихов  психофизички  развој,  стварање  навика  у  исхрани,          
схватање  сло�одног  времена,  игре  и  саме  физичке  активности,  помоћи          
ћемо  деци  да,  када  одрасту,  имају  здравији  и  јаснији  поглед  на  живот  и              
свет  око  се�е  уз  неговање  и  поштовање  правих  вредности,  где  је  спорт             
једна  од  свакако  најважнијих,  те  да  се  лакше  суочавају  са  свакодневним            
изазовима   на   које   ће   наилазити.  

 
Монографска  пу�ликација  ће  помоћи  сваком  читаоцу  да  створи         

целокупну  слику  комплексности,  а  у  исто  време  и  повезаности  питања           
стања  морфолошких  карактеристика  и  физичких  спосо�ности  деце        
основношколског  узраста.  Уска  повезаност  постоји  између  више  кретања  и          
активности   са   здравијим   организмом   и   �ољим   физичким   спосо�ностима.   

 
Реализацијом  овог  истраживања  и  капацитетима  којима       

Покрајински  завод  за  спорт  и  медицину  спорта  располаже,  стекли  су  се            
услови  да  наша  установа  испред  Репу�лике  Ср�ије  постане  део          
међународне  мреже  земаља  које  су  о�ављале  истраживања  по  истој  или           
сличној  методологији,  а  тичу  се  моторичких  спосо�ности  и  морфолошког          
статуса   деце   основношколског   узраста.  

 
Резултати  овог  истраживања  омогућиће  покретање  и  планирање        

низа  превентивних  и  контролних  активности,  а  све  у  циљу  праћења  и            
унапређења  ситуације  када  је  у  питању  психофизичко  и  здравствено  стање           
деце   основаца    у   АПВ.  
  

 �р   Данијел   Жу�ић  

                                                         Дирек�ор   Покрајинско�   заво�а   за   с�ор�   
    и   ме�ицину   с�ор�а   Нови   Са�    

 



 

РЕЧ   АУТОРА  
Без  �имнас�ике  �и  завла�ао  зас�ој  у  �елу,  а  зас�ој  �оноси  са  со�ом             
укоченос�,   мли�авос�   и   о�а�ање.                     Васа   Пелагић    

ФИЗИЧКА   АКТИВНОСТ   ЈЕ   ИЗУЗЕТНО   ВАЖНА   ЗА   ЗДРАВЉЕ   ЧОВЕКА.    

О�  �е�е�а  не  �ре�а  �ражи�и  �а  се  суочава  са  о��оворношћу  за  коју  није              
с�ремно,  ни�и  �а  �ре�а  о��ерећива�и  о�лукама  за  чије  �оношење  није           
�овољно   о�расло.               Александар   С.   Нил    -   педагог  

НЕ  ОЧЕКИВАТИ  ДА  ДЕТЕ  САМО  УРАДИ  СВЕ  ОНО  ШТО  МИ           
ЗАМИСЛИМО.   ТРЕБА   ГА   УСМЕРАВАТИ,   ПОДСТИЦАТИ   И   ПОДРЖАВАТИ.  

Мо�у  �рихва�и�и  неус�ех.  Али  не  мо�у  �рихва�и�и  �а  �рес�анем  �а           
�окушавам.                                          Мајкл   Џордан   

УПОРНОСТ  И  СТРПЉЕЊЕ  СУ  ОСОБИНЕ  КОЈЕ  КРАСЕ  СПОРТИСТЕ.         
СПОРТИСТА   УЧИ   ДА   ГУБИ,   ЧЕКА   СВОЈУ   ШАНСУ   И   КОРИСТИ   ЈЕ.  

Не�ос�а�ак  ак�ивнос�и  униш�ава  �о�ру  кон�ицију  свако�  љу�ско�  �ића,         
�ок   је   кре�ање   и   ме�о�ичке   физичке   веж�е   чувају   и   о�ржавају.   

                                                                 Платон   

ЈЕДНА  ОД  НАЈСТАРИЈИХ  ИЗРЕКА  КОЛИКО  ЈЕ  ФИЗИЧКА  АКТИВНОСТ         
БИТНА   У   ОЧУВАЊУ   ЗДРАВЉА   СВАКОГ   ОД   НАС.  

Ваше  �е�е  ће  �ос�а�и  онакво  какви  с�е  Ви  сами,  за�о  �у�и�е  онакви             
какви   жели�е   �а   Ваша   �еца   �у�у.                   Дејвид   Блај  

ПРИМЕРИ  НА  КОЈЕ  СЕ  ДЕЦА  УГЛЕДАЈУ  СУ  СВАКАКО  РОДИТЕЉИ.          
БУДИМО   ИМ   ПРАВИ   УЗОРИ   У   ЖИВОТУ.   

Де�е   је   као   �ес�о;   како   си   �а   замесио,   �ако   ће   и   израс�и.         руска   изрека  

БИТИ   РОДИТЕЉ   ЈЕ,   ПРЕ   СВЕГА,   ВЕЛИКА   ОДГОВОРНОСТ.  
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Не  �и�ај  ш�а  саи�рачи  мо�у  учини�и  за  �е�е.  Пи�ај  ш�а  �и  можеш             
учини�и   за   саи�раче.                    Меџик   Џонсон ... парафразирао   Џ.Ф.   Кенедија  

           ТИМСКИ   ДУХ,   НЕСЕБИЧНОСТ,   ТОЛЕРАНЦИЈА.  

 

 

 

 

 

 

 

Драге  колеге,  пријатељи,  родитељи,  наставници...одговорност  је  НА        
НАМА,  као  старијима,  искуснијима,  јер  смо  и  сами  прошли  кроз  период            
одрастања.  Бити  родитељ,  некоме  тренер  или  наставник  је  велика          
одговорност,  изазов  и  задовољство.  Покушајмо  сви  заједно  да  деци          
�удемо    ПРАВИ   УЗОРИ    у   свему.  

 

                                                                                    Ау�ори   књи�е    
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САЖЕТАК   ИСТРАЖИВАЊА   СА   ПРЕПОРУКАМА  
 

Овим  истраживањем,  настављен  је  40-годишњи  континуитет       
периодичног  праћења  стања  физичких  спосо�ности  становништва  са        
територије  Аутономне  покрајине  Војводине,  с  тим  да  се  ово  истраживање           
�ави  и  неким  морфолошким  карактеристикама  основношколске  деце  као  и          
који   су   спортови   најзаступљенији   код   поменутог   узраста.   

 
Ово  издање  представља  само  први  део  �ављења  овом         

про�лематиком.  У  њему  смо  евидентирали  про�лем  и  поставили  одређене          
смернице,  док  ће  стручњаци  Покрајинског  завода  за  спорт  и  медицину           
спорта  у  сарадњи  са  стручњацима  из  сродних  научних  и  друштвених  сфера,            
кроз  семинаре,  конференције  и  о�јављивање  радова  у  еминентним         
међународним  часописима  наставити  да  се  �аве  овом  про�лематиком  још          
ду�ље.  

 
Истраживањем  је  о�ухваћено  3213  деце,  узраста  од  7-14  година,  из           

39   школа   и   30   места   са   територије   АПВ.  
 
На  основу  детаљне  статистичке  анализе  постигнутих  резултата        

целокупног  узорка  овог  истраживања, у�врђене  су  сле�еће  чињенице  и          
�рен�ови:   

  
БАВЉЕЊЕ   СПОРТОМ  
 

● Две   �рећине    деце   основношколског   узраста   се    �ави   с�ор�ом ;   

● Ученици  се  у  већем  проценту  (67,79%)  �аве  с�ор�ом од  ученица           
(62,32%);  

● Од  10-14  година,  са  повећањем  узраста  смањује  се  проценат  деце           
о�а   пола   која   се    �аве   с�ор�ом;  

● Деца  из  градских  средина  се  у  већем  проценту �аве  с�ор�ом  од            
деце   из   сеоских   средина;  

● Ученице   највише   тренирају    о��ојку ,   а   ученици    фу��ал ;  

● Деца  из  градских  средина  се  у  много  већем  проценту  (21,48%)  �аве            
�азичним   с�ор�овима    од   деце   из   сеоских   средина   (5,1%);  
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● Број  с�ор�ова  којим  се  деца  �аве  у  градским  срединама  је  већи            
(31)   од   �роја   спортова   у   сеоским   срединама   (21);  

● Свака  �е�а  ученица  се  �ави  одређеним  физичким  активностима         
које   не   спадају   у   спортове   ( �але�,   џез   �але�,   фолклор,   мажоре� );  

● Ученици  из  сеоских  средина  у  највећем  проценту  (53,13%)  тренирају          
фу��ал ,   а   у   градским   срединама    кошарку    (28,23%);  

 
МОРФОЛОШКИ   СТАТУС  
 

● Висина  �ела,  маса  �ела  и  ин�екс  �елесне  масе  ученица  из  АПВ  су             
се   повећали   у   односу   на   сва   ранија   истраживања   ученица   из   АПВ;  

● Висина  �ела  ученица  из  АПВ  је  међу  највишима  у  поређењу  са            
резултатима   ученица   из   неколико   европских   земаља;  

● Маса  �ела  и  ин�екс  �елесне  масе  деце  о�а  пола  из  АПВ  је  међу              
највишима  у  поређењу  са  резултатима  деце  из  неколико  европских          
земаља   истог   узраста;  

● Деца  из  градских  средина  имају  већу  просечну висину  �ела од  деце            
из   сеоских   средина;   

● Деца  која  се �аве  с�ор�ом  имају  већу  просечну висину  �ела од            
деце   која   се    не   �аве   с�ор�ом ;   

● Не  постоје  значајне  разлике  у  маси  �ела деце  која се  �аве  и  која  се               
не   �аве   с�ор�ом ;  

● Највећи  проценат  деце  о�а  пола  припада  групи нормално         
ухрањених ,   при   чему   је   проценат   већи   међу   ученицама;   

● Ученици   су    �ојазнији     од   ученица;   

● Проценат  гојазне  деце  се  смањује  са  �овећањем  узрас�а,         
израженије   код   ученика;  

● Деца  која  се не  �аве  с�ор�ом  су �ојазнија од  деце  која  се �аве              
с�ор�ом ;  

 

 

 

 

 

9  



 

ФИЗИЧКЕ   СПОСОБНОСТИ  
 

● У  односу  на  ранија  истраживања  у  експлозивној  снази,  агилности,          
�рзини  и  издржљивости  постигнути  су  углавном  слични  резултати,         
док  су  у �и�кос�и  код  о�а  пола  деце  резултати  истраживања  из            
2020.   године    зна�но   сла�ији    у   односу   на   раније;  

● У  поређењу  са  резултатима  деце  из  неколико  европских  земаља          
истог  узраста,  деца  из  АПВ  спадају међу  нај�оље  у  �рзини  покрета,            
снази  и  издржљивости, �росечни  су  у  гипкости  а најсла�ији  у           
агилности;  

● Најсла�ији  резултати физичких  с�осо�нос�и  су  постигнути  у        
сеоским  срединама,  осим  у с�а�ичкој  снази  где  су  у  сеоским           
срединама   постигнути   нај�ољи   резултати;  

● У  узорку  о�а  пола,  деца  која  се �аве  с�ор�ом  су �ржа,  а�илнија,             
�и�кија,  снажнија,  скочнија,  из�ржљивија  од  деце  која  се не  �аве           
с�ор�ом ,  осим  у  неким  узрастима  у с�а�ичкој  снази где  је           
о�рнуто.  

 
ПРЕПОРУКЕ  
 

У  циљу  што  правилнијег  раста  и  развоја  деце,  неопходно  је  да  се  све              
надлежне  институције  из  о�ласти  здравства,  о�разовања,  спорта  и         
физичког  васпитања  повежу  и  укључе  у  реализацију  суштинских,         
националних  пројеката  који  �и  подигли  свест  код  свих  грађана  на  виши            
ниво   о   значају   здравља   и   физичке   активности   деце.  

 
Искористити  позитивне  примере  праксе  неких  земаља  у  окружењу  и          

увести   час   физичког   васпитања   сваког   дана.  
 

Неопходно  је  омогућити  деци  у  спортским  клу�овима  и  школама          
адекватне  услове  како  �и  се  тренинзи  и  часови  физичког  васпитања  могли            
реализовати   на   најквалитетнији   могући   начин.  
 
 Омогућити  дипломираним  професорима  физичког  васпитања  да       
држе   наставу   деци   од   1.   до   4.   разреда   основне   школе.  
 

Нагласити  значај  дијагностике  и  превенције  гојазности  код  деце,  као          
и   утврђивања   деформитета.  
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Размотрити  могућности  отварања  ка�инета  за  кинезитерапију  и        
корективну   гимнастику   у   свакој   школи,   клу�у   и   спортској   установи.  
 

Омогућити  основношколској  деци  �есплатне  секције  спорта  и        
спортске   тренинге   поготово   у   мањим   срединама.  
 

Организовати  презентације  одређених  спортских  грана  деци  из        
основних   школа   у   сарадњи   са   локалним   спортским   клу�овима.  
 

Резултате  о�авезних  тестирања  моторичких  спосо�ности  деце  у        
сваком  разреду  основне  школе  анализирати,  статистички  о�радити  и         
ставити  на  увид  одређеним  институцијама  које  �и  се  даље  �авиле  овом            
про�лематиком,  откривале  спортске  таленте  и  уочиле  одређене  недостатке         
код   деце.   Инсистирати   и   контролисати   да   се   редовно   врше   тестирања.  
 

У  сарадњи  са  надлежним  институцијама  и  организацијама  из         
о�ласти  спорта  омогућити  деци  већу  из�ор  спортова  којима  се  могу           
�авити,   поготово   у   мањим   сеоским   срединама.  
 

За  узраст  деце  од  7-10  година,  промовисати  �ављење  �азичним          
спортовима  ( �ливање,  �имнас�ика,  а�ле�ика )  у  којима  се  релативно         
равномерно   развијају   све   моторичке   спосо�ности.  
 

Интензивирати  сарадњу  школа  са  одређеним  спортским       
организацијама,  у  откривању  спортских  талената  и  њиховом  усмеравању  ка          
некој   спортској   грани.  

 
 Подићи  на  виши  ниво  масовност  и  значајност  спортских,  школских  и            

међушколских  такмичења  како  �и  сваки  ученик  имао  прилику  да  се           
такмичи   у   некој   спортској   дисциплини   и   истакне   своје   потенцијале.   
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УВОД  
 
Један  од  основних  задатака  и  делатности Покрајинског  завода  за          

спорт  и  медицину  спорта  (у  даљем  тексту  Завод)  је  и Перио�ично  �раћење             
с�ања  физичких  с�осо�нос�и  с�ановниш�ва  АПВ, па  је  тако  Завод          
о�авио  велика  тестирања  становништва  1980,  1984.  и  1988.  године,  а           
тестирање   деце   основношколског   узраста   је   о�ављено   2010.   године.  

 Да  �и  се  установило  на  ком  су  нивоу  физичке  спосо�ности  деце  и             
осталог   становништва,   исте   се   морају   тестирати   и   измерити.  

 Пилот  пројекат  „ У�врђивање  с�ања  физичких  с�осо�нос�и  �еце        
основношколско�  узрас�а  у  Новом  Са�у “,  који  је  реализован  у  првој           
половини  2019.  године,  је  први  део  Пројекта  „ С�ање  физичких          
с�осо�нос�и  и  физичке  развијенос�и  �еце  основношколско�  узрас�а  у         
АПВ  2020.  �о�ине ".  Поменути  пилот  пројекат  је  реализован  изузетно          
успешно  захваљујући  одличној  сарадњи  са  Градском  школском  управом         
града  Новог  Сада,  свим  директорима  и  наставницима  школа  у  којима  су            
извршена  тестирања,  родитељима  који  су  дали  сагласност  за  тестирање,          
као   и   са   децом   која   су   тестирана.  

Као  последица  неколико  успешних  презентација  резултата       
тестирања  у  Новом  Саду,  многе  Општине,  градске  Управе  за  спорт,           
спортски  савези  па  и  сами  директори  школа  са  целе  територије  аутономне            
покрајине  Војводине  су  се  јавили  да  желе  да  �уду  део  овог  пројекта.  И  тако               
је   пилот   пројекат   прерастао   у   пројекат   на   покрајинском   нивоу.  

 Батерија  тестова,  која  је  коришћена  у  овом  истраживању,  је          
формирана  од  стране  стручног  тима  Завода,  а  представља  ком�инацију          
неколико  тестова  из  ,,Еурофит  �атерије  тестова”,  мерења  телесне         
композиције,  као  и  кратког  упитника  који  су  мериоци  испуњавали  пре           
самог  тестирања,  а  на  основу  одговора  испитаника.  У  упитнику  смо  дошли            
до  интересантних  статистичких  података,  између  осталог,  и  који  то          
спортови   највише   привлаче   нашу   децу.  

 Резултати  свих  ранијих  истраживања  нам  помажу  да  установимо  и          
упоредимо  на  ком  су  нивоу  физичке  спосо�ности  деце  основношколског          
узраста  у  АПВ,  њихове  морфолошке  карактеристике,  и  на  крају,  којим  се            
спортовима   најчешће   �аве   као   ваншколском   активношћу.  
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 Пу�ликација-монографија  Завода ,,С�ање  физичких  с�осо�нос�и  и       
морфолошких  карак�ерис�ика  �еце  основношколско�  узрас�а  у  АПВ        
2020.  �о�ине"  је  идеалан  начин  да  се  сви  до�ијени  резултати  у  овом             
Истраживању  презентују  јавности,  да  су  подаци  на  једном  месту,          
упоређивани  са  ранијим  истраживањима  сличне  тематике  у  земљи  и          
иностранству.  Од  изузетне  важности  је  �ило  неколико  ствари:         
стандардизованост  и  валидност  тестова,  квалитетни  и  о�учени  мериоци,         
прецизна  и  дуготрајна  о�рада  података,  етичност  приступу  самом         
истраживању,  ода�ир  квалитетних  рецензената  и  на  крају  су�лимација         
свих   до�ијених   резултата   и   информација   у   једну   квалитетну   пу�ликацију.  

 

ИСТОРИЈАТ   ПОКРАЈИНСКОГ   ЗАВОДА   ЗА   СПОРТ   И  
МЕДИЦИНУ   СПОРТА   

 
Завод  је  почео  са  радом  13.  јула  1953.  године  када  је  Савез  спортова              

Војводине  на  свом  састанку  донео  одлуку  о  оснивању  „Спортског  института           
Војводине“  са  седиштем  у  Новом  Саду.  Током  свог  постојања  ова           
институција  је  разгранавала  своју  делатност  прилагођавајући  је  потре�ама         
развоја  физичке  културе  Покрајине,  а  у  складу  са  тим  мењала  је  и  називе.              
Већ  23.  јануара  1958  године,  име  је  промењено  у  „Центар  за  унапређивање             
физичке  културе  Војводине“.  Центар  се  финансирао  из  средстава  која  му  је            
додељивала  комисија  за  физичку  културу  Војводине,  затим  из  своје          
издавачке  делатности,  рада  фото-филмске  секције,  разних  услуга  из         
о�ласти  физичке  културе.  Радећи  на  наведеним  задацима  центар         
временом  израста  у  организацију  која  је  попримила  све  више  карактер           
научно-истраживачке   институције.  
 
 Завод  још  неколико  пута  мења  назив,  прво  у  „Репу�лички  завод  за            
спорт  са  организационом  јединицом  у  Новом  Саду“  17.  децем�ра  1996           
године.  Већ  27.  јуна  2002  године  Скупштина  Војводине  доноси  одлуку  о            
оснивању  Покрајинског  завода  за  спорт,  тиме  је  отпочео  нов  период  рада            
старог  завода.  И  на  крају  у  Покрајински  завод  за  спорт  и  медицину  спорта,              
ради  усаглашавања  назива  Покрајинског  завода  за  спорт  са  одред�ом          
члана  30.  Закона  о  спорту  /  “Сл.  гласник  РС“  �р.  24/2011/  иницирана  је              
његова  промена.  Промена  назива  је  извршена  Покрајинском        
скупштинском  одлуком  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  оснивању          
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Покрајинског  завода  за  спорт,  коју  је  Скупштина  АП  Војводине  донела  24.            
јануара   2012.   године,   а   иста   је   о�јављена   у   ‘Сл.   листу   АПВ“   �р.   1/2012.   

 
Слика   1    . Праћење   с�ања   физичких   с�осо�нос�и   с�ановниш�ва   Војво�ине,   нека�а.  

Данас,  Покрајински  завод  за  спорт  и  медицину  спорта  послује  као           
установа  у  складу  са  прописима  о  јавним  служ�ама  и  има  својство  правног             
лица,  са  правима,  о�авезама  и  одговорностима  који  су  утврђени  законом,           
одлуком   о   оснивању   и   статутом.  

Током  шездесет  седам  година  постојања  Покрајински  завод  за  спорт          
и  медицину  спорта  увек  је  имао  дефинисане  делатности.  Иако  су  током            
његове  �огате  историје  основне  делатности  завода  �иле  при�лижно  исте,          
повремено  је  долазило  до  измена  зависно  од  друштвених  интереса.          
Тренутно  статутом  је  утврђено  да  завод  о�авља  преко  четрдесет          
делатности   од   којих   издвајамо:   

 
● периодично  праћење  стања  физичких  спосо�ности  деце,  омладине        

и   одраслих   на   територији   покрајине;  
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● контрола   тренираности   спортиста   који   су   од   интереса   за   покрајину;  
● организовање  саветовања,  семинара,  округлих  столова  и  издавање        

стручних   пу�ликација   о   питањима   у   вези   са   делатностима   завода;  
● оспосо�љавање   и   усавршавање   стручњака   у   о�ласти   спорта;  
● научно   истраживачку   делатност   у   о�ласти   спорта;  
● селекцију   спортиста;  
● стручно  -  саветодавна  помоћ  спортистима,  стручним  кадровима  и         

организацијама   у   о�ласти   спорта   од   интереса   за   покрајину;  
● Омладинско   насеље   “Летенка”;  
● надзор  над  стручним  радом  у  о�ласти  спорта  у  оквиру  надлежности           

покрајине;  
● спортско   медицински   прегледи;  
● услуге   ка�инета   за   опоравак   спортиста.  

 
Последњих  година,  стручњаци  Завода  су  изузетно  активни  на         

многим  пољима.  Редовно  учествују  на  националним  и  регионалним         
акредитованим  семинарима  и  конференцијама  где  се  презентују        
истраживања  и  радови  из  актуелних  тема.  Такође,  завод  учествује  сваке           
године  на  сајмовима  спорта,  држи  три�ине  по  општинама,  организује          
стручни  семинар  на  Андревљу,  учествује  и  у  многим  медијски          
пропраћеним  емисијама  у  којима  су  актуелне  теме  спорт,  спортска          
медицина   и   физичка   активност.  

У  наредним  годинама,  очекује  се  реализација  Пројекта  изградње         
нове  Летенке  -  спортско  рекреативног  комплекса  на  Фрушкој  гори,  који  �и            
својим  садржајима  и  услугом  �ио  у  могућности  да  испуни  све  захтеве            
врхунских  спортских  екипа,  националних  и  међународних  турнира,        
семинара  и  конференција,  као  и  свих  појединаца  који  ће  желети  услуге  у             
домену   спорта,   спортске   рекреације,   реха�илитације   и   опоравка.  

Завод  ће  и  у  времену  које  долази  настојати  да  усаврши  организацију            
тако  да  одговори  свим  захтевима  спорта  на  територији  АП  Војводине,           
надлежним   институцијама   и   прописима   који   се   доносе.  
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ЗНАЧАЈ   ФИЗИЧКЕ   АКТИВНОСТИ   У   РАСТУ   И   РАЗВОЈУ  

Када  се  говори  о  физичким  активностима  деце,  то  не  подразумева           
напорне  тренинге,  одласке  у  теретану  или  дуготрајна  веж�ања,  већ,  пре           
свега,  физичку  активност  кроз  активну  игру,  сло�одно  кретање  и          
истраживање   околине   у   којој   деца   живе   и   проводе   своје   сло�одно   време.  

Колики   је   значај   физичке   ак�ивнос�и   за   �ецу   у   рас�у   и   развоју?  

Аутори  сматрају,  да  се  значај  физичке  активности  не  односи  само  на            
наше  здравље.  Физичка  активност  је  важна  за  правилно  и  равномерно           
развијање  моторичких  спосо�ности,  психо-социјалне  и  емоционалне       
зрелости.  З�ог  свега  горе  наведеног,  физички  активна  деца  ретко  имају           
про�лема  из  домена  физичког  и  менталног  здравља  а  и  ретко  пате  од             
депресије.  

У  периоду  одрастања  када  �е�а  почне  да  пузи,  оно  што  је  наш             
задатак  као  родитеља  је  да  о�ез�едимо  сигурно  и  �ез�едно  окружење  у            
којем  ће  се  �е�а  играти.  Из�егавати  дуготрајна  седења  у  носиљкама  и  у             
колицима,   кадгод   је   то   могуће.  

Када  дете  прохода,  нагло  се  повећава  његова  активност,  кроз  игру           
остварује   своју   физичку   активност,   а   упознаје   �оље   околину   у   којој   живи.   

У  предшколском  периоду  одрастања  корисно  је  увести  и  неке          
структуиране,  организоване  о�лике  физичких  активности  (као  нпр.        
школице   спорта,   часови   пливања,   и   др.)   

Деца  су  активнија  напољу  него  у  затвореном  простору.  Из  тог           
разлога,  родитељи  �и  тре�али  чешће  да  их  изводе  у  парк  или  на             
игралиште.   

Аутори  сматрају  да  �и  деца  тре�ала  да  �уду  најмање  три  сата            
дневно  физички  активна.  То  су  углавном  активности  кроз  игру  умереног           
интензитета,   и   у   неколико   временских   интервала   у   току   дана.  

Оно  што  је  изузетно  препоручљиво  је  да  родитељи  свакодневно          
подстичу  физичку  активност  деце,  како  својим  примером  тако  и  одређеном           
дозом   свесности   о   важности   да   њихова   деца   �уду   активна.   
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СПЕЦИФИЧНОСТИ   ФИЗИЧКЕ   АКТИВНОСТИ   ДЕЦЕ  
ПРЕДШКОЛСКОГ   УЗРАСТА  

Предшколски  узраст  о�ухвата  децу  до  7  година.  Научно  је  доказано           
да  је  то  период  најинтензивнијег  развоја  и  да  се  тада  постављају  темељи             
�удуће  личности.  Развој  детета  у  том  периоду  је  сложен  физички  процес  и             
одвија  се  у  правилном  низу,  али  свако  одрастање  је  осо�ено  јер  зависи  од              
више  фактора  који  могу  позитивно  или  негативно  да  утичу  на  раст,  развој  и              
здравље  детета,  а  то  су:  породица,  предшколска  установа  и  друштвена           
средина.   

Од  рођења  детета  породица  је  примарни  и  најважнији  фактор          
правилног  раста  и  развоја  детета.  Родитељи  су  дужни  да  за  дете  о�ез�еде             
оптималне  услове  за  развој:  простор,  мир,  љу�ав,  пажњу,  квалитетну          
исхрану,  хигијенске  услове  и  свакодневно  �ављење  дететом  како  �и          
задовољили  све  његове  потре�е.  Дете  у  породици  овладава  основним          
покретима  и  усваја  одређене  навике  кроз  игру  са  родитељима,  подстакнуто           
разним  играчкама  и  опонашањем  одраслих.  Из  тог  разлога,  родитељи          
тре�а  да  �уду  до�ар  узор  детету,  да  прате  и  подстичу  његов  развој  и              
омогуће  му  што  више  физичких  активности  у  природи  (парку,  на           
игралиштима,  у  шетњама,  излетима)  како  �и  му  омогућили  сло�оду          
кретања   и   разноврсне   физичке   активности.  

Дете  узраста  од  три  године  већ  осећа  да  породица  и  уже  окружење             
нису  у  могућности  да  задовоље  све  његове  потре�е,  те  испољава  жељу  и             
тежњу  за  ширим  социјалним  контактима,  пре  свега  са  вршњацима  како  у            
игри  тако  и  у  физичким  активностима  (трчању,  скакању,  пењању,  игре           
лоптом  и  друго).  Поласком  у  вртић  дете  до�ија  нове  садржаје  активности            
које  га  уводе  у  нов  начин  и  режим  живота.  Васпитно-о�разовни  рад  у             
предшколским  установама  регулисан  је  основама  програма  којима  се         
употпуњују,   проширују   и   о�огаћују   искуства   које   дете   доноси   из   породице.   

Основе  програма  васпитно-о�разовног  рада  у  предшколским       
установама  су  уведене  1996.  године  а  касније  правилником  и  регулисане           
( Правилник  о  о�ш�им  основама  �ре�школско�  �ро�рама. 2006),  са  два          
модела   при   реализацији:  

1. Модел  “А”  је  отворен  систем  предшколског  васпитања  и         
васпитања  и  садржи:  полазиште,  циљеве,  начела,  планирање  и  евалуацију.          
Васпитач   је   практичар,   креатор   и   истраживач   сопствене   праксе.  
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2. Модел  “Б”  ослања  се  на  позитивна  искуства  из  праксе  а           
садржи:  начела,  циљеве,  систематичност  у  организацији  живота  и  сарадњи          
са   породицом.  

Нове  основе  програма  васпитно  -  о�разовног  рада  су  донете  2019.           
године  под  називом  ,,Године  узлета”,  које  се  примењују  -  уводе  у  четири             
етапе   до   2022.   године.   

Овај  програм  представља  су�лимацију  модела  “А”  и  “Б”  и          
позитивних  искустава  из  праксе.  Оно  што  је  заједничко  у  овим  програмима            
је  да  је  дете  у  центру  интересовања,  те  да  му  тре�а  посветити  и              
максималну  пажњу,  свакодневно  га  подстицати  и  мотивисати  на         
активности  које  су  у  складу  са  његовим  интересовањима  и  могућностима.           
Да  је  здравље,  раст  и  физички  развој  на  првом  месту,  да  је  игра  основни               
метод  рада  свих  развојних  сегмената,  да  се  кроз  игру  активирају  сви            
физички  и  психички  потенцијали,  граде  квалитетни  социјални  односи,         
поштују   правила   игре   и   правила   понашања.   

Важно  је  да  игра  �уде  спонтана  и  сло�одна  јер  је  она  посе�ан  о�лик              
учења.  Поред  игре,  физичке  активности  �иле  спонтане  или  организоване,          
значајно  утичу  на  развој  моторике,  спосо�ност  кретања  у  простору,  снагу,           
издржљивост,  �рзину,  окретност,  спретност,  самопоуздање,  упорност,       
сарадњу   и   узајамно   помагање.   

Друштвена  средина  тре�а  да  о�ез�еди  основне  услове  за  нормалан          
живот  породице  (стан,  посао,  просторе  за  одмор  и  рекреацију  (паркове,           
игралишта,  излетишта  и  �азене),  и  да  омогући  сваком  детету  �оравак  у            
вртићу  који  тре�а  да  подстиче  дете  и  да  пружа  оптималне  услове  за  његов              
нормалан   живот.  

Да  ли  је  заис�а  нео�хо�но  �ромовиса�и  физичку  ак�ивнос�         
�ре�школаца,   �о�о�ово   у   узрас�у   о�   3-7   �о�ина?  

Деци  није  потре�но  додатно  охра�ривање  како  �и  се  активирали  и           
ангажовали.  Иако  су  проценти  гојазности  нижи  међу  децом  од  3  до  7             
годинa  у  односу  на  основношколску  децу,  према  Центру  за  контролу  и            
превенцију  �олести (CDC  USA) ,  родитељи  и  старатељи  ипак  морају  да  се            1

по�рину   да   и   деца   свакодневно   до�ију   ,,доста"   времена   за   активну   игру.  

  

1    www.cdc.gov/obesity/data/index.html   

19  

http://www.cdc.gov/obesity/data/index.html


 

А   колико   је   �о   ,,�ос�а"?   

Друштво  здравствених  и  васпитача  физичког  васпитања       
(�рофесионално   �руш�во   за   нас�авнике)    препоручује:  2

 Структурирану,  организовану  игру:  Најмање  60  минута  дневно,        
укупно.   

Сло�одну  игру:  Барем  60  минута  дневно  (и  до  неколико  сати)  у  �ило             
којој  неструктурираној  физичкој  активности,  попут  истраживања  на        
игралишту   или   играња   код   куће.  

Ограничено  време  за  седење:  Не  више  од  60  минута  у  истом            
положају   седећи   (читајући   књиге,   телевизија...)   осим   ако   не   спавају.  

Зашто   игра   у   једном   делу   мора   �ити   организована?   

Дете  ће  уз  надзор  родитеља,  васпитача  или  других  старатеља  �ити  у            
ситуацији  да  научи  одређена  правила,  технике,  начине  да  нешто  савлада.           
Свака  његова  грешка  ће  �ити  исправљена  и  �иће  му  о�јашњено  како  да             
савлада   одређени   моторички   задатак.   

И  поред  свега  тога, ро�и�ељи  су  нај�ољи  узор  �еци .  Да  �исте            
појачали  физичку  активност  и  моторички  развој  детета,  проведите  време          
активно  играјући  се  са  њим.  Пружите  детету  позитивне,  конструктивне          
повратне  информације  („Удари  лопту  мало  јаче  следећи  пут“  или  „Свиђа           
ми  се  твоја  техника  провлачења“).  Деца  предшколског  узраста  нису          
спремна  за  тимски  спорт  и  не  �и  тре�ало  да  троше  време  чекајући  на  свој               
ред  у  некој  игри.  Уместо  једне  лопте  на  десеторо  деце,  на  пример,  свако              
дете   тре�а   да   има   своју   лопту.  

Деца  у  овом  периоду  улазе  полако  у  сензитивне  периоде  развоја           
физичких  ( мо�оричких )  спосо�ности.  Предшколски  период  у  животу  сваког         
детета  је  период  �рзог  и  �урног  раста  и  развоја  целокупног  организма,            
локомоторног  апарата,  централног  нервног  система,  кардиоваскуларног  и        
дисајног   система.   

  

2     www.shapeamerica.org/explorePA.aspx   
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ЗДРАВСТВЕНА   ПРОБЛЕМАТИКА   ШКОЛСКЕ   ДЕЦЕ  
 

Да  �и  се  одређени  поремећаји  здравља  открили  код  деце          
основношколског  узраста  и  �лаговремено  предузеле  мере  за  њихово         
отклањање,   неопходни   су   редовни   и   превентивни   лекарски   прегледи.   

У  склопу  здравствене  заштите  у  Ср�ији,  један  од  најважнијих          
сегмената   је   здравствена   заштита   омладине   и   школске   деце.   

Анализирајући  податке  из  истраживања  ( Гра�ски  заво�  за  јавно         
з�равље  Бео�ра�.  (2015). Анализа  з�равс�вено�  с�ања  с�ановника        
Бео�ра�а  о�  2010-2014.  �о�ине.  Минис�арс�во  з�равља  Ре�у�лике  Ср�ије),         
смањен  је  �рој  деце  о�ухваћене  систематским  прегледима  за  око  10%           
2013.  и  2014.  године  у  односу  на  претходне  две.  Најчешћа  утврђена            
патолошка  стања  су:  деформације  стопала,  лоше  телесно  држање,         
деформације   кичменог   сту�а,   деформације   грудног   коша   и   зу�ни   каријес.  

 
Графикон   1.    Деформи�е�и   школске   �еце   у   Бео�ра�у   2010-14  

У �рафикону  1  може  се  видети  да  скоро  свако  треће  дете  у  основној              
и  средњој  школи  има  неку  врсту  деформитета  стопала.  Након  овог           
најчешћег  утврђеног  деформитета  је  лоше  држање,  односно  деформитети         
кичменог  сту�а  (кифоза,  сколиоза,  лордоза)  у  укупном  проценту  око  16%,           
дентални   про�леми   8%   и   на   крају   деформитети   грудног   коша   са   2,93%.  
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Према  истраживању ,,Понашање  у  вези  са  з�рављем  �еце  школско�          
узрас�аʼʼ  (Инс�и�у�  за  јавно  з�равље  Др  Милан  Јовановић  Ба�у�,          
2017), до�ијени  резултати  указују  да  више  од  једне  трећине  ученика  има            
одређене   деформитете,   што   је   за�рињавајуће   висок   проценат.  

Све  је  већа  незаинтересованост  ученика  за  часове  физичког         
васпитања,  коју  у  одређеном  проценту  подржавају  и  родитељи.  Недовољан          
�рој  часова  и  укидање  ка�инета  за  корективну  гимнастику,  који  је  постојао            
у  свакој  школи  до  средине  деведесетих  година  прошлог  века,  је  довело  до             
тога  да  се  деформитети  код  школске  деце  сваке  године  у  све  већем             
проценту   констатују.  
 

Аутори  констатују  да  у  основној  школи,  ученице  више  него  ученици           
из�егавају  часове  физичког  васпитања,  што  није  до�ро  за  њихов  правилан           
раст   и   развој.   

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ   ФИЗИЧКЕ   АКТИВНОСТИ   ДЕЦЕ  
ОСНОВНОШКОЛСКОГ   УЗРАСТА  

Поласком  у  основну  школу,  а  то  је  о�ично  узраст  од  7  година,  деца              
до�ијају  додатне,  свакодневне  о�авезе,  а  самим  тим  и  њихово  сло�одно           
време  за  игру  се  мења,  постаје  краће.  У  нижим  разредима  основне  школе             
деца  у  првом  и  другом  разреду  имају  два  пута,  а  у  трећем  и  четвртом               
разреду  основне  школе  три  пута  недељно  час  физичког  васпитања,  као           
наставну  активност.  У  овом  узрасту  многа  деца  почињу  и  са  интензивнијим            
ваннаставним,  организованим  физичким  активностима:  у  спортским       
клу�овима,   школским   секцијама   или   школицама   спорта.   
 

Аутори  сматрају  да,  оно  што  је  у  овом  периоду  веома  важно,  је             
прилагодити  програме  узрасту  деце,  не  оптеретити  их  превише,  поштовати          
све  принципе  спортског  тренинга,  посветити  се  сваком  малом  спортисти          
индивидуално,  педагошки  прићи  сваком  детету.  Свакако  тре�а        
инсистирати  на  основним  кретњама,  скакању,  трчању,  провлачењу,        
прескакању,  а  и  на  �азичним  спортовима  као  што  су �ливање,  �имнас�ика            
и  а�ле�ика.  Сам  назив  ,,�азични  спортови"  нам  говори  да  се  на            
тренинзима  ових  спортова  подједнако  о�раћа  пажња  на  све  моторичке          
спосо�ности   детета.  
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Од  родитеља,  преко  учитеља  па  до  тренера,  сви  имају  одговорност           
да  прате  морфолошко-моторички  развој  детета,  указивајући  на  све         
евентуалне  уочене  неправилности,  могуће  деформитете  кичме,  стопала,        
гојазност  или  све  друго  што  се  уочи  да  представља  детету  про�лем  у             
правилном   развоју.  
 

Деца  са  6-7  година  улазе  у  сензитивне  периоде  развоја  одређених           
моторичких   спосо�ности,   о   чему   ћемо   мало   касније.  
 

У  вишим  разредима  основне  школе,  а  то  је  од  5-8  разреда,  деца  и              
даље  имају  три  часа  физичког  васпитања  у  школи  а  ваннаставне  активности            
су  интензивиране,  како  �ројем  тренинга  тако  и  интензитетом  тренинга  на           
које   деца   иду.  

  
Деца  у  овом  узрасту  улазе  у  пу�ертет,  период  у�рзаног  раста  и            

развоја,  ученице  раније  од  ученика,  који  са  со�ом  носи  одређене           
физиолошке  и  хормоналне  промене  код  о�а  пола,  а  које  све  тре�а  узети  у              
о�зир  приликом  комуникације  са  децом,  �ез  о�зира  да  ли  смо  родитељ,            
тренер   или   наставник   у   школи.  
 

Изузетно  је  важно,  аутори  сматрају,  да  свако  дете  пре  �ављења           
�ило  којим  спортом,  о�ави  лекарски  преглед,  где  �и  специјалиста  спортске           
медицине  могао  да  уочи  евентуално  неке  препреке  за  �ављење  спортом           
код  одређеног  детета,  и  да  то  предочи  родитељима  и  тренерима,  а  самим             
тим   и   спречи   веће   здравствене   компликације.   

 

БАЗИЧНИ   СПОРТОВИ  
Данас  се  сусрећемо  са  много  већим  из�ором  спортова  које  наша           

деца  могу  да  тренирају  него  што  је  то  �ило  раније.  Међутим,  са  друге              
стране,  доста  спортова  је  прилично  недоступно  многим  родитељима  из          
простог  разлога  што  изискују  одређена  материјална  средства  на  месечном          
нивоу   које   тре�а   издвојити   да   �и   њихова   деца   редовно   тренирала.  

Оно  што  је  за  децу  нижег  основношколског  узраста  свакако          
препоручљиво  да  тренирају  су  тзв. �азични  с�ор�ови ,  првенствено         
а�ле�ика, па  �имнас�ика  и  �ливање.  Ови  спортови  имају  вишенаменске          
програме,  развијају  релативно  подједнако  све  моторичке  спосо�ности,  и         
деца  још  увек  кроз  игру  и  разоноду  решавају  све  моторичке  препреке  и             
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задатке.  Школице  спорта  су  препоручљиве,  где  раде  квалитетни  тренери  и           
где  је  такође  нагласак  на  развоју  �азичних  моторичких  спосо�ности  кроз           
игру.   

Атлетика  је  темељ  свих  осталих  спортова,  тзв. краљица  с�ор�ова .          
Она  је  један  од  најстаријих  о�лика  спортског  такмичења,  а  од  1896.  године             
је   укључена   у   редован   програм   Олимпијских   игара.  

Колико  је  атлетика  �итна,  говори  и  чињеница  да  су  у  многим            
спортовима  на  тренинзима  у  клу�овима  на  врхунском  нивоу,  атлетски          
тренинзи   о�авезан   део   сваког   тренажног   микро   и   макро   циклуса.   

 

СЕНЗИТИВНИ   ПЕРИОДИ   У   РАЗВОЈУ   МОТОРИЧКИХ  
СПОСОБНОСТИ  

За  успех  у  свакој  спортској  грани  су  одређене  моторичке          
спосо�ности  �итније  од  других.  Правилним  програмирањем  тренажног        
процеса,  тренери  доводе  моторичке  спосо�ности  својих  спортиста  до         
максимума,  уважавајући  притом  одређене  погодне  периоде,  ,,који  су         
карактеристични  по  највећем  степену  реакције  организма  на  утицаје         
којима  се  подстиче  развој  физичких  спосо�ности“.  (Кукољ,  М.  1996).  Те           
периоде  називамо сензи�ивним  �ерио�има .  Исто  тако  постоје  периоди  у          
којима  најкасније  можемо  тренингом  значајније  утицати  на  по�ољшање         
моторичких   спосo�ности   спортисте,   и   те   периоде   зовемо    кри�ичним .  

 
Кроз  дугогодишња  истраживања,  тестирања  спортиста,  писања       

радова  на  ову  тему,  а  уважавајући  и  сва  ранија  истраживања,  стручни  тим             
Завода  је  дефинисао  који  су  то сензи�ивни  и  кри�ични  �ерио�и  за  развој             
сваке  �азичне  моторичке  спосо�ности.  Уочљиве  су  и  разлике  по  полу           
( �а�ела   1 ).  

 
Сензи�ивни  и  кри�ични  �ерио�и  нису  са  сигурношћу  утврђени.         

Оно  што  је  веома  �итно  је  да  искористимо  период  од  6-12  године  код  деце,               
да  кроз  надражаје  физичког  веж�ања  подстакнемо  природни  развој  и          
искористимо   тзв   ,,златно   до�а"   за   развој   моторике.   
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Та�ела   1 .   Сензи�ивни   и   кри�ични   �ерио�и   развоја   физичких   с�осо�нос�и  
Моторичка  
спосо�ност  Сензитивни   периоди   развоја  Критични   периоди  

Снага  12-15   година   ученици  
10-12   година   ученице  16-17   година   за   о�а   пола  

Брзина  7-10   година   ученици  
7-11   година   ученице  

14-15   година   ученици  
13-14   година   ученице  

Гипкост  8-10   година   ученици  
10-15   година   ученице  

13-16   година   ученици  
после   18.   године    ученице  

Координација  6-12   година   за   о�а   пола   
Равнотежа  4-8   година   за   о�а   пола   
Прецизност  након   10.   године    за   о�а   пола   
Издржљивост  након   10.   године    за   о�а   пола   

 
 
Сензи�ивни  �ерио�и  се  у  потпуности  поклапају  са        

основношколским  узрастом.  З�ог  свега  тога,  веома  је  �итан  квалитетан  рад           
са  децом  на  часовима  физичког  васпитања  у  основној  школи  а  и  у             
ваннаставним  активностима,  у  клу�овима  и  школицама  спорта,  како  �и  се           
свако  дете  моторички  оспосо�ило  и  касније  лакше  уклопило  и  решавало           
задатке   које   сваки   спорт   појединачно   поставља   пред   њих.  

 
 

РАНА   УСМЕРЕНОСТ   ДЕЦЕ   НА   ОДРЕЂЕНИ   СПОРТ  
 

Може  се  рећи  да  је  свако  тренирање  и  физичка  активност,  али  по             
својим  циљевима  свака  физичка  активност  није  и  тренирање.  Тренинг  је           
усмерен  ка  развоју  оних  спосо�ности  и  осо�ина  од  којих  зависи  спортски            
резултат   у   одређеном   спорту   ( с�ецијализација ),   аутори   сматрају.  

Ш�а  се  �ешава  ка�а  се  �е�е  рано  усмери  на  је�ну  с�ор�ску            
�рану?  

Када  говоримо  о  раној  специјализацији,  мислимо  на  узраст  испод          
10  година,  а  сведоци  смо  да  се  деца  данас  већ  од  4.-5.  године  усмеравају               
на   одређени   спорт.   

Шта   млади   спортиста   до�ија,   а   шта   гу�и   раном   специјализацијом?  

Аутори  сматрају  да,  оно  што  свако  дете  које  се  рано  усмери  на             
одређену   спортску   грану   или   дисциплину   до�ија   и   гу�и,   је   следеће:  
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1. Интензивно  повећање  нивоа  одређених  моторичких  спосо�ности       
важних   за   спорт   којим   се   �ави;  

2. Аутоматизација  покрета  и  кретњи  специфичних  за  спорт  који         
тренира;  

3. Брза   адаптација   и   исцрпљивање   потенцијала;  
4. Одличне   резултате   и   доминација   у   млађим   категоријама;  
5. Постизање   нај�ољих   резултата   до   15.-16.   године;  
6. Гу�итак  интересовања  за  одређени  спорт  и  напуштање  тренинга  око          

18.   године;  
7. Повреде   изазване    форсираном   адаптацијом   на   одређени   спорт;  
8. Запостављене  одређене  моторичке  спосо�ности  не  тако  �итне  за         

спорт  којим  се  �ави,  а  које  на  високом  нивоу  тренинга  и  такмичења             
доводе   до   повреда.  

Шта  до�ија  а  шта  гу�и  дете  које  до  10.  године  прође  кроз  школице              
спорта   или   тренира   неке   од   �азичних   спортова   (на   првом   месту   атлетика):  

 
1. Спорији   и   равномернији   развој   свих   моторичких   спосо�ности;  
2. Нај�оље  спосо�ности  и  резултати  се  достижу  после  18.  године,  када           

је   спортиста   достигао   психофизичку   зрелост;  
3. Остварују   се   услови   за   дуг   спортски   стаж;  
4. Мало   повреда-отпорност   на   повреде;  
5. Доминација   у   моторичком   простору.  

Аутори  сматрају,  а  од  велике  је  важности,  када  говоримо  о           
моторичком  развоју  деце,  који  је  уско  повезан  са  свеопштим          
физиолошким,  интелектуалним  и  психолошким  развојем,  да  се  деца         
основношколског  узраста,  поготово  у  нижим  разредима,  �аве  спортским         
активностима  кроз  игру,  пре  свега  да  квалитетним  физичким  ангажовањем          
стварају  до�ру  моторичку  �азу,  која  ће  им,  након  десете  или  дванаесте            
године  када  се  �уду  усмерили  на  одређену  спортску  грану,  много  значити  и             
самим  тим  �ити  у  предности  у  односу  на  вршњаке.  Рана  усмереност  на             
одређени  спорт,  на  почетку,  а  то  је  првих  неколико  година  тренинга,            
доноси  том  детету  доминацију  з�ог  научених  одређених  специфичних         
кретњи  ( сервис,  шу�,  фин�а,  �ри�лин�,  начин  у�арања  ло��е,  �ацања,          
с�авови… ),  али  већ  касније  приметан  је  заостатак  у  неколико  ствари,  пре            
свега,  решавању  комплекснијих  моторичких  ситуација,  мотивације,       
резултата,  а  и  појава  одређених  (понављаних)  спортских  повреда,  јер  тело           
није  адекватно  припремљено  за  нове  и  више  нивое  моторичких  задатака           
које  тре�а  савладати  у  одређеном  спорту,  како  �и  се  дошло  до  резултата.             
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ЕТИЧКИ   ОСВРТ   НА   ИСТРАЖИВАЊЕ  

Термин е�ика  је  изведен  из  грчких  речи ἠθικός  ( ethikos )  и ἦθος            
( ethos )  са  значењем  навика,  о�ичај ,  и  представља  филозофију  морала  -           
науку  о  моралу.  Њоме  се  �авио  и  темеље  поставио  Платон  (427-347�  �не.) у              
својој   ,,Теорији   вредностиꞌꞌ,   а   наставио    Арис�о�ел   (384-322�.   �не) .  

 
У  васпитно-о�разовним  програмима  свих  нивоа,  од  предшколског        

до  високог  школства,  у  складу  са  узрастом,  јасно  су  постављени  етички            
принципи  које  васпитно  осо�ље  мора  да  поштује.  Поштујући  наведене          
принципе,  васпитачи,  тренери,  наставници,  учитељи  и  професори  су  дужни          
да  о�ез�еде  оптималне  услове  за  нормалан  раст  и  развој  сваког           
појединачног  детета  и  целе  васпитне  групе,  поштујући  при  томе  потре�е,           
узрасне  могућности  и  потенцијале  деце.  Својим  ангажовањем  и         
осмишљеним  активностима  васпитно  осо�ље  и  тренери  тре�а  подједнако         
да  утичу  на  развој  како  физичких  тако  и  морално-вољних  и  карактерних            
осо�ина   код   деце,   аутори   сматрају.  

 
Поред  родитеља,  васпитно  осо�ље  и  тренери  тре�а  да  �уду          

позитиван  узор  деци  -  искрен,  правичан,  до�ронамеран,  о�јективан,         
посвећен,  реалан,  емотиван,  али  доследан,  опуштен,  активан,        
предусретљив,  сарадљив  и  да  подстицајно  делује  на  свако  дете          
подједнако.  

 
Тре�а  код  деце  подстицати  уважавање  туђег  мишљења,  узајамно         

помагање  и  сарадњу,  усклађивање  својих  идеја  и  жеља  са  целом  групом,            
поштовање  према  одраслима  и  старијима,  �ити  искрен,  извинити  се  и           
захвалити  се  када  тре�а,  опростити  и  признати  кривицу  када  си  крив.  Не             
понижавати   никога   нити   га   од�ацивати   уз   предрасуде.  

 
Усвајањем  оваквих  навика  понашања  дете  до�ија  на  самопоуздању,         

осећа   се   сигурније,   сло�одније   у   истицању   својих   квалитета   и   потенцијала.   
 

Схватајући  етичке  принципе  као  веома  �итну  компоненту  у  раду  са           
школском  децом,  стручни  тим  Завода  који  је  реализовао  пројекат  „ С�ање           
физичких  с�осо�нос�и  и  физичке  развијенос�и  �еце  основношколско�        
узрас�а  у  АПВ ",  је  водио  рачуна  да  се  у  свим  сегментима  пројекта  стави              
нагласак  на  етици,  једнакости,  правичности,  како  се  нико  од  учесника  у            
пројекту   не   �и   осетио   понижено,   запостављено,   неуважено.  
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Стога  су  након  ода�ира  школа  у  којима  �и  се  вршила  тестирања,            
школе,  градски  спортски  савези  и  градске  управе,  �иле  контактиране  и           
информисане  детаљно  о  каквом  је  тестирању  реч,  ко  су  мериоци  и  остали             
сарадници   на   пројекту,   шта   ће   се   тестирати   и   којом   методологијом.   

Након  потврде  од  стране  школе,  о�ављени  су  разговори  са          
директорима  школа  и  наставницима  физичког  васпитања.  Ода�рани  су         
разреди  у  којима  ће  се  вршити  тестирања  поштујући  распоред  часова  у            
школи.  Деци  су  подељене  сагласности  за  тестирање  које  су  родитељи           
тре�али  да  потпишу  и  врате  наставницима.  Поштујући  свачије  мишљење,          
деца   чији   родитељи   нису   потписали   сагласност   нису   тестирана.   

Са  свим  мериоцима,  иначе  дипломираним  професорима  физичког        
васпитања  је  о�ављен  разговор  пре  почетка  пројекта,  и  тако  их  упознајући            
још   једном   са   свим   етичким   принципима   којих   се   тре�ају   придржавати.  

Сваком  детету  је  приступано  на  исти  начин,  �ез  о�зира  да  ли  је  из              
градске  или  сеоске  школе,  има  ли  уредну  опрему  за  час  физичког            
васпитања   или   не,   којег   је   узраста,   пола   или   националне   припадности.   

Аутори  сматрају,  важно  је  истаћи,  да  није  �ило  ни  једног  приговора,            
жал�е,  притуж�е  у  току  целог  пројекта  који  је  трајао  скоро  две  године.             
Школска  деца  су  �ила  изузетно  мотивисана  и  заинтересована  за          
тестирање,  колеге  наставници  и  учитељице  предусретљиви  и        
кооперативни,  директори  школа  коректни  и  активни,  а  стручни  тим  завода           
изузетно   задовољан   постигнутим.  
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АНТРОПОЛОШКИ   СТАТУС  
Антропологија  је  наука  о  човеку.  Представља  кованицу  две  речи:          

ан�ро�ос  што  значи  човек  и ло�ос  што  значи  наука.  Антрополошки  статус            
сваког   човека   чине:  

● карактеристике   (осо�ине)  
○ здравствене  
○ конативне  
○ морфолошке  
○ социјалне  

● спосо�ности  
○ когнитивне  
○ моторичке   (физичке)   
○ функционалне  

 
За  потре�е  овог  истраживања,  тестиране  су,  мерене  и  статистички          

о�рађене  морфолошке  карактеристике  и  физичке  ( мо�оричке )       
спосо�ности  ученика  основних  школа,  док  остале  димензије        
антрополошког   статуса   нису   мерене.  

МОРФОЛОШКЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
Када  се  говори  о  морфолошким  карактеристикама,  оне  се  односе  на           

процесе   раста   и   развоја,   и   функционалног   сазревања   ткива.   
 
Према (Фра�рић,  (2012),  с�р.  16-17),  оне  представљају  систем         

антропометријских  латентних  димензија  које  су  до�ијене  кондензовањем        
(сажимањем)   више   измерених   антропометријских   мера.  
 

Латентне   димензије   су:  
1.  лонгитудинална  димензионалност  скелета  -  одговорна  за  раст         

костију  у  дужину  (антропометријске  мере  које  улазе  у  њен  састав  су:            
телесна  висина,  дужина  руку  -  подлактице  и  надлактице,  дужина  ногу  -            
надколенице  и  потколенице,  дужина  стопала,  дужина  шаке,  седећа  висина          
итд.).   

 
2.  трансверзална  димензионалност  скелета  -  одговорна  за  раст         

костију  у  ширину,  (антропометријске  мере  односно  њену  структуру  чине:          
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трансверзални  дијаметар  грудног  коша,  �иакромијални  распон,       
�икристални  распон,  �итрохантеријални  распон,  ширина  шаке,  ширина        
колена,   ширина   стопала   и   тд.).   

 
3.  маса  и  волумен  тела  -  одговоран  за  укупну  масу  и  о�име  тела,              

(његову  структуру  најчешће  чини  следећа  група  мера:  телесна  маса,  о�ими           
грудног  коша,  тр�уха,  натколенице,  потколенице,  подлактице,  надлактице        
и   тд.).   

4.  поткожно  масно  ткиво  -  одговорно  је  за  укупну  количину  масти  у             
организму.  Реметећи  фактор  је  за  већину  моторичких  радњи  (његову          
структуру  најчешће  чине  на�ори  на  тр�уху,  леђима,  надлактици,         
подлактици,   натколеници,   потколеници,   и   др.).  

 

ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ  И  ЊИХОВА  ГЕНЕТСКА      
ПРЕДИСПОЗИЦИЈА  

Наслеђе  -  генетика  је  веома  важан  фактор  у  развој  физичких           
спосо�ности  сваког  појединца.  Када  говоримо  о  физичким  спосо�ностима         
сваког  појединца,  мислимо  на  његове  моторичке  спосо�ности.  Према         
многим  истраживањима  у  последњих  50-ак  година  ( Зациорски;  Ме�икош,         
Гре�ељ,  Момировић;  Гајевић;  Missitzi… ) ,  установљено  је  да  су  неке          
спосо�ности   мање,   а   неке   више   генетски   условљене.   

   А   ш�а   су   �о   физичке   (мо�оричке)   с�осо�нос�и?  

Како  аутори  сматрају,  моторичке  спосо�ности  можемо  посматрати        
као  функционалне  структуре  које  наш  организам  активира  да  �и  се  о�авио            
неки   моторни   задатак.   

Оне  су  скуп  урођених  и  стечених  спосо�ности  организма  које  су           
неопходне  за  успешно  вршење  моторних  активности.  Настају  деловањем         
наслеђа,  природне  или  друштвене  средине  и  активностима  самог  детета.          
( Француски,   З.   2017).  

Од  много�ројних  истраживања  у  другој  половини  ХХ  и  првих          
двадесет  година  XXI  века,  свакако  �исмо  издвојили  истраживања  једног  од           
највећих  ауторитета  из  о�ласти  спортске  науке  и  теорије  спорта,  који           
предлаже  теоријски  модел  моторичких  спосо�ности  и  издваја  седам  (7)          
физичких  својстава  човека:  �рзину,  снагу,  издржљивост,  координацију,        
равнотежу  и  покретљивост.  Усвојена  је  следећа  структура  моторичких         
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спосо�ности:  снага,  �рзина,  координација,  издржљивост,  гипкост,       
прецизност   и   равнотежа.    (Зациорски,   В.   1975).  

Моторичке  спосо�ности  су  индивидуалне,  резултат  су  укупног,        
умног  и  телесног  ангажовања  човека,  а  зависе  од  урођених  осо�ина  и            
стечених   спосо�ности.    (Кукољ,   М.   2006).  

У  неким  светским  истраживањима  већ  у  70-им  годинама  прошлог          
века,  а  код  нас  нешто  касније  ( Фра�рић  2006 ),  наводе а�илнос� као  осму             
моторичку  спосо�ност . Можемо  рећи  да а�илнос�  представља  спосо�ност         
�рзе  промене  правца  кретања  и  везана  је  уско  за  �рзину  трчања  и             
координацију.   

Графикон   2.    Гене�ска   условљенос�   физичких   (мо�оричких)   с�осо�нос�и   у   %  
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Под  стечене  спосо�ности  се  свакако  подразумевају  резултати        
утицаја  тренинга,  физичког  веж�ања,  рекреације  и  игре  на  моторику  деце           
и  млађе  популације.  Свако  дете  које  је  рођењем  до�ило  високу  моторичку            
предиспозицију   -   у   великој   је   предности   у   односу   на   децу   која   их   немају.  

Које  су  то  моторичке  спосо�ности  и  у  којој  мери  генетски           
условљене?  

У  �рафикону  2 уочљиво  је  да  проценат  генетске  условљености          
физичких  спосо�ности  варира  од  50-95%.  Самим  тим,  јасно  је  да  тренингом            
највише  можемо  утицати  на  по�ољшање  гипкости,  статичке  и  репетативне          
снаге  и  у  до�рој  мери  на  издржљивост,  док  је  �рзина  90-95%  урођена             
моторичка  спосо�ност.  На  ову  предиспозицију  можемо  релативно  мало         
утицати,  пре  свега  у  делу  технике  трчања  или  извођења  одређених           
кретања   која   изискују   до�ру   �рзину.  

Код  спосо�ности  као  што  су  равнотежа,  координација,  прецизност,         
агилност  и  експлозивна  снага,  програмираним  тренингом  и  физичким         
веж�ањем,  поготово  у  сензитивним  периодима,  можемо  утицати  на         
њихово   по�ољшање   до   неких   20%.  

З�ог  свега  овога  је  веома  �итно  да  свако  дете,  спортиста,  пре  него             
што  се  одлучи  који  спорт  жели  да  тренира,  а  то  је  идеално  негде  око  11.-12.                
године,  доведе  све  своје  моторичке  спосо�ности  на  завидан,         
изнадпросечан  ниво,  што  �и  му  олакшало  у  даљем  �ављењу  �ило  којим            
спортом.   
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ДОСАДАШЊА   ИСТРАЖИВАЊА   ФИЗИЧКИХ  
СПОСОБНОСТИ   И   МОРФОЛОШКИХ  
КАРАКТЕРИСТИКА    ДЕЦЕ   

Интерес  за  стање  моторичких  спосо�ности  деце  и  омладине  је          
одувек  постојао,  на  нашим  просторима  нарочито  након  Другог  светског          
рата.  Завод  је,  од  свог  оснивања  1953.  године,  пратио  стање  физичке            
развијености  и  физичких  спосо�ности  и  осталих  становника  Војводине,  не          
само   деце   и   омладине,   као   делатност   од   општег   друштвеног   интереса.   

Прво  веће  тестирање  о�ављено  је  већ  1954.  године.  Тестирање  је           
о�ухватило  само  ученике  средњих  школа.  Након  тестирања  је  о�авештен          
Спортски  институт  савеза  спортова  Југославије  да  је  извршен  преглед  8.549           
ученика  и  да  су  за  сваког  попуњени  одговарајући  картони  који  се  упућују  на              
даљу   о�раду.  

Након  формирања  савезне  комисије  за  утврђивање  физичког        
развитка  и  физичких  спосо�ности  школске  омладине  и  одраслих  грађана          
Југославије  1962.  године,  извршено  је  велико  мерење  на  територији  целе           
Југославије,   а   завод   је   учествовао   у   тестирању   на   територији   АП   Војводине.  

 Истраживање  под  називом  ,,Структура  и  развој  морфолошких  и          
моторичких  димензија  омладине”  је  о�ављено  1971.  године  и  представља          
значајан  допринос  развоју  науке  у  физичкој  култури.  Узорак  је  �ила  само            
школска  омладина,  узраста  11-17  година  у  репу�ликама  и  покрајинама          
(изузев  Црне  Горе).  Прво  мерење  је  о�ухватило  6408,  а  друго  3423            
испитаника. (Курелић,  Н.,  С�ојановић,  М.,  Ш�урм,  Ј.,  Ра�ојевић,  Ђ.,          
Вискић-Ш�алец,   Н.   (1975).  

Надлежне  институције  су  1979.  године  одредиле  да  се  прате  узрасне           
категорије  7,  11,  15,  17,  19,  24,  30,  40  и  50  година  живота,  о�а  пола.  Узорак  у                  
свакој  категорији  је  �ио  по  400  испитаника,  тако  да  је  укупан  узорак  за  целу               
Војводину  износио  7.200  испитаника.  Тестови  који  су  се  користили  у  овом            
истраживању  имали  су  за  циљ  да  утврде  тренутно  стање  моторичких           
спосо�ности  свих  испитаних  група  (експлозивна,  репетативна  и  статичка         
снага,  гипкост,  координација  и  �рзина),  као  и  процену  тренутне  физичке           
развијености  четири  осо�ине  (висина,  маса  тела,  волумен  и  поткожно          
масно   ткиво).   Мерење   је   извршено   у   десет   општина   на   територији   АПВ.  
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Користећи  поменуту  методологију,  извршена  су  до  сада  три         
тестирања:  

● 1980.   године    ( Павловић,   Ђ.   1981)  
● 1984.   године    ( Павловић,   Ђ.   1985)   
● 1988.   године    ( Ахметовић,   З.,   Павловић,   Ђ.,   Попмихајлов,   Д.   1990)    

Наредно  тестирање  завода  је  о�ављено  2010.  године.  Узорак         
испитаника  у  овом  истраживању  је  �ио  704  ученика  (384  ученика  и  320             
ученица)  од  1.  до  8.  разреда  Основне  школе  ,,Прва  војвођанска  �ригада”  из             
Новог  Сада  (Додер,  Д.  2010. Физичка  развијеност  и  физичке  спосо�ности           
деце  основношколског  узраста ).  У  овом  истраживању  је  коришћена         
стандардизована   ЕУРОФИТ   �атерија   тестова.    (Council   of   Europe.   1987).  

Покрајински  завод  за  спорт  и  медицину  спорта  је  2018.  године           
о�авио  тестирање  деце  основношколског  узраста  у  општинама  Кула  и          
Вр�ас.  Узорак  је  �ио  3133  ученика  (1535  ученика  и  1598  ученица).            
Ученицима  је  мерен  телесни  састав,  �рзина  трчања  и  агилност  (тест  чунасто            
трчање),  снага  преги�ача  прстију  шаке  (тест  стисак  шаке)  и  гипкост  задње            
ложе   (претклон   у   седу   тест).  

Још  неколико  сличних  истраживања  је  реализовано  у  којима  завод          
није   учествовао,   а   са   истим   или   сличним   циљевима.   

Пилот  студија  „Утврђивање  стања  физичких  спосо�ности  деце        
основношколског  узраста  на  територији  Општине  Чукарица“  је  �ио  део          
пројекта  „Праћење  стања  физичких  спосо�ности  деце  основношколског        
узраста  у  Репу�лици  Ср�ији“,  у  реализацији  Завода  за  спорт  и  медицину            
спорта  Репу�лике  Ср�ије  из  Београда,  2009.  године.  Укупан  узорак          
испитаника  је  износио  878  ученика  (456  ученика  и  422  учениице),           
основношколског  узраста.  (Гајевић,  А.  2009. Физичка  развијенос�  и         
физичке  с�осо�нос�и  �еце  основношколско�  узрас�а.  Бео�ра�:  Ре�у�лички        
заво�   за   с�ор� ).  

Завод  за  спорт  и  медицину  спорта  Репу�лике  Ср�ије  је  поновио           
слично  истраживање  2016.  године.  Узорак  испитаника  је  чинило  2167          
ученика  од  1.  до  4.  разреда  основне  школе,  од  тога  је  �ило  1100  ученица  и                
1067  ученика.  Ученици  су  �или  из  педесет  основних  школа  из  четрдесет            
градова  широм  Репу�лике  Ср�ије.  Примењивана  је  ,,Еурофит”  �атерија         
тестова. (Божић,  П.,  Берјан  Бачваревић,  Б.,  Ивановић,  Ј.,  Гајевић,  А.,  Ре�ић            
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Ћујић,  В.  2016.  ,, С�ор�  у  школе ”  Евалуација  �ро�рама.  Бео�ра�:  Зaвo�  зa            
с�oр�   и   мe�ицину   с�oр�a   Рe�у�ликe   Ср�иje).  

Интересантан  рад  на  тему  стања  физичких  спосо�ности  код         
северноевропске  омладине:  Летонија,  деце  и  адолесцената  6-17  година,         
( Melita  Sauka  и  сара�ници,  2011 )  је  издат  2011.  године.  Узорак  испитаника            
је  �ио  10.464,  циљ  истраживања  је  �ио  да  се  утврди  тренутно  стање             
физичких   спосо�ности   узорка   као   и   разлике   по   критеријуму   пола.  

Значајно  истраживање  је  извршено  у  Пољској ( Janusz  Dobosz  и          
сара�ници.  2015 ) ,  на  узорку  од  49.281  деце  и  адолесцената  од  7-19  година,             
коришћењем  14  различитих  тестова  установљено  је  тренутно  стање         
физичких   спосо�ности,   разлике   по   полу   и   годишту.   

Пу�ликација  на  тему  тестирање  стања  физичких  спосо�ности  у         
Грчкој  дечака  и  девојчица  6-18  година  је  издата  2015.  године  ( Tambalis  K  и              
сара�ници  2015 ),  где  је  коришћено  неколико  тестова  из Еурофи�  �атерије.           
Узорак  испитаника  је  �ио  424.328  деце,  тестирање  је  извршено  од  марта  до             
маја   2014.   године.  

 
Године  2018.  је  издата  пу�ликација  на  тему  стандарда  стања          

физичких  спосо�ности  у  Северној  Македонији  деце  и  адолесцената  6-14          
година,  а  такође  је  о�ухваћена  и  телесна  композиција  ( Seryozha  Gontarev  и            
сара�ници,  2018 ).  Узорак  испитаника  је  �ио  9241,  примењена  је Еурофи�           
�атерија   тестова.  

 
Исте  године  (2018.)  је  група  научника  су�лимирала  више         

истраживања  на  тему  тестирања  школске  деце Еурофи�  �атеријом.  Узорак          
испитаника  је  из  30  држава,  а  тестирања,  која  су  део  овог  истраживања,  су              
извршена  у  периоду  од  1988.  до  2018.  године. Оно  по  чему  је  ова              
су�лимација  значајна,  између  осталог,  је  и  з�ог  могућности  упоредних          
анализа  међу  државама,  лонгитудиналних  поређења  као  и  до�ијања         
одређених  норматива  за  популацију  од  9-17  година,  о�а  пола. ( Tomkinson,           
G.   и   сара�ници.   2018 ).   
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МЕТОДЕ   И   ЦИЉ   ИСТРАЖИВАЊА  
 

Циљ  пројекта  „ С�ање  физичких  с�осо�нос�и  и  физичке        
развијенос�и  �еце  основношколско�  узрас�а  у  АПВ  2020.  �о�ине ",  је  да           
се,  између  осталог,  утврди  тренутно  стање  физичких  спосо�ности  и          
морфолошких  карактеристика  деце  основношколског  узраста,  разлике       
између  резултата  ранијих  истраживања,  разлике  у  односу  на  вршњаке  из           
европских  земаља  и  група  деце  формираних  на  основу  следећих          
критеријума: �ол,  узрас�,  �рој  с�ановника  у  насељеним  мес�има  из  којих           
�олазе,   �ављења   с�ор�ом    и    �ерио�а   �ављења   с�ор�ом .   

УЗОРАК   ИСПИТАНИКА  
Узорак  испитаника  у  овом  истраживању  је  3213  деце  (1695  ученика           

и   1518   ученица)   од   1.   до   8.   разреда   основних   школа   АП   Војводине.  
 
Узорак  је  о�ухватио  децу  из  39  школа,  14  општина,  30  места,  а             

дистри�уција  и  �рој  испитаника  по  школама,  местима  и  општинама          
детаљније   је   та�еларно   приказана   у   делу   књиге    Прилози.  

Су�узорак   према   полу   и   узрасту   
 

Та�ела   2.    У�оре�ни   �ре�ле�   �роја   ис�и�аника   �рема   �олу   и   узрас�у.  
Узраст  Ученици  Ученице  Укупно  

7  45  68  113  
8  59  62  121  
9  97  92  189  
10  354  318  672  
11  465  401  866  
12  327  291  618  
13  270  225  495  
14  78  61  139  

Укупно  1695  1518  3213  
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Како  �и  утврдили  стање  морфолошких  карактеристика  и  физичких         
спосо�ности  основношколске  деце,  свих  узраста  и  о�а  пола,  дефинисали          
смо  и  су�узорке.  У �а�ели  2  видимо  су�узорак  према  полу  и  узрасту.  У              
дефинисању  узорка  овог  истраживања,  договорено  је  да  нагласак  �уде  на           
4.,  5.  и  6.  разреду,  када  се  основношколци  налазе  у сензи�ивним            
�ерио�има  за  развој  физичких  спосо�ности,  и  у  периоду  када  почињу           
интензивније   да   се   �аве   неким   спортом   као   ваннаставном   активношћу.   

 
Приметно  је  да  је  тестирано  више  ученика.  Симптоматично  је  �ило           

на  скоро  сваком  тестирању,  а  поготово  у  вишим  разредима  основних           
школа,  да  на  сваком  часу  неколико  ученица  не  ради  физичко,  �ило  из             
здравствених,   �ило   из   неких   својих   личних   разлога.  

Су�узорак   према   �роју   становника   
 

Уважавајући Закон  о  �ери�оријалној  ор�анизацији  Ре�у�лике       
Ср�ије (Сл.  �ласник  РС  �р.  129/07,  18/16)  Пречишћен  �екс�  закључно  са            
изменама  из  Сл.  �л.  РС  �р.  18/16  које  су  у  �римени  о�  09/03/2016  (измене  у                
чл.:  16,  20),  као  и  дефинисања  појмова  шта  је  село,  град,  насељено  место              
(Ми�ровић,  М.  (2015).  Села  у  Ср�ији,  �ромене,  с�рук�уре  и  �ро�леми           
о�рживо�  развоја.  Бео�ра�:  Ре�у�лички  заво�  за  с�а�ис�ику), а  у  складу           
са  узорком  испитаника  за  ово  истраживање,  формирали  смо  два  су�узорка           
према   �роју   становника   у   насељима   из   којих   испитаници   долазе.   
 

Та�ела   3.    Пре�ле�   �роја   ис�и�аника   �о�ељених   у   �ри   �ру�е   �рема   �роју  
с�ановника   у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе.  

 Број  
испитаника  

Проценат  
испитаника  

1. Група   узорака   из   насеља   до   10.000   становника  1013  31,53  
2. Група   узорака   из   насеља   од   10-50.000   становника  1623  50,51  
3. Група   узорака   из   насеља   преко   50.000   становника  577  17,96  

Уку�но  3213  100,0  
 

У  �а�ели  3  имамо  три  групе  насеља,  где  је  преко  50%  узорка  у               
средњој   групи,   односно   из   насеља   од   10-50.000   становника.  

 
У  �а�ели  4  имамо  равномернију  расподелу  процента  узорка  по          

групама.   Постоји   пет   категорија   насеља   по   критеријуму   �роја   становника.  
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Та�ела  4.  Пре�ле�  �роја  ис�и�аника  �о�ељених  у  �е�  �ру�а  �рема  �роју            
с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе.  

 Број  
испитаника  

Проценат  
испитаника  

1. Група   узорака   из   насеља   до   5.000   становника  544  16,93  
2. Група   узорака   из   насеља   од   5-10.000   становника  469  14,60  
3. Група   узорака   из   насеља   од   10-15.000   становника  852  26,52  
4. Група   узорака   из   насеља   од   15-30.000   становника  704  21,91  
5. Група   узорака   из   насеља   преко   30.000   становника  644  20,04  

Уку�но  3213  100,0  
 

Су�узорак   према   �ављењу   спортом  
 

 На  основу  два  анкетна  питања  из  упитника,  формиране  су  две            
варија�ле: �ављење  с�ор�ом  и �ерио�  �ављења  с�ор�ом .  У �а�ели  5  на            
основу   варија�ле   �ављење   спортом,   испитаници   су   подељени   у   две   групе.   

 
Та�ела  5. Пре�ле�  �роја  ис�и�аника  �о�ељених  у  �ве  �ру�е  �рема           

варија�ли   �ављење   с�ор�ом.  
 Број   испитаника  Проценат   испитаника  

1. Не   �ави   се   спортом  1118  34,80  
2. Бави   се   спортом  2095  65,20  

Уку�но  3213  100,0  
 

Та�ела  6. Пре�ле�  �роја  ис�и�аника  �о�ељених  у  �ри  �ру�е  �рема           
варија�ли   �ерио�   �ављења   с�ор�ом.  

 Број   испитаника  Проценат   испитаника  
1. Не   �ави   се   спортом  1118  34,80  
2. Бави   се   спортом   до   годину   дана  664  20,67  
3. Бави   се   спортом   више   од   годину   дана  1431  44,54  

Уку�но  3213  100,0  
 

У  �а�ели  6  на  основу  анкетног  питања �ерио�  �ављења  с�ор�ом ,           
испитаници  су  подељени  у  три  групе,  у  зависности  од  периода  колико  дуго             
тренирају  неки  спорт.  Прелазна  група  испитаника  који  се  �аве  неким           
спортом  до  годину  дана  је  формирана  као  прелазна  и  олакшавајућа  форма            
која  ће  помоћи  касније  у  оз�иљнијим  статистичким  о�радама.  Деца  која  су            
тек  почела  да  тренирају  одређени  спорт  и  још  увек  се  не  примећују             
оз�иљније   промене   у   антрополошком   статусу,   налазе   се   у   овој   категорији.   
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УЗОРАК   ВАРИЈАБЛИ  
 
У  овом  истраживању,  узорак  варија�ли  је  пажљиво  ода�ран  како  �и           

се  тестирањем  до�ило  што  више  података  у  просторима  интересовања,  а           
поштујући  све  етичке  принципе  рада  са  децом,  као  и  њихов  узраст  у  сваком              
су�узорку.   

У �а�ели  7  видимо  преглед  свих  варија�ли  са  њиховим  шифрама           
које   су   коришћене   за   потре�е   овог   Истраживања.  

Та�ела   7.    Та�еларни   �риказ   варија�ли.  

Назив  Шифра  Јед.  
мере  Децимала  Скала  

мере  
Класа  

варија�ле  
Општина  OP  n  0  Номинална  Категоријска  
Шифра   испитаника  ID  n  0  Номинална  Категоријска  
Школа  SK  n  0  Номинална  Категоријска  
Место  ME  n  0  Номинална  Категоријска  
Три   групе   по   �р.   становника  GBS3  n  0  Номинална  Категоријска  
Пет   група   по   �р.   становника  GBS5  n  0  Номинална  Категоријска  
Узраст  UZ  God.  0  Скала  Нумеричка  
Узраст   децимални  UZ2  God.  1  Скала  Нумеричка  
Пол  PL  n  0  Номинална  Категоријска  
Спортска   грана  SG  n  0  Номинална  Категоријска  
Бављење   спортом  BS  n  0  Номинална  Категоријска  
Периоди   �ављења   спортом  PBS  n  0  Номинална  Категоријска  
Похађање   физичког  PF  n  0  Номинална  Категоријска  
Висина   тела   (*)  VT  cm  1  Скала  Нумеричка  
Маса   тела    (*)  MT  kg  1  Скала  Нумеричка  
Мишићна   маса    (*)  MM  kg  1  Скала  Нумеричка  
Маса   телесне   масти    (*)  MTM  kg  1  Скала  Нумеричка  
Ухрањеност    (*)  UHR  n  0  Ординална  Категоријска  
Индекс   телесне   масе   (*)  ITM  kg/m 2  1  Скала  Нумеричка  
 Проценат   телесне   масти    (*)  PTM  %  1  Скала  Нумеричка  
Маса   �ез   масти    (*)  MBM  kg  1  Скала  Нумеричка  
Претклон   у   седу  PUS  cm  0  Скала  Нумеричка  
Лежање   сед  LIS  n  0  Скала  Нумеричка  
Тапинг   руком  TR  s  2  Скала  Нумеричка  
Скок   у   даљ   из   места  SUD  cm  0  Скала  Нумеричка  
Чунасто   трчање  CT5  s  2  Скала  Нумеричка  
Стисак   шаке  SSA  kg  0  Скала  Нумеричка  
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За  процену  тренутног  стања  морфолошких  карактеристика,  од  осам         
(8)  варија�ли  које  су  мерене  (*, �а�ела  7) ,  у  овом  истраживању  коришћене             
су:  

● Телесна   висина  
● Телесна   маса  
● Ин�екс   �елесне   масе   
● Ухрањенос�  

За  процену  тренутног  стања  физичких  спосо�ности  употре�љени  су         
неки   тестови   из    Еурофи�    �атерије   тестова.   

У  �а�ели  8 је  приказано  које  су  физичке  спосо�ности  тестиране,  шта            
је  предмет  тестирања  и  који  су  тестови  коришћени  у  процесу  до�ијања            
резултата.   

Та�ела   8.    Пре�ле�   мо�оричких   �ес�ова.  
Физичка   спосо�ност  Предмет   тестирања    Тест  

Снага  Статичка   снага  Стисак   шаке  
Експлозивна   снага  Скок   у   даљ   из   места  

Издржљивост  Репетативна   снага  Лежање-сед  

Брзина  Општа,   агилност  Чунасто   трчање   10   x   5м  
Брзина   покрета  Тапинг   руком  

Гипкост  Гипкост  Претклон   у   седу  
 

За  до�ијање  категоријских  података  да  ли  се  испитаници  �аве          
неким  спортом,  којим  спортом  и  колико  дуго,  а  и  информацијом  да  ли             
похађају  часове  физичког  васпитања  редовно  или  не,  коришћен  је у�и�ник           
који  су  попуњавали  мериоци  пре  сваког  тестирања  а  на  основу  одговора            
испитаника.  

 
На  основу  одговора  на  ова  питања,  испитаници  су  категоризовани  у           

су�узорке   у   односу   на   њихове   одговоре.   
 
Радна   листа   са    у�и�ником    је   приказана   у   делу   књиге    Прилози .  
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ОПИС   ТЕСТОВА,   УСЛОВА,   ТЕХНИКА   МЕРЕЊА   И  
ТЕСТИРАЊА  

Прикупљање   категоријских   података   путем   упитника  
 
На  почетку  часа  физичког  васпитања,  пре  сваког  тестирања  и          

мерења,  испитаници  су  упознати  са  детаљима  тестирања  и  подељени  у           
шест  група  по  станицама.  Мерилац  је  на  свакој  станици  пре  самог            
морфолошког  мерења  или  моторичког  тестирања,  на  основу  одговора         
испитаника,  попунио  упитник.  Уписивали  су  се  основни  подаци, име  и           
�резиме,  �а�ум  рођења,  �а�ум  �ес�ирања,  хронолошка  с�арос�,        
разре�,  �ол,  школа,  �а  ли  се  ис�и�аник  �ави  с�ор�ом,  колико  �у�о  се  �ави              
с�ор�ом,  који  је  с�ор�  у  �и�ању  и  �охађа  ли  часове  физичко�  вас�и�ања .             
Анкетирани  су  само  испитаници  који  су  до�или  писмену  сагласност  својих           
родитеља  за  тестирање  и  доставили  је  пре  почетка  часа.  Након  о�ављеног            
тестирања  на  првој  станици,  испитаник  задужује  листу  са  својим  подацима           
и  резултатима  првог  тестирања  и  носи  је  са  со�ом,  све  док  не  о�ави              
тестирања  на  свим  станицама  и  не  попуни  комплетну  листу.  На  крају  часа             
наставнику   предаје   попуњену   листу .  

 
Похађање  часова  физичког  васпитања  је  испитано  анкетним        

питањем  затвореног  типа  са  понуђеним  одговорима: не  �охађа,  �овремено          
и  ре�овно  �охађа  часове  физичко�  вас�и�ања .  Основном  статистичком         
анализом  смо  утврдили  да  су  одговори  у  највећем  �роју  случајева  гласили            
да  редовно  похађају  (97,01%)  часове  физичког  васпитања,  стога  смо  од           
даље   анализе   одустали.  

 
Бављење  спортом  је  испитано  анкетним  питањем  затвореног  типа         

са  понуђеним  одговорима: не  �авим  се  с�ор�ом,  �авим  се  с�ор�ом  �о            
�о�ину  �ана и  �авим  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана .  И  ако  се  �ави               
спортом,   следи   питање   отвореног   типа   који   је   спорт   у   питању.  

 
Приликом  анкетирања  којим  спортом  се  дете  �ави,  деца  су  између           

осталог  давала  и  следеће  одговоре:  фолклор,  �алет,  џез  �алет,  школа           
спорта,  мажорет,  не  знајући  да  поменуте  групе  активности  не  спадају  у            
спортске  гране,  званично  по  Правилнику  о  спортским  гранама  и  о�ластима           
спорта  у  Репу�лици  Ср�ији  и  спортским  дисциплинама  у  оквиру  спортских           
грана  и  о�ласти  спорта  („Служ�ени  гласник  РС”,  �р.  51/16,  95/16,  59/17  и             
84/17).  И  поред  тога,  уважавајући  дечије  мишљење,  а  по  мишљењу  аутора,            
поменуте  активности  иако  нису  званично  спортске  гране,  представљају         
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одређени  вид  физичких  активности  којима  се  испитаници  �аве  у  сло�одно           
време.  У  варија�ли  спортска  грана,  смо  о�јединили  групу  ових  одговора           
као  једну  спортску  грану  под  називом  Остало  са  назнаком*  уз  који  иде             
пратећи   текст   ,, �але�,   џез   �але�,   фолклор,   мажоре�,   школице   с�ор�а ”.  

  

 
Слика   2.    По�уњавање   у�и�ника  
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Антропометријска   мерења   за   процену   морфолошких  
карактеристика  

Висина   тела   (VT)  
 

 
  Слика   3.    Висина   �ела  

 
Мерни   инструменти,   опрема   и   реквизити:    Антропометар   по   Мартину.  
 
Упутства  за  мерење:  Током  мерења,  испитаник  је  �ос  и  у  спортској  опреми             
на  равној  и  чврстој  подлози.  Глава  је  у  положају  да  „франкфуртска  раван"             
заузима  хоризонталан  положај  („франкфуртска  раван"  је  линија  која  спаја          
доњу  ивицу  леве  ор�ите  и  горњу  ивицу  левог  спољног  слушног  канала).            
Мерилац  се  налази  са  леве  стране  испитаника  и  контролише  да  ли  је             
антропометар  постављен  вертикално  и  непосредно  уздуж  леђне  стране         
тела,  а  затим  спушта  клизач  до  темена  испитаника.  Резултат  се  очитава  у             
нивоу   горње   странице   троугластог   прореза   прстена   клизача   на   висиномеру.  
 
Унос  резултата:  Резултат  се  очитава  са  тачношћу  од  0,1  cm.  Резултати  се             
уписују   у   центиметрима.    Пример   уноса   резултата:  
 

1  6  0  ,  7  
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Маса   тела   (MT)  

 

Слика   4.    Маса   �ела  
 
Мерни  инструменти,  опрема  и  реквизити:  анализатор  састава  тела  (BIA  -           
Inbody   230).  
 
Упутства  за  мерење:  Испитаник  �ос,  минимално  одевен  стоји  мирно  у           
спетном  ставу  до  потпуног  смиривања  тега  на  анализатору.  Анализатор          
мора   �ити   на   равној   подлози.   
 
Унос  резултата:  Резултат  се  очитава  у  заокруженом  �роју  десетог  дела           
килограма,   са   најмањом   тачношћу   0,1   kg.    Пример   уноса   резултата:  
 
 

5  3  ,  6  
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Индекс   телесне   масе   (ITM)  
 
Индекс  телесне  масе  представља  висинско-тежински  показатељ       

телесне   ухрањености.   Израчунава   се   следећом   формулом:   
  

ITM   =   MT(kg)   :   VT²(m)  
 

Варија�ла индекс  телесне  масе  је  за  сваког  испитаника  преузета  са           
извештаја  мерног  инструмента  Inbody  230.  Та�еларни  приказ  извештаја  је          
приказан   у   делу   књиге    Прилози.   

 
Варија�ла ухрањеност  је  до�ијена  израчунавањем  индекса  телесне        

масе  и  разврставањем  у  четири  категорије  према  полу  и  узрасту  по            
упутствима  Светске  здравствене  организације  ( WHO  Child  Growth        
Standards) .  Потхрањеност  је  дефинисана  као  вредност  индекса  телесне         
масе  који  је  мањи  за  више  од  2.  стандардне  девијације  (SD),  нормална             
ухрањеност  о�ухвата  вредности  у  опсегу  од  -2  SD  до  +1  SD,  прекомерна             
ухрањеност  вредност  у  опсегу  од  +1  SD  до  +2  SD,  а  гојазност  вредности  веће               
од  +2  SD.  Разврставање  у  категорије  ухрањености  извршено  је  уз  помоћ            
та�лица  граничних  вредности  Светске  здравствене  организације  које  се         
налазе  на  њиховој  интернет  презентацији  под  називом  “ BMI-for-age         
BOYS/GIRLS,   5   to   19   years    ( z-scores )” .  3

 
Слика   5.    Ухрањенос�   ис�и�аника   �о   кри�еријуму   ин�екс   �елесне   масе  
 

Пример   уноса   резултата:  
 

1  7  ,  8  

3     www.who.int/growthref/bmifa_boys_5_19years_z.pdf?ua=1 ,  
www.who.int/growthref/bmifa_girls_5_19years_z.pdf?ua=1   
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Моторички   тестови  4

Претклон   у   седу   (PUS)  
Sit   and   reach   (SAR)  

 

Предмет   тестирања:    гипкост  
 
Мерни  инструменти,  опрема  и  реквизити: сандук  за  претклон  у  седу  и            
струњача.   
 

Постављање  теста:  сандук  за  тестирање  дужине  је  40  cm,  висине  32  cm  и              
ширине  45  cm.  Мере  горње  плоче  су:  50  cm  дужине  и  45  cm  ширине;  ова                
плоча  прелази  15  cm  страну  сандука  на  којој  се  испитаник  упире  ногама.             
Мерна  скала  распона  од  0  до  50  cm  је  означена  на  средини  горње  плоче               
(15   cm   се   налази   на   месту   где   испитаник   упире   ногама).   

 
                                                  Слика   6.    Пре�клон   у   се�у  
 

Упутства  за  тестирање:  испитаник  у  седећем  положају,  �ос,  постави          
стопала  равно  на  страну  сандука,  а  врхове  прстију  на  ивицу  горње  плоче.             
На  знак  лагано  �ез  замаха  преги�а  труп  и  пружа  руке  што  може  даље              
напред,  држећи  ноге  у  згло�у  колена  опруженим,  равномерно  гура  прсте           
са  испруженим  рукама  по  мерној  скали,  �ез  трзања.  Најдаља  позиција  коју            
може  достићи  врховима  прстију  (задржана  две  секунде)  је  резултат.  Тест  се            
изводи   два   пута.  
 

Унос  резултата:  јединица  мере  је  центиметар  (cm).  Резултат  се  изражава  са            
тачношћу  од  једног  центиметра  (1  cm).  Резултат  се  уписује  у  формату  целог             
�роја.   Пример   уноса   резултата:  
 

2  1  већа   вре�нос�   –   �ољи   резул�а�  

  

4   Описи   моторичких   тестова   су   преузети   уз   дозволу   издавача   и   аутора   ( Гламочић   и   Иванов,   2019 )   

47  

https://pzsport.rs/izdavastvo/testiranje-i-ocenjivanje-motorickih-sposobnosti-sportista/


 

Тапинг   руком   (TR)  
Plate   tapping   (PLT)  

 
Предмет   тестирања:    �рзина   покрета   екстремитета    (speed   of   limb   movement)  
 

Мерни   инструменти,   опрема   и   реквизити:    сто   подесив   по   висини,   тапинг  
даска   и   штоперица.  
 

Постављање  теста:  практичније  од  тапинг  даске  је  поставити  хоризонтално          
на  сто  два  гумена  диска  пречника  20  cm.  Размак  између  центара  дискова  је              
80  cm  (између  ивица  60  cm),  централна  линија  је  димензија  1x20  cm,             
постављена   на   једнакој   удаљености   између   дискова.  

Слика   7.    Та�ин�   руком  
 

Упутства  за  тестирање:  Испитаник  стоји  уз  сто,  рашири  стопала  у  ширини            
рамена,  постави  шаку  сло�одне  руке  на  централну  линију,  а  шаку  иза�ране            
(доминантне)  руке  постави  на  супротан  диск.  Тест  се  изводи  што  је  �рже             
могуће,  преко  руке  која  је  све  време  на  централној  линији.  Сваки  пут  мора              
да  се  дотакне  диск.  Мери  се  време  (резултат)  у  ком  испитаник  изврши  25              
циклуса  (један  циклус  је  додир  супротног  диска  и  враћање  на  полазни            
диск).  Ако  испитаник  пропусти  да  дотакне  диск,  додаје  се  још  један  додир             
да   �и   се   достигло   о�авезних   25   циклуса.   Тест   се   понавља   два   пута.  
 

Унос  резултата:  јединица  мере  је  секунда  (s).  Резултат  се  изражава  у  стотим             
деловима  секунде  са  тачношћу  од  0,01  s.  Резултат  се  уписује  у  формату             
�роја   са   два   децимална   места.   Пример   уноса   резултата:  
 
 

1  0  ,  7  1  мања   вре�нос�   –   �ољи   резул�а�  

 

48  



 

Чунасто   трчање   10x5 ]    (CT5)  
Shu�le   run   10   x   5   meters   (SHR)  

 
 
Предмет   тестирања:    агилност   и   �рзина  
 

Мерни  инструменти,  опрема  и  реквизити: чист  и  неклизајући  под,  систем           
фотоћелија   и   мерна   трака.  
 

Постављање  теста:  поставити  један  пар  фотоћелија  на  стартну/циљну         
линију  ширине  1,2  метра,  о�ележити  линију  и  измерити  удаљеност  од  5            
метара,   поставити   други   пар   фотоћелија   исте   ширине   и   о�ележити   линију.  

Слика   8.    Чунас�о   �рчање   10х5м  
 
Упутства  за  тестирање:  стопала  испитаника  морају  �ити  непосредно  иза          
стартне  линије.  Када  се  означи  старт  трчи  што  �рже  до  друге  линије  и              
враћа  се  назад  на  старт,  прелазећи  о�е  линије  са  о�а  стопала.  То  је  један               
циклус  који  се  поновља  пет  пута.  Свих  пет  циклуса  се  изводи  у             
континуитету,  што  �рже.  Мерилац  циклусе  о�јављује  на  глас.  Тест  се           
прекида  када  испитаник  пређе  линију  само  једним  стопалом  или  се  клиже.            
Резултат  је  време  за  које  испитаник  претрчи  10x5  метара. Тест  се  изводи             
једном.  
 

Унос  резултата:  јединица  мере  је  секунда  (s).  Резултат  се  изражава  у  стотим             
деловима  секунде  са  тачношћу  од  0,01  s.  Резултат  се  уписује  у  формату             
�роја   са   два   децимална   места.   Пример   уноса   резултата:  
 
 

1  7  ,  9  2  мања   вре�нос�   –   �ољи   резул�а�  
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Лежање-сед   (LIS)  
Sit-ups   (SUP)  

 
 
Предмет  тестирања:  репетитивна  снага  преги�ача  трупа  и  издржљивост  у          
снази   тр�ушних   мишића  
 

Мерни   инструменти,   опрема   и   реквизити:    струњача   и   штоперица.  
 

Постављање  теста:  столица  за  мериоца,  струњача  за  испитанике  и  клупа  за            
наредне   испитанике.  

               Слика   9.    Лежање   -   се�  
 

Упутства  за  тестирање:  испитаник  тре�а  да  седне  на  струњачу,  савије           
колена  под  углом  од  90°,  шаке  склопи  иза  главе,  пете  и  стопала  положи              
право  на  струњачу  и  легне.  Наредни  испитаник  седне  лицем  према           
испитанику  са  раширеним  ногама  и  �утинама  преко  његових/њених         
стопала,  руке  стави  испод  испитаникових  колена  и  нагне  се  назад.           
Испитаник  тре�а  да  изврши  максималан  �рој  подизања  горњег  дела  тела  у            
сед  из  лежећег  положаја  за  30  секунди.  Резултат  је  је  �рој  исправно             
изведених   понављања.   Тест   се   изводи   једном.  
 

Унос   резултата:    јединица   мере   је   �рој   исправно   изведених   понављања   (n).  
Резултат   се   уписује   у   формату   целог   �роја.   Пример   уноса   резултата:  
 

2  6  већа   вре�нос�   –   �ољи   резул�а�  
 
 

Напомена: упутство  за  испитаника  и  његовог  асистента  је  опширно.  Одштампана           
илустрација  или  фотографија  коју  испитаници  могу  да  погледају  умногоме  смањује  време            
припреме.  Овај  тест  се  о�авезно  изводи  са  зао�љеним  леђима,  з�ог  притиска  на  задње              
међупршљенске   згло�ове   у   сла�инском   пределу   (Делавиер,   2006).  
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Стисак   снажнијом   шаком   апсолутно   (SSA)  
Hand   grip   (HGR)  

 
 
Предмет   тестирања:    статичка   снага   преги�ача   прстију   шаке  
 

Мерни  инструменти,  опрема  и  реквизити: кали�рисани  ручни        
динамометар   са   подесивим   рукохватом.  
 

Постављање  теста:  динамометар  кали�рисати  пре  тестирања,  подесити        
рукохват  у  односу  на  узраст  испитаника,  ресетовати  на  нулу  и  поставити  га             
на   видно   место.  

Слика   10.    С�исак   шаке  
 
Упутства  за  тестирање:  испитаник  тре�а  да  узме  постављени         
динамометар  у  руку  по  из�ору  и  притисне  ручку  што  снажније,  држећи  је             
поред  и  одвојено  од  тела.  После  првог  покушаја,  мерилац  ресетује           
динамометар   на   нулу.   Тест   се   изводи   два   пута.  
 

Унос  резултата:  јединица  мере  је  килограм  (kg).  Резултат  се  изражава  у            
килограмима  са  тачношћу  од  1  kg.  Резултат  се  уписује  у  формату  целог             
�роја.   Пример   уноса   резултата:  

 

4  1  већа   вре�нос�   –   �ољи   резул�а�  
 

Напомена:  када  се  изводе  тестови  стисак  десном  (SDA)  и  стисак  левом  шаком  апсолутно              
(SLA)   �ољи   резултат   се   узима   као   стисак   снажнијом   шаком   апсолутно   (SSA).  
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Скок   у   даљ   из   места   (SUD)  
Standing   broad   jump   (SBJ)  

 
 

Предмет   тестирања:    експлозивна   снага  
 

Мерни  инструменти,  опрема  и  реквизити: подлога  која  није  клизава,  ако           
је  могуће  три  струњаче,  одскочна  даска  и  центиметарска  мерна  трака           
дужине   300   cm.  
 

Постављање  теста:  струњаче  се  постављају  уздужно,  задња  до  зида          
(спречава  клизање).  Испред  прве  струњаче  се  поставља  одскочна  даска.          
На   сртруњаче   поставити   мерну   траку.   

         Слика   11.    Скок   у   �аљ   из   мес�а  
 

Упутства  за  тестирање:  испитаник  стане  савијеним  ногама  у  згло�у  колена           
и  стопалима  размакнутим  у  ширини  кукова.  Врхове  прстију  постави          
непосредно  иза  линије.  Руке  су  испружене  напред.  Снажним  замахом          
рукама,  одрази  се  суножно  што  јаче  и  скочи  што  више  у  даљ.  Дужина              
скока  је  резултат,  мери  се  од  предње  ивице  стартне  линије  до  тачке  где  се               
задњи  део  пете  (нај�лижи  линији  одскока)  спустио  на  струњачу.  Тест  се            
изводи   два   пута.  
 

Унос  резултата:  јединица  мере  је  центиметар  (cm).  Резултат  се  изражава  у            
центиметрима  са  тачношћу  од  1  cm.  Резултат  се  уписује  у  формату  целог             
�роја.   Пример   уноса   резултата:  

 

1  8  3  већа   вре�нос�   –   �ољи   резул�а�  
 

Напомена:  Ако  испитаник  падне  уназад  или  �ило  којим  делом  тела  дотакне  струњачу             
дозвољава   му   се   додатни   покушај.  
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ОБРАДА   ПОДАТАКА  

За  статистичку  о�раду  података  коришћен  је  програм  ПСПП,         
урађена  дескриптивна  статистика  по  полу  и  годишту,  у�ачени  квалитетни          
графикони,  слике  и  та�еле,  и  на  крају  листа  о�имне  литературе  која  је             
коришћена  приликом  писања  ове  књиге,  а  која  може  и  да  послужи  свима             
онима   који   желе   и   даље   од   овога   да   истражују.  

Aнaлизa  дo�иjeних  пoдaтaкa  урaђeнa  je  уз  пoмoћ  прoгрaмa  за          
статистичку  о�раду  података  отвореног  кода  GNU  PSPP  1.0.1-g818227  и          
програма   “OpenOffice   4.1.6.”   та�лица.  
 

Дeскриптивнoм  стaтистикoм  утврђeни  су  oснoвни  цeнтрaлни  и        
диспeрзиoни   пaрaмeтри:  

● �рој   испитаника   (N);  
● аритметичка   средина   (M);  
● медијана   (Md);  
● стандардна   грешка   аритметичке   средине   (SEM);  
● стандардна   девијација   (SD);  
● варијанса   (S 2 );  
● минимални   резултат   (Min);  
● максимални   резултат   (Max).  

 
Нoрмaлнoст  дистри�уциje  вaриja�ли  испитивaнa  je  нa  oснoву        

слeдeћих   мeрa:  
● мера   хомогености/зао�љености   дистри�уције   (Ku);  
● мера   асиметрије/нагнутости   дистри�уције   (Sk);  
● LK-Левенов   коефицијент;  
● LK/p-статистичка   значајност   Левеновог   коефицијента.  

 
Анализа   квантитативних   разлика   између   група   испитаника   утврђена   је   на  
основу:  

● ANOVA   -   униваријантна   анализа   варијансе;  
● LSD   -   Пост   хок   тест   парова   група   (серија   независних   t   testova)  
● T   test   -   разлике   две   независне   групе   ентитета.  

 
Анализа   квалитативних   разлика   између   група   испитаника   утврђена   је   на  
основу:  

● Chi   square   test   (Хи   квадрат   тест)   -   анализа   разлика   квалитативних  
варија�ли.  
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РЕЗУЛТАТИ   И   ДИСКУСИЈА  

БАВЉЕЊЕ   СПОРТОМ  

Бављење   спортом   испитаника   о�а   пола  

 
  Графикон   3.    Бављење   с�ор�ом   ис�и�аника   о�а   �ола   у   о�носу   на    узрас�  
 

Ако  се  посматра  цео  узорак  испитаника  заједно,  о�а  пола  и  свих            
годишта,  подељених  по  критеријуму �ављење  с�ор�ом по  узрастима  у  2           
групе,  у �а�ели  9 и  у �рафикону  3 видимо  да  се  65,20%  испитаника  �ави               
спортом  као  ваннаставном  активношћу,  док  се  34,80%  не  �ави  спортом.           
Проценат  варира  од  узраста  до  узраста,  а  приметно  је  линеарно  смањење            
процента   испитаника   који   се    �аве   с�ор�ом    од   10   па   до   14   годинa.   

 
Највећи  проценат  испитаника  који  се �аве  с�ор�ом  у  једном          

узрасту  је  72,92%  и  односи  се  на  узраст  ученика  и  ученица  од  10  година.               
Најмањи  проценат  испитаника  који  се �аве  с�ор�ом  у  једном  узрасту  је            
53,24%   и   односи   се   на   узраст   ученика   и   ученица   од   14   година.  
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Та�ела   9.    Процен�уалне   фреквенције   ис�и�аника   о�а   �ола    �о�ељених   у  
�ве   �ру�е   �рема   кри�еријуму   �ављење   с�ор�ом.  

Узраст  Не   �авe   се   спортом   (%)  Бавe   се   спортом   (%)  
7  41,59  58,41  
8  46,28  53,72  
9  31,75  68,25  
10  27,08  72,92  
11  35,10  64,90  
12  34,47  65,53  
13  38,59  61,41  
14  46,76  53,24  

7-14  34,80  65,20  

 
  Графикон   4.    Разлике   у   �ављењу   с�ор�ом   у   о�носу   на   �ол  

 
У  укупном  узорку  испитаника  од  7-14  годинa,  у �а�ели  10 се  види             

да  се  ученици  (67,79%)  у  већем  проценту  �аве  спортом  од  ученица            
(62,32%).  У  скоро  свим  узрастима  ученици  имају  већи  проценат  �ављења           
спортом  од  ученица,  осим  у  узрасту  8  и  14  година,  где  је  статистичка              
разлика   на   страни   ученица   које   се    �аве   с�ор�ом.  
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Та�ела  10.  Процен�уалне  фреквенције  ученица  и  ученика  �рема         

кри�еријуму   �ављење   с�ор�ом.  
Узраст  Пол  Не   �аве   се   спортом   (%)  Баве   се   спортом   (%)  

7  Ученици  40,00  60,00  
Ученице  42,65  57,35  

8  Ученици  54,24  45,76  
Ученице  38,71  61,29  

9  Ученици  29,90  70,10  
Ученице  33,70  66,30  

10  Ученици  24,58  75,42  
Ученице  29,87  70,13  

11  Ученици  29,89  70,11  
Ученице  41,15  58,85  

12  Ученици  33,94  66,06  
Ученице  35,05  64,95  

13  Ученици  34,07  65,93  
Ученице  44,00  56,00  

14  Ученици  48,72  51,28  
Ученице  44,26  55,74  

7-14  Ученици  32,21  67,79  
Ученице  37,68  62,32  

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (9,86),  на  нивоу         

статистичке  значајности  0,01  степена  сло�оде  два  (2),  издвојило  се          
неколико   разлика   ( �а�ела   11 ).   
 

У  узорку  испитаника  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  приметна  је  велика            
разлика  у  проценту  код  испитаника  који  се не  �аве  с�ор�ом из  друге  групе              
( насеља  о�  10-50.000  с�ановника ),  која  износи  50,54%,  и  испитаника  из           
групе   три   ( насеља   �реко   50.000   с�ановника ),   која   износи   15,38%.  

 
Друга  разлика  је  у  узорку  испитаника  који  се  �аве  спортом,  из  групе             

два  ( насеља  о�  10-50.000  с�ановника ),  која  износи  50,50%,  и  испитаника           
који  се  �аве  спортом  из  групе  три  ( насеља  �реко  50.000  с�ановника ),  и             
износи   19,33%.  

 

Статистичком  о�радом  је  утврђено  да  се  у  највећем  проценту          
испитаници  из  насеља  преко  50.000  становника  ( �ру�а  3 )  �авe  спортом           
(70,19%),  док  се  62,39%  испитаника  �ави  спортом  у  насељима  до  10.000            
становника   ( �ру�а   1 ).   
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Та�ела  11. Разлике  у  �ављењу  с�ор�ом  �ри  �ру�е  ис�и�аника  о�а  �ола            

( Chi   square   test ).  
 Бављење   спортом   

Група  Не   �аве   се   спортом  Баве   се   спортом  Укупно  
1  381,00  632,00  1013,00  
%   за   групе  37,61%  62,39%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  34,08%  30,17%  31,53%  
%   за   укупно  11,86%  19,67%  31,53%  
2  565,00  1058,00  1623,00  
%   за   групе  34,81%  65,19%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  50,54%  50,50%  50,51%  
%   за   укупно  17,58%  32,93%  50,51%  
3  172,00  405,00  577,00  
%   за   групе  29,81%  70,19%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  15,38%  19,33%  17,96%  
%   за   укупно  5,35%  12,61%  17,96%  
Укупно  1118,00  2095,00  3213,00  
%   за   групе  34,80%  65,20%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   укупно  34,80%  65,20%  100,00%  

X 2 (2,   n=3213)=9,86,    p=,007  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
X 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,   p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.  

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (33,35),  на  нивоу         

статистичке  значајности  0,01  степена  сло�оде  четири  (4),  издвојило  се          
неколико   разлика   ( �а�ела   12 ).   
 

У  узорку  испитаника  који  се  не  �аве  спортом,  приметна  је  велика            
разлика  у  проценту  код  испитаника  који  се  не  �аве  спортом  из  групе  два              
( насеља  о�  5-10.000  с�ановника ),  који  износи  13,33%,  и  испитаника  који  се            
не  �аве  спортом  из  групе  три  ( насеља  о�  10-15.000  с�ановника ),  која            
износи   29,25%.  

 
У  узорку  испитаника  који  се  не  �аве  спортом,  приметна  је  велика            

разлика  у  проценту  код  испитаника  који  се  не  �аве  спортом  из  групе  пет              
( насеља  �реко  30.000  с�ановника ),  који  износи  16,99%,  и  испитаника  који           
се  не  �аве  спортом  из  групе  три  ( насеља  о�  10-15.000  с�ановника ),  и             
износи   29,25%.  
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Та�ела  12. Разлике  у  �ављењу  с�ор�ом  �е�  �ру�а  ис�и�аника  о�а  �ола            

( Chi   square   test ).  
 Бављење   спортом   

Група  Не   �аве   се   спортом  Баве   се   спортом  Укупно  
1  232,00  312,00  544,00  
%   за   �ру�е  42,65%  57,35%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  20,75%  14,89%  16,93%  
%   за   уку�но  7,22%  9,71%  16,93%  
2  149,00  320,00  469,00  
%   за   �ру�е  31,77%  68,23%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  13,33%  15,27%  14,60%  
%   за   уку�но  4,64%  9,96%  14,60%  
3  327,00  525,00  852,00  
%   за   �ру�е  38,38%  61,62%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  29,25%  25,06%  26,52%  
%   за   уку�но  10,18%  16,34%  26,52%  
4  220,00  484,00  704,00  
%   за   �ру�е  31,25%  68,75%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  19,68%  23,10%  21,91%  
%   за   уку�но  6,85%  15,06%  21,91%  
5  190,00  454,00  644,00  
%   за   �ру�е  29,50%  70,50%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  16,99%  21,67%  20,04%  
%   за   уку�но  5,91%  14,13%  20,04%  
Уку�но  1118,00  2095,00  3213,00  
%   за   �ру�е  34,80%  65,20%  100,00%  
%   за   �ављење   спортом  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  34,80%  65,20%  100,00%  

X 2 (4,   n=3213)=33,35,    p=,000  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5                
000  �о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,                 
4-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља                
�реко  30  000  с�ановника,  X 2 -вре�нос�  хи  ква�ра�  �ес�а,  p–ниво  с�а�ис�ичке           
значајнос�и.  
 

Трећа  разлика  је  у  узорку  испитаника  који  се  �аве  спортом,  из  групе             
два  ( насеља  о�  5-10.000  с�ановника ),  која  износи  15,27%,  и  испитаника           
који  се  �аве  спортом  из  групе  три  ( насеља  о�  10-15.000  с�ановника ),  и             
износи   25,06%    (�а�ела   12 ).  
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Четврта  разлика  је  у  узорку  испитаника  који  се  �аве  спортом,  из            

групе  један  ( насеља  �о  5.000  с�ановника ),  која  износи  14,89%,  и           
испитаника  који  се  �аве  спортом  из  групе  три  ( насеља  о�  10-15.000            
с�ановника ),   и   износи   25,06%.  

 
Утврђено  је  да  се  у  највећем  проценту  испитаници  из  насеља  преко            

30.000  становника  ( �ру�а  5 )  �аве  спортом  (70,50%),  док  се  57,35%           
испитаника   �ави   спортом   у   насељима   до   5.000   становника   ( �ру�а   1 ).   

 

Период   бављења   спортом   испитаника   оба   пола  

 
Графикон   5.    Перио�   �ављења   с�ор�ом   ис�и�аника   о�а   �ола   у   о�носу   на   узрас�.  

 
У  укупном  узорку  испитаника  о�а  пола,  од  7-14  година,  подељених  у            

три  групе  према  критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом,  у  �а�ели  13  и            
�рафикону  5 се  види  да  се  34,8%  испитаника не  �ави  с�ор�ом ,  20,67%  се              
�ави  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ,  а  44,54%  се �ави  с�ор�ом  више  о�  �о�ину              
�ана .  Проценти  испитаника  који  се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана  се            
линеарно  смањују  порастом  узраста,  почевши  са  33,63%  у  узрасту  од  7            
година,   па   до   10,07%   у   узрасту   14   година.   
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Та�ела  13.  Процен�уалне  фреквенције  ис�и�аника  о�а  �ола  �о�ељених  у          

�ри   �ру�е   �рема   кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом.  

Узраст  Не   �аве   се   спортом  
(%)  

Баве   се   спортом   до   годину  
дана   (%)  

Баве   се   спортом   више   од  
године   (%)  

7  41,59  33,63  24,78  
8  46,28  33,06  20,66  
9  31,75  26,98  41,27  
10  27,08  26,19  46,73  
11  35,10  21,36  43,53  
12  34,47  16,83  48,71  
13  38,59  11,31  50,10  
14  46,76  10,07  43,17  

7-14  34,80  20,67  44,54  
 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (37,66),  степена        

сло�оде   четири   (4),   издвојило   се   неколико   разлика   ( �а�ела   14 ).   
 

Та�ела  14. Разлике  у  �ерио�у  �ављења  с�ор�ом  �ри  �ру�е  ис�и�аника           
о�а   �ола   ( Chi   square   test ).  

 Период   �ављења   спортом   

Група  Не   �аве   се  
спортом  

�аве   се   до  
годину   дана  

�аве   се   више  
од   годину   дана  Укупно  

1   (N)  381  190  442  1013  
%   за   групе  37,61%  18,76%  43,63%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  34,08%  28,61%  30,89%  31,53%  
%   за   укупно  11,86%  5,91%  13,76%  31,53%  
2   (N)  565  383  675  1623  
%   за   групе  34,81%  23,60%  41,59%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  50,54%  57,68%  47,17%  50,51%  
%   за   укупно  17,58%  11,92%  21,01%  50,51%  
3   (N)  172  91  314  577  
%   за   групе  29,81%  15,77%  54,42%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  15,38%  13,70%  21,94%  17,96%  
%   за   укупно  5,35%  2,83%  9,77%  17,96%  
Укупно   (N)  1118  664  1431  3213  
%   за   групе  34,80%  20,67%  44,54%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   укупно  34,80%  20,67%  44,54%  100,00%  

X 2 (4,   n=3213)=37,66,    p=,000  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
X 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,   p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.  
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У  узорку  испитаника  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  приметна  је  велика            

разлика  у  проценту  код  испитаника  који  се не  �аве  с�ор�ом  из  насеља  из              
групе  два  ( насеља  о�  10-50.000  с�ановника ),  који  износи  50,54%,  и           
испитаника  који  се не  �аве  с�ор�ом  из  насеља  из  групе  три  ( насеља  �реко              
50.000   с�ановника )   и   износи   15,38%.  
 

Четврта  разлика  је  у  узорку  испитаника  који  се  �аве  спортом  дуже  од             
годину  дана,  из  насеља  из  групе  два  ( насеља  о�  10.000  с�ановника ),  која             
износи  47,17%  и  испитаника  који  се  �аве  спортом  из  насеља  из  групе  три              
( насеља   �реко   50.000   с�ановника ),   и   износи   21,94%.  

 
У  узорку  испитаника  који  се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана, приметна            

је  велика  разлика  у  проценту  код  испитаника  из  насеља  из  групе  2  ( насеља              
о�  10-50.000  с�ановника ),  који  износи  57,68%  и  испитаника  из  насеља  из            
групе  три  ( насеља  �реко  50.000  с�ановника ),  који  износи  13,70%.  У  истом            
узорку  испитаника  постоји  и  статистички  значајна  разлика  у  процентима          
оних  који  се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана  из  насеља  групе  2  ( насеља  о�               
10-50.000  с�ановника )  и  износи  57,68%  и  из  насеља  групе  један  ( �о  10.000             
с�ановника ),   који   износи   28,61%.   

 
Статистичком  о�радом  је  утврђено  да  се  у  највећем  проценту          

испитаници  из  насеља  преко  50.000  становника  ( �ру�а  3 )  �аве  спортом  дуже            
од  годину  дана  (54,42%),  док  се  41,49%  испитаника  �ави  спортом  дуже  од             
годину   дана   у   насељима   од   10-50.000   становника   ( �ру�а   2 ).   
 

Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (71,70),  на  нивоу         
статистичке  значајности  0,01,  степена  сло�оде  осам  (8),  по  критеријуму  пет           
(5)  група  насеља  из  којих  испитаници  долазе,  издвојило  се  неколико           
разлика   ( �а�ела   15 ),   од   којих   ћемо   анализирати   најважније.   
 

У  узорку  испитаника  који  се  не  �аве  спортом,  од  100%  целог  узорка,             
13,33%  је  из  групе  два  ( насеља  о�  5-10.000  с�ановника ),  а  29,25%  из  групе              
три   ( насеља   о�   10-15.000   с�ановника ).  

 
У  узорку  испитаника  који  се  �аве  спортом  до  годину  дана,  од  100%             

целог  узорка,  10,69%  је  из  групе  два  ( насеља  о�  5-10.000  с�ановника ),  а             
30,57%   из   групе   три   ( насеља   о�   10-15.000   с�ановника ).  
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Статистичком  о�радом  је  утврђено  да  се  у  највећем  проценту          

испитаници  из  насеља  од  5-10.000  становника  ( �ру�а  2 )  �ави  спортом  дуже            
од  годину  дана  (53,09%),  испитаници  из  насеља  преко  30.000  становника           
( �ру�а  5 )  са  52,33%,  док  се  најмање  испитаника  �ави  спортом  дуже  од             
годину   дана   у   насељима   до   5.000   становника   ( �ру�а   1 ),   са   35,48%.   

 
Та�ела  15. Разлике  у  �ерио�  �ављења  с�ор�ом  �е�  �ру�а  ис�и�аника  о�а            

�ола   ( Chi   square   test ).  
 Период   �ављења   спортом   

Група  Не   �аве   се  
спортом  

�аве   се   до  
годину   дана  

�аве   се   више  
од   годину   дана  Укупно  

1    (N)  232  119  193  544  
%   за   �ру�е  42,65%  21,88%  35,48%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  20,75%  17,92%  13,49%  16,93%  
%   за   уку�но  7,22%  3,70%  6,01%  16,93%  
2    (N)  149  71  249  469  
%   за   �ру�е  31,77%  15,14%  53,09%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  13,33%  10,69%  17,40%  14,60%  
%   за   уку�но  4,64%  2,21%  7,75%  14,60%  
3    (N)  327  203  322  852  
%   за   �ру�е  38,38%  23,83%  37,79%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  29,25%  30,57%  22,50%  26,52%  
%   за   уку�но  10,18%  6,32%  10,02%  26,52%  
4    (N)  220  154  330  704  
%   за   �ру�е  31,25%  21,88%  46,88%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  19,68%  23,19%  23,06%  21,91%  
%   за   уку�но  6,85%  4,79%  10,27%  21,91%  
5    (N)  190  117  337  644  
%   за   �ру�е  29,50%  18,17%  52,33%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  16,99%  17,62%  23,55%  20,04%  
%   за   уку�но  5,91%  3,64%  10,49%  20,04%  
Уку�но    (N)  1118  664  1431  3213  
%   за   �ру�е  34,80%  20,67%  44,54%  100,00%  
%   за   пер.   �ав.   спортом  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  34,80%  20,67%  44,54%  100,00%  

X 2 (8,   n=3213)=71,70,    p=,000  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5                
000  �о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,                 
4-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља                
�реко  30  000  с�ановника,  X 2 -вре�нос�  хи  ква�ра�  �ес�а,  p–ниво  с�а�ис�ичке           
значајнос�и.  
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Спортска   грана   испитаника   о�а   пола  
Та�ела   16.    Процен�уалне   фреквенције   ис�и�аника   �рема   кри�еријуму  

с�ор�ска   �рана.  
Спортска   грана  Ученице  Ученици  Укупно  
Фуд�ал  2,56%  43,77%  25,19%  
Кошарка  11,65%  21,14%  16,86%  
Од�ојка  31,62%  3,51%  16,18%  
Остало      5 21,05%  3,07%  11,18%  
Пливање  4,59%  4,21%  4,38%  
Карате  3,95%  4,56%  4,29%  
Рукомет  2,99%  4,56%  3,85%  
Џудо  2,78%  3,25%  3,03%  
Атлетика  4,17%  1,49%  2,70%  
Гимнастика  5,45%  ,35%  2,65%  
Кик   �окс  ,64%  3,07%  1,97%  
Спортски   плес  3,10%  ,26%  1,54%  
Аикидо  ,96%  1,23%  1,11%  
Тенис  ,96%  ,61%  ,77%  
Теквондо  ,75%  ,70%  ,72%  
Ватерполо  ,00%  ,96%  ,53%  
Стони   тенис  ,43%  ,53%  ,48%  
Коњички   спорт  ,64%  ,09%  ,34%  
Џиу   џицу  ,11%  ,44%  ,29%  
Хокеј   на   леду  ,11%  ,44%  ,29%  
Бадминтон  ,21%  ,26%  ,24%  
Бокс  ,11%  ,35%  ,24%  
Кајак   -   кану  ,21%  ,18%  ,19%  
Веслање  ,00%  ,26%  ,14%  
Стрељаштво  ,21%  ,00%  ,10%  
Рвање  ,11%  ,09%  ,10%  
Клизање  ,21%  ,00%  ,10%  
Аеро�ик  ,21%  ,00%  ,10%  
Бејз�ол  ,11%  ,00%  ,05%  
Спортско   пењање  ,00%  ,09%  ,05%  
Хокеј   на   трави  ,00%  ,09%  ,05%  
Стреличарство  ,00%  ,09%  ,05%  
Шах  ,00%  ,09%  ,05%  
Фитнес  ,11%  ,00%  ,05%  
Бициклизам  ,00%  ,09%  ,05%  
Подводне   активности  ,00%  ,09%  ,05%  
Мма  ,00%  ,09%  ,05%  

 

5   �але�,   џез   �але�,   фолклор,   мажоре�,   школице   с�ор�а  
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У �а�ели  16  могу  се  видети  које  спортове  деца  основношколског           

узраста  најчешће  тренирају.  На  узорку  од  3213  испитаника  о�а  пола,  дошло            
се  до  податка  да  је  заступљено  36  спортова.  Уочене  су  разлике  у             
интересовањима  код  ученика  и  ученица  у  ода�иру  спорта  који  тренирају.           
Уочљиво  је,  да  су  најзаступљенији  тимски  спортови,  за  које  је  неопходна            
велика  селекција  и  �аза  спортиста  како  �и  се  организовале  и  формирале            
екипе   а   касније   и   укључиле   у   спортска   такмичења.  

 
Када  се  говори  о  спортовима  које  ученице  најчешће  тренирају  на           

првом  месту  је  од�ојка  (31,62%),  на  другом  месту  кошарка  (11,65%),  следе            
�азични  спортови  (гимнастика,  пливање  и  атлетика).  Изнад  1%         
заступљености  су  још  и  карате,  спортски  плес,  рукомет,  фуд�ал  и  џудо.            
Важно  је  да  напоменути  да  се  ученице  �аве  и  одређеним  физичким            
активностима  које  не  спадају  у  спортове  (�алет,  џез  �алет,  мажорет,           
фолклор,   школице   спорта…)   и   то   у   високом   проценту   од   укупно   21,05%.  

 
Када  се  говори  о  спортовима  које  ученици  најчешће  тренирају,  на           

првом  месту  је  фуд�ал  (43,77%),  на  другом  месту  кошарка  (21,14%),  следе            
карате  и  рукомет  (4,56).  Изнад  1%  заступљености  су  још  и  од�ојка,  пливање,             
џудо,  атлетика,  аикидо  и  кик�окс.  И  код  ученика  је  важно  напоменути  да  се              
�аве  одређеним  физичким  активностима  које  не  спадају  у  спортове  са           
укупно   3,07%   (фолклор,   школице   спорта…).  

 
 Када  се  говори  о  укупном  узорку  о�а  пола,  од  7-14  година,             

најзаступљенији  спортови  су  спортови  са  лоптом  (фуд�ал,  кошарка,  од�ојка,          
рукомет),  �азични  спортови  (гимнастика,  атлетика,  пливање),  �орилачки        
спортови   (карате,   џудо,   кик   �окс,   аикидо)   и   спортски   плес.   

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (358,06)  по        

критеријуму  спортске  гране  у  три  (3)  групе  насеља  по  �роју  становника,  на             
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  са  степеном  сло�оде  72,  показале  су  се            
разлике   ( �а�ела   17 ),   од   којих   ћемо   издвојити   најважније.  

 
У  узорку  о�а  пола,  у  групи  1  ( насеља  �о  10.000  с�ановника ),  33,28%             

испитаника  тренира  фуд�ал  (свако  треће  дете),  док  у  групи  3  ( насеља  �реко             
50.000  с�ановника ),  14,81%  испитаника  тренира  фуд�ал.  Један  од  разлога          
ове  велике  процентуалне  разлике  је  и  у  сла�ијем  из�ору  спортова  у  мањим             
срединама,  где  углавном  доминира  фуд�ал  као  најзаступљенија  спортска         
грана.  
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         Та�ела   17.    С�ор�ска   �рана   �ри   �ру�е   ис�и�аника   о�а   �ола   ( Chi   square   test ).  

 Три   групе   узорака   према   �роју   становника   
Спортска   грана  1  2  3  Укупно  

Аеро�ик  ,00%  ,00%  ,49%  ,10%  
Аикидо  ,80%  ,86%  2,22%  1,11%  
Атлетика  ,48%  2,97%  5,43%  2,70%  
Остало  13,38%  11,79%  6,17%  11,18%  
Џудо  3,34%  2,78%  3,21%  3,03%  
Бокс  ,16%  ,19%  ,49%  ,24%  
Фуд�ал  33,28%  24,35%  14,81%  25,19%  
Гимнастика  1,59%  1,82%  6,42%  2,65%  
Хокеј   на   леду  ,00%  ,00%  1,48%  ,29%  
Кајак   -   кану  ,32%  ,00%  ,49%  ,19%  
Карате  6,37%  3,07%  4,20%  4,29%  
Кик   �окс  1,91%  2,49%  ,74%  1,97%  
Клизање  ,00%  ,00%  ,49%  ,10%  
Коњички   спорт  ,32%  ,29%  ,49%  ,34%  
Кошарка  10,83%  20,04%  18,02%  16,86%  
Мма  ,00%  ,00%  ,25%  ,05%  
Од�ојка  19,90%  16,20%  10,37%  16,18%  
Пливање  3,03%  3,16%  9,63%  4,38%  
Подводне   активности  ,00%  ,10%  ,00%  ,05%  
Рукомет  2,39%  5,47%  1,98%  3,85%  
Рвање  ,00%  ,00%  ,49%  ,10%  
Спортски   плес  ,96%  ,86%  4,20%  1,54%  
Стони   тенис  ,16%  ,67%  ,49%  ,48%  
Теквондо  ,00%  ,77%  1,73%  ,72%  
Тенис  ,00%  ,77%  1,98%  ,77%  
Ватерполо  ,32%  ,19%  1,73%  ,53%  
Веслање  ,00%  ,00%  ,74%  ,14%  
Бициклизам  ,00%  ,00%  ,25%  ,05%  
Бадминтон  ,00%  ,38%  ,25%  ,24%  
Фитнес  ,00%  ,10%  ,00%  ,05%  
Шах  ,16%  ,00%  ,00%  ,05%  
Стрељаштво  ,00%  ,19%  ,00%  ,10%  
Џиу   џицу  ,32%  ,38%  ,00%  ,29%  
Стреличарство  ,00%  ,10%  ,00%  ,05%  
Хокеј   на   трави  ,00%  ,00%  ,25%  ,05%  
Спортско   пењање  ,00%  ,00%  ,25%  ,05%  
Бејз�ол  ,00%  ,00%  ,25%  ,05%  

X 2 (72,   n=2076)=358,06,    p=,000  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
X 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,   p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.  
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У  прилог  овој  констатацији  иде  и  статистика  �ављења  следећом          

групом  спортова,  који  су  доступни  школској  деци  углавном  у  већим           
местима,  местима  са  отвореним  и  затвореним  спортским  теренима,         
гимнастичким  салама,  леденим  дворанама  и  �азенима.  У  питању  су          
спортови:  пливање,  гимнастика,  хокеј  на  леду,  тенис,  ватерполо  и  атлетика.           
Наведени  спортови  су  у  много  већем  проценту  заступљени  код  школске           
деце  из  насеља  групе  3  ( насеља  �реко  50.000  с�ановника ),  која  поседују            
уређену  спортску  инфраструктуру,  регистроване  клу�ове  и  лиценциране        
тренере  и  самим  тим  је  омогућен  деци  већи  из�ор  којим  спортом  да  се              
�аве   као   ваннаставном   активношћу.  

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (514,69)  по        

критеријуму  спортске  гране  у  пет  (5)  група  насеља  по  �роју  становника,  на             
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  степена  сло�оде  стотину  четрдесет  и          
четири  (144),  показале  су  се  разлике  ( �а�ела  18 ),  од  којих  ћемо  издвојити             
најважније.  

 
У  узорку  о�а  пола,  у  групи  2  ( насеља  0�  5-10.000  с�ановника ),            

34,69%  испитаника  тренира  фуд�ал  (свако  треће  дете),  док  у  групи  5            
( насеља  �реко  30.000  с�ановника ),  14,67%  испитаника  тренира  фуд�ал.         
Један  од  разлога  ове  велике  процентуалне  разлике  је  и  у  сла�ијем  из�ору             
спортова  у  мањим  срединама,  где  углавном  доминира  фуд�ал  као          
најзаступљенија   спортска   грана.  

 
Као  и  у  претходној  статистичкој  о�ради  података  по  критеријуму          

с�ор�ска  �рана-�ри  �ру�е  насеља  �о  �роју  с�ановника ,  и  у  овој           
статистичкој  о�ради  по  критеријуму с�ор�ска  �рана-�е�  �ру�а  насеља  �о          
�роју  с�ановника ,  одређена  група  спортова  је  заступљенија  у  насељима  са           
већим  �ројем  становника.  У  питању  су  спортови:  пливање,  гимнастика,          
хокеј  на  леду,  тенис,  ватерполо  и  атлетика.  Наведени  спортови  су  у  много             
већем  проценту  заступљени  код  школске  деце  из  насеља  групе  5  ( насеља            
�реко  30.000  с�ановника ),  која  поседују  уређену  спортску  инфраструктуру,         
регистроване  клу�ове  и  лиценциране  тренере  и  самим  тим  је  омогућен           
деци   већи   из�ор   којим   спортом   да   се   �аве   као   ваннаставном   активношћу.  
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        Та�ела   18.    С�ор�ска   �рана   �е�   �ру�а   ис�и�аника   о�а   �ола   (Chi   square   test).  

 Пет   група   узорака   према   �роју   становника   
Спортска   грана  1  2  3  4  5  Укупно  

Аеро�ик  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,45%  ,10%  
Аикидо  ,00%  1,56%  ,00%  1,66%  2,26%  1,11%  
Атлетика  ,97%  ,00%  4,77%  1,04%  5,19%  2,70%  
Остало  19,48%  7,50%  12,79%  11,64%  5,64%  11,18%  
Џудо  4,87%  1,88%  2,86%  2,49%  3,39%  3,03%  
Бокс  ,00%  ,31%  ,19%  ,21%  ,45%  ,24%  
Фуд�ал  31,82%  34,69%  22,33%  27,44%  14,67%  25,19%  
Гимнастика  ,65%  2,50%  ,57%  2,08%  7,22%  2,65%  
Хокеј   на   леду  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  1,35%  ,29%  
Кајак   -   кану  ,00%  ,63%  ,00%  ,00%  ,45%  ,19%  
Карате  7,14%  5,63%  2,10%  4,16%  4,06%  4,29%  
Кик   �окс  1,95%  1,88%  1,72%  3,53%  ,68%  1,97%  
Клизање  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,45%  ,10%  
Коњички   спорт  ,32%  ,31%  ,38%  ,21%  ,45%  ,34%  
Кошарка  10,39%  11,25%  26,91%  13,31%  17,38%  16,86%  
Мма  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,23%  ,05%  
Од�ојка  14,61%  25,00%  13,74%  18,30%  11,51%  16,18%  
Пливање  3,90%  2,19%  3,82%  2,70%  8,80%  4,38%  
Подводне   активности  ,00%  ,00%  ,00%  ,21%  ,00%  ,05%  
Рукомет  2,92%  1,88%  5,15%  5,20%  2,93%  3,85%  
Рвање  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,45%  ,10%  
Спортски   плес  ,65%  1,25%  ,57%  ,83%  4,29%  1,54%  
Стони   тенис  ,00%  ,31%  ,76%  ,62%  ,45%  ,48%  
Теквондо  ,00%  ,00%  ,00%  1,66%  1,58%  ,72%  
Тенис  ,00%  ,00%  ,19%  1,04%  2,26%  ,77%  
Ватерполо  ,00%  ,63%  ,19%  ,21%  1,58%  ,53%  
Веслање  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,68%  ,14%  
Бициклизам  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,23%  ,05%  
Бадминтон  ,00%  ,00%  ,76%  ,00%  ,23%  ,24%  
Фитнес  ,00%  ,00%  ,00%  ,21%  ,00%  ,05%  
Шах  ,00%  ,31%  ,00%  ,00%  ,00%  ,05%  
Стрељаштво  ,00%  ,00%  ,00%  ,42%  ,00%  ,10%  
Џиу   џицу  ,32%  ,31%  ,19%  ,62%  ,00%  ,29%  
Стреличарство  ,00%  ,00%  ,00%  ,21%  ,00%  ,05%  
Хокеј   на   трави  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,23%  ,05%  
Спортско   пењање  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,23%  ,05%  
Бејз�ол  ,00%  ,00%  ,00%  ,00%  ,23%  ,05%  

X 2 (144,   n=2076)=514,69,    p=,000  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5                
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                
узорака  из  насеља  о�  15  �о  30  000  с�ановника,-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                
с�ановника,   X 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,   p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.  
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ВРЕДНОСТИ   ВАРИЈАБЛИ   МОРФОЛОШКИХ  
КАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕНИЦА  

Висина   тела   ученица  

 
Графикон   6.    Висина   �ела   ученица   у   о�носу   на   узрас�  

 
         Та�ела   19.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   висина   �ела   -   ученице   (cm).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  68  126,65  ,66  5,47  29,95  -,58  -,06  115,00  139,00  
8  62  132,42  ,85  6,69  44,78  -,18  ,16  118,00  148,00  
9  85  137,77  ,94  8,66  75,08  1,37  ,15  110,00  164,50  

10  314  145,73  ,41  7,24  52,47  ,45  ,15  122,00  169,00  
11  401  151,39  ,38  7,70  59,27  -,07  ,13  130,50  174,00  
12  290  157,22  ,43  7,34  53,90  1,71  -,70  121,50  174,50  
13  223  162,79  ,43  6,44  41,43  -,28  ,03  146,90  178,60  
14  61  164,09  ,80  6,26  39,21  ,49  ,08  149,00  181,00  

Ле�ен�а:  SEM-с�ан�ар�на  �решка  ари�ме�ичке  сре�ине,  S 2 -варијанса,  Ku–мера        
хомо�енос�и,  Sk–мера  асиме�рије,  Min–минимални  резул�а�,  Max–максимални       
резул�а�.  
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На  основу  до�ијених  резултата  тестирања,  у �а�ели  19 и �рафикону           

6  приметан  је  линеарни  тренд  пораста  висине  са  узрастом.  Између  9  и  10              
годинa  примећен  је  највећи  годишњи  пораст  телесне  висине  од  8  cm,  а             
између   13   и   14   годинa   најмањи   од   1,30   cm.  

 

 
Графикон   7.    Разлике   у   висини   �ела   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   мерења.  
 

Упоређујући  резултате  истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.          
године,  у  узрасту  од  11  година  уочљив  је  тренд  пораста  просечне  висине  у              
сваком  наредном  истраживању,  док  је  у  узрасту  од  7  година  највећа            
просечна   висина   ученица   у   истраживању   из   1988.   године.  
 

Та�ела   20.    У�оре�ни   �о�аци   о   висини   �ела   ученица   у   о�носу   на   �о�ину  
мерења   (cm).  

 7  11  
1980.  123,60  145,32  
1984.  126,24  149,36  
1988.  127,15  149,63  
2020.  126,65  151,39  
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Графикон  8. Разлике  у  висини  �ела  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњакиње              
из   Евро�е,   7-14   �о�ина.  
 

Ако  се  посматрају  упоредни  подаци  висине  тела  ученица  из  АПВ  и            
неколико  европских  држава  о�ухваћених  овим  поређењем  ( �рафикон  8  и          
�а�ела  21 ),  може  се  констатовати  да  је  просечна  висина  ученица  из  АПВ             
међу   највишима.  

 
Та�ела  21. У�оре�ни  �о�аци  висине  �ела  ученица  из  Војво�ине  и           

�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (cm).  
 7  8  9  10  11  12  13  14  

АПВ   (M)  126,65  132,42  137,77  145,73  151,39  157,22  162,79  164,09  
ГР   (Md)  127,20  133,30  139,40  145,50  151,20  156,60  159,60  162,00  
МК   (M)  -  -  -  -  151,58  157,24  160,78  163,14  
ПЛ   (Md)  123,02  129,37  135,24  140,78  147,13  153,81  159,08  162,24  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ПЛ-Пољска,         
M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  
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Та�ела  22.  Разлике  у  висини  �ела  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,05  ,820  1,36  ,247  
8  ,18  ,67  1,26  ,266  
9  ,10  ,750  ,07  ,787  
10  ,39  ,679  ,03  ,975  
11  2,35  ,097  1,02  ,362  
12  ,13  ,875  1,35  ,261  
13  ,51  ,603  7,39  ,001  
14  1,32  ,276  1,16  ,321  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  висини  тела           
код  ученица  од  13  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених  места  по              
�роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  22) .  Разлика  је  на  нивоу             
статистичке   значајности   0,01.  
 

Та�ела  23. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученица         
узрас�а   13   �о�ина   (у   cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  75  160,99  6,08  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  83  162,66  6,09  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  65  165,06  6,67  

 
Та�ела  24.  Разлике  у  висини  �ела  између  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  13             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -1,67  ,09  
1  3  -4,07  ,00**  
2  3  -2,40  ,02*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  висине  тела  ученица  од  13  година,  из  насеља  до  10.000            
становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  већу           
просечну   висину   за   4,07   cm    (�а�ела   24) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  висине  тела  ученица  од  13  година,  из  насеља  од  10.000-50.000            
становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  већу           
просечну   висину   за   2,40   cm    (�а�ела   24) .  

 
Та�ела  25.  Разлике  у  висини  �ела  �е�  �ру�а  ученица  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,05  ,820  1,36  ,247  
8  ,18  ,673  1,26  ,266  
9  1,80  ,154  1,87  ,141  
10  1,43  ,223  2,98  ,020  
11  3,66  ,006  ,73  ,571  
12  ,66  ,622  2,31  ,058  
13  ,91  ,461  6,20  ,000  
14  1,00  ,417  ,90  ,470  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  висини  тела           
код  ученица  од  10  и  13  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група  насељених              
места   по   �роју   становника   из   којих   ученице   долазе    (�а�ела   25) .  
 

Та�ела  26. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученица         
узрас�а   10   �о�ина   (cm).  

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  143,27  6,83  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  53  148,06  7,60  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  67  145,26  8,08  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  79  145,65  5,86  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  67  146,21  7,41  

 
Код  ученица  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  висине  тела  између  групе          
један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља  од  5-10.000            
становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  два            
имају   већу   просечну   висину   за   4,79   cm    (�а�ела   27) .  
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           Та�ела   27.    Разлике   у   висини   �ела   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -4,79  ,001 **  
1  3  -1,99  ,169  
1  4  -2,38  ,039 *  
1  5  -2,94  ,032 *  
2  3  2,80  ,055  
2  4  2,41  ,042 *  
2  5  1,85  ,183  
3  4  -,39  ,740  
3  5  -,96  ,477  
4  5  -,56  ,618  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  висине  тела  ученица  од  13  година,  ученица  из  групе  један            
(1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од  15-30.000           
становника),  групе  један  (1)  и  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)            
и  групе  два  (насеља  од  5-10.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од             
15-30.000   становника),   на   нивоу   статистичке   значајности   0.05    (�а�ела   27) .  
 

Та�ела  28. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученица         
узрас�а   13   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  37  159,91  5,93  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  38  162,04  6,11  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  36  160,58  6,45  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  47  164,25  5,34  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  65  165,06  6,67  

 
Код  ученица  од  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна           

разлика  у  аритметичким  срединама  висине  тела  ученица  између  групе  два           
(2-насеља  од  5-10.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000           
становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   већу   просечну   висину   за   3,02   cm    (�а�ела   29) .  
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          Т а�ела   29.    Разлике   у   висини   �ела   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,13  ,129  
1  3  -,67  , 644  
1  4  -4,34  ,001 **  
1  5  -5,15  ,000 **  
2  3  1,46  ,320  
2  4  -2,21  ,079  
2  5  -3,02  ,024 *  
3  4  -3,67  ,006 **  
3  5  -4,48  ,001 **  
4  5  -,81  ,495  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  висине  тела  ученица  од  13  година,  ученица  из  групе  један            
(1-насеља  до  5000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од  15-30.000           
становника),  групе  један  (1)  и  групе  пет  (5,  насеља  преко  30.000            
становника),  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  четири           
(4-насеља  од  15-30.000  становника),  и  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000           
становника)  и  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника),  на  нивоу           
статистичке   значајности   0.01    (�а�ела   29) .  

 
Та�ела   30.    Разлике   у   висини   �ела   �ве   �ру�е   ученица   (�-�ес�).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  124,20  128,46  -3,42  ,001  
8  130,96  133,34  -1,37  ,175  
9  134,18  139,53  -2,78  ,007  
10  145,02  146,03  -1,13  ,258  
11  150,54  151,98  -1,85  ,065  
12  157,38  157,43  -,28  ,780  
13  162,52  163,00  -,55  ,582  
14  163,58  164,50  -,57  ,572  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
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Код  ученица  узраста  од  7  и  9  година,  т-тестом  је  утврђена            

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  висине  тела,         
према  критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности         
0,01.  Ученице  узраста  од  7  година  које  се �аве  с�ор�ом  као  ваннаставном             
активношћу  су  за  4,26  cm  више  од  ученица  истог  узраста  које  се не  �аве               
с�ор�ом.  Ученице  узраста  од  9  година,  које  се  �аве  спортом  су  за  5,35  cm               
више   од   ученица   истог   узраста   које   се    не   �аве   с�ор�ом     (�а�ела   30) .   

 

Та�ела  31.  Разлике  у  висини  �ела  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму            
�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,02  ,980  5,95  ,004  
8  ,16  ,850  1,21  ,305  
9  ,40  ,672  4,71  ,012  
10  2,32  ,100  ,70  ,499  
11  ,47  ,627  2,00  ,137  
12  ,80  ,448  1,93  ,147  
13  1,02  ,361  2,05  ,131  
14  1,65  ,201  1,38  ,259  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у         
аритметичким  срединама  висине  тела  код  ученица  од  7  и  9  година,  по             
критеријуму    �ерио�   �ављења   с�ор�ом     (�а�ела   31) .  

 

Та�ела  32. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученица         
узрас�а   7   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  29  124,20  4,98  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  20  127,99  5,14  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  19  128,95  5,28  

 

        Та�ела   33.    Разлике   у   висини   �ела   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   7   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -3,79  ,010 **  
1  3  -4,75  ,003   **  
2  3  -,96  ,569  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученица  узраста  од  7  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички           

значајне  разлике  у  висини  тела,  према  критеријуму �ерио�  �ављења          
с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01.  Ученице  узраста  од  7           
година  које  се не  �аве  с�ор�ом  као  ваннаставном  активношћу,  су  за  3,79             
cm  ниже  од  ученица  истог  узраста  које  се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана .              
Ученице  узраста  од  7  година  које  се не  �аве  с�ор�ом ,  су  за  4,75  cm  ниже  од                 
ученица  истог  узраста  које  се �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана (�а�ела             
33) .   
 

Та�ела  34. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученица         
узрас�а   9   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  28  134,18  7,25  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  24  141,17  9,37  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  33  138,34  8,33  

 
        Та�ела   35.    Разлике   у   висини   �ела   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -6,99  ,004 *  
1  3  -4,16  ,044 *  
2  3  2,83  ,234  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  од  9  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички           
значајне  разлике  у  висини  тела,  према  критеријуму �ерио�  �ављења          
с�ор�ом .  Ученице  узраста  од  9  година  које  се не  �аве  с�ор�ом  као             
ваннаставном  активношћу,  су  за  6,99  cm  ниже  од  ученица  истог  узраста  које             
се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01.            
Ученице  узраста  од  9  година  које  се не  �аве  с�ор�ом  су  за  4,16  cm  ниже  од                 
ученица  истог  узраста  које  се �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ,  на  нивоу              
статистичке   значајности   0,05.    (�а�ела   35) .   
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Маса   тела   ученица  

 
Графикон   9.    Маса   �ела   ученица   у   о�носу   на   узрас�.  
 

У  графикону  9  се  јасно  види  линеарни  тренд  повећања  масе  тела            
ученица  са  узрастом.  Највећи  раст  масе  тела  је  у  узрасту  од  12-13  година              
(6,88  кг),  а  након  тога  и  најмањи  раст  масе  тела  је  у  узрасту  од  13-14  година                 
(1,57   кг).  
 
           Та�ела   36.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   маса   �ела   -   ученице   (kg).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  63  27,57  ,82  6,49  42,10  ,09  ,75  17,90  44,70  
8  62  31,93  1,23  9,69  93,96  4,07  1,82  20,00  70,80  
9  85  35,40  1,05  9,66  93,32  1,56  1,14  21,70  66,70  
10  314  39,16  ,51  9,07  82,27  ,54  ,88  22,30  71,70  
11  400  43,41  ,53  10,62  112,81  ,73  ,94  23,30  81,90  
12  289  48,81  ,57  9,67  93,46  1,06  ,75  24,40  84,50  
13  220  55,69  ,80  11,81  139,39  1,32  1,03  34,60  97,10  
14  61  57,26  1,35  10,51  110,48  1,38  ,95  38,30  92,80  

Ле�ен�а:  SEM-с�ан�ар�на  �решка  ари�ме�ичке  сре�ине,  S 2 -варијанса,  Ku–мера        
хомо�енос�и,  Sk–мера  асиме�рије,  Min–минимални  резул�а�,  Max–максимални       
резул�а�.  
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Графикон   10.    Разлике   у   маси   �ела   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   мерења.  
 

Та�ела   37.    У�оре�ни   �о�аци   о   маси   �ела   ученица   у   о�носу   на   �о�ину  
мерења   (kg).  

 7  11  
1980.  24,76  37,61  
1984.  25,71  39,78  
1988.  26,68  40,76  
2020.  27,57  43,41  

 
На  основу  поређења  разлика  аритметичких  средина масе  �ела         

ученица  узраста  од  7  и  11  година  из  четири  истраживања  (1980,  1984,  1988.              
и  2020.  године),  уочљив  је  тренд  повећања масе  �ела  ученица  у  сваком             
наредном   истраживању   ( �а�ела   37 ).  
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Графикон  11. Разлике  у  маси  �ела  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњакиње              
из   Евро�е,   7-14   �о�ина.  
 

Ако  се  посматрају  упоредни  подаци масе  �ела  ученица  из  АПВ  и            
неколико  европских  држава  о�ухваћених  овим  поређењем,  може  се         
констатовати  да  је  просечна  маса  тела  ученица  из  АПВ  највећа  у  скоро  свим              
узрастима,  осим  у  узрастима  од  10-11  година  где  је  на  другом  месту             
( �а�ела   38 ).  
 

Та�ела  38. У�оре�ни  �о�аци  масе  �ела  ученица  из  Војво�ине  и  �ос�у�них            
�о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (kg).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  27,57  31,93  35,40  39,16  43,41  48,81  55,69  57,26  
ГР   (Md)  27,30  30,80  34,80  39,20  43,60  47,80  51,50  54,60  
МК   (M)  -  -  -  -  42,70  48,72  51,69  56,13  
ПЛ   (Md)  23,48  26,62  29,92  33,55  37,87  42,82  47,67  51,30  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ПЛ-Пољска,         
M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у маси  �ела           
код  ученица  од  8  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених  места  по              
�роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  39) .  Разлика  је  на  нивоу             
статистичке   значајности   0,05.  
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Та�ела  39.  Разлике  у  маси  �ела  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,00  ,963  ,04  ,846  
8  2,33  ,132  4,41  ,040  
9  ,13  ,722  ,20  ,656  

10  1,99  ,139  ,77  ,463  
11  1,27  ,283  ,91  ,402  
12  7,74  ,001  1,26  ,286  
13  ,11  ,894  2,16  ,117  
14  ,65  ,524  ,20  ,816  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

Та�ела  40. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  маса  �ела  ученица         
узрас�а   8   �о�ина   (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  8  38,46  12,51  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  54  30,96  8,95  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  0  -  -  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  масе  тела  ученица  од  8  година  из  насеља  до  10.000  становника             
и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу  статистичке           
значајности  0,05,  где  ученице  из  прве  групе  имају  већу  просечну  масу  тела             
за   7,50   kg    (�а�ела   41) .  

 
           Та�ела   41.    Разлике   у   маси   �ела   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  7,50  ,040 *  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05   

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у маси  �ела           
код  ученица  од  8  и  13  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група  насељених  места               
по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  42) .  Разлика  је  на             
нивоу   статистичке   значајности   0,05.  
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Та�ела  42.  Разлике  у  маси  �ела  �е�  �ру�а  ученица  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,00  ,963  ,04  ,846  
8  2,33  ,132  4,41  ,040  
9  5,85  ,001  ,31  ,817  

10  1,26  ,286  ,94  ,440  
11  ,98  ,418  ,89  ,467  
12  4,49  ,002  2,24  ,065  
13  ,82  ,511  2,57  ,039  
14  ,41  ,802  ,20  ,936  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

Та�ела  43. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  маса  �ела  ученица         
узрас�а   8    �о�ина   (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  8  38,46  12,51  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  0  -  -  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  54  30,96  8,95  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  0  -  -  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  0  -  -  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама масе  �ела  ученица  од  8  година  из  насеља  до  5.000  становника  и              
ученица  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу  статистичке          
значајности  0,05,  где  ученице  из  прве  групе  имају  већу  просечну масу  �ела             
за   7,50   kg    (�а�ела   44) .  

 
Та�ела   44.    Разлике   у   маси   �ела   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   8    �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  3  7,50  ,040 *  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
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Та�ела  45. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  маса  �ела  ученица         

узрас�а   13    �о�ина   (kg).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  37  55,65  14,13  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  38  52,82  8,94  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  36  51,90  10,29  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  44  57,60  12,13  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  65  58,17  11,84  

 

Код  ученица  од  13  година  (�а�ела  46) ,  т-тестом  је  утврђена           
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  масе  тела  ученица          
између   групе   три   (3-насеља   од   10-15.000   становника)   и:  

● групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника),  на  нивоу  статистичке          
значајности  0,01,  где  ученице  из  пете  групе  имају  већу  просечну           
телесну   масу   за   6,27   kg;  

● групе  четири  (4-насеља  од  15-30.000  становника),  на  нивоу         
статистичке  значајности  0.05,  где  ученице  из  четврте  групе  имају          
већу   просечну   телесну   масу   за   5,70   kg.  

 

          Та�ела   46.    Разлике   у   маси   �ела   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  2,83  ,302  
1  3  3,75  ,200  
1  4  -1,95  ,506  
1  5  -2,52  ,338  
2  3  ,92  ,681  
2  4  -4,78  ,048 *  
2  5  -5,35  ,018 *  
3  4  -5,70  ,028 *  
3  5  -6,27  ,009 **  
4  5  -,57  ,808  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,01.   
 

Код  ученица  од  13  година  ( �а�ела  46 ),  т-тестом  је  утврђена           
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама масе  �ела         
ученица   између   групе   два   (2-насеља   од   5-10.000   становника)   и:  

● групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника),  где  ученице  из  пете           
групе   имају   већу   просечну   телесну   масу   за   5,35   kg;  

● групе  четири  (4-насеља  од  15-30.000  становника),  где  ученице  из          
четврте   групе   имају   већу   просечну   телесну   масу   за   4,78   kg.  
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Та�ела   47.    Разлике   у   маси   �ела    �ве   �ру�е   ученица   (t-�ес�).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  26,01  28,74  -1,68  ,098  
8  30,93  32,55  -,64  ,526  
9  31,05  37,53  -3,53  ,001  

10  39,94  38,82  ,91  ,366  
11  42,73  43,89  -1,08  ,281  
12  50,15  48,09  1,74  ,084  
13  56,45  55,11  ,83  ,407  
14  57,99  56,69  ,48  ,633  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученица  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  масе  �ела ,  према         
критеријуму �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01.         
Ученице  узраста  од  9  година,  које  се �аве  с�ор�ом  имају  већу  телесну  масу              
за   6,48kg   од   ученица   истог   узраста   које   се    не   �аве   с�ор�ом   (�а�ела   47) .   

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у         
аритметичким  срединама масе  �ела  код  ученица  од  9  година,  по           
критеријуму    �ерио�   �ављења   с�ор�ом   (�а�ела   48) .   

 
Та�ела  48.  Разлике  у  маси  �ела  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�ериму            

�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  8,11  ,001  1,48  ,235  
8  ,81  ,449  ,23  ,795  
9  3,49  ,035  5,87  ,004  

10  2,68  ,070  ,62  ,538  
11  1,18  ,307  ,80  ,449  
12  ,55  ,577  2,28  ,104  
13  2,75  ,066  ,75  ,474  
14  1,00  ,375  ,24  ,789  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
До�ијена  вредност  статистичке  значајности  Левеновог  теста  (,035,        

�а�ела  48 )  потврђује  да  не  важи  претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и            
да  се  анализиране  групе  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
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варија�илитет  у  варија�лама.  Пошто  су  величине  група  које  анализирамо          
сличне  ( �а�ела  48 )  и  уз  уважавање  неједнакости,  даљом  анализом  �иће           
о�ухваћене   и   ове   варија�ле.  

 
Та�ела  49. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  маса  �ела  ученица         

узрас�а   9   �о�ина   (kg).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  28  31,05  6,54  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  24  39,69  11,46  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  33  35,96  9,16  

  
                Та�ела   50.    Разлике   у   маса   �ела   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -8,64  ,002 **  
1  3  -4,91  ,021 *  
2  3  3,73  ,178  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Код  ученица  узраста  9  година  ( �а�ела  50 ),  т-тестом  су  утврђене           

статистички  значајне  разлике  у маси  �ела ,  према  критеријуму �ерио�          
�ављења  с�ор�ом .  Ученице  узраста  од  9  година  које  се не  �аве  с�ор�ом             
као  ваннаставном  активношћу,  имају  за  8,64kg  нижу  телесну  масу  од           
ученица  истог  узраста  које се  �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ,  на  нивоу             
статистичке   значајности   0,01.   

 
Ученице  узраста  од  9  година  које  се не  �аве  с�ор�ом,  имају  за             

4,91kg  нижу  телесну  масу  од  ученица  истог  узраста  које  се �аве  с�ор�ом             
више   о�   �о�ину   �ана ,   на   нивоу   статистичке   значајности   0,05    (�а�ела   50) .   
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Индекс   телесне   масе   ученица  

 
Графикон   12.    Ун�екси   �елесне   масе   ученица   у   о�носу   на   узрас�   
 

У �рафикону  12 приметно  је  линеарно  повећање ин�екса  �елесне          
масе  са  повећањем  узраста,  осим  код  узраста  од  9-10  година  код  ученица,             
где  је  констатовано  �лаго  смањење  вредности ин�екса  �елесне  масе.          
Највећи  пораст ин�екса  �елесне  масе  је  између  12.  и  13.  године  код             
ученица.   

 
Та�ела  51.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе  -          

ученице   (kg/m 2 ).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  63  17,11  ,42  3,31  10,96  ,62  1,04  12,10  26,70  
8  62  17,95  ,51  4,05  16,39  2,94  1,65  13,40  32,80  
9  85  18,37  ,36  3,28  10,78  ,82  ,91  13,90  29,50  
10  313  18,25  ,18  3,25  10,56  ,02  ,81  13,50  29,60  
11  393  18,65  ,17  3,35  11,25  ,46  ,91  12,10  29,70  
12  286  19,58  ,19  3,24  10,47  1,50  1,09  12,60  32,10  
13  220  20,96  ,27  3,93  15,46  2,05  1,23  14,20  37,00  
14  60  21,26  ,52  4,02  16,16  3,71  1,74  16,00  36,00  
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У  делу  књиге Прилози, налазе  се  та�еле  референтних  вредности          

ин�екса  �елесне  масе  за  ученице  узраста  од  5-19  година,  по  критеријумима            
светске   здравствене   организације   .  6

 
Графикон   13.    Разлике   у   ин�ексу   �елесне   масе   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   мерења.  
 

На  основу  утврђених  разлика  аритметичких  средина  вредности        
ин�екса  �елесне  масе  код  ученица  7  и  11  година  у  односу  на  годину              
тестирања  ( �рафикон  13 ),  може  се  јасно  видети  тренд  повећања ин�екса           
�елесне  масе  у  узорку  из  2020.  године  у  односу  на  узорке  из  1980,  1984.  и                
1988.  године.  Да  �и  дошло  до  повећања ин�екса  �елесне  масе ,  неопходно            
је  да  се  маса  тела  у  много  већем  проценту  повећа  у  односу  на  висину  тела.                
Стога  можемо  закључити  да  је  експоненцијална  крива  повећања  телесне          
масе  од  ранијих  ка  најновијем  истраживању  много  израженија  од  криве           
повећања   телесне   висине.  

 
Та�ела  52. У�оре�ни  �о�аци  сре�њих  вре�нос�и  ин�екса  �елесне  масе          

ученица   у   о�носу   на   �о�ину   мерења   (kg/m 2 ) .  
 7  11  

1980.  16,21  17,81  
1984.  16,13  17,83  
1988.  16,50  18,21  
2020.  17,11  18,65  

6    www.who.int/growthref/bmifa_girls_z_5_19_labels.pdf?ua=1  
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Графикон  14. Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњакиње   из   Евро�е,   узрас�   о�   7-14   �о�ина.  
 

У  односу  на  резултате ин�екса  �елесне  масе  ученица  из  неких           
европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,  ИТМ  ученица  из         
Војводине  су  највиши  у  узрастима  од  7-9  и  13-14  година,  док  су  у  узрастима               
од   10-12   година   на   нивоу   просека.  
 

Та�ела  53. У�оре�ни  �о�аци  ин�екса  �елесне  масе  ученица  из  Војво�ине  и            
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   о�   7-14   �о�ина    (kg/m 2 ).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  17,11  17,95  18,37  18,25  18,65  19,58  20,96  21,26  
ГР   (Md)  16,77  17,33  17,94  18,58  19,22  19,86  20,42  21,02  
МК   (M)  -  -  -  -  18,41  19,64  19,94  21,07  
ПЛ   (Md)  16,00  16,40  16,90  17,30  17,80  18,30  18,90  19,50  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ПЛ-Пољска,         
M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  

 
У �а�ели  53  упоређивани  су  доступни  подаци  неколико         

истраживања,  где  видимо  доступне  вредности ари�ме�ичких  сре�ина  и         
ме�ијана .  
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Та�ела  54.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученица  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,02  ,876  ,03  ,856  
8  1,93  ,170  4,67  ,035  
9  ,36  ,552  ,85  ,361  

10  1,39  ,250  1,17  ,312  
11  3,48  ,032  2,60  ,076  
12  4,69  ,010  3,57  ,029  
13  ,39  ,675  ,36  ,700  
14  1,21  ,305  ,61  ,546  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у ин�ексу          
�елесне  масе  код  ученица  8  и  12  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе              
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  54) .            
Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,05.  

 
Та�ела  55. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         

ученица   узрас�а   8   �о�ина   (kg/m 2 ).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  8  20,75  5,16  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  54  17,53  3,74  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  0  -  -  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученица  од  8  година,  из  насеља  до  10.000             
становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  прве  групе  имају  већи ин�екс            
�елесне   масе    за   3,22    (�а�ела   56) .  

 
Та�ела  56.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  8             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  3,22  ,035 *  
Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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У  узорку  ученица  од  12  година,  до�ијена  вредност  статистичке          

значајности  Левеновог  теста  (,01, �а�ела  54 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  анализиране  групе  у  овом            
узрасту  ученица  статистички  значајно  разликују  у  односу  на  варија�илитет  у           
варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене  даљом  анализом  уз           
уважавање   величине   група   и   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  57. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         
ученица   узрас�а   12   �о�ина   (kg/m 2 ).  

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  82  19,90  3,67  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  142  19,82  3,21  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  62  18,62  2,46  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученица  од  12  година,  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  прве  групе  имају  већи ин�екс            
�елесне   масе    за   1,28    (�а�ела   58) .  
 

Та�ела  58.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  12             
�о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,08  ,863  
1  3  1,28  ,010 *  
2  3  1,20  ,009 **  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученица  12  година,  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  друге  групе  имају  већи            
ин�екс   �елесне   масе    за   1,20    (�а�ела   58) .  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у ин�ексу          
�елесне  масе  код  ученица  од  8  и  12  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група               
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  59) .            
Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01   (12   год)   и   0,05   (8   год).  
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Та�ела  59.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �е�  �ру�а  ученица  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,02  ,876  ,03  ,856  
8  1,93  ,170  4,67  ,035  
9  5,01  ,003  ,60  ,617  

10  1,02  ,395  ,76  ,553  
11  1,77  ,133  1,65  ,161  
12  3,52  ,008  3,66  ,006  
13  ,80  ,526  1,60  ,176  
14  ,68  ,610  ,36  ,835  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

Та�ела  60. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         
ученица   узрас�а   8   �о�ина    (kg/m 2 ).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  8  20,75  5,16  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  0  -  -  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  54  17,53  3,74  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  0  -  -  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  0  -  -  

 
Та�ела  61.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а  8             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  3  3,22  ,035 *  
Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама ин�екса  �елесне  масе  ученица  8  година,  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученица  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  прве  групе  имају  већи ин�екс            
�елесне   масе    за   3,22    (�а�ела   61) .  
 

У  узорку  ученица  од  12  година,  до�ијена  вредност  статистичке          
значајности  Левеновог  теста  (,008, �а�ела  59 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  анализиране  групе  у  овом            
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узрасту  ученица  статистички  значајно  разликују  у  односу  на  варија�илитет  у           
варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене  даљом  анализом  уз           
уважавање   неједнакости   и   сличности   величине   група.  
 

Та�ела  62. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         
ученица   узрас�а   12   �о�ина    (kg/m 2 ).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  20,50  3,94  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  34  19,06  3,11  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  63  19,28  2,94  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  79  20,25  3,36  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  62  18,62  2,46  

 
Та�ела  63.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а  12             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,44  ,080  
1  3  1,22  ,077  
1  4  ,25  ,705  
1  5  1,88  ,005 **  
2  3  -,22  ,727  
2  4  -1,19  ,080  
2  5  ,43  ,454  
3  4  -,97  ,074  
3  5  ,66  ,178  
4  5  1,63  ,001 **  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама ин�екса  �елесне  масе  ученица  од  12  година,  из  насеља  до  5.000             
становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  прве  групе  имају  већи ин�екс            
�елесне   масе    за   1,88    (�а�ела   63) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученица  12  година,  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  четврте  групе  имају  већи            
ин�екс   �елесне   масе    за   1,63    (�а�ела   63) .  
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Код  ученица  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама ин�екса  �елесне  масе ,  према          
критеријуму �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01         
(�а�ела  61) .  Ученице  узраста  9  година,  које  се �аве  с�ор�ом  имају  већи             
ин�екс  �елесне  масе  за  1,92  од  ученица  истог  узраста  које  се не  �аве              
с�ор�ом     (�а�ела   64) .   

 
Та�ела   64.    Разлике   у   ин�ексу   �елесне   масе   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  16,74  17,39  -,77  ,442  
8  17,85  18,01  -,14  ,888  
9  17,08  19,00  -2,62  ,010  
10  18,74  18,04  1,75  ,081  
11  18,45  18,78  -,96  ,337  
12  20,01  19,35  1,65  ,100  
13  21,33  20,68  1,22  ,225  
14  21,79  20,86  ,89  ,380  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученица  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама ин�екса  �елесне  масе ,  према          
критеријуму �ерио� �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности         
0,05    (�а�ела   65) .   
 

Та�ела  65.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученица  �рема            
кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  9,64  ,000  ,58  ,566  
8  ,40  ,670  ,13  ,874  
9  3,12  ,051  4,05  ,021  

10  2,32  ,100  2,18  ,115  
11  2,39  ,093  ,96  ,383  
12  1,84  ,161  1,44  ,240  
13  5,26  ,006  2,58  ,078  
14  ,30  ,738  ,39  ,682  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
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Та�ела  66. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         

ученица   узрас�а   9   �о�ина   (kg/m 2 ).  
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  28  17,08  2,42  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  24  19,54  3,87  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  33  18,60  3,17  

 
Ученице  узраста  од  9  година,  које  се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана             

( �ру�а  2 ),  имају  већи ин�екс  �елесне  масе  за  2,46  од  ученица  истог  узраста              
које  се не  �аве  с�ор�ом (�ру�а  1) .  Статистичка  значајност  је  на  нивоу  0,01              
( �а�ела   67 ).   

 
Ученице  узраста  од  9  година,  које  се �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину             

�ана  ( �ру�а  3 ),  имају  већи ин�екс  �елесне  масе  за  1,52  од  ученица  истог              
узраста  које  се не  �аве  с�ор�ом  из  групе  1 (�а�ела  67) .  Статистичка             
значајност   је   на   нивоу   0,05.   
 

Та�ела  67.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  9             
�о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,46  ,007 **  
1  3  -1,52  ,042 *  
2  3  ,94  ,319  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Ухрањеност   ученица  

 
Графикон   15.    Ухрањенос�   ученица   у   о�носу   на   узрас�   
 

Та�ела   68.    Процен�уалне   фреквенције   ухрањенос�и   -   ученице   (%).  
 7  8  9  10  11  12  13  14  7-14  

N  63  62  85  313  393  286  220  60  1482  
Потхрањеност  1,59  -  -  1,60  3,56  1,40  2,27  -  1,96  

Нормална   66,67  64,52  57,65  64,86  70,74  73,78  69,09  81,67  69,10  
Прекомерна   14,29  12,90  30,59  25,88  17,56  19,58  20,45  11,67  20,31  

Гојазност  17,46  22,58  11,76  7,67  8,14  5,24  8,18  6,67  8,64  
 

У �а�ели  68 ,  изражени  су  проценти  ухрањености  ученица  узраста  од           
7-14  година,  распоређени  у  четири  категорије: �о�храњенос�,  нормална         
ухрањенос�,  �рекомерна  ухрањенос� и  �ојазнос� .  Критеријуми  за        
одређивање  којој  групи  припада  сваки  од  резултата,  је  преузет  од  светске            
здравствене   организације .   7

 
Оно  што  је  приметно  у  узорку  ученица  је,  да  је  у  нижим  разредима              

већи  проценат  гојазних  и  прекомерно  ухрањених  ученица,  док  се  тај           
проценат  са  повећањем  узраста,  смањује.  Највећи  проценат �ојазних  је  у           
узрасту  од  8  година  (22,58%),  док  је  најмањи  проценат �ојазних у  узрасту             

7  h�ps://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/  
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ученица  од  12  година  (5,24%).  Ако  посматрамо  заједно  проценат          
�рекомерно  ухрањених  и �ојазних ,  видимо  да  их  је  највише  у  узрастима            
девет  (42,35%)  и  осам  (35,48%)  година,  а  најмање  у  узрастима  14  (18,34%)  и              
12   (24,82%)   година.  
 

Та�ела   69.    Разлике   у   ухрањенос�и   �ри   �ру�е   ученица    ( Chi   square   test ).  
 Ухрањеност   

Група  Гојазност  Прекомерна   Нормална   Потхрањеност  Укупно  
1   (N)  40  91  276  8  415  
%   за   групе  9,64%  21,93%  66,51%  1,93%  100,00%  
%   за   ухрањеност  31,25%  30,23%  26,95%  27,59%  28,00%  
%   за   укупно  2,70%  6,14%  18,62%  ,54%  28,00%  
2   (N)  71  162  538  15  786  
%   за   групе  9,03%  20,61%  68,45%  1,91%  100,00%  
%   за   ухрањеност  55,47%  53,82%  52,54%  51,72%  53,04%  
%   за   укупно  4,79%  10,93%  36,30%  1,01%  53,04%  
3   (N)  17  48  210  6  281  
%   за   групе  6,05%  17,08%  74,73%  2,14%  100,00%  
%   за   ухрањеност  13,28%  15,95%  20,51%  20,69%  18,96%  
%   за   укупно  1,15%  3,24%  14,17%  ,40%  18,96%  
Укупно   (N)  128  301  1024  29  1482  
%   за   групе  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  
%   за   ухрањеност  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   укупно  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  

χ 2 (6,   n=1482)=6,61,    p=,358  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
χ 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,    p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.   

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (6,61),  до�ијена        

вредност  статистичке  значајности p=,358 указује  да  не  постоје  статистички          
значајне  разлике  ( �а�ела  69 )  у  ухрањености  ученица,  по  критеријуму  три           
(3)   групе   насеља   из   којих   долазе.   
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Та�ела   70.    Разлике   у   ухрањенос�и   �е�   �ру�е   ученица    ( Chi   square   test ).  

 Ухрањеност   
Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  

1    (N)  26  52  155  2  235  
%   за   �ру�е  11,06%  22,13%  65,96%  ,85%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  20,31%  17,28%  15,14%  6,90%  15,86%  
%   за   уку�но  1,75%  3,51%  10,46%  ,13%  15,86%  
2    (N)  14  39  121  6  180  
%   за   �ру�е  7,78%  21,67%  67,22%  3,33%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  10,94%  12,96%  11,82%  20,69%  12,15%  
%   за   уку�но  ,94%  2,63%  8,16%  ,40%  12,15%  
3    (N)  40  92  292  6  430  
%   за   �ру�е  9,30%  21,40%  67,91%  1,40%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  31,25%  30,56%  28,52%  20,69%  29,01%  
%   за   уку�но  2,70%  6,21%  19,70%  ,40%  29,01%  
4    (N)  29  65  217  9  320  
%   за   �ру�е  9,06%  20,31%  67,81%  2,81%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  22,66%  21,59%  21,19%  31,03%  21,59%  
%   за   уку�но  1,96%  4,39%  14,64%  ,61%  21,59%  
5    (N)  19  53  239  6  317  
%   за   �ру�е  5,99%  16,72%  75,39%  1,89%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  14,84%  17,61%  23,34%  20,69%  21,39%  
%   за   уку�но  1,28%  3,58%  16,13%  ,40%  21,39%  
Уку�но    (N)  128  301  1024  29  1482  
%   за   �ру�е  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  

χ 2 (12,   n=1482)=14,93,    p=,245  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5                
000  �о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,                 
4-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља                
�реко  30  000  с�ановника, χ 2 -вре�нос�  хи  ква�ра�  �ес�а, p–ниво  с�а�ис�ичке           
значајнос�и.   
 

Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (14,93),  до�ијена        
вредност  статистичке  значајности p=,245 указује  да  не  постоје  значајне          
разлике  ( �а�ела  70 )  у  ухрањености  ученица,  по  критеријуму  пет  (5)  група            
насеља   из   којих   долазе.   

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (3,52),  до�ијена        

вредност  статистичке  значајности p=,318 указује  да  не  постоје  значајне          
разлике  ( �а�ела  71 )  у  ухрањености  ученица,  по  критеријуму �ављење          
с�ор�ом .   
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            Та�ела   71.    Разлике   у   ухрањенос�и   између   �ве   �ру�е   ученица    ( Chi   square   test ).  

 Ухрањеност   
Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  

1    (N)  55  110  375  14  554  
%   за   �ру�е  9,93%  19,86%  67,69%  2,53%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  42,97%  36,54%  36,62%  48,28%  37,38%  
%   за   уку�но  3,71%  7,42%  25,30%  ,94%  37,38%  
2    (N)  73  191  649  15  928  
%   за   �ру�е  7,87%  20,58%  69,94%  1,62%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  57,03%  63,46%  63,38%  51,72%  62,62%  
%   за   уку�но  4,93%  12,89%  43,79%  1,01%  62,62%  
Уку�но    (N)  128  301  1024  29  1482  
%   за   �ру�е  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  

χ 2 (3,   n=1482)=3,52,    p=,318  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  која  се  не  �ави  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  која  се  �ави  с�ор�ом,               
χ 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,    p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.   

  
  Та�ела   72.    Разлике   у   ухрањенос�и   �ри   �ру�е   ученица    ( Chi   square   test ).  

 Ухрањеност   
Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  

1    (N)  55  110  375  14  554  
%   за   �ру�е  9,93%  19,86%  67,69%  2,53%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  42,97%  36,54%  36,62%  48,28%  37,38%  
%   за   уку�но  3,71%  7,42%  25,30%  ,94%  37,38%  
2    (N)  38  57  183  7  285  
%   за   �ру�е  13,33%  20,00%  64,21%  2,46%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  29,69%  18,94%  17,87%  24,14%  19,23%  
%   за   уку�но  2,56%  3,85%  12,35%  ,47%  19,23%  
3    (N)  35  134  466  8  643  
%   за   �ру�е  5,44%  20,84%  72,47%  1,24%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  27,34%  44,52%  45,51%  27,59%  43,39%  
%   за   уку�но  2,36%  9,04%  31,44%  ,54%  43,39%  
Уку�но    (N)  128  301  1024  29  1482  
%   за   �ру�е  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  8,64%  20,31%  69,10%  1,96%  100,00%  

χ 2 (6,   n=1482)=21,26,    p=,002  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана, χ 2 -вре�нос�  хи               
ква�ра�   �ес�а,    p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.   
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Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (21,26),  до�ијена        

вредност  статистичке  значајности p=,002 указује  да  постоје  статистички         
значајне  разлике  ( �а�ела  72 )  у ухрањенос�и  ученица ,  по  критеријуму          
�ерио�  �ављења  с�ор�ом .  У  даљем  тексту  ћемо  анализирати  нај�итније          
разлике.  

 
У  укупном  узорку �ојазних  ученица,  42,97%  долази  из  групе  1  ( не            

�аве  се  с�ор�ом), док  је  N=554 и  чини  37,38%  укупног  узорка,  а  27,34%              
�ојазних  долази  из  групе  3  (�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана), где  је               
N=643   и   чини   43,39%   укупног   узорка.  

 
У  укупном  узорку �о�храњених  ученица  48,28%  долази  из  групе  1            

( не  �аве  се  с�ор�ом), док  је  N=554 и  чини 37,38% укупног  узорка ,  а  27,59%               
�о�храњених долази  из  групе  3  (�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана),  где              
је     N=643     и   чини   43,39%   укупног   узорка .  
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ВРЕДНОСТИ   МОТОРИЧКИХ   ВАРИЈАБЛИ   УЧЕНИЦА  

Тапинг   руком   ученица  

 
Графикон   16.    Та�ин�   руком   ученица   у   о�носу   на   узрас�  
 

У �рафикону  16 ,  у  узорку  ученица  од  7-14  година,  у  тесту �а�ин�             
руком ,  види  се  линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са          
повећањем   узраста.   

 
Стандардна  девијација  је  приметно  већа  у  нижим  узрастима,  а          

највећа  у  узрасту  од  7  година  ученица.  Највеће  по�ољшање  резултата           
изражено  у  секундама  је  приметно  у  нижим  узрастима,  поготово  код           
ученица  од  7-8  и  8-9  година,  а  најмање  код  ученица  од  12-13  и  13-14               
година,  што  је  и  очекивано  пошто  у  тесту �а�ин�  руком  што  је  резултат              
мањи  у  секундама,  то  је  �ољи.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса             
(Ku),  може  се  констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима            
нормална   ( �а�ела   73 ).  
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Та�ела  73.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  -  ученице          

(n/25   s).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  64  20,37  ,42  3,40  11,56  -,17  ,36  14,24  28,62  
8  61  17,76  ,32  2,51  6,31  ,56  ,76  12,92  24,25  
9  92  15,35  ,25  2,44  5,96  1,44  1,18  11,10  22,96  
10  317  13,83  ,10  1,75  3,05  1,11  ,87  9,80  20,03  
11  401  13,17  ,08  1,66  2,75  ,51  ,61  9,69  18,77  
12  289  12,54  ,09  1,60  2,57  ,44  ,49  9,14  18,65  
13  225  12,25  ,10  1,53  2,35  ,09  ,56  8,95  16,83  
14  61  11,83  ,19  1,52  2,31  -,07  ,43  8,93  15,53  

Графикон   17.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања  

Та�ела   74   . У�оре�ни   резул�а�и   �а�ин�а   руком   ученица   2010.   и   2020.  
�о�ине   (n/25   s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  20,52  18,40  15,17  13,55  14,14  12,79  13,53  12,18  
2020.  20,37  17,76  15,35  13,83  13,17  12,54  12,25  11,83  

 
Ако  посматрамо  истраживања  из  2010.  и  2020.  године,  може  се           

констатовати  да  су  резултати  теста  тапинг  руком,  углавном  слични  осим  у            
узрастима  11  (разлика  0,97s)  и  13  година  (1,28s),  у  корист  резултата  из  2020.              
године   ( �а�ела   74) .   
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Графикон  18. Разлике  у  �ес�у  �а�ин�  руком  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњакиње   из   Евро�е,   о�   7-14   �о�ина.  
 

У �рафикону  18 и �а�ели  75  се  могу  видети  упоредни  подаци            
резултата  теста �а�ин�  руком  ученица  из  Војводине  и  доступних  резултата           
ученица  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем.         
Резултати  ученица  из  АПВ  су  у  скоро  свим  узрастима  нај�ољи,  осим  у             
узрасту  7  година  где  су  најсла�ији.  Тре�а  напоменути  да  су  из  неких             
истраживања  �или  доступни ме�ијани  као  вредност,  а  из  неких          
истраживања ари�ме�ичке  сре�ине  и  да  је  у  тесту �а�ин�  руком  мања            
вредност-�ољи   резултат.  

 
Та�ела  75. У�оре�ни  �о�аци  �а�ин�а  руком  ученица  из  Војво�ине  и           

�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   о�   7-14   �о�ина   (n/25   s).  
 7  8  9  10  11  12  13  14  

АПВ   (M)  20,37  17,76  15,35  13,83  13,17  12,54  12,25  11,83  
ЛВ   (M)  20,30  18,00  16,20  14,90  14,20  13,30  12,70  12,70  

ПЛ   (Md)  20,20  18,30  16,60  15,00  14,00  13,20  12,30  11,90  
Е30   (Md)  -  -  15,83  14,90  14,01  13,50  12,88  12,18  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ЛВ-Ле�онија,  ПЛ-Пољска,  Е30-30  евро�ских  земаља,         
M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  
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Та�ела  76.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �ри  �ру�е  ученица  �рема           

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,17  ,683  ,03  ,874  
8  2,04  ,159  1,49  ,227  
9  ,83  ,364  3,60  ,061  

10  ,77  ,462  ,77  ,462  
11  1,27  ,281  2,87  ,058  
12  ,11  ,895  1,30  ,273  
13  1,33  ,267  ,74  ,479  
14  ,80  ,453  3,71  ,031  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту �а�ин�           
руком  код  ученица  од  14  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених             
места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  76) .  Разлика  је             
на   нивоу   статистичке   значајности   0,05.  
 

Та�ела  77. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а   о�   14   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  16  12,65  1,59  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  36  11,46  1,45  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  9  11,81  1,18  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученица  од  14  година,  из  насеља            
до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  друге  групе  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,19   s    (�а�ела   78) .  
 
       Та�ела   78.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,19  ,010 * *  
1  3  ,84  ,182  
2  3  -,35  ,504  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Та�ела  79.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �е�  �ру�а  ученица  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,17  ,683  ,03  ,874  
8  2,04  ,159  1,49  ,227  
9  2,83  ,043  6,78  ,000  

10  2,62  ,035  3,24  ,013  
11  1,02  ,396  2,39  ,050  
12  ,41  ,801  1,22  ,302  
13  1,67  ,159  ,70  ,595  
14  ,50  ,737  3,38  ,015  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  резултатима          
теста �а�ин�  руком  код  ученица  узраста  од  9,  10,  11  и  14  година,  по               
критеријуму  пет  (5)  група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих            
ученице   долазе    (�а�ела   79) .  

 
Та�ела  80. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         

узрас�а   9   �о�ина    (n/25   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  17  15,02  2,54  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  10  13,92  1,21  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  43  16,42  2,59  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  17  15,02  2,54  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  22  14,18  1,43  

 
Код  ученица  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља            
од  5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице           
из   групе   2   имају   �ољи   просечни   резултат   за   2,50   s     (�а�ела   81) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученица  од  9  година,  из  групе  три             
(3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од  15-30.000           
становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  81) ,  где          
ученице   из   групе   4   имају   �ољи   резултат   за   1,40   s.   
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         Та�ела   81.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,10  ,210  
1  3  -1,40  ,063  
1  4  ,85  ,195  
1  5  -  -  
2  3  -2,50  , 005 **  
2  4  -,26  ,626  
2  5  -  -  
3  4  2,24  ,000 **  
3  5  -  -  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Та�ела  82. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а   10   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  14,30  2,11  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  57  13,42  1,63  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  67  14,26  2,00  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  78  13,74  1,39  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  67  13,54  1,53  

 
Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља            
од  5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице           
из   друге   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,84   s    (�а�ела   83) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученица  од  10  година,  из  групе  три             
(3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000           
становника),  ученица  из  групе  1  и  групе  5,  ученица  из  групе  1  и  групе  2,  све                 
на   нивоу   статистичке   значајности   0.05    (�а�ела   83) .   
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       Та�ела   83.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,88  ,018 *  
1  3  ,04  ,921  
1  4  ,55  ,079  
1  5  ,76  ,028 *  
2  3  -,84  ,013 **  
2  4  -,33  ,214  
2  5  -,12  ,673  
3  4  ,51  ,072  
3  5  ,72  ,021 *  
4  5  ,21  ,400  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Та�ела  84. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а   11   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  62  13,36  1,47  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  51  13,47  1,64  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  81  13,47  1,86  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  93  12,97  1,49  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  114  12,90  1,70  

 
Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља            
преко  30.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где          
ученице   из   групе   5   имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,57   s     (�а�ела   85) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученица  од  11  година,  из  групе            
два  (2-насеља  од  5-10.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000            
становника),  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи  резултат  за  0,57  s,  на  нивоу               
статистичке   значајности   0,05    (�а�ела   85) .   
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       Та�ела   85.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,11  ,711  
1  3  -,11  ,705  
1  4  ,39  ,111  
1  5  ,46  ,075  
2  3  ,00  ,999  
2  4  ,50  ,066  
2  5  ,57  ,047 *  
3  4  ,50  ,051  
3  5  ,57  ,028 *  
4  5  ,07  ,759  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Та�ела  86. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а   14   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  7  11,79  1,58  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  9  13,32  1,32  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  32  11,38  1,50  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  4  12,14  ,83  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  9  11,81  1,18  

 
Код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  два  (2-насеља  од  5-10.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља            
преко  30.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где          
ученице   из   пете   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,51   s    (�а�ела   87) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученица  од  14  година,  ученица  из            
групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  2  (2-насеља  од            
5-10.000  становника),  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  резултат  за  1,94  s,              
на   нивоу   статистичке   значајности   0,01    (�а�ела   87) .   
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       Та�ела   87.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,53  ,053  
1  3  ,42  ,512  
1  4  -,35  ,695  
1  5  -,02  ,977  
2  3  1,94  ,001 **  
2  4  1,18  ,132  
2  5  1,51  ,021 *  
3  4  -,77  ,328  
3  5  -,44  ,425  
4  5  ,33  ,628  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Та�ела   88.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  11,90  11,59  ,85  ,400  
8  21,63  19,45  2,65  ,010  
9  15,76  15,15  1,15  ,254  
10  14,28  13,65  3,00  ,003  
11  13,45  12,98  2,81  ,005  
12  12,96  12,32  3,29  ,001  
13  12,52  12,05  2,30  ,022  
14  12,27  11,47  2,09  ,041  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученица  узраста  8,  10,  11,  12,  13  и  14  година,  т-тестом  је  утврђена               
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
�а�ин�  руком ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом .  У  свим  узрастима  где           
постоји  статистички  значајна  разлика,  ученице  које  се �аве  с�ор�ом имају           
�оље   резултате   од   ученица   које   се    не   �аве   с�ор�ом     (�а�ела    88) .   

 
  

108  



 
Та�ела  89.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму            

�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,69  ,507  3,70  ,030  
8  ,46  ,634  ,17  ,848  
9  ,02  ,984  1,43  ,244  

10  1,75  ,176  4,59  ,011  
11  ,91  ,405  3,96  ,020  
12  2,08  ,127  8,39  ,000  
13  1,26  ,285  9,01  ,000  
14  2,03  ,140  2,23  ,116  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 

У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у         
аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  код  ученица         
узраста  од  7,  10,  11,  12,  13  и  14  година,  по  критеријуму �ерио�  �ављења               
с�ор�ом     (�а�ела   89) .  
 

Та�ела  90. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а     7   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  27  21,63  3,45  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  18  19,08  2,56  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  19  19,81  3,57  

 

Код  ученица  узраста  7  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два  ( 2-�аве              
се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученице   из   друге   групе   имају   просечни   �ољи   резултат   за   2,55   s   ( �а�ела   91 ).  
 
         Та�ела   91.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   7   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  2,55  ,010**  
1  3  1,82  ,089  
2  3  -,73  ,482  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Та�ела  92. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         

узрас�а     10   �о�ина   (n/25   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  94  14,28  1,95  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  75  13,72  1,69  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  148  13,61  1,59  

 
Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два  ( 2-�аве              
се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где            
ученице   из   друге   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,56   s   ( �а�ела   93 ).  

 
Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,67  s  ( �а�ела              
93 ).  

 
       Та�ела   93.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,57  ,048*  
1  3  ,67  ,004**  
2  3  ,11  ,642  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Та�ела  94. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а     11   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  165  13,45  1,71  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  84  13,00  1,44  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  152  12,97  1,68  

 
Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два  ( 2-�аве              
се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где            
ученице   из   друге   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,45   s   ( �а�ела   95 ).  
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Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,48  s  ( �а�ела              
95 ).  

 
       Та�ела   95.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,45  ,042*  
1  3  ,48  ,010**  
2  3  ,04  ,862  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Та�ела  96. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а     12   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  102  12,96  1,74  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  42  12,83  1,74  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  145  12,17  1,74  

 
       Та�ела   97.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,13  ,691  
1  3  ,79  ,000**  
2  3  ,66  ,010**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  и              
групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3.  имају  �ољи  просечни  резултат  за             
0,66   s   ( �а�ела   97 ).  
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Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,79  s (�а�ела              
97 ).  
 

Та�ела  98. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         
узрас�а     13   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  99  12,52  1,55  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  20  13,12  1,74  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  106  11,84  1,36  

 
       Та�ела   99.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,60  ,123  
1  3  ,68  ,001**  
2  3  1,28  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  и              
групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат            
за   1,28   s    (�а�ела   99 ).  

 
Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,68  s  ( �а�ела              
99 ).  
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Претклон   у   седу   ученица  

 
Графикон   19   .    Пре�клон   у   се�у   ученица   у   о�носу   на   узрас�  

 

Та�ела  100.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у  -          
ученице   (cm).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  64  14,30  ,69  5,55  30,75  -,62  ,15  4,00  27,00  
8  62  13,95  ,80  6,31  39,85  -,85  ,23  3,00  27,00  
9  92  17,09  ,67  6,39  40,87  -,14  -,53  2,00  30,00  
10  316  18,72  ,38  6,73  45,25  ,04  -,50  ,00  35,00  
11  400  19,22  ,35  6,92  47,85  -,06  -,09  ,00  40,00  
12  290  19,87  ,44  7,56  57,20  -,24  -,09  1,00  39,00  
13  223  21,55  ,52  7,76  60,20  -,10  -,30  1,00  41,00  
14  61  24,07  ,92  7,17  51,40  ,03  -,18  5,00  41,00  

 

У Графикону  19 ,  у  узорку  ученица  од  8-14  година,  у  тесту  �ре�клон  у              
се�у ,  види  се  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са  повећањем          
годишта,   осим   код   узраста   од   7-8   година.   

 

Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  центиметрима  је        
приметно  код  ученица  узраста  од  8-9  и  13-14  година,  а  негативан  резултат             
од  7-8  година.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се             
констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима  нормална          
( �а�ела   100 ).  
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Графикон   20.    Разлике   у   �ре�клону   у   се�у   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања.  
 

Та�ела   101.     У�оре�ни   резул�а�и   �ре�клона   у   се�у   ученица   2010.   и   2020.  
�о�ине   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  20,95  20,93  20,63  23,42  22,53  22,64  20,60  24,31  
2020.  14,30  13,95  17,09  18,72  19,22  19,87  21,55  24,07  

 
Ако  посматрамо  истраживања  из  2010.  и  2020.  године,  може  се           

констатовати,  да  су  резултати  теста �ре�клон  у  се�у у  свим  узрастима  �ољи             
из  истраживања  2010.  године.  Можемо  констатовати  да  је  гипкост  целог           
узорка  ученица  из  истраживања  2020.  године  сла�ија  од  гипкости  узорка  из            
истраживања   2010.   године,   у   свим   узрастима   ( �а�ела   101 ).  

 
Подсетимо  да  је  2010.  године  узорак  испитаника  �ио  из  једне           

новосадске   основне   школе.  
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Графикон  21. Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњакиње   из   Евро�е,   узрас�   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  102. У�оре�ни  �о�аци  �ре�клона  у  се�у  ученица  из  Војво�ине  и            
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,о�   7-14   �о�ина   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  14,30  13,95  17,09  18,72  19,22  19,87  21,55  24,07  
ГР   (Md)  16,10  16,17  16,27  16,54  17,11  17,88  18,63  19,25  
МК   (Md)  16,46  16,00  15,88  16,16  16,94  17,87  18,77  19,80  
ЛВ   (M)  17,80  17,40  16,50  16,30  16,60  17,40  19,50  21,00  

ПЛ   (Md)  18,80  19,10  19,50  20,10  20,90  21,90  23,30  24,40  
Е30   (Md)  -  -  18,60  19,20  20,10  21,40  23,10  24,50  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ЛВ-Ле�онија,         
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  
 

Ако  се  пореде  просечне  вредности  теста �ре�клон  у  се�у ученица  из            
истраживања  2020.  године  са  резултатима  из  неколико  европских  земаља,  у           
узрастима  од  7-8  година  су  најсла�ији,  а  од  9-14  година  на  трећем  месту  иза               
истраживања  Европа  30  и  ученица  из  Пољске.  Тре�а  напоменути  да  су  се  у              
�а�ели  102  поредили  доступни  подаци  из  истраживања, ме�ијане  или          
ари�ме�ичке   сре�ине .    
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Та�ела  103.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,32  ,576  1,48  ,229  
8  ,00  ,974  1,22  ,273  
9  ,19  ,663  1,13  ,291  

10  ,08  ,920  1,19  ,305  
11  ,38  ,686  5,05  ,007  
12  1,02  ,363  1,72  ,182  
13  2,40  ,093  1,21  ,299  
14  ,79  ,459  1,29  ,284  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
�ре�клон  у  се�у  код  ученица  узраста  11  година,  по  критеријуму  три  (3)             
групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе           
(�а�ела   103) .   Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  

 
Та�ела  104. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученица   узрас�а   11   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  113  18,70  7,04  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  202  18,63  6,84  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  85  21,32  6,62  

 
Та�ела  105.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  11             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,07  ,936  
1  3  -2,62  ,008**  
2  3  -2,69  ,002**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �ре�клон  у  се�у  ученица  узраста  11  година,  из            
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају            
�ољи   просечни   резултат   за   2,62   cm    (�а�ела   105) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  претклон  у  седу  ученица  узраста  11  година,  из  насеља            
од  10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,69   cm    (�а�ела   105) .  
 

Та�ела  106.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �е�  �ру�а  ученица  �рема            
кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,32  ,576  1,48  ,229  
8  ,00  ,974  1,22  ,273  
9  ,39  ,764  2,97  ,036  

10  ,58  ,680  2,24  ,065  
11  ,95  ,437  3,47  ,008  
12  1,02  ,399  1,61  ,173  
13  1,38  ,242  ,79  ,531  
14  ,53  ,717  ,72  ,583  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  резултатима          
теста �ре�клон  у  се�у  код  ученица  узраста  9  и  11  година,  по  критеријуму              
пет  (5)  група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе             
(�а�ела   106) .  

 
Та�ела  107. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученица   узрас�а   9   �о�ина    (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  17  17,65  7,00  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  10  19,10  7,09  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  43  15,14  5,77  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  22  19,55  5,94  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          

срединама  резултата  теста �ре�клон  у  се�у  ученица  од  9  година,  из  групе             
три  (3,  насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од            
15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  108) ,          
где   ученице   из   четврте   групе   имају   �ољи   резултат   за   4,41   cm.    
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       Та�ела   108.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,45  ,609  
1  3  2,51  ,159  
1  4  -1,90  ,366  
1  5  -  -  
2  3  3,96  ,067  
2  4  -,45  ,854  
2  5  -  -  
3  4  -4,41  ,005**  
3  5  -  -  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Та�ела  109. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         
ученица   узрас�а   11   �о�ина    (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  62  18,87  7,22  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  51  18,49  6,88  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  80  18,20  7,52  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  93  18,30  6,17  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  114  21,21  6,61  

 
Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  два            
(2-насеља  од  5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,          
где  ученице  из  групе  5.  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,72  cm (�а�ела              
110) .  

 
Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  један            
(1-насеља  до  5.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где           
ученице   из   групе   5   имају   �ољи   просечни   резултат   за   2,34   cm     (�а�ела   110).  
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Та�ела  110.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а  11             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,38  ,776  
1  3  ,67  ,592  
1  4  ,57  ,599  
1  5  -2,34  ,031*  
2  3  ,29  ,824  
2  4  ,19  ,866  
2  5  -2,72  ,017*  
3  4  -,10  ,923  
3  5  -3,01  ,004**  
4  5  -2,91  ,001**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

 
Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  три            
(3-насеља  од  10-15.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,          
где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи  просечни  резултат  за  3,01  cm (�а�ела              
110) .  

 
Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  четири            
(4-насеља  од  15-30.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,          
где  ученице  из  групе  пет  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,91  cm (�а�ела              
110) .  

 
Код  ученица  узраста  7,  8,  9  и  13  година,  т-тестом  је  утврђена             

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
�ре�клон  у  се�у ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу          
статистичке  значајности  0,01  (узраст  7  и  9  година)  и  0,05  (узраст  8  и  13               
година).  У  свим  узрастима  где  постоји  статистички  значајна  разлика,          
ученице  које  се �аве  с�ор�ом имају  �оље  резултате  од  ученица  које  се не              
�аве   с�ор�ом ,   у   тесту    �ре�клон   у   се�у     (�а�ела   111) .   
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Та�ела   111.    Разлике   у   �ре�клону   у   се�у   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  12,04  15,95  -2,95  ,004  
8  11,67  15,39  -2,35  ,022  
9  14,00  18,66  -3,50  001  
10  17,87  19,08  -1,45  ,147  
11  18,56  19,69  -1,61  ,107  
12  18,78  20,46  -1,81  ,072  
13  20,36  22,46  -2,02  ,045  
14  22,37  25,41  -1,67  ,100  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

У  свим  узрастима  ученице  које  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           
резултате  у  тесту �ре�клон  у  се�у од  ученица  које  се не  �аве  с�ор�ом              
(�а�ела   111) .  
 

Та�ела  112.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  �рема            
кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,78  ,461  4,28  ,018  
8  2,69  ,076  2,82  ,068  
9  1,47  ,236  6,07  ,003  

10  1,33  ,267  1,95  ,143  
11  ,36  ,699  3,43  ,033  
12  ,59  ,552  2,32  ,101  
13  ,84  ,435  3,37  ,036  
14  1,28  ,286  4,81  ,012  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом  варијансе          

(ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста �ре�клон  у  се�у  код  ученица  узраста  7,  9,  11,  13              
и   14   година,   по   критеријуму    �ерио�   �ављења   с�ор�ом     (�а�ела   112) .  

 
Та�ела  113. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученица   узрас�а     7   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  27  12,04  4,94  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  18  15,94  6,08  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  19  15,95  4,92  

120  



 
 Та�ела  114.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  7  �о�ина               

( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -3,90  ,022*  
1  3  -3,91  ,010**  
2  3  ,00  ,999  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  7  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два              
( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,            
где  ученице  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  3,90  cm             
( �а�ела   114 ).  
 

Код  ученица  узраста  7  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  3,91  cm              
( �а�ела   114 ).  
 

Та�ела  115. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         
ученица   узрас�а     9   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  31  14,00  6,41  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  25  18,52  6,51  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  36  18,75  5,41  

 
 Та�ела  116.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  9  �о�ина               

( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -4,52  ,010**  
1  3  -4,75  ,002**  
2  3  -,23  ,881  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученица  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  4,75  cm              
( �а�ела   116 ).  
 

Код  ученица  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два              
( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  4,52  cm             
(�а�ела   116) .  

 
Та�ела  117. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученица   узрас�а     11   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �авесе    спортом  165  18,56  6,88  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  84  18,45  6,53  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  151  20,38  7,05  

 
Та�ела  118.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  11             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,11  ,908  
1  3  -1,82  ,021*  
2  3  -1,93  ,041*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  1,82  cm              
( �а�ела   118 ).  
 

Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),              
и  групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
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значајности  0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,93   cm   ( �а�ела   118 ).  

 
Та�ела  119. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученица   узрас�а     13   �о�ина   (s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  97  20,36  7,69  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  20  19,90  9,03  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  106  22,94  7,40  

 
Та�ела  120.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  13             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,46  ,813  
1  3  -2,58  ,016*  
2  3  -3,04  ,106  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  2,58  cm              
(�а�ела   120 ).  

 
Та�ела  121. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученица   узрас�а     14   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  27  22,37  7,19  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  6  19,00  9,67  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  28  26,79  5,55  

 
Код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  4,42  cm              
(�а�ела   122 ).  
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Код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученица  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),              
и  групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   7,79   cm   ( �а�ела   122 ).  

 
Та�ела  122.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а  14             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  3,37  ,336  
1  3  -4,42  ,014**  
2  3  -7,79  ,011**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Скок   у   даљ   из   места   ученица  

 
Графикон   22.    Скок   у   �аљ   из   мес�а   ученица   у   о�носу   на   узрас�  

 
Та�ела   123.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   скок   у   �аљ   из   мес�а   -  

ученице   (cm).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  64  98,52  2,77  22,14  490,22  -,38  -,27  45,00  140,00  
8  62  114,03  3,29  25,94  672,82  -,67  -,50  45,00  150,00  
9  92  124,66  2,79  26,72  714,18  ,62  -,53  45,00  180,00  
10  316  142,29  1,51  26,76  716,22  1,53  -,55  15,00  225,00  
11  400  150,31  1,24  24,80  615,03  1,01  -,41  30,00  220,00  
12  290  159,93  1,51  25,74  662,44  ,60  -,35  60,00  235,00  
13  220  159,96  1,68  24,88  618,83  ,11  -,37  80,00  215,00  
14  59  169,44  3,56  27,37  748,94  ,83  -,54  80,00  235,00  

 
У �рафикону  22 ,  у  узорку  ученица  од  7-14  година,  у  тесту  скок  у  �аљ               

из  мес�а ,  види  се  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са          
повећањем   годишта   ученица.   
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Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  центиметрима  је        

приметно  код  ученица  узраста  од  9-10  година,  а  стагнацију  по�ољшања           
резултата  између  12.  и  13.  године.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и            
Куртозиса  (Ku),  може  се  констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим            
узрастима   нормална   ( �а�ела   123 ).  

 
Графикон   23.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања.  
 

Та�ела   124.     У�оре�ни   резул�а�и   скок   у   �аљ   ученица   1984,   1995,    2010.   и  
2020.   �о�ине   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
1984.  112,82  -  -  -  153,86  -  -  -  
1995.  116,80  120,10  130,60  139,80  146,90  159,40  165,10  168,00  
2010.  117,54  133,15  140,05  161,05  156,60  160,44  156,09  168,61  
2020.  98,52  114,03  124,66  142,29  150,31  159,93  159,96  169,44  

 
Ако  посматрамо  истраживања  из  1984,  1995,  2010.  и  2020.  године,           

може  се  констатовати,  да  су  резултати  теста скок  у  �аљ  из  мес�а у              
узрастима  7,  8  и  9  година  најсла�ији  из  истраживања  2020.  године.  У             
узрастима  од  10-14  година,  можемо  констатовати  да  су  резултати  из           
истраживања   2020.   године   слични   резултатима   ранијих   истраживања.  

 
Подсетимо  да  је  2010.  године  узорак  испитаника  �ио  из  једне           

новосадске   основне   школе   (704   испитаника).  
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Графикон  24. Разлике  у  скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на                
вршњакиње   из   Евро�е,   7-14   �о�ина.  
 

Резултати  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  из  Војводине  су  у             
поређењу  са  резултатима  ученица  из  неколико  европских  земаља  нај�ољи          
у  узрастима  од  10-14  година,  од  8-9  година  на  другом  месту  а  у  узрасту  7                
година  најсла�ији  ( �рафикон  24 ).  Вредности  које  су  доступне  из  поменутих           
истраживања   су   унете   у    �а�елу   125 .  
 

Та�ела  125. У�оре�ни  �о�аци  скока  у  �аљ  ученица  из  Војво�ине  и            
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  98,52  114,0  124,66  142,29  150,31  159,93  159,96  169,44  
ГР   (Md)  102,30  111,30  119,80  127,10  132,60  135,80  137,00  136,90  
МК   (Md)  101,45  108,04  114,61  121,28  127,96  133,22  135,48  136,04  
ЛВ   (M)  108,30  121,60  129,30  135,70  142,70  147,40  154,10  159,80  

ПЛ   (Md)  104,20  111,20  120,60  131,70  139,90  147,00  154,30  160,00  
Е30   (Md)  -  -  123,90  132,30  140,60  147,10  150,40  152,50  
Ле�ен�а:   АПВ-АП   Војво�ина,   ГР-Грчка,   МК-Ре�у�лика   Северна   Маке�онија,   ЛВ-Ле�онија,  
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.   
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Та�ела  126.  Разлике  у  скоку  у  �аљ  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму             

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,56  ,456  1,24  ,270  
8  ,05  ,816  ,03  ,854  
9  1,63  ,206  4,74  ,032  

10  2,02  ,134  6,53  ,002  
11  ,47  ,624  5,43  ,005  
12  1,52  ,220  8,83  ,000  
13  ,02  ,978  4,04  ,019  
14  1,21  ,306  1,00  ,375  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту скок  у            
�аљ  из  мес�а  код  ученица  од  9-13  година  ( �а�ела  126 ),  по  критеријуму  три              
(3)  групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе            
(�а�ела) .  Разлике  су  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05(9  и  13  год)  и             
0,01(10-12   год).  
 

Та�ела  127. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  из  мес�а           
ученица   узрас�а   9   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  27  133,89  23,14  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  65  120,83  27,34  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  -  -  -  

 
          Та�ела   128.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  13,06  ,032*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  9  година,  из             
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  1.  групе  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   13,06   cm    (�а�ела   128) .  
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Та�ела  129. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          

узрас�а   10   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  105  136,12  27,57  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  151  142,96  26,95  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  60  151,40  22,02  

 
         Та�ела   130.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -6,84  ,049*  
1  3  -15,28  ,000**  
2  3  -8,44  ,032*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  10  година,  из             
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају            
�ољи   просечни   резултат   за   15,28   cm    (�а�ела   130) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  10  година,  из  насеља  од              
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   8,44   cm    (�а�ела   130) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  10  година,  из  насеља  од              
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   6,84   cm    (�а�ела   130).  
 

Та�ела  131. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   11   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  113  147,68  25,58  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  202  148,51  24,54  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  85  158,06  23,03  
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         Та�ела   132.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,83  ,776  
1  3  -10,38  ,004**  
2  3  -9,54  ,002**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  11  година,  из             
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   10,38   cm    (�а�ела   132) .  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  11  година,  из  насеља  од              
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   9,54   cm    (�а�ела   132) .  
 

Та�ела  133. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   12   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  85  151,53  28,19  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  143  161,06  23,85  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  62  168,84  23,19  

 
         Та�ела   134.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -9,53  ,007**  
1  3  -17,31  ,000**  
2  3  -7,78  ,032*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  12  година,  из             
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,01,   где   ученице   из   групе   три   имају   �ољи  
просечни   резултат   за   17,31   cm    (�а�ела   134) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  12  година,  из  насеља  од              
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   7,78   cm    (�а�ела   134) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  12  година,  из  насеља  од              
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   9,53   cm    (�а�ела   134) .  
 

Та�ела  135. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   13   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  74  156,08  24,25  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  85  157,98  24,39  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  61  167,44  25,09  

 
         Та�ела   136.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,90  ,625  
1  3  -11,36  ,009**  
2  3  -9,47  ,024*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  13  година,  из             
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   11,36   cm    (�а�ела   136) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  13  година,  из  насеља  од              
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   9,47   cm    (�а�ела   136) .  
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Та�ела  137.  Разлике  у  скоку  у  �аљ  �е�  �ру�а  ученица  �рема  кри�еријуму             

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,56  ,456  1,24  ,270  
8  ,05  ,816  ,03  ,854  
9  9,15  ,000  5,83  ,001  

10  1,80  ,129  5,48  ,000  
11  3,00  ,019  3,37  ,010  
12  1,15  ,334  5,10  ,001  
13  ,13  ,970  2,52  ,042  
14  ,91  ,465  ,98  ,42  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  узраста  од  7-14  година,          

анализом  варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у          
тесту скок  у  �аљ  из  мес�а  код  ученица  од  9-13  година,  по  критеријуму  пет               
(5)  група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе            
(�а�ела  137) .  Разлике  су  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05(13  год)  и            
0,01   (9-12   год).  

 
У  узорку  ученица  узраста  9  и  11  година,  до�ијена  вредност           

статистичке  значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  137 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  138. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   9   �о�ина    (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  17  136,18  27,87  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  10  130,00  11,79  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  43  113,26  29,50  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  22  135,64  13,78  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  9  година,  из             
насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-15.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   22,92   cm    (�а�ела   139) .  
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           Та�ела   139.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  6,18  ,514  
1  3  22,92  ,008**  
1  4  ,54  ,942  
1  5  -  -  
2  3  16,74  ,007**  
2  4  -5,64  ,272  
2  5  -  -  
3  4  -22,38  ,000**  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  од  9  година,  из  насеља              
од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   16,74   cm    (�а�ела   139) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  од  9  година,  из  насеља              
од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   22,38   cm    (�а�ела   139) .  

 

Та�ела  140. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   10   �о�ина    (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  130,21  31,79  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  57  141,11  22,54  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  66  137,91  25,12  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  78  147,13  27,39  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  67  150,64  23,36  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  од  10  година,  из              
насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  5-10.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   10,90   cm    (�а�ела   139) .  
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         Та�ела   141.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -10,90  ,050*  
1  3  -7,70  ,152  
1  4  -16,92  ,002**  
1  5  -20,43  ,000**  
2  3  3,20  ,462  
2  4  -6,02  ,177  
2  5  -9,54  ,023*  
3  4  -9,22  ,038*  
3  5  -12,73  ,003**  
4  5  -3,51  ,411  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  10  година,             
из  насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000            
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   16,92   cm    (�а�ела   141) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  10  година,             
из  насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000            
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   20,43   cm    (�а�ела   141) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  10  година,  из             
насеља  од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   9,54   cm    (�а�ела   141) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  узраста  10  година,  из             
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   9,22   cm    (�а�ела   141) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  узраста  10  година,  из             
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5.            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   12,73   cm    (�а�ела   141) .  
 

Та�ела  142. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   11   �о�ина    (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  62  149,35  27,12  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  51  145,65  23,68  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  81  145,19  29,43  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  92  150,01  20,29  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  114  156,79  22,59  

 
         Та�ела   143.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  3,71  ,446  
1  3  4,17  ,387  
1  4  -,66  ,871  
1  5  -7,43  ,054  
2  3  ,46  ,925  
2  4  -4,36  ,248  
2  5  -11,14  ,004**  
3  4  -4,83  ,217  
3  5  -11,60  ,002**  
4  5  -6,78  ,026*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  11  година,             
из  насеља  од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000            
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   11,14   cm    (�а�ела   143) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  11  година,  из             
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   11,60   cm    (�а�ела   143) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  узраста  11  година,  из             
насеља  од  15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   6,78   cm    (�а�ела   143) .  
 

Та�ела  144. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а   12   �о�ина    (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  148,54  30,96  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  37  155,41  23,99  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  63  158,59  25,44  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  80  163,01  22,49  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  62  168,84  23,19  

 
        Та�ела   145.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -6,86  ,268  
1  3  -10,05  ,063  
1  4  -14,47  ,003**  
1  5  -20,30  ,000**  
2  3  -3,18  ,539  
2  4  -7,61  ,099  
2  5  -13,43  ,007**  
3  4  -4,43  ,272  
3  5  -10,25  ,020*  
4  5  -5,83  ,133  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке        
значајнос�и  t  tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из               
насеља  о�  5  000  �о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000                   
с�ановника,  4-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из                
насеља  �реко  30  000  с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,           
**-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  12  година,             
из  насеља  од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000            
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становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   13,43   cm    (�а�ела   145) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  12  година,  из             
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   10,25   cm    (�а�ела   145) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  12  година,             
из  насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000            
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   14,47   cm    (�а�ела   145) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  узраста  12  година,  из             
насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   20,30   cm    (�а�ела   145) .  

 
У  анализираном  узорку  ученица  узраста  12  година,  може  се          

констатовати  линеарни  тренд  по�ољшања  резултата  теста  скок  у  �аљ  из           
мес�а ,  од  насеља  са  мање  становника  ка  насељима  са  већим  �ројем            
становника   ( �а�ела   144) .  
 
Та�ела  146. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица  узрас�а  13            
�о�ина    (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  37  152,57  24,71  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  37  159,59  23,58  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  36  155,78  24,14  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  49  159,59  24,69  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  61  167,44  25,09  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а  ученица  узраста  13  година,  из             
насеља  до  5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   14,87   cm    (�а�ела   147) .  
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          Та�ела   147.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -7,03  ,215  
1  3  -3,21  ,576  
1  4  -7,02  ,195  
1  5  -14,87  ,005**  
2  3  3,82  ,497  
2  4  ,00  1,000  
2  5  -7,85  ,128  
3  4  -3,81  ,480  
3  5  -11,66  ,027*  
4  5  -7,8  ,103  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата скок  у  �аљ  из  мес�а ученица  узраста  13  година,  из             
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   11,66   cm    (�а�ела   147) .  
 

Та�ела   148.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  91,30  103,78  -2,30  ,025  
8  105,00  119,74  -2,25  ,028  
9  113,87  130,15  -2,87  ,005  
10  129,47  147,72  -5,82  ,000  
11  143,25  155,26  -4,91  ,000  
12  149,64  165,52  -5,24  ,000  
13  151,00  166,78  -4,90  ,000  
14  159,42  177,33  -2,62  ,011  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  

 
Код  ученица  свих  узраста  од  7-14  година,  т-тестом  је  утврђена           

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
скок  у  �аљ  из  мес�а ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01(7-8   год)   и    0,05(9-14   год),   ( �а�ела   148) .   
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У  свим  узрастима,  ученице  које  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           

резултате  од  ученица  које  се не  �аве  с�ор�ом, у  тесту скок  у  �аљ  из  мес�а                
(�а�ела   148) .   
 

Та�ела  149.  Разлике  у  скоку  у  �аљ  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму             
�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,14  ,872  2,63  ,080  
8  ,42  ,660  2,54  ,087  
9  ,89  ,415  4,15  ,019  

10  2,49  ,085  16,95  ,000  
11  1,48  ,229  12,22  ,000  
12  ,07  ,934  14,44  ,000  
13  ,62  ,541  15,09  ,000  
14  ,63  ,538  3,63  ,033  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
Код  ученица  узраста  од  9-14  година,  анализом  варијансе  (ANOVA)  је           

утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама        
резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ,  према  критеријуму �ерио�  �ављења            
с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01  (9  и  14  год)  и  0,05(10-13             
год),    (�а�ела   149 ).   

 
Та�ела  150. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          

узрас�а     9   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  31  113,87  27,38  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  25  128,60  25,68  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  36  131,22  24,57  

 
           Та�ела   151.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -14,73  ,045*  
1  3  -17,35  ,008**  
2  3  -2,62  ,689  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
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мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  17,35  cm              
( �а�ела   151 ).  
 

Код  ученица  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два              
( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,            
где  ученице  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  14,73  cm             
( �а�ела   151 ).  
 

Та�ела  152. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ко�  ученица           
узрас�а   10   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  94  129,47  27,77  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  75  147,09  21,74  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  147  148,04  25,75  

 
         Та�ела   153.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -17,63  ,000**  
1  3  -18,57  ,000**  
2  3  -,95  ,785  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  18,57  cm              
( �а�ела   153 ).  
 

Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два              
( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  17,63  cm             
( �а�ела   153 ).  
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Та�ела  154. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          

узрас�а     11   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  165  143,25  25,91  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  84  153,92  22,56  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  151  156,01  22,92  

 
         Та�ела   155.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -10,67  ,002**  
1  3  -12,76  ,000**  
2  3  -2,10  ,500  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  12,76  cm              
( �а�ела   155 ).  
 

Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два              
( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  10,67  cm             
( �а�ела   155 ).  
 
         Та�ела   156.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -11,96  ,011**  
1  3  -17,01  ,000**  
2  3  -5,05  ,222  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Та�ела  157. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          

узрас�а     12   �о�ина   (cm).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  102  149,64  26,47  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  42  161,60  22,65  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  146  166,64  23,80  

 

Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  17,01  cm              
( �а�ела   156 ).  
 

Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два              
( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  11,96  cm             
( �а�ела   156 ).  

 

Та�ела  158. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а     13   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  95  151,00  21,97  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  20  155,35  23,42  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  105  168,95  24,65  

 
         Та�ела   159.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -4,35  ,428  
1  3  -17,95  ,000**  
2  3  -13,60  ,024*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  17,95  cm              
( �а�ела   159 ).  
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Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину             
�ана ),  и  групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке              
значајности  0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   13,60   cm   ( �а�ела   159) .  
 

Та�ела  160. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученица          
узрас�а     14   �о�ина   (cm).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   спортом  26  159,42  30,93  
2. Баве   спортом   до   годину   дана  5  170,00  20,92  
3. Баве   спортом   више   од   годину   дана  28  178,64  21,76  

 
         Та�ела   161.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -10,58  ,472  
1  3  -19,22  ,010**  
2  3  -8,64  ,417  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  19,22  cm              
( �а�ела   161 ).  
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Стисак   шаке   ученица  

Графикон   25.    С�исак   шаке   ученица   у   о�носу   на   узрас�  

   Та�ела   162.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   с�исак   шаке   -   ученице   (kg). SD  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  63  10,33  ,34  2,66  7,10  ,50  -,57  2,00  16,00  
8  62  11,81  ,38  3,01  9,04  ,94  ,02  3,00  20,00  
9  92  14,82  ,39  3,71  13,78  2,41  ,97  8,00  30,00  
10  316  16,91  ,22  3,91  15,25  -,27  ,15  8,00  29,00  
11  401  19,53  ,24  4,84  23,42  -,22  ,40  7,00  34,00  
12  283  22,69  ,28  4,63  21,41  ,06  ,04  9,00  34,00  
13  219  25,39  ,30  4,50  20,21  ,42  ,46  14,00  42,00  
14  61  26,61  ,59  4,59  21,11  ,04  -,56  16,00  38,00  

 
У �рафикону  25 ,  у  тесту  с�исак  шаке  ученица  од  7-14  година,  види  се              

неравномерни   тренд   по�ољшања   резултата   са   повећањем   годишта.  

Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  килограмима  је  приметно         
код  ученица  од  8-9  година,  а  најмање  од  13-14  година.  По  вредностима             
Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се  констатовати  да  је  дистри�уција            
резултата  у  свим  узрастима  нормална.  У  узрасту  9  година,  вредност           
Куртозиса  указује  да  степен  зао�љености  криве  дистри�уције  �лаго  одступа          
од   нормалне   Гаусове   криве.   ( �а�ела   162 ).  
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Графикон  26. Разлике  у  с�иску  шаком  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на             
вршњакиње   из   Евро�е,   узрас�а   о�   7-14   �о�ина.  

Та�ела  163. У�оре�ни  �о�аци  с�иска  шаком  ученица  из  Војво�ине  и           
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (kg).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  10,33  11,81  14,82  16,91  19,53  22,69  25,39  26,61  
МК   (Md)  10,19  11,69  13,50  15,78  18,42  21,29  23,71  25,81  
ЛВ   (M)  9,40  11,40  12,80  14,80  17,20  19,90  23,10  26,10  

ПЛ   (Md)  10,00  11,90  14,00  16,50  19,40  22,50  25,30  27,30  
Е30   (Md)  -  -  13,60  15,20  17,50  20,60  24,60  27,10  
Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ЛВ-Ле�онија,  ПЛ-Пољска,         
Е30-30   евро�ских   земаља   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  

У  свим  узрастима  осим  8  (друго  место)  и  14  година  (3  место),             
ученице  из  Војводине  у  поређењу  са  ученицама  из  неколико  европских           
земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,  имају  нај�оље  резултате  у  тесту          
стисак  шаке.  Доступни  подаци  из  поменутих  истраживања  се  налазе  у           
�а�ели   163 ,    ари�ме�ичке   сре�ине    или    ме�ијани.  
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Та�ела  164.  Разлике  у  �ес�у  с�исак  шаке  �ри  �ру�е  ученица  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  3,35  ,072  ,07  ,789  
8  ,06  ,805  ,00  ,946  
9  ,01  ,920  2,22  ,140  

10  ,21  ,810  10,30  ,000  
11  ,13  ,876  7,75  ,001  
12  ,46  ,629  6,57  ,002  
13  ,49  ,612  3,85  ,023  
14  ,80  ,455  ,37  ,689  
Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       

коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученица  од  10-13  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених             
места   по   �роју   становника   из   којих   ученице   долазе    (�а�ела   164) .   

  
Та�ела  165. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученица         

узрас�а   10   �о�ина   (kg).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  105  17,77  3,78  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  151  17,07  3,86  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  60  15,02  3,65  

 
     Та�ела   166.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,71  ,148  
1  3  2,75  ,000**  
2  3  2,05  ,001**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  10  година,  из  насеља            
до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,75   kg    (�а�ела   166) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата с�исак  шаке ученица  10  година  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,05   kg    (�а�ела   166) .  
 

Та�ела  167. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученица         
узрас�а   11   �о�ина   (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  113  20,47  4,54  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  203  19,72  4,87  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  85  17,84  4,77  

 
   Та�ела   168.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,75  ,180  
1  3  2,63  ,000**  
2  3  1,88  ,003**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  11  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,63   kg    (�а�ела   168) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата с�исак  шаке ученица  од  11  година  из  насеља  од            
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,88   kg    (�а�ела   168) .  
 

Та�ела  169. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученица         
узрас�а   12   �о�ина   (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  84  23,80  4,33  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  137  22,75  4,41  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  62  21,05  5,06  
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     Та�ела   170.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,05  ,086  
1  3  2,75  ,001**  
2  3  1,70  ,017*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,75   kg    (�а�ела   170) .  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  од            
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,70   kg    (�а�ела   170) .  
 

Та�ела  171. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученица         
узрас�а   13   �о�ина   (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  75  26,53  4,01  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  79  24,94  4,54  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  65  24,63  4,77  

 
   Та�ела   172.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,60  ,022*  
1  3  1,90  ,011**  
2  3  ,31  ,695  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  13  година  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,60   kg    (�а�ела   172) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата с�исак  шаке ученица  од  13  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,90   kg    (�а�ела   172) .  
 

Та�ела  173.  Разлике  у  с�иску  шаком  �е�  �ру�а  ученица  �рема           
кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  3,35  ,072  ,07  ,789  
8  ,06  ,805  ,00  ,946  
9  ,80  ,498  1,92  ,132  

10  ,27  ,899  6,43  ,000  
11  1,77  ,135  3,28  ,012  
12  ,62  ,651  4,18  ,003  
13  ,59  ,671  2,62  ,036  
14  1,46  ,225  ,95  ,441  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученица  од  10-13  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група  насељених             
места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  173) .  Разлике  су             
на   нивоу   статистичке   значајности   0,05   (13   год)   и   0,01   (9-12   год).  

 
Та�ела  174. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�искак  шаком        

ученица   узрас�а   10   �о�ина    (kg).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  17,31  3,53  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  57  18,16  3,96  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  66  17,77  4,01  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  78  16,55  3,67  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  67  15,13  3,68  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  10  година  из  насеља  од             
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,64   kg    (�а�ела   175) .  
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     Та�ела   175.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,85  ,255  
1  3  -,46  ,526  
1  4  ,76  ,254  
1  5  2,18  ,002**  
2  3  ,39  ,594  
2  4  1,61  ,016*  
2  5  3,02  ,000**  
3  4  1,22  ,058  
3  5  2,64  ,000**  
4  5  1,42  ,022*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  10  година  из  насеља  од             
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,61   kg    (�а�ела   175) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  10  година  из  насеља  до             
5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,18   kg    (�а�ела   175) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата с�исак  шаке ученица  од  10  година  из  насеља  од            
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   3,02   kg    (�а�ела   175) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  10  година  из  насеља  од             
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,42   kg    (�а�ела   175) .  
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Та�ела  176. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�искак  шаком        

ученица   узрас�а   11   �о�ина    (kg).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  62  20,90  4,77  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  51  19,94  4,24  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  81  19,65  5,28  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  93  19,77  4,36  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  114  18,32  4,98  

 
   Та�ела   177.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,96  ,264  
1  3  1,25  ,146  
1  4  1,13  ,131  
1  5  2,59  ,001**  
2  3  ,29  ,744  
2  4  ,17  ,825  
2  5  1,63  ,044*  
3  4  -,12  ,870  
3  5  1,34  ,073  
4  5  1,46  ,028*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  11  година  из  насеља  до             
5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,59   kg    (�а�ела   177) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата с�исак  шаке ученица  од  11  година  из  насеља  од            
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,63   kg    (�а�ела   177) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  11  година  из  насеља  од             
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           

151  



 
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,46   kg    (�а�ела   177) .  
 

Та�ела  178. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�искак  шаком        
ученица   узрас�а   о�   12   �о�ина    (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  47  23,83  4,18  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  37  23,76  4,57  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  63  21,97  4,18  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  74  23,42  4,52  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  62  21,05  5,06  

  
   Та�ела   179.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,07  ,939  
1  3  1,86  ,023*  
1  4  ,41  ,617  
1  5  2,78  ,003**  
2  3  1,79  ,049*  
2  4  ,34  ,712  
2  5  2,71  ,009**  
3  4  -1,45  ,055  
3  5  ,92  ,270  
4  5  2,37  ,005**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  од             
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,86   kg    (�а�ела   179) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  од             
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,79   kg    (�а�ела   179) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  до             
5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,78   kg    (�а�ела   179) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  од            
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,71   kg    (�а�ела   179) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  12  година  из  насеља  од             
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,37   kg    (�а�ела   179) .  
 

Та�ела  180. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�искак  шаком        
ученица   узрас�а   13   �о�ина    (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  37  27,35  4,22  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  38  25,74  3,67  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  36  24,67  4,04  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  43  25,16  4,96  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  65  24,63  4,77  

  
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  13  година  из  насеља  од             
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,68   kg    (�а�ела   181) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  13  година  из  насеља  до             
5.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,72   kg    (�а�ела   181) .  
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   Та�ела   181.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,61  ,081  
1  3  2,68  ,007**  
1  4  2,19  ,038*  
1  5  2,72  ,005**  
2  3  1,07  ,236  
2  4  ,57  ,560  
2  5  1,11  ,221  
3  4  -,50  ,632  
3  5  ,04  ,970  
4  5  ,53  ,578  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  13  година  из  насеља  до             
5.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,19   kg    (�а�ела   181) .  
 

Та�ела   182.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  9,81  10,70  -1,32  ,192  
8  11,58  11,95  -,46  ,646  
9  13,26  15,61  -2,99  ,004  
10  16,59  17,04  -,94  ,348  
11  19,70  19,42  ,57  ,567  
12  22,61  22,73  -,20  ,839  
13  25,58  25,64  ,34  ,580  
14  26,56  26,65  -,08  ,939  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  

 

У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученица  9  година,  по  критеријуму �ављење  с�ор�ом (�а�ела           
182) .   Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  
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У  свим  узрастима  осим  у  узрасту  11  година,  ученице  које  се �аве             

с�ор�ом  имају  �оље  резултате  у  тесту с�исак  шаке ,  од  ученица  које  се не              
�аве   с�ор�ом   (�а�ела   182).  
 

Та�ела  183.  Разлике  у  с�иску  шаком  �ри  �ру�е  ученица  �рема           
кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,45  ,639  ,86  ,428  
8  ,28  ,756  ,13  ,878  
9  1,54  ,219  4,77  ,011  

10  1,30  ,274  1,18  ,310  
11  ,94  ,391  ,32  ,724  
12  1,27  ,282  1,06  ,347  
13  1,10  ,333  2,13  ,121  
14  6,84  ,002  2,18  ,123  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученицаузраста  од  7-14  година,         
анализом  варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у          
тесту с�исак  шаке  код  ученица  9  година,  по  критеријуму �ерио� �ављења            
с�ор�ом     (�а�ела   183) .   Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  
 

Та�ела  184. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученица         
узрас�а   9   �о�ина   (kg).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  31  13,26  2,62  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  25  16,04  4,23  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  36  15,31  3,77  

 
      Та�ела   185.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,78  ,004**  
1  3  -2,05  ,013**  
2  3  ,73  ,479  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  9  година  из  групе  један             
(1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два  (2- �аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на               
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,78   kg    (�а�ела   185) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке ученица  од  9  година  из  групе  један             
(1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину              
�ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају             
�ољи   просечни   резултат   за   2,05   kg    (�а�ела   185) .  
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Лежање-сед   ученица  

Графикон   27.    Лежање-се�   ученица   у   о�носу   на   узрас�  
 

У �рафикону  27 ,  у  узорку  ученица  од  7  до  14  година,  у  тесту              
лежање-се� ,  види  се  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са         
повећањем  годишта  ученица  од  7-12  година  и  стагнацију  по�ољшања          
резултата   у   узрасту   од   12-14   година.  

 

Та�ела   186.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   лежање-се�   -   ученице   (n/30   s).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  64  14,58  ,58  4,64  21,52  1,28  -1,08  ,00  24,00  
8  62  15,06  ,62  4,90  23,96  ,32  -,61  1,00  24,00  
9  92  17,37  ,46  4,43  19,66  1,13  -,91  1,00  25,00  
10  316  19,11  ,23  4,11  16,91  1,86  -,66  1,00  29,00  
11  400  19,91  ,18  3,66  13,39  ,84  -,23  6,00  29,00  
12  289  20,79  ,24  4,12  17,01  ,67  -,11  6,00  32,00  
13  218  20,59  ,25  3,65  13,32  1,64  -,47  5,00  30,00  
14  61  21,02  ,55  4,32  18,68  ,01  ,39  13,00  32,00  

 
Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  �роју  покушаја  је         

приметно  код  ученица  између  8-9  година,  а  погоршање  резултата  између           
12-13  година.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се            
констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима  нормална          
( �а�ела   186 ).  
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Графикон   28.    Разлике   лежање-се�   ученица   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања.  
 

Та�ела  187. У�оре�ни  резул�а�и  �ес�а  лежање-се�  из  ис�раживања         
2010.   и   2020.   �о�ине   (n/30   s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  13,85  15,49  17,50  18,81  19,20  19,57  19,83  20,33  
2020.  14,58  15,06  17,37  19,11  19,91  20,79  20,59  21,02  

 
Ако  посматрамо  истраживања  2010.  и  2020.  године,  вредности         

аритметичких  средина  резултата  у  тесту лежање-се� је  у  свим  годиштима           
�ољи  у  2020.  години,  осим  у  узрасту  8  и  9  година,  где  су  резултати  у  2010.                 
�ољи.  Уочљив  је  неравномеран,  линеарни  тренд  повећања  резултата  теста          
лежање-се�    са   повећањем   годишта.  

 
Тре�а  напоменути  да  је  узорак  истраживања  2010.  из  једне          

новосадске   основне   школе.  
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Графикон  29. Разлике  у  лежању-се�  ученица  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњакиње             
из   Евро�е,   узрас�   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  188. У�оре�ни  �о�аци  лежање-се�  ученица  из  Војво�ине  и          
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (n/30   s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  14,58  15,06  17,37  19,11  19,91  20,79  20,59  21,02  
ГР   (Md)  14,86  16,35  17,61  18,58  19,21  19,52  19,57  19,42  
МК   (Md)  10,32  11,35  12,27  13,25  14,25  15,11  15,60  15,99  
ЛВ   (M)  15,00  16,00  17,00  19,00  19,00  20,00  20,00  20,00  

ПЛ   (Md)  14,80  16,40  18,00  19,80  20,90  21,50  22,10  22,50  
Е30   (Md)  -  -  17,00  18,00  19,00  19,00  19,00  19,00  
Ле�ен�а:   АПВ-АП   Војво�ина,   ГР-Грчка,   МК-Ре�у�лика   Северна   Маке�онија,   ЛВ-Ле�онија,  
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијанa.  
 

У  узрастима  од  10-14  година,  ученице  из  Војводине  су  на  другом            
месту  иза  ученица  из  Пољске,  у  тесту лежање-се� ,  док  у  узрастима  од  7-9              
година  имају  просечне  резултате.  Доступни  подаци  из  поменутих         
истраживања   се   налазе   у    �а�ели   188 ,    ари�ме�ичке   сре�ине    или    ме�ијани .  
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Та�ела   189.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица    �рема   кри�еријуму  

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  2,34  ,131  2,26  ,138  
8  ,93  ,339  23,47  ,000  
9  ,87  ,352  ,45  ,506  

10  ,70  ,495  10,85  ,000  
11  ,91  ,404  8,71  ,000  
12  1,77  ,172  1,44  ,239  
13  4,98  ,008  2,14  ,120  
14  2,22  ,118  7,76  001  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученица  узраста  од  7-14  година,          
анализом  варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у          
тесту лежање-се�  код  ученица  од  8,  10,  11  и  14  година,  по  критеријуму  три               
(3)  групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе            
(�а�ела   189) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  
 

Та�ела  190. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а   8   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  8  8,38  8  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  54  16,06  3,96  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  -  -  -  

 
          Та�ела   191.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -7,68  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста лежање-се�  ученица  од  8  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   7,68   покушаја    (�а�ела   191) .  
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Та�ела  192. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        

узрас�а   10   �о�ина   (n/30   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  105  17,83  4,49  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  151  19,34  3,71  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  60  20,77  3,72  

 
        Та�ела   193.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,52  ,004**  
1  3  -2,94  ,000**  
2  3  -1,42  ,013**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста лежање-се� ученица  од  10  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,94   покушаја    (�а�ела   193) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се� ученица  од  10  година  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,42   покушаја    (�а�ела   193) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  10  година  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,52   покушаја    (�а�ела   193) .  
 

Та�ела  194. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а   11   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  113  19,36  3,43  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  202  19,62  3,73  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  85  21,34  3,47  
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        Та�ела   195.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,26  ,540  
1  3  -1,98  ,000**  
2  3  -1,72  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста лежање-се� ученица  од  11  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,98   покушаја    (�а�ела   195) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се� ученица  од  11  година  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,72   покушаја    (�а�ела   195) .  
 

Та�ела  196. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а   14   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  16  18,00  2,48  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  36  22,56  4,25  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  9  20,22  4,47  

 
       Та�ела   197.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -4,56  ,000**  
1  3  -2,22  ,120  
2  3  2,33  ,152  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  резултатима         
лежање-се�  ученица  од  14  година,  из  насеља  од  10-50.000  становника  и            
насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где           
ученице   из   групе   2   имају   �ољи   резултат   за   4,56   покушаја    (�а�ела   197) .  
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Та�ела  198.  Разлике  у  лежање-се�  �е�  �ру�а  ученица  �рема  кри�еријуму           

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  2,34  ,131  2,26  ,138  
8  ,93  ,339  23,47  ,000  
9  ,62  ,603  ,52  ,668  

10  ,61  ,656  6,41  ,000  
11  1,55  ,188  2,83  ,024  
12  2,16  ,073  2,24  ,065  
13  3,01  ,019  2,16  ,074  
14  1,36  ,260  4,85  ,002  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  ученица  узраста  од  7-14  година,  анализом  варијансе           

(ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту лежање-се�  код           
ученица  од  8,  10,  11  и  14  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група  насељених               
места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе (�а�ела  198) .  Разлике  су             
на   нивоу   статистичке   значајности   0,05(11   год)   и   0,01(8,   10   и   14   год).  
 

Та�ела  199. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а   8   �о�ина    (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  8  8,38  5,58  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  -  -  -  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  54  16,06  3,96  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  -  -  -  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  

 
        Та�ела   200.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  3  -7,68  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  8  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   7,68   покушаја    (�а�ела   200) .  
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Та�ела  201. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        

узрас�а   10   �о�ина    (n/30   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  17,00  4,69  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  57  18,53  4,22  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  67  19,54  4,04  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  77  19,14  3,50  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  67  20,66  3,64  

 
        Та�ела   202.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,53  ,083  
1  3  -2,54  ,002**  
1  4  -2,14  ,004**  
1  5  -3,66  ,000**  
2  3  -1,01  ,176  
2  4  -,62  ,358  
2  5  -2,13  ,003**  
3  4  ,39  ,531  
3  5  -1,12  ,095  
4  5  -1,51  ,012**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  10  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,54   покушаја    (�а�ела   202) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  10  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,14   покушаја    (�а�ела   202) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  и  у  аритметичким          

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  10  година  из  насеља  преко           
30.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
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статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,66   покушаја    (�а�ела   202) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  10  година  из  насеља  од           
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,13   покушаја    (�а�ела   202) .  

 
Утврђена  је  и  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  10  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,51   покушаја    (�а�ела   202).   

 
Та�ела  203. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        

узрас�а   11   �о�ина    (n/30   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  62  19,24  3,66  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  51  19,51  3,15  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  81  19,75  4,02  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  92  19,58  3,70  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  114  20,85  3,44  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  и  у  аритметичким          

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  11  година  из  насеља  преко           
30.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,61   покушаја    (�а�ела   204) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  11  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,10   покушаја    (�а�ела   204) .  
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        Та�ела   204.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,27  ,681  
1  3  -,51  ,435  
1  4  -,33  ,582  
1  5  -1,61  ,004**  
2  3  -,24  ,699  
2  4  -,07  ,914  
2  5  -1,34  ,019*  
3  4  ,18  ,764  
3  5  -1,10  ,048*  
4  5  -1,27  ,011**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Утврђена  је  и  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  11  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,27   покушаја    (�а�ела   204).   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  11  година  из  насеља  од           
5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,34   покушаја    (�а�ела   204) .  

 
Та�ела  205. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        

узрас�а   14   �о�ина    (n/30   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  7  19,14  1,77  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  9  17,11  2,67  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  32  22,91  4,32  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  4  19,75  2,50  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  9  20,22  4,47  
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        Та�ела   206.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученица   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  2,03  ,105  
1  3  -3,76  ,031*  
1  4  -,61  ,647  
1  5  -1,08  ,558  
2  3  -5,80  ,000**  
2  4  -2,64  ,122  
2  5  -3,11  ,092  
3  4  3,16  ,165  
3  5  2,68  ,110  
4  5  -,47  ,849  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  и  у  аритметичким          
срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  14  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,76   покушаја    (�а�ела   206) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученица  од  14  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  5-10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   5,80   покушаја    (�а�ела   206) .  
 

Та�ела   207.    Разлике   у   лежање-се�   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  13,70  15,22  -1,30  ,200  
8  14,71  15,29  -,45  ,653  
9  16,32  17,90  -1,63  ,107  
10  17,24  19,89  -5,47  ,000  
11  19,04  20,53  -4,07  ,000  
12  19,32  21,58  -4,60  ,000  
13  19,60  21,31  -3,51  ,001  
14  19,26  22,41  -3,01  ,004  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
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Код  ученица  узраста  од  10-14  година,  т-тестом  је  утврђена          

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
лежање-се� ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке         
значајности   0,01.   

 

У  свим  узрастима,  ученице  које  се  �аве  спортом  имају  �оље           
резултате  од  ученица  које  се  не  �аве  спортом,  у  тесту лежање-се�  (�а�ела             
207) .   
 

Та�ела  208.  Разлике  у  лежање-се�  �ри  �ру�е  ученица  �рема  кри�еријуму           
�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,87  ,423  1,49  ,234  
8  2,72  ,074  1,53  ,226  
9  ,48  ,622  1,32  ,272  

10  ,95  ,386  16,61  ,000  
11  ,31  ,731  13,59  ,000  
12  ,78  ,461  17,74  ,000  
13  ,44  ,644  17,68  ,000  
14  ,47  ,626  6,47  ,003  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 

Код  ученица  узраста  од  10-14  година,  т-тестом  је  утврђена          
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
лежање-се� ,  према  критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу         
статистичке   значајности   0,01   ( �а�ела   208 ).   
 

Та�ела  209. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а     10   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  93  17,24  4,08  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  75  19,24  3,38  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  148  20,22  4,07  

 
        Та�ела   210.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,00  ,001**  
1  3  -2,98  ,000**  
2  3  -,98  ,073  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
ученица  из  групе  један  (1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве  се              
с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученице   из   треће   групе   имају   �ољи   резултат   за   2,98   покушаја   ( �а�ела   210 ).  

 Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученица  из  групе  један  (1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  два  (2- �аве              
се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученице  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  2  покушаја            
( �а�ела   210 ).  
 

Та�ела  211. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а     11   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   спортом  165  19,04  3,69  
2. Баве   спортом   до   годину   дана  84  19,54  3,33  
3. Баве   спортом   више   од   годину   дана  151  21,08  3,51  

 
        Та�ела   212.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,49  ,304  
1  3  -2,04  ,000**  
2  3  -1,54  ,001**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
ученица  из  групе  један  (1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве  се              
с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  2,04  покушаја            
( �а�ела   212 ).  

 Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
ученица  из  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  и  групе  два               
(2- �аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  1,54  покушаја             
(�а�ела   212 ).  

169  



 
Та�ела  213. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        

узрас�а     12   �о�ина   (n/30   s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  102  19,32  3,69  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  42  19,64  3,67  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  145  22,14  4,11  

 
       Та�ела   214.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,32  ,637  
1  3  -2,82  ,000**  
2  3  -2,50  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученица  из  групе  један  (1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  2,82  покушаја             
( �а�ела   214 ).  

 Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученица  из  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  и              
групе  два  (2- �аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   2,50   покушаја   ( �а�ела   214 ).  
 

Та�ела  215. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а     13   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  92  19,60  3,25  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  20  18,05  3,89  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  106  21,92  3,43  

 
Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна            

разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�  ученица  из          
групе  један  (1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више  о�               
�о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  треће            
групе   имају   �ољи   резултат   за   2,33   покушаја   ( �а�ела   216 ).  
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Та�ела   216.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,55  ,065  
1  3  -2,33  ,000**  
2  3  -3,87  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученица  из  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  и              
групе  два  (2- �аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   3,87   покушаја   ( �а�ела   216 ).  
 

Та�ела  217. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученица        
узрас�а     14   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  27  19,26  3,94  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  6  19,67  4,72  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  28  23,00  3,86  

 
        Та�ела   218.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученица   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,41  ,826  
1  3  -3,74  ,001**  
2  3  -3,33  ,074  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

Код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученица  из  групе  један  (1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  3,74  покушаја             
( �а�ела   218 ).  
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Чунасто   трчање   10x5   ученица  

Графикон   30.    Чунас�о   �рчање   10х5   ученица  

Та�ела   219.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   чунас�о   �рчање   10x5   -  
ученице   (s).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  63  26,99  ,33  2,66  7,06  -,76  ,08  21,86  32,07  
8  62  25,44  ,34  2,72  7,37  1,01  ,97  20,50  33,28  
9  91  24,68  ,26  2,44  5,93  ,15  ,68  20,23  31,98  
10  290  23,77  ,13  2,20  4,82  ,77  ,55  18,08  30,94  
11  313  23,29  ,14  2,45  6,01  2,30  ,59  12,69  33,86  
12  286  22,76  ,14  2,33  5,41  ,14  ,47  16,96  29,67  
13  219  22,52  ,16  2,39  5,72  ,61  ,46  16,64  30,82  
14  59  22,79  ,32  2,43  5,89  2,37  1,08  18,56  31,87  

 

У �рафикону  30 ,  у  узорку  ученица  од  7  до  13  година,  у  тесту  чунас�о               
�рчање ,  види  се  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са         
повећањем  годишта  ученица,  а  од  13.  до  14.  године  и  сла�ије  резултате  са              
порастом   узраста.  

 

Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  секундама  је  приметно         
код  ученица  између  7.  и  8.  године,  а  најмање  између  12.  и  13.  године               
(�а�ела  219 ).  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  који  је  у  свим  узрастима            
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позитиван,  можемо  закључити  да  су  резултати  ученица  у  тесту  чунасто           
трчање  10х5  углавном  сла�ији  од  средње  вредности.  По  вредностима          
Куртозиса  (Ku)  у  узрастима  8,  11  и  14  година,  може  се  констатовати  да              
степен  зао�љености  врха  криве  дистри�уције  одступа  од  нормалног  у  овим           
узрастима,  што  нам  говори  да  су  узорци  мање  хомогени  него  у  другим             
узрастима.   

 
Графикон  31.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10х5  ученица  у  о�носу  на  �о�ину             
�ес�ирања.  
 

Приметно  је  линеарно,  неравномерно  по�ољшање  резултата  код        
узраста  од  7-12  година  у  о�а  мерења,  док  у  узрасту  13  година  из  2010.               
имамо  прекид  тог  тренда  а  у  узрасту  14  година  прекид  код  мерења  из  2020.               
године    (�рафикон   31).   

 
Та�ела  220. У�оре�ни  �о�аци  �ес�а  чунас�о  �рчање  ученица  10х5  из           

2010.   и   2020.   �о�ине   (s).  
 7  8  9  10  11  12  13  14  

2010.  26,71  25,00  24,82  23,69  23,43  23,02  23,90  22,69  
2020.  26,99  25,44  24,68  23,77  23,29  22,76  22,52  22,79  

 
Ако  посматрамо  истраживања  2010.  и  2020.  године,  видимо  да  су           

аритметичке  средине  резултата  у  свим  узрастима  доста  сличне,  осим  у           
узрасту   13   година   где   је   резултат   из   2020.   године   знатно   �ољи   ( �а�ела   220 ).   
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Графикон   32.    Разлике   у   чунас�ом   �рчању   10x5   ученица   из   Војво�ине   у   о�носу   на  
вршњакиње   из   Евро�е,   узрас�   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  221. У�оре�ни  �о�аци  чунас�о�  �рчања  10x5  ученица  из  Војво�ине           
и   �ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  26,99  25,44  24,68  23,77  23,29  22,76  22,52  22,79  
ГР   (Md)  24,10  23,27  22,56  22,01  21,64  21,44  21,39  21,45  
ЛВ   (M)  26,10  24,30  23,60  22,80  22,40  22,20  21,50  21,10  

ПЛ   (Md)  26,60  25,40  24,60  23,80  23,00  22,40  22,10  21,90  
Е30   (Md)  -  -  23,88  23,27  22,58  22,24  22,06  22,00  
Ле�ен�а:   АПВ-АП   Војво�ина,   ГР-Грчка,   МК-Ре�у�лика   Северна   Маке�онија,   ЛВ-Ле�онија,  
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  
 

У �рафикону  32 и �а�ели  221  се  могу  видети  упоредни  подаци            
резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученица  из  Војводине  и  доступних           
резултата  ученица  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим         
поређењем.  Резултати  ученица  из  АПВ  су  у  скоро  свим  узрастима           
најсла�ији,  осим  у  узрасту  10  година  где  други  најсла�ији  после  ученица  из             
Пољске.  Тре�а  напоменути  да  су  из  неких  истраживања  �или  доступни           
ме�ијани  као  вредност,  а  из  неких  истраживања ари�ме�ичке  сре�ине  и  да            
је   у   тесту    чунас�о   �рчање   10х5    мања   вредност-�ољи   резултат.  
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Та�ела  222.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  3,45  ,068  ,32  ,576  
8  ,67  ,415  ,39  ,536  
9  1,15  ,285  ,28  ,600  

10  ,70  ,495  11,77  ,000  
11  1,06  ,349  9,68  ,000  
12  ,95  ,387  3,67  ,027  
13  ,26  ,771  4,65  ,011  
14  ,56  ,574  1,81  ,173  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  код  ученица  узраста  од  7-14  година,  анализом           

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
чунас�о  �рчање  10х5  код  ученица  од  10-13  година,  по  критеријуму  три  (3)             
групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе           
(�а�ела  222) .  Разлике  су  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05(12  год)  и            
0,01(10,   11   и   13   год).  
 

Та�ела  223. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а   10   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  101  24,59  2,25  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  142  23,28  2,00  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  47  23,46  2,19  

 

Та�ела  224.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            
10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,30  ,000**  
1  3  1,13  ,005**  
2  3  -,17  ,617  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  узраста  10  година,  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,30   s    (�а�ела   224) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  узраста  10  година,  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,13   s    (�а�ела   224) .  
 

Та�ела  225. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а   11   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  101  24,15  2,20  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  156  22,94  2,62  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  56  22,75  1,98  

 
Та�ела  226.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

11   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,21  ,000**  
1  3  1,40  ,000**  
2  3  ,18  ,633  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  11  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,21   s    (�а�ела   226) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  11  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,40   s    (�а�ела   226) .  
 

Та�ела  227. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а   12   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  85  23,32  2,43  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  141  22,49  2,30  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  60  22,59  2,12  
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Та�ела  228.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

12   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,83  ,010**  
1  3  ,73  ,064  
2  3  -,11  ,756  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  12  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   0,83   s    (�а�ела   228) .  
 

Та�ела  229. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а   13   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  74  22,92  2,50  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  85  21,92  2,36  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  60  22,90  2,14  

 
Та�ела  230.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,00  ,010**  
1  3  ,01  ,974  
2  3  -,99  ,011**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  13  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,00   s    (�а�ела   230) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  13  година  из           
насеља  од  10-50.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  2            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,99   s    (�а�ела   230) .  
 

Та�ела  231.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученица  �рема            
кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  3,45  ,068  ,32  ,576  
8  ,67  ,415  ,39  ,536  
9  1,78  ,157  3,96  ,011  

10  1,51  ,198  12,79  ,000  
11  3,48  ,008  6,16  ,000  
12  ,82  ,513  3,57  ,007  
13  ,41  ,800  6,09  ,000  
14  1,66  ,174  1,67  ,171  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученица  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
чунас�о  �рчање  10х5  код  ученица  од  9-13  година,  по  критеријуму  пет  (5)             
група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе           
(�а�ела   231) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  

 
У  узорку  ученица  узраста  11  година,  до�ијена  вредност  статистичке          

значајности  Левеновог  теста  ,008  ( �а�ела  231 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученица  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  232. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а   9   �о�ина    (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  17  24,56  2,40  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  9  24,29  1,70  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  43  25,46  2,65  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  22  23,40  1,67  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  
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Та�ела  233.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а            

9   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,27  ,771  
1  3  -,91  ,227  
1  4  1,16  ,084  
1  5  -  -  
2  3    
2  4  ,89  ,190  
2  5  -  -  
3  4  2,06  ,000**  
3  5  -  -  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  9  година  из  насеља            
од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,06   s   ( �а�ела   233 ).  
 

Та�ела  235.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а            
10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,92  ,000**  
1  3  1,98  ,000**  
1  4  2,61  ,000**  
1  5  2,16  ,000**  
2  3  ,06  ,856  
2  4  ,69  ,031*  
2  5  ,24  ,540  
3  4  ,63  ,061  
3  5  ,17  ,674  
4  5  -,46  ,219  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,01.   

179  



 
Та�ела  234. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученица   узрас�а   10   �о�ина    (s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  47  25,61  2,38  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  54  23,69  1,70  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  64  23,63  2,10  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  78  23,00  1,87  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  47  23,46  2,19  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  10  година           
( �а�ела  235 ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  из  насеља  до  5.000            
становника   и:  

- ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученице  из          
5.   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   2,16   s;  

- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученице  из  2.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,92    s;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученице  из  3.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,98    s;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученице  из  4.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   2,61    s.  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  10  година  из           
насеља  од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,69   s   ( �а�ела   235 ).  
 

Та�ела  236. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а   11   �о�ина    (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  59  24,56  2,37  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  42  23,57  1,81  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  68  23,13  3,26  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  88  22,78  2,01  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  56  22,75  1,98  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  11  година,  из  насеља           
од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  4  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   0,79   s   ( �а�ела   237 ).  

 

180  



 
Та�ела  237.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а            

11   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,99  ,025*  
1  3  1,43  ,006**  
1  4  1,78  ,000**  
1  5  1,81  ,000**  
2  3  ,44  ,368  
2  4  ,79  ,033*  
2  5  ,82  ,038*  
3  4  ,35  ,438  
3  5  ,38  ,424  
4  5  ,03  ,927  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  11  година           
( �а�ела   237) ,   из   насеља   до   5.000   становника   и:  

- ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученице  из          
5.   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,81   s;  

- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученице  из  2.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,99    s;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученице  из  3.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,43    s;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученице  из  4.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,78    s.  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  11  година  из           
насеља  од  5-10.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,82   s   ( �а�ела   237 ).  
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Та�ела  238. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученица   узрас�а   12   �о�ина    (s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  48  23,76  2,35  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  37  22,75  2,45  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  63  22,84  2,07  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  78  22,20  2,45  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  60  22,59  2,12  

 
Та�ела  239.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а            

12   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,00  ,058  
1  3  ,91  ,032*  
1  4  1,56  ,001**  
1  5  1,16  ,008**  
2  3  -,09  ,845  
2  4  ,56  ,258  
2  5  ,16  ,736  
3  4  ,65  ,097  
3  5  ,25  ,510  
4  5  -,40  ,320  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  12  година           
( �а�ела   239 ),   из   насеља   до   5.000   становника   и:  

- ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученице  из          
5.  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,16  s,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученице  из  3.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,91  s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,05;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученице  из  4.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,56  s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,01.  
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Та�ела  240. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученица   узрас�а   13   �о�ина    (s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  37  23,75  2,56  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  37  22,08  2,18  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  36  22,54  2,39  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  49  21,46  2,25  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  60  22,90  2,14  

 
Та�ела  241.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученица  узрас�а            

13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,67  ,003**  
1  3  1,21  ,040*  
1  4  2,29  ,000**  
1  5  ,85  ,081  
2  3  -,46  ,395  
2  4  ,62  ,201  
2  5  -,82  ,071  
3  4  1,08  ,036*  
3  5  -,36  ,442  
4  5  -1,44  ,001**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  13  година           
( �а�ела   241 ),   из   насеља   до   5.000   становника   и:  

- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученице  из  2.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,67  s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,01;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученице  из  3.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,21  s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,05;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученице  из  4.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,29  s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,01.  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  од  13  година  из           
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  4  групе            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,08   s   ( �а�ела   241 ).  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученица  13  година  из  насеља           
од  15-30.000  становника  и  ученица  из  насеља  преко  30.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  4  групе  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,44   s   ( �а�ела   241 ).  
 

Та�ела   242.    Разлике   у   чунас�ом   �рчању   10x5   �ве   �ру�е   ученица   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  27,15  26,87  ,42  ,679  
8  26,38  24,85  2,06  ,047  
9  24,72  24,66  ,11  ,913  
10  24,95  23,32  5,93  ,000  
11  23,79  22,90  3,26  ,001  
12  23,85  22,17  6,20  ,000  
13  22,83  22,29  1,67  ,097  
14  24,05  21,85  3,83  ,000  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученица  узраста  8,  10,  11,  12  и  14  година,  т-тестом  је  утврђена              
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5 ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом  ( �а�ела         
242 ).   

 
У  свим  узрастима,  ученице  које  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           

резултате  од  ученица  које  се не  �аве  с�ор�ом ,  у  тесту чунас�о  �рчање             
(�а�ела   242) .   

 
Код  ученица  узраста  од  8  и  10-14  година,  т-тестом  је  утврђена            

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  ( �а�ела  243 ),  према  критеријуму �ављење         
с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01  осим  код  узраста  8  година            
(0,05).   
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Та�ела  243.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  �рема            

кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,34  ,717  ,10  ,906  
8  3,59  ,034  3,66  ,032  
9  ,95  ,389  ,18  ,839  

10  ,62  ,539  17,76  ,000  
11  1,67  ,190  7,00  ,001  
12  1,56  ,213  20,37  ,000  
13  1,13  ,326  5,19  ,006  
14  2,89  ,064  14,39  ,000  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  узорку  ученица  од  8  година,  до�ијена  вредност  статистичке          
значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  243 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученица  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  

 
Та�ела  244. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученица   узрас�а     8   �о�ина   (s).   
Групе   ученица  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  24  26,38  3,20  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  21  25,41  2,56  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  17  24,15  1,43  

 
Та�ела  245.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

8   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,96  ,276  
1  3  2,23  ,011**  
2  3  1,27  ,077  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  8  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и             
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
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значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   2,23   s   ( �а�ела   245 ).  
 

Та�ела  246. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а     10   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  79  24,95  2,13  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  68  23,46  1,89  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  143  23,26  2,14  

 
Та�ела  247.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

10   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,49  ,000**  
1  3  1,69  ,000**  
2  3  ,20  ,514  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и             
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,69   s   (та�ела   247).  

 
Код  ученица  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину             
�ана ),  и  групе  један  ( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,49   s   ( �а�ела   247 ).  
 

Та�ела  248. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а     11   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  138  23,79  2,65  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  65  23,33  2,41  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  110  22,64  2,05  
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Та�ела  249.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

11   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,46  ,233  
1  3  1,15  ,000**  
2  3  ,69  ,047*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и             
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,15   s   ( �а�ела   249 ).  

 
Tакође,  код  ученица  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена          

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  између  ученица  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о             
�о�ину  �ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на              
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају           
просечни   �ољи   резултат   за   0,69   s   ( �а�ела   249 ).  
 

Та�ела  250. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а     12   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  100  23,85  2,42  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  42  22,60  1,87  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  144  22,04  2,09  

 
Та�ела  251.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

12   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,25  ,003**  
1  3  1,81  ,000**  
2  3  ,56  ,121  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и             
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат            
за   1,81   s   ( �а�ела   251 ).  

 
Tакође,  код  ученица  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена          

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  између  ученица  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о             
�о�ину  �ана ),  и  групе  један  ( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученици  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,25   s   ( �а�ела   251 ).  
 

Та�ела  252. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а     13   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  94  22,83  2,32  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  20  23,61  3,07  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  105  22,04  2,21  

 
Та�ела  253.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -,78  ,203  
1  3  ,79  ,015*  
2  3  1,57  ,007**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и             
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,05,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   0,79   s   ( �а�ела   253 ).  

 
Tакође,  код  ученица  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена          

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  између  ученица  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о             
�о�ину  �ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на              
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нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају           
просечни   �ољи   резултат   за   1,57   s   ( �а�ела   253 ).  
 

Та�ела  254. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученица   узрас�а     14   �о�ина   (s).   

Групе   ученица  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  25  24,05  2,59  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  6  24,37  1,10  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  28  21,31  1,48  

 
Та�ела  255.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученица  узрас�а            

14   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -,31  ,775  
1  3  2,74  ,000**  
2  3  3,06  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученица  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и             
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   2,74   s   ( �а�ела   255 ).  

 
Tакође,  код  ученица  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена          

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  између  ученица  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о             
�о�ину  �ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на              
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученице  из  треће  групе  имају           
просечни   �ољи   резултат   за   3,06   s   ( �а�ела   255 ).  
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ВРЕДНОСТИ   ВАРИЈАБЛИ   МОРФОЛОШКИХ  
КАРАКТЕРИСТИКА   УЧЕНИКА  

Висина   тела   ученика  

 
Графикон   33.    Висина   �ела   ученика   у   о�носу   на   узрас�  

 
       Та�ела   256.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   висина   �ела   -   ученици   (cm).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  44  125,35  1,02  6,78  45,97  ,06  ,36  112,00  141,00  
8  59  133,08  ,89  6,86  47,09  -,65  -,14  119,00  148,00  
9  92  140,14  ,67  6,44  41,52  ,23  ,08  123,00  157,00  

10  353  145,50  ,39  7,41  54,87  ,14  ,22  125,20  174,00  
11  465  150,14  ,36  7,72  59,64  ,16  ,25  126,50  180,40  
12  325  157,88  ,45  8,18  66,90  -,05  ,25  135,00  186,00  
13  266  164,86  ,57  9,23  85,19  -,29  -,01  140,00  188,50  
14  75  168,06  1,03  8,91  79,38  ,04  -,13  148,00  190,00  

Ле�ен�а:  SEM-с�ан�ар�на  �решка  ари�ме�ичке  сре�ине,  S 2 -варијанса,  Ku–мера        
хомо�енос�и,  Sk–мера  асиме�рије,  Min–минимални  резул�а�,  Max–максимални       
резул�а�.  
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На  основу  до�ијених  резултата  тестирања,  у �а�ели  256  и �рафикону           

33  приметан  је  линеарни  тренд  пораста  просечне  висине  са  повећањем           
узраста.  Примећен  је  највећи  годишњи  пораст  телесне  висине  у  узрасту  од            
7-8   година   од   око   8   cm,   а   од   13-14   година   најмањи   од   3,20   cm.  

 
         Графикон   34.    Разлике   у   висини   �ела   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   мерења.  
 

Ако  посматрамо  истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године           
( �рафикон  34 ),  уочљиво  је  линеарно,  неравномерно  повећање  просечне         
висине  �ела ученика  у  узрасту  од  11  година  на  сваком  наредном            
истраживању,  док  у  узрасту  7  година  није  уочљиво  правило  кретања           
вредности   просечне    висине   �ела    ученика   у   односу   на   годину   мерења.  

 
Та�ела   257.    У�оре�ни   �о�аци   о   висини   �ела   ученика   у   о�носу   на   �о�ину  

мерења   (cm).  
 7  11  

1980.  124,57  144,48  
1984.  127,98  146,98  
1988.  127,78  147,55  
2020.  125,35  150,14  
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Графикон  35. Разлике  у  висини  �ела  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњаке  из               
Евро�е,   узрас�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  258. У�оре�ни  �о�аци  висине  �ела  ученика  из  Војво�ине  и           
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  125,35  133,08  140,14  145,50  150,14  157,88  164,86  168,06  
ГР   (Md)  128,12  133,80  139,44  145,21  151,21  157,37  163,35  168,64  
МК   (M)  -  -  -  -  151,13  158,23  164,46  170,02  
ПЛ   (Md)  124,58  130,51  136,27  141,47  146,75  152,94  160,20  167,21  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,        
ПЛ-Пољска,   M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  

 
У �рафикону  35 и �а�ели  258  се  могу  видети  упоредни  подаци            

просечних  вредности висине  �ела  ученика  из  Војводине  и  доступних          
резултата  ученика  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим         
поређењем.  Вредности висине  �ела  ученика  из  АПВ  су  у  узрастима  7,  8,  11,              
12  и  14  просечни,  док  су  у  узрастима  9,  10  и  13  година  нај�ољи.  Тре�а                
напоменути  да  су  из  неких  истраживања  �или  доступни ме�ијани  као           
вредност,   а   из   неких   истраживања    ари�ме�ичке   сре�ине .  
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Та�ела  259.  Разлике  у  висини  �ела  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,76  ,387  1,14  ,291  
8  ,06  ,809  ,17  ,683  
9  2,59  ,111  ,55  ,462  
10  ,15  ,864  6,36  ,002  
11  1,85  ,158  2,40  ,092  
12  2,62  ,074  2,49  ,085  
13  1,11  ,331  1,91  ,151  
14  ,89  ,416  2,16  ,123  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у висини  �ела           
код  ученика  од  10  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених  места  по              
�роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела  259) .  Разлика  је  на  нивоу             
статистичке   значајности   0,01.  
 

Та�ела  260. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученика         
узрас�а   10   �о�ина   (у   cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  116  144,22  7,31  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  173  145,35  7,17  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  64  148,25  7,62  

 
Та�ела  261.  Разлике  у  висини  �ела  између  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  10             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -1,13  ,194  
1  3  -4,03  ,001  
2  3  -2,90  ,007  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама висине  �ела  ученика  од  10  година  из  насеља  до  10.000            
становника  и  ученица  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  већу  просечну            
висину   за   4,03   cm    (�а�ела   261) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела  ученика  од  10  година  из  насеља  од  10.000-50.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.01,  где  ученици  из  групе  3  имају  већу  просечну            
висину   за   2,90   cm    (�а�ела   261) .  
 

Та�ела  262.  Разлике  у  висини  �ела  �е�  �ру�а  ученика  �рема  кри�еријуму            
�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,76  ,387  1,14  ,291  
8  ,06  ,809  ,17  ,683  
9  2,41  ,072  3,55  ,018  
10  1,61  ,170  3,85  ,004  
11  2,18  ,070  1,90  ,109  
12  1,70  ,150  1,87  ,115  
13  ,79  ,531  3,33  ,011  
14  4,28  ,004  1,18  ,327  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у висини  �ела           
код  ученика  9,  10  и  13  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених              
места   по   �роју   становника   из   којих   ученици   долазе    (�а�ела   262) .   

 
Та�ела  263. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученика         

узрас�а   9   �о�ина   (cm).  
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  14  137,89  4,32  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  7  141,91  4,69  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  51  139,11  6,27  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  20  143,75  7,35  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела ученика  од  9  година  из  насеља  до  5.000  становника             
и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу  статистичке           
значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну  висину  за  5,86              
cm    (�а�ела   264) .  
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         Та�ела   264.    Разлике   у   висини   �ела   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -4,03  ,065  
1  3  -1,22  ,497  
1  4  -5,86  ,012**  
1  5  -  -  
2  3  2,81  ,260  
2  4  -1,84  ,545  
2  5  -  -  
3  4  -4,64  ,009**  
3  5  -  -  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела  ученика  од  9  година,  из  насеља  од  10.000-15.000            
становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
висину   за   4,64   cm    (�а�ела   264) .  
 

Та�ела  265. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученика         
узрас�а   10   �о�ина   (cm).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  54  142,93  7,93  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  62  145,35  6,58  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  73  144,91  8,02  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  94  145,70  6,65  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  70  147,98  7,40  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела  ученика  од  10  година,  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученица  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
висину   за   2,78   cm    (�а�ела   266) .  
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       Та�ела   266.    Разлике   у   висини   �ела   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,42  ,075  
1  3  -1,99  ,168  
1  4  -2,78  ,024*  
1  5  -5,05  ,000**  
2  3  ,43  ,734  
2  4  -,35  ,744  
2  5  -2,63  ,034*  
3  4  -,79  ,488  
3  5  -3,07  ,019*  
4  5  -2,28  ,040*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  висине  тела  ученика  од  10  година  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  већу  просечну            
висину   за   5,05   cm    (�а�ела   266) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама висине  �ела ученика  од  10  година  из  насеља  од  5-10.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.05,  где  ученици  из  групе  5  имају  већу  просечну            
висину   за   2,63   cm    (�а�ела   266) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела  ученика  од  10  година  из  насеља  од  10-15.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.05,  где  ученици  из  групе  5  имају  већу  просечну            
висину   за   3,07   cm    (�а�ела   266) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела  ученика  од  10  година  из  насеља  од  15-30.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.05,  где  ученици  из  групе  5  имају  већу  просечну            
висину   за   2,28   cm    (�а�ела   266) .  
 

196  



 
Та�ела  267. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученика         

узрас�а   13   �о�ина   (cm).  
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  165,34  8,50  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  161,09  8,52  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  41  163,48  8,64  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  60  167,10  9,15  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  63  165,87  10,09  

 

       Та�ела   268.    Разлике   у   висини   �ела   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  4,25  ,014**  
1  3  1,86  ,292  
1  4  -1,76  ,284  
1  5  -,53  ,758  
2  3  -2,39  ,200  
2  4  -6,01  ,001**  
2  5  -4,78  ,011**  
3  4  -3,62  ,049*  
3  5  -2,39  ,216  
4  5  1,23  ,480  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  0,01.          

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама висине  �ела  ученика  од  13  година,  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  већу  просечну            
висину   за   4,25   cm    (�а�ела   268) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама висине  �ела  ученика  од  13  година,  из  насеља  од  5-10.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.01,  где  ученици  из  групе  5  имају  већу  просечну            
висину   за   4,78   cm    (�а�ела   268) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама висине  �ела  ученика  од  13  година,  из  насеља  од  10-15.000            
становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.05,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
висину   за   3,62   cm    (�а�ела   268) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама висине  �ела ученика  од  13  година  из  насеља  од  5-10.000            
становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0.01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
висину   за   6,01   cm    (�а�ела   268) .  

 
Та�ела   269.    Разлике   у   висини   �ела   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  123,75  126,45  -1,31  ,197  
8  132,86  133,35  -,27  ,785  
9  139,58  140,38  -,54  ,590  
10  143,19  146,26  -3,40  ,001  
11  149,43  150,44  -1,29  ,198  
12  157,86  157,89  -,04  ,971  
13  164,90  164,93  -,04  ,952  
14  167,88  168,21  -,16  ,876  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама висина  �ела ,  према         
критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01.         
Ученици  узраста  10  година,  који  се �аве  с�ор�ом  као  ваннаставном           
активношћу,  су  за  3,40  cm  виши  од  ученика  истог  узраста  које  се не  �аве               
с�ор�ом (�а�ела  269) .  И  у  свим  осталим  годиштима  ученици  који  се �аве             
с�ор�ом    су   у   просеку   виши   од   ученика   који   се    не   �аве   с�ор�ом .   

 
Та�ела  270.  Разлике  у  висини  �ела  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму            

�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,01  ,994  ,84  ,439  
8  1,14  ,326  ,21  ,811  
9  1,51  ,227  ,18  ,833  
10  ,04  ,957  5,90  ,003  
11  1,32  ,267  ,87  ,419  
12  ,23  ,796  ,07  ,936  
13  2,06  ,129  ,25  ,777  
14  ,16  ,850  ,34  ,712  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
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Код  ученика  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама висина  �ела ,  према         
критеријуму �ерио� �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности         
0,01   ( �а�ела   270 ).  

 
Та�ела  271. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  висина  �ела  ученика         

узрас�а   10   �о�ина   (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   спортом  87  143,19  7,24  
2. Баве   спортом   до   годину   дана  101  145,97  7,18  
3. Баве   спортом   више   од   годину   дана  165  146,44  7,41  

 
       Та�ела   272.    Разлике   у   висини   �ела   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,78  ,009**  
1  3  -3,24  ,001**  
2  3  -,47  ,614  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  10  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички          
значајне  разлике  у висини  �ела ,  према  критеријуму �ерио�  �ављења          
с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01.  Ученици  узраста  10  година           
који  се не  �аве  с�ор�ом  као  ваннаставном  активношћу  ( �ру�а  1 ),  су  за  2,78              
cm  нижи  од  ученика  истог  узраста  који  се �аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана .              
Ученици  узраста  10  година  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  су  за  3,24  cm  нижи  од                
ученика  истог  узраста  који  се �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана (�а�ела             
272) .   
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Маса   тела   ученика  

 
Графикон   36.    Маса   �ела   ученика   у   о�носу   на   узрас�  

 
У �рафикону  36 се  јасно  види  неравномерни,  линеарни  тренд          

повећања  масе  тела  ученика  са  узрастом.  Највећи  раст  масе  тела  је  између             
11.  и  12.  године  (7,06  kg),  а  након  тога  и  најмањи  између  13.  и  14.  године                 
(2,60   kg).  
 

Та�ела   273.     Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   маса   �ела   -   ученици   (kg).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  41  26,28  ,96  6,12  37,47  2,85  1,53  17,50  46,10  
8  59  31,06  ,98  7,52  56,48  ,95  1,22  20,40  51,10  
9  91  36,91  ,97  9,25  85,54  1,71  1,28  22,90  68,70  
10  353  40,47  ,54  10,16  103,32  ,99  ,99  23,80  79,60  
11  464  44,00  ,55  11,85  140,42  2,64  1,40  25,60  103,20  
12  324  51,06  ,73  13,11  171,91  ,67  ,86  24,90  96,90  
13  265  57,60  ,85  13,81  190,76  ,69  ,78  30,70  113,50  
14  74  60,20  1,53  13,14  172,68  ,73  1,04  40,30  100,80  

Ле�ен�а:  SEM-с�ан�ар�на  �решка  ари�ме�ичке  сре�ине,  S 2 -варијанса,  Ku–мера        
хомо�енос�и,  Sk–мера  асиме�рије,  Min–минимални  резул�а�,  Max–максимални       
резул�а�.  
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Резултати  не  одступају  значајно  од  нормалне  расподеле.  У  узрастима          

од  7-9  и  11  година,  по  вредностима  Скјуниса  (Sk)  може  се  закључити  да  су               
резултати  углавном  сла�ији  од  просечне  вредности.  У  узрастима  7,  9  и  11             
година  вредност  Куртозиса  указује  да  степен  зао�љености  криве         
дистри�уције   �лаго   одступа   од   нормалне   Гаусове   криве.   ( �а�ела   273 ).  

 

Графикон   37.    Разлике   у   маси   �ела   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   мерења.  
 
Ако  посматрамо  истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године           

( �рафикон  37 ),  уочљиво  је  линеарно,  неравномерно  повећање  просечне         
масе  �ела  ученика  у  узрасту  11  година  на  сваком  наредном  истраживању,            
док  у  узрасту  7  година  није  уочљиво  правило  кретања  вредности  просечне            
масе   �ела    ученика   у   односу   на   годину   мерења.  
 

Та�ела   274.    У�оре�ни   �о�аци   о   маси   �ела   ученика   у   о�носу   на   �о�ину  
�ес�ирања    (kg).  

 7  11  
1980.  25,41  37,44  
1984.  26,75  38,58  
1988.  27,28  40,35  
2020.  26,28  44,00  
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Графикон  38. Разлике  у  маси  �ела  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњаке  из               
Евро�е,   узрас�   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  275. У�оре�ни  �о�аци  масе  �ела  ученика  из  Војво�ине  и           
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (kg).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  26,28  31,06  36,91  40,47  44,00  51,06  57,60  60,20  
ГР   (Md)  27,85  31,31  35,12  39,36  44,06  49,14  54,45  59,71  
МК   (M)  -  -  -  -  44,02  51,62  54,69  62,20  
ПЛ   (Md)  24,44  27,59  30,82  34,23  38,11  42,71  48,10  53,78  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,        
ПЛ-Пољска,   M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  

 
У �рафикону  38 и �а�ели  275  се  могу  видети  упоредни  подаци            

просечних  вредности масе  �ела  ученика  из  АПВ  и  доступних  резултата           
ученика  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем.         
Вредности масе  �ела ученика  из  АПВ  су  у  узрастима  7,  8,  11,  12  и  14  година                 
просечни,  док  су  у  узрастима  9,  10  и  13  година  вредности  су  највише.  Тре�а               
напоменути  да  су  из  неких  истраживања  �или  доступни ме�ијани  као           
вредност,   а   из   неких   истраживања    ари�ме�ичке   сре�ине .  
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Та�ела  276.  Разлике  у  маси  �ела  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,00  ,969  ,58  ,452  
8  ,10  ,759  ,20  ,657  
9  ,51  ,477  ,02  ,879  
10  2,12  ,122  ,19  ,828  
11  9,01  ,000  1,45  ,235  
12  2,35  ,097  ,28  ,756  
13  2,02  ,135  ,93  ,398  
14  ,34  ,715  ,92  ,404  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  није  утврђена  статистички  значајна  разлика  у маси          
�ела ,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених  места  по  �роју  становника  из             
којих   ученици   долазе    (�а�ела   276),    ни   у   једном   узрасту.   

 
Та�ела  277.  Разлике  у  маси  �ела  �е�  �ру�а  ученика  �рема  кри�еријуму            

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,00  ,969  ,58  ,452  
8  ,10  ,759  ,20  ,657  
9  ,43  ,736  ,55  ,649  
10  2,40  ,050  ,10  ,983  
11  5,04  ,001  1,12  ,347  
12  1,69  ,152  ,18  ,951  
13  1,08  ,367  4,70  ,001  
14  ,25  ,906  1,29  ,284  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у маси  �ела           
код  ученика  од  13  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група  насељених  места  по              
�роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела  277) .  Разлика  је  на  нивоу             
статистичке   значајности   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама масе  �ела ученика  од  13  година,  из  насеља  до  5.000  становника             
и  насеља  од  5-10.000  становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученици   из   групе   1   имају   већу   просечну    масу   �ела    за   8,50   kg    (�а�ела   277) .  
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Та�ела  278. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  маса  �ела  ученика         

узрас�а   13   �о�ина   (kg).  
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  60,49  13,59  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  51,99  13,23  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  41  54,89  13,33  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  59  62,00  15,19  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  63  56,64  11,66  

 
           Та�ела   279.    Разлике   у   маси   �ела   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  8,50  ,002**  
1  3  5,61  ,045*  
1  4  -1,51  ,575  
1  5  3,85  ,097  
2  3  -2,90  ,315  
2  4  -10,01  ,001**  
2  5  -4,65  ,056  
3  4  -7,11  ,010**  
3  5  -1,75  ,480  
4  5  5,36  ,030*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама масе  �ела  ученика  од  13  година,  из  насеља  до  5.000  становника             
и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу  статистичке           
значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  већу  просечну масу  �ела  за              
5,61   kg    (�а�ела   279) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама масе  �ела  ученика  од  13  година,  из  насеља  од  5-10.000            
становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
масу   �ела    за   10,01   kg    (�а�ела   279) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама масе  �ела  ученика  од  13  година,  из  насеља  од  10-15.000            
становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу           
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статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
масу   �ела    за   7,11   kg    (�а�ела   279) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама масе  �ела ученика  од  13  година,  из  насеља  од  15-30.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  4  имају  већу  просечну            
масу   �ела    за   5,36   kg    (�а�ела   279) .  

 
Та�ела   280.    Разлике   у   маси   �ела   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  25,41  26,90  -,76  ,450  
8  30,41  31,83  -,72  ,477  
9  38,04  36,43  ,76  ,452  
10  39,58  40,76  -,94  ,348  
11  45,02  43,56  1,21  ,227  
12  51,92  50,63  ,83  ,406  
13  59,64  56,53  1,74  ,082  
14  62,99  57,70  1,76  ,083  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученика  узраста  од  7-14  година,  т-тестом  није  утврђена          
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама маса  �ела ,  према          
критеријуму �ављење  с�ор�ом .  Разлике  постоје  али  нису  статистички         
значајне     (�а�ела   280) .   
 

Та�ела  281.  Разлике  у  маси  �ела  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму            
�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,02  ,979  ,37  ,693  
8  1,95  ,152  ,59  ,560  
9  3,94  ,023  ,39  ,680  
10  2,97  ,053  1,38  ,252  
11  1,31  ,270  1,28  ,279  
12  ,63  ,533  1,91  ,149  
13  6,19  ,002  3,99  ,020  
14  2,37  ,101  1,53  ,224  
Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       

коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
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Код  ученика  узраста  од  13  година  ( �а�ела  281 ),  т-тестом  је  утврђена            

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама маса  �ела ,  према          
критеријуму �ерио� �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности         
0,05.  

  
У  узорку  ученика  од  13  година,  до�ијена  вредност  статистичке          

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  281 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  282. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  маса  �ела  ученика         
узрас�а   13   �о�ина   (kg).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  91  59,64  15,65  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  35  61,10  15,58  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  139  55,38  11,61  

 
           Та�ела   283.    Разлике   у   маси   �ела   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,46  ,639  
1  3  4,26  ,028*  
2  3  5,72  ,048*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  13  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички          
значајне  разлике  у маси  �ела,  према  критеријуму �ерио�  �ављења          
с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05.  Ученици  узраста  13  година           
који  се  �аве  с�ор�ом више  о�  �о�ину  �ана  као  ваннаставном  активношћу            
( �ру�а  3 ),  имају  за  5,72  kg  нижу масу  �ела  од  ученика  истог  узраста  који  се                
�аве  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана .  Ученици  узраста  13  година  који  се не  �аве              
с�ор�ом  (�ру�а  1) ,  имају  за  4,26  kg  вишу масу  �ела  од  ученика  истог              
узраста   који   се    �аве   с�ор�ом   више   о�   �о�ину   �ана     (�а�ела   283) .   
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Индекс   телесне   масе   ученика  

 
Графикон   39.    Ин�екс   �елесне   масе   ученика   у   о�носу   на   узрас�  

 
У �рафикону  39 приметно  је  неравномерно,  линеарно  повећање         

Ин�екса  �елесне  масе  са  повећањем  узраста . Највећи  пораст ин�екса          
�елесне   масе    је   од   8-9   година   код   ученика.   
 

Та�ела  284. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе  -          
ученици   (kg/m 2 ).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  41  16,28  ,40  2,58  6,67  3,59  1,03  9,40  24,90  
8  59  17,36  ,40  3,05  9,30  1,04  1,29  13,30  25,70  
9  91  18,65  ,40  3,80  14,41  2,05  1,33  13,40  33,60  
10  353  18,96  ,20  3,80  14,43  1,51  1,18  12,40  33,70  
11  456  19,27  ,18  3,91  15,28  1,81  1,21  10,10  36,60  
12  322  20,34  ,23  4,14  17,16  ,33  ,91  11,80  34,10  
13  264  20,97  ,24  3,97  15,76  ,62  ,98  14,70  35,00  
14  72  21,22  ,41  3,49  12,19  2,24  1,53  17,10  33,60  

Ле�ен�а:  SEM-с�ан�ар�на  �решка  ари�ме�ичке  сре�ине,  S 2 -варијанса,  Ku–мера        
хомо�енос�и,  Sk–мера  асиме�рије,  Min–минимални  резул�а�,  Max–максимални       
резул�а�.  
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Вредности  Скјуниса  (Sk)  показују  да  су  резултати  углавном  груписани          

испод  просечних  вредности,  поготово  у  узрастима  од  8-11  и  14  година.            
Позитивне  вредности  Куртозиса  (Ku),  поготово  у  узрастима  7,  9  и  14  година             
показују  већу  распршеност  резултата  и  платикуртичан  о�лик  зао�љености         
врха   криве   расподеле   резултата   ( �а�ела   284) .  

 

Графикон   40.    Разлике   у   ин�ексу   �елесне   масе   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   мерења.  
 

Та�ела   285.    У�оре�ни   �о�аци   о   ин�ексу   �елесне   масе   ученика   у   о�носу   на  
�о�ину   мерења   (kg/m 2 ).  

 7  11  
1980.  16,37  17,94  
1984.  16,33  17,86  
1988.  16,71  18,53  
2020.  16,28  19,27  

 
На  основу  утврђених  разлика  аритметичких  средина  вредности        

Ин�екса  �елесне  масе  код  ученика  узраста  7  и  11  година  у  односу  на  годину               
тестирања  ( �рафикон  40 ),  може  се  јасно  видети  тренд  повећања ин�екса           
�елесне  масе  у  узорку  из  2020.  године  у  односу  на  узорке  из  1980,  1984.  и                
1988.  године  у  узрасту  од  11  година.  Да  �и  дошло  до  повећања ин�екса              
�елесне  масе ,  неопходно  је  да  се  маса  тела  у  много  већем  проценту  повећа              
у  односу  на  висину  тела.  Стога,  можемо  закључити  да  је  експоненцијална            
крива  повећања  телесне  масе  од  ранијих  ка  најновијем  Истраживању  много           
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израженија  од  криве  повећања  телесне  висине,  у  узрасту  11  година.  У            
узрасту  7  година  ученика, ин�екс  �елесне  масе  је  остао  на  нивоу  и             
вредностима   истраживања   из   1980.   и   1984.   године.  

 
 

 
Графикон  41. Разлике  у  ин�екса  �елесне  масе  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњакиње   из   Евро�е,   узрас�   7-14   �о�ина.  
 

У  односу  на  резултате ин�екса  �елесне  масе  ученика  из  неких           
европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,  ИТМ  ученика  из         
Војводине  су  највиши  у  узрастима  од  9-10  и  12-13  година,  док  су  у              
узрастима   7,   8,   11   и   14   година   на   другом   месту   ( �рафикон   41 ).  
 

Та�ела  286. У�оре�ни  �о�аци  ин�екса  �елесне  масе  ученика  из  Војво�ине           
и   �ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (kg/m 2 ).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  16,28  17,36  18,65  18,96  19,27  20,34  20,97  21,22  
ГР   (Md)  16,86  17,43  18,06  18,71  19,34  19,95  20,57  21,21  
МК   (M)  -  -  -  -  19,08  20,34  20,00  21,34  
ПЛ   (Md)  16,00  16,40  16,90  17,30  17,80  18,30  18,90  19,50  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,        
ПЛ-Пољска,   M-ари�ме�ичка   сре�ина,   Md-ме�ијана.  
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У �а�ели  286  упоређивани  су  доступни  подаци  неколико         

истраживања,  где  видимо  да  су  доступне  вредности ари�ме�ичких         
сре�ина    и    ме�ијана .  

 
Та�ела  287.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученика  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,92  ,345  ,34  ,563  
8  ,01  ,937  ,21  ,646  
9  ,01  ,914  ,05  ,817  

10  5,56  ,004  2,93  ,055  
11  9,42  ,000  1,43  ,240  
12  2,92  ,055  ,62  ,538  
13  3,32  ,038  ,88  ,418  
14  ,09  ,915  ,13  ,878  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  није  утврђена  статистички  значајна  разлика  у ин�ексу          
�елесне  масе,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених  места  по  �роју            
становника   из   којих   ученици   долазе    (�а�ела   287),    ни   у   једном   узрасту.   

 
Та�ела  288.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �е�  �ру�а  ученика  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,92  ,345  ,34  ,563  
8  ,01  ,937  ,21  ,646  
9  ,63  ,596  ,06  ,979  

10  4,96  ,001  1,71  ,147  
11  4,99  ,001  1,62  ,169  
12  2,56  ,039  ,49  ,745  
13  3,07  ,017  3,97  ,004  
14  2,51  ,050  1,33  ,269  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у ин�ексу          
�елесне  масе  код  ученика  од  13  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група             
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела           
288) .   Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  
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У  узорку  ученика  од  13  година,  до�ијена  вредност  статистичке          

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  288 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  289. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         
ученика   узрас�а   13   �о�ина    (kg/m 2 ).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  21,99  4,38  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  19,80  3,99  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  40  20,10  3,14  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  59  22,06  4,32  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  63  20,43  3,28  

 
Та�ела  290.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а  13             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  2,19  ,010**  
1  3  1,89  ,015*  
1  4  -,06  ,940  
1  5  1,57  ,030*  
2  3  -,30  ,701  
2  4  -2,25  ,008**  
2  5  -,62  ,376  
3  4  -1,95  ,011**  
3  5  -,32  ,620  
4  5  1,63  ,021*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�         
0,01.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученика  од  13  година,  из  насеља  до  5.000             
становника  и  ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  већи  просечни            
ин�екс   �елесне   масе    за   2,19    kg/m 2    (�а�ела   290) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученика  од  13  година,  из  насеља  до  5.000             
становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  већи ин�екс            
�елесне   масе    за   1,89    kg/m 2    (�а�ела   290) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама ин�екса  �елесне  масе ученика  од  13  година,  из  насеља  до  5.000             
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  већи  просечни            
ин�екс   �елесне   масе    за   1,57    kg/m 2     (�а�ела   290) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  и  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученика  од  13  година,  из  насеља  од            
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већи  просечни            
ин�екс   �елесне   масе    за   2,25    kg/m 2    (�а�ела   290) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  и  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученика  од  13  година,  из  насеља  од            
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  већи            
просечни    ин�екс   �елесне   масе    за   1,95    kg/m 2    (�а�ела   290) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  и  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          

срединама ин�екса  �елесне  масе  ученика  од  13  година,  из  насеља  од            
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  4  имају  већи            
просечни    ин�екс   �елесне   масе    за   1,63    kg/m 2    (�а�ела   290) .  

 
Код  ученика  узраста  од  13  и  14  година,  т-тестом  је  утврђена            

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама ин�екс  �елесне         
масе ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке         
значајности   0,05    (�а�ела   291) .   

 

212  



 
Ин�екс  �елесне  масе у  о�а  узраста  (13  и  14  година)  је  виши  код              

ученика   који   се    не   �аве   с�ор�ом   (�а�ела   291) .  
 

Та�ела   291.    Разлике   у   ин�ексу   �елесне   масе   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  15,82  16,60  -,95  ,347  
8  17,08  17,70  -,77  ,445  
9  19,21  18,41  ,76  ,450  
10  19,09  18,91  ,34  ,731  
11  19,81  19,04  1,83  ,069  
12  20,68  20,17  1,05  ,295  
13  21,75  20,57  2,10  ,037  
14  22,22  20,28  2,41  ,019  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Та�ела  292.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученика  �рема            
кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,22  ,802  ,64  ,533  
8  1,34  ,269  ,49  ,616  
9  2,61  ,080  ,57  ,566  

10  4,37  ,013  1,95  ,144  
11  3,30  ,038  3,43  ,033  
12  2,72  ,068  3,46  ,033  
13  13,22  ,000  4,78  ,009  
14  7,26  ,001  2,96  ,058  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
Код  ученика  узраста  11,  12  и  13  година,  т-тестом  је  утврђена            

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама ин�екс  �елесне         
масе ,   према   критеријуму    �ерио�     �ављења   с�ор�ом    ( �а�ела   292 ).   

 
У  узорку  ученика  11  и  13  година,  до�ијена  вредност  статистичке           

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  292 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
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Код  ученика  узраста  11  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички          

значајне  разлике  у ин�ексу  �елесне  масе,  према  критеријуму �ерио�          
�ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05  ( �а�ела  294 ).          
Ученици  узраста  од  11  година  који  се  �аве  с�ор�ом више  о�  �о�ину  �ана              
као  ваннаставном  активношћу  ( �ру�а  3 ),  имају  за  1,03 kg/m 2  нижи ин�екс            
�елесне   масе    од   ученика   истог   узраста   који   се    не     �аве   с�ор�ом   (�ру�а   1) .   

 
Та�ела  293. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         

ученика   узрас�а   11   �о�ина   (kg/m 2 ).  
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  134  19,81  4,23  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  100  19,62  3,87  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  222  18,78  3,68  

 
Та�ела  294.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  11             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,19  ,720  
1  3  1,03  ,021*  
2  3  ,83  ,065  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Та�ела  295. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         
ученика   узрас�а   12   �о�ина   (kg/m 2 ).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  109  20,68  4,29  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  59  21,27  4,50  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  154  19,75  3,82  

 
Та�ела  296.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  12             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -,59  ,408  
1  3  ,93  ,065  
2  3  1,52  ,024*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученика  узраста  12  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички          

значајне  разлике  у ин�ексу  �елесне  масе,  према  критеријуму �ерио�          
�ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05  ( �а�ела  296) .          
Ученици  узраста  12  година  који  се  �аве  с�ор�ом �о  �о�ину  �ана  као             
ваннаставном  активношћу  ( �ру�а  2 ),  имају  за  1,52 kg/m 2  виши ин�екс           
�елесне  масе  од  ученика  истог  узраста  који  се �аве  с�ор�ом  више  о�             
�о�ину   �ана   (�ру�а   3) .   
 

Та�ела  297. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  ин�екс  �елесне  масе         
ученика   узрас�а   13   �о�ина   (kg/m 2 ).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  91  21,75  4,74  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  34  21,79  4,42  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  139  20,27  3,10  

 
Та�ела  298.  Разлике  у  ин�ексу  �елесне  масе  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  13             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -,04  ,964  
1  3  1,48  ,009**  
2  3  1,52  ,065  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  13  година,  т-тестом  су  утврђене  статистички          
значајне  разлике  у ин�ексу  �елесне  масе,  према  критеријуму �ерио�          
�ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01  ( �а�ела  298 ).          
Ученици  узраста  од  13  година  који  се  не  �аве  с�ор�ом  као  ваннаставном             
активношћу  ( �ру�а  1 ),  имају  за  1,48 kg/m 2  виши ин�екс  �елесне  масе  од             
ученика   истог   узраста   који   се     �аве   с�ор�ом   више   о�   �о�ину   �ана   (�ру�а   3) .   
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Ухрањеност   ученика  

 
Графикон   42.    Ухрањенос�   ученика   у   о�носу   на   узрас�   
 

Та�ела   299.    Процен�уалне   фреквенције   ухрањенос�и   -   ученици   (%).  
 7  8  9  10  11  12  13  14  7-14  

N  45  59  91  353  456  322  266  72  1664  
Потхрањеност  11,11  1,69  2,20  2,55  3,29  1,24  2,63  -  2,58  

Нормална   68,89  69,49  57,14  56,09  58,77  59,32  63,53  73,61  60,28  
Прекомерна   11,11  13,56  17,58  21,25  21,27  22,05  20,30  16,67  20,31  

Гојазност  8,89  15,25  23,08  20,11  16,67  17,39  13,53  9,72  16,83  
 

У �а�ели  299 ,  изражени  су  проценти  ухрањености  ученика  узраста          
од  7-14  година,  распоређени  у  четири  категорије: �о�храњенос�,         
нормална  ухрањенос�,  �рекомерна  ухрањенос�  и  �ојазнос�.  Критеријуми        
за  одређивање  којој  групи  припада  сваки  од  резултата,  је  преузет  од            
светске   здравствене   организације .   8

 
Највећи  проценат �ојазних  је  у  узрасту  од  9(23,08%)  и  10  година            

(20,11%),  док  је  најмањи  проценат �ојазних  у  узрасту  ученика  од  7  (8,89%)  и              
14  година  (9,72%).  Ако  посматрамо  укупно  проценат �рекомерно  ухрањених          
и  �ојазних ,  видимо  да  их  је  највише  у  узрастима  од  9  (40,66%),  10  (41,36%)  и                
12   (39,44%)   ,   а   најмање   у   узрасту   од   7   година   (20%).  

8   h�ps://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/  
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Та�ела   300.    Разлике   у   ухрањенос�и   �ри   �ру�е   ученика   ( Chi   square   test ).  

 Ухрањеност   
Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  

1   (N)  112  113  309  20  554  
%   за   �ру�е  20,22%  20,40%  55,78%  3,61%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  40,00%  33,43%  30,81%  46,51%  33,29%  
%   за   уку�но  6,73%  6,79%  18,57%  1,20%  33,29%  
2   (N)  135  163  496  20  814  
%   за   �ру�е  16,58%  20,02%  60,93%  2,46%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  48,21%  48,22%  49,45%  46,51%  48,92%  
%   за   уку�но  8,11%  9,80%  29,81%  1,20%  48,92%  
3   (N)  33  62  198  3  296  
%   за   �ру�е  11,15%  20,95%  66,89%  1,01%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  11,79%  18,34%  19,74%  6,98%  17,79%  
%   за   уку�но  1,98%  3,73%  11,90%  ,18%  17,79%  
Уку�но   (N)  280  338  1003  43  1664  
%   за   �ру�е  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  

χ 2 (6,   n=1664)=18,78,   p= ,005  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
χ 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,    p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.   

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (18,78),  до�ијена        

вредност  статистичке  значајности p=,005 указује  да  постоје  значајне  разлике          
( �а�ела  300 )  у ухрањенос�и  ученика,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насеља            
из   којих   долазе.   Указаћемо   на   неке   од   њих.  

 
У  групи  узорака  који  долазе  из  насеља  до  10.000  становника,  20,22%            

ученика  је  гојазно,  док  је  у  групи  узорака  из  насеља  преко  50.000             
становника   11,15%   ученика    �ојазно.   

 
У  групи  узорака  који  долазе  из  насеља  до  10.000  становника,  3,61%            

ученика  је �о�храњено,  док  је  у  групи  узорака  из  насеља  преко  50.000             
становника   1,01%   ученика    �о�храњено.   

 
У  укупном  проценту �о�храњених,  само  6,98%  долази  из  насеља  са           

преко   50.000   становника,   а   она   чини   17,78%   укупног   узорка   ( �а�ела   300 ).  
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Та�ела   301.    Разлике   у   ухрањенос�и   �е�   �ру�е   ученика    ( Chi   square   test ).  

 Ухрањеност   
Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  

1   (N)  69  64  164  7  304  
%   за   �ру�е  22,70%  21,05%  53,95%  2,30%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  24,64%  18,93%  16,35%  16,28%  18,27%  
%   за   уку�но  4,15%  3,85%  9,86%  ,42%  18,27%  
2   (N)  43  49  145  13  250  
%   за   �ру�е  17,20%  19,60%  58,00%  5,20%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  15,36%  14,50%  14,46%  30,23%  15,02%  
%   за   уку�но  2,58%  2,94%  8,71%  ,78%  15,02%  
3   (N)  71  66  265  13  415  
%   за   �ру�е  17,11%  15,90%  63,86%  3,13%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  25,36%  19,53%  26,42%  30,23%  24,94%  
%   за   уку�но  4,27%  3,97%  15,93%  ,78%  24,94%  
4   (N)  60  91  211  6  368  
%   за   �ру�е  16,30%  24,73%  57,34%  1,63%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  21,43%  26,92%  21,04%  13,95%  22,12%  
%   за   уку�но  3,61%  5,47%  12,68%  ,36%  22,12%  
5   (N)  37  68  218  4  327  
%   за   �ру�е  11,31%  20,80%  66,67%  1,22%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  13,21%  20,12%  21,73%  9,30%  19,65%  
%   за   уку�но  2,22%  4,09%  13,10%  ,24%  19,65%  
Уку�но   (N)  280  338  1003  43  1664  
%   за   �ру�е  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  

χ 2 (12,   n=1664)=36,61,   p= ,000  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5                
000  �о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,                 
4-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља                
�реко  30  000  с�ановника, χ 2 -вре�нос�  хи  ква�ра�  �ес�а, p–ниво  с�а�ис�ичке           
значајнос�и.   
 

Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (36,61),  до�ијена        
вредност  статистичке  значајности p=,000 указује  да  постоје  значајне  разлике          
( �а�ела  301 )  у ухрањенос�и  ученика,  по  критеријуму  пет  (5)  група  насеља            
из   којих   долазе.   Указаћемо   на   неке   од   њих.  
 

У  групи  узорака  који  долазе  из  насеља  до  5.000  становника,  22,70%            
ученика  је �ојазно ,  док  је  у  групи  узорака  из  насеља  преко  30.000             
становника  11,31%  ученика �ојазно.  Уочљив  је  тренд  да  се  проценат �ојазних            
ученика   смањује   са   порастом   �роја   становника   у   насељима   из   којих   долазе.   
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У  групи  узорака  који  долазе  из  насеља  до  5.000  становника,  53,95%            

ученика  је нормално  ухрањено ,  док  је  у  групи  узорака  из  насеља  преко             
30.000  становника  66,67%  ученика нормално  ухрањено .  Уочљив  је  тренд  да           
се  проценат нормално  ухрањених  ученика  повећава  са  порастом  �роја          
становника   у   насељима   из   којих   долазе.   
 

У  укупном  проценту �ојазних, само  13,21%  долази  из  насеља  са  преко            
30.000  становника  а  она  чине  19,65%  укупног  узорка,  док  је �ојазних  24,64%             
у  узорку  из  насеља  до  5.000  становника,  који  чине  18,27%  укупног  узорка             
( �а�ела   301 ).  
 

Та�ела   302.    Разлике   у   ухрањенос�и   �ве   �ру�е   ученика    ( Chi   square   test ).  
 Ухрањеност   

Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  
1   (N)  107  111  299  16  533  
%   за   �ру�е  20,08%  20,83%  56,10%  3,00%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  38,21%  32,84%  29,81%  37,21%  32,03%  
%   за   уку�но  6,43%  6,67%  17,97%  ,96%  32,03%  
2   (N)  173  227  704  27  1131  
%   за   �ру�е  15,30%  20,07%  62,25%  2,39%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  61,79%  67,16%  70,19%  62,79%  67,97%  
%   за   уку�но  10,40%  13,64%  42,31%  1,62%  67,97%  
Уку�но   (N)  280  338  1003  43  1664  
%   за   �ру�е  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  
%   за   ухрањенос�  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  
%   за   уку�но  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  

χ 2 (3,   n=1664)=7,82,   p= ,050  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  која  се  не  �ави  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  која  се  �ави  с�ор�ом,               
χ 2 -вре�нос�   хи   ква�ра�   �ес�а,    p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.   
 

Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (7,82),  до�ијена        
вредност  статистичке  значајности p=,050 указује  да  постоје  значајне  разлике          
( �а�ела  302 )  у ухрањенос�и  ученика,  по  критеријуму �ављење  с�ор�ом.          
Указаћемо   на   неке   од   њих.  

 
У  укупном  узорку  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  20,08%  је            

�ојазних ,   док   у   узорку   ученика   који   се    �аве   с�ор�ом ,   15,30%   је    �ојазно.  
 
У  укупном  узорку  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  56,10%  је            

нормално  ухрањено, док  у  узорку  ученика  који  се �аве  с�ор�ом ,  62,25%  је             
нормално   ухрањено   (�а�ела   302).   
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Та�ела   303.    Разлике   у   ухрањенос�и   �ри   �ру�е   ученика    ( Chi   square   test ).  

 Ухрањеност   
Група  Гојазност  Прекомерна  Нормална  Потхрањеност  Укупно  

1   (N)  107  111  299  16  533  
%   за   �ру�е  20,08%  20,83%  56,10%  3,00%  100,00%  
%   за  
ухрањенос�  

38,21%  32,84%  29,81%  37,21%  32,03%  

%   за   уку�но  6,43%  6,67%  17,97%  ,96%  32,03%  
2   (N)  81  72  201  10  364  
%   за   �ру�е  22,25%  19,78%  55,22%  2,75%  100,00%  
%   за  
ухрањенос�  

28,93%  21,30%  20,04%  23,26%  21,88%  

%   за   уку�но  4,87%  4,33%  12,08%  ,60%  21,88%  
3   (N)  92  155  503  17  767  
%   за   �ру�е  11,99%  20,21%  65,58%  2,22%  100,00%  
%   за  
ухрањенос�  

32,86%  45,86%  50,15%  39,53%  46,09%  

%   за   уку�но  5,53%  9,31%  30,23%  1,02%  46,09%  
Уку�но   (N)  280  338  1003  43  1664  
%   за   �ру�е  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  
%   за  
ухрањенос�  

100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

%   за   уку�но  16,83%  20,31%  60,28%  2,58%  100,00%  
χ 2 (6,   n=1664)=27,94,   p= ,000  

Ле�ен�а:  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана, χ 2 -вре�нос�  хи               
ква�ра�   �ес�а,    p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и.   

 
Израчунавањем  вредности хи  ква�ра�  �ес�а  (27,94),  до�ијена        

вредност  статистичке  значајности p=,000 указује  да  постоје  значајне  разлике          
( �а�ела  303 )  у ухрањенос�и  ученика ,  по  критеријуму �ерио� �ављења          
с�ор�ом.    Указаћемо   на   неке   од   њих.  

 
У  укупном  узорку  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  20,08%  је            

�ојазних ,  док  у  узорку  ученика  који  се �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ,              
11,99%   је    �ојазно.  

 
У  укупном  узорку  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  56,10%  је            

нормално  ухрањено,  док  у  узорку  ученика  који  се �аве  с�ор�ом  више  о�             
�о�ину   �ана ,   65,58%   је    нормално   ухрањено   (�а�ела   303).   
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ВРЕДНОСТИ   МОТОРИЧКИХ   ВАРИЈАБЛИ   УЧЕНИКА  

Тапинг   руком   ученика 

 
Графикон   43.    Та�ин�   руком   ученика   у   о�носу   на   узрас�  

 
У �рафикону  43 ,  у  узорку  ученика  од  7  до  14  година,  у  тесту �а�ин�               

руком ,  види  се  линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са          
повећањем   узраста.   

 
Стандардна  девијација  је  приметно  већа  у  нижим  узрастима,  а          

највећа  у  узрасту  од  8  година  ученика.  Највеће  по�ољшање  резултата           
изражено  у  секундама  је  приметно  у  нижим  узрастима,  поготово  код           
ученика  од  7-8  и  8-9  година,  а  најмање  код  ученика  од  12-13  и  13-14  година,                
што  је  и  очекивано  пошто  у  тесту �а�ин�  руком  што  је  резултат  мањи  у               
секундама,  то  је  �ољи.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може             
се  констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима  правилна,           
осим  у  узрасту  од  13  година  ученика,  где  по  вредности  Куртозиса  (4,43)             
констатујемо  да  степен  зао�љености  врха  криве  дистри�уције  резултата         
одступа   од   нормалног   ( �а�ела   304 ).  
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Та�ела  304.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  -  ученици          

(n/25   s).  
Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  

7  40  20,44  ,46  2,91  8,46  -,52  ,20  15,15  26,89  
8  59  17,95  ,40  3,09  9,52  ,10  ,81  12,47  25,12  
9  96  15,77  ,23  2,21  4,88  ,93  ,63  10,41  22,00  
10  352  14,16  ,09  1,71  2,92  1,72  ,66  9,93  22,03  
11  460  13,47  ,08  1,67  2,80  ,68  ,57  9,21  19,80  
12  325  12,84  ,09  1,69  2,85  ,88  ,79  9,32  19,42  
13  267  12,23  ,11  1,76  3,10  4,43  1,24  8,71  22,80  
14  75  11,73  ,19  1,62  2,62  -,30  ,36  8,70  15,67  

 
Графикон   44.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања  
 

 Та�ела  305. У�оре�ни  резул�а�и  �а�ин�  �ес�а  ученика  2010.  и  2020.  �о�ине             
(n/25   s)  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  20,91  18,49  15,60  14,14  14,31  12,49  13,06  11,85  
2020.  20,44  17,95  15,77  14,16  13,47  12,84  12,23  11,73  

 

Ако  посматрамо  истраживања  из  2010.  и  2020.  године,  може  се           
констатовати  да  су  резултати  теста  �а�ин�  руком код  ученика  од  7-14            
година,  углавном  слични,  осим  у  два  годишта  где  су  приметније  разлике,  у             
узрастима  од  11  (разлика  0,84s)  и  13  година  (0,83s),  у  корист  резултата  из              
2020.   године.   
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Графикон  45. Разлике  у  �ес�у  �а�ин�  руком  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњаке   из   Евро�е,   узрас�а   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  306. У�оре�ни  �о�аци  �а�ин�а  руком  ученика  из  Војво�ине  и           
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (n/25s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  20,44  17,95  15,77  14,16  13,47  12,84  12,23  11,73  
ЛВ   (M)  21,00  18,40  16,70  15,40  14,40  14,20  12,60  12,20  

ПЛ   (Md)  20,10  18,30  16,70  15,40  14,30  13,30  12,50  11,80  
Е30   (Md)  -  -  16,96  15,61  14,46  13,57  12,68  11,86  

Ле�ен�а:   АПВ-АП   Војво�ина,   ЛВ-Ле�онија,   ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,  
М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  

 
У �рафикону  45 и �а�ели  306  се  могу  видети  упоредни  подаци            

резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  из  Војводине  и  доступних  резултата           
ученика  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем.         
Резултати  ученика  из  АПВ  су  у  свим  узрастима  нај�ољи,  осим  у  узрасту  од  7               
година  где  је  резултат  ученика  из  Пољске  �ољи.  Тре�а  напоменути  да  су  из              
неких  истраживања  �или  доступни ме�ијани  као  вредност,  а  из  неких           
истраживања ари�ме�ичке  сре�ине  и  да  је  у  тесту �а�ин�  руком  мања            
вредност-�ољи   резултат.  
  

223  



 
Та�ела  307.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �ри  �ру�е  ученика  �рема           

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,58  ,451  1,42  ,240  
8  2,11  ,152  ,01  ,915  
9  1,95  ,165  2,87  ,093  

10  1,22  ,297  5,05  ,007  
11  1,13  ,326  3,1  ,046  
12  1,46  ,234  3,14  ,045  
13  2,46  ,088  4,30  ,015  
14  1,58  ,214  1,60  , 210  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту �а�ин�           
руком код  ученица  од  10,  11,  12,  13  и  14  година,  по  критеријуму  три  (3)                
групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученице  долазе           
(�а�ела   307) .   
 

Та�ела  308. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а   10   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  115  14,19  1,83  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  173  14,36  1,70  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  64  13,58  1,37  

 
  Та�ела   309.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,17  ,429  
1  3  ,62  ,020 *  
2  3  ,78  ,001 **  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата �а�ин�а  руком  ученика  од  10  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   0,61   s    (�а�ела   309) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата �а�ин�а  руком  ученика  од  10  година  из  насеља  од            
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   0,78   s    (�а�ела   309) .  

 
Та�ела  310. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         

узрас�а   11   �о�ина   (n/25   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  151  13,65  1,77  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  209  13,51  1,69  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  100  13,12  1,43  

 
  Та�ела   311.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,13  ,465  
1  3  ,53  ,014 **  
2  3  ,39  ,047 *  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата �а�ин�а  руком  ученика  од  11  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   0,53   s    (�а�ела   311) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата �а�ин�а  руком ученика  од  11  година  из  насеља  од            
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   0,39   s    (�а�ела   311) .  
 

Та�ела  312. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а   12   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  122  13,14  1,81  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  147  12,68  1,63  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  56  12,61  1,48  
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     Та�ела   313.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,46  ,030 *  
1  3  ,53  ,056 *  
2  3  ,07  ,766  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата �а�ин�а  руком  ученика  од  12  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   0,53   s    (�а�ела   313) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата �а�ин�а  руком  ученика  од  12  година  из  насеља  од            
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   0,46   s    (�а�ела   313) .  
 

Та�ела  314. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а   13   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  102  12,04  1,69  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  102  12,62  1,99  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  63  11,90  1,32  

 
  Та�ела   315.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,58  ,027 *  
1  3  ,14  ,564  
2  3  ,72  ,012 **  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  резултата �а�ин�а         
руком  ученика  од  13  година  из  насеља  од  10-50.000  становника  и  насеља             
преко  50.000  становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где          
ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   0,72   s    (�а�ела   315) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата �а�ин�а  руком ученика  од  13  година  из  насеља  до            
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   0,58   s    (�а�ела   315) .  

 
Та�ела  316.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �е�  �ру�а  ученика  �рема           

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,58  ,451  1,42  ,240  
8  2,11  ,152  ,01  ,915  
9  2,08  ,108  9,12  ,000  

10  6,35  ,000  3,15  ,015  
11  ,66  ,623  1,86  ,117  
12  1,78  ,133  1,89  ,113  
13  1,60  ,176  4,74  ,001  
14  ,40  ,806  2,81  ,032  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  резултатима          
теста �а�ин�  руком  код  ученика  9,  10,  13  и  14  година,  по  критеријуму  пет  (5)                
група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе           
(�а�ела   316) .  

 
У  узорку  ученика  10  година,  до�ијена  вредност  статистичке         

значајности  Левеновог  теста  (,00, �а�ела  316 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  анализиране  групе  у  овом            
узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на  варија�илитет  у           
варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене  даљом  анализом  уз           
уважавање   величине   и   сличности   група,   као   и   утврђених   неједнакости.  

 
Та�ела  317. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         

узрас�а   9   �о�ина    (n/25   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  14  15,75  2,24  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  12  14,44  ,84  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  51  16,66  2,21  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  19  14,23  1,48  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  
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     Та�ела   318.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,31  ,068  
1  3  -,90  ,181  
1  4  1,52  ,025 *  
1  5  -  -  
2  3  -2,22  ,001 **  
2  4  ,21  ,660  
2  5  -  -  
3  4  2,43  ,000 **  
3  5  -  -  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља            
од  5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици           
из   групе   2   имају   �ољи   просечни   резултат   за   2,22   s     (�а�ела   318) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  9  година,  ученика  из            
групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од            
15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  318) ,          
где   ученици   из   групе   4   имају   �ољи   резултат   за   2,43   s.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  9  година,  ученика  из            
групе  један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од            
15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.05 (�а�ела  318) ,          
где   ученици   из   групе   4   имају   �ољи   резултат   за   1,52   s.   
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Та�ела  319. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         

узрас�а   10   �о�ина   (n/25   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  54  14,34  2,25  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  61  14,07  1,37  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  73  14,58  2,06  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  94  14,21  1,35  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  70  13,62  1,39  

 
  Та�ела   320.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,27  ,441  
1  3  -,24  ,534  
1  4  ,13  ,601  
1  5  ,72  ,030 *  
2  3  -,51  ,088  
2  4  -,15  ,515  
2  5  ,45  ,066  
3  4  ,37  ,167  
3  5  ,96  ,001 **  
4  5  ,59  ,007 **  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�         
0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља            
опреко  30.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где          
ученици   из   групе   5   имају   �ољи   резултат   за   0,96   s     (�а�ела   320) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  10  година,  ученика  из            
групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од            
15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  320) ,          
где   ученици   из   групе   5   имају   �ољи   резултат   за   0,59   s.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  10  година,  ученика  из            
групе  један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  пет  (5-насеља  преко            
30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.05 (�а�ела  320) ,  где           
ученици   из   групе   5   имају   �ољи   резултат   за   0,72   s.   

 

Та�ела  321. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а   13   �о�ина    (n/25   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  11,61  1,44  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  12,58  1,83  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  41  12,33  2,16  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  61  12,81  1,87  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  63  11,90  1,32  

 
    Та�ела   322.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,97  ,003 **  
1  3  -,72  ,051  
1  4  -1,20  ,000 **  
1  5  -,29  ,260  
2  3  ,26  ,554  
2  4  -,23  ,537  
2  5  ,69  ,035 *  
3  4  -,48  ,234  
3  5  ,43  ,207  
4  5  ,91  ,002 **  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 

Код  ученика  узраста  од  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља  од             
5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из           
групе   1   имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,97   s     (�а�ела   322) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  13  година,  ученика  из            
групе  један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од            
15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  322) ,          
где   ученици   из   групе   1   имају   �ољи   резултат   за   1,20   s.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  и  у  аритметичким          

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  13  година,  ученика  из            
групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља  од            
5-10.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.05 (�а�ела  322) ,          
где   ученици   из   групе   5   имају   �ољи   резултат   за   0,68   s.   

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  13  година,  ученика  из            
групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  четири  (4-насеља  од            
15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  322) ,          
где   ученици   из   групе   5   имају   �ољи   резултат   за   0,91   s.   
 

Та�ела  323. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а   14   �о�ина   (n/25   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  9  11,01  1,75  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  13  12,79  1,72  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  37  11,71  1,53  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  3  12,48  1,52  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  13  11,07  1,25  

 
  Та�ела   324.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,79  ,027 *  
1  3  -,71  ,233  
1  4  -1,47  ,226  
1  5  -,06  ,928  
2  3  1,08  ,039 *  
2  4  ,32  ,773  
2  5  1,73  ,007 **  
3  4  -,76  ,411  
3  5  ,65  ,176  
4  5  1,41  ,111  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�    0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  групе  један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља  од             
5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из           
групе   1   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,78   s     (�а�ела   324) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  14  година,  ученика  из            
групе  два  (2-насеља  од  5-10.000  становника)  и  групе  три  (3-насеља  од            
10-15.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.05 (�а�ела  324) ,          
где   ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   1,09   s.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  и  у  аритметичким          
срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  ученика  од  14  година,  ученика  из            
групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  два  (2-насеља  од            
5-10.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0.01 (�а�ела  324) ,          
где   ученици   из   групе   5   имају   �ољи   резултат   за   1,72   s.   
 

Та�ела  325.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �ве  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму            
�ављење   с�ор�ом   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  19,83  20,80  -1,03  ,311  
8  18,50  17,29  1,52  ,135  
9  16,88  15,29  3,42  ,001  
10  14,59  14,02  2,69  ,007  
11  13,80  13,33  2,76  ,006  
12  13,17  12,67  2,54  ,011  
13  12,26  12,21  ,795  ,26  
14  11,90  11,59  ,400  ,85  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученика  узраста  од  9,  10,  11,  и  12  година,  т-тестом  је  утврђена              
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
�а�ин�  руком ,  према  критеријуму �ављење  с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке          
значајности   0,01.   
 

У �а�ели  325 ,  уочљиво  је  да  у  свим  узрастима  ученици  који  се �аве              
неким  с�ор�ом  имају  �оље  резултате  у  тесту �а�ин�  руком ,  од  ученика  који             
се    не   �аве   с�ор�ом ,   осим   у   узрасту   7   година   где   је   ситуација   о�рнута.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у         
аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком  код  ученика  9,  10,           
11,   и   12   година,   по   критеријуму    �ерио�   �ављења   с�ор�ом     (�а�ела   326) .  
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Та�ела  326.  Разлике  у  �а�ин�у  руком  �ри  �ру�е  ученика  �рема           

кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,15  ,865  1,95  ,156  
8  1,59  ,212  2,26  ,114  
9  1,70  ,189  6,77  ,002  

10  3,59  ,029  7,06  ,001  
11  3,68  ,026  3,92  ,020  
12  5,06  ,007  7,63  ,001  
13  ,99  ,372  ,04  ,961  
14  ,06  ,941  ,64  ,533  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  узорку  ученика  од  10,  11  и  12  година,  до�ијена  вредност            
статистичке  значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  326 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  анализиране  групе  у  овом            
узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на  варија�илитет  у           
варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене  даљом  анализом  уз           
уважавање   величине   и   сличности   група,   као   и   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  327. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а     9   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  29  16,88  2,31  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  25  15,72  2,29  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  42  15,03  1,77  

 
    Та�ела   328.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,16  ,071  
1  3  1,85  ,000**  
2  3  ,69  ,171  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,85  s  ( �а�ела              
328 ).  

233  



 
Та�ела  329. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученица         

узрас�а     10   �о�ина   (n/25   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  87  14,59  2,01  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  101  14,37  1,71  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  164  13,81  1,45  

 

  Та�ела   330.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,22  ,413  
1  3  ,77  ,002**  
2  3  ,55  ,005**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,78  s  ( �а�ела              
330 ).  

 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат            
за   0,56   s   ( �а�ела   330 ).  
 

Та�ела  331. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а     11   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  136  13,80  1,87  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  101  13,40  1,45  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  223  13,30  1,61  

  

Код  ученика  узраста  од  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �а�ин�  руком          
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,50  s  ( �а�ела              
332 ).   
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     Та�ела   332.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,40  ,065  
1  3  ,50  ,008**  
2  3  ,10  ,599  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Та�ела  333. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �а�ин�  руком  ученика         
узрас�а     12   �о�ина   (n/25   s).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  110  13,17  1,94  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  60  13,21  1,54  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  155  12,47  1,47  

 
     Та�ела   334.    Разлике   у   �а�ин�у   руком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,03  ,902  
1  3  ,70  ,002**  
2  3  ,74  ,001**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  

 
Код  ученика  узраста  од  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  резултатима  теста �а�ин�  руком  ученика  из  групе 3  (�аве             
се   с�ор�ом   више   о�   �о�ину   �ана )   и:  

 
● групе  1  (  не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  ,  на  нивоу  статистичке  значајности              

0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,70  s              
( �а�ела   334);  

● групе  2 (�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  резултат  за  0,74             
s   ( �а�ела   334) .  

235  



 

Претклон   у   седу   ученика  

 
Графикон   46   .    Пре�клон   у   се�у   ученика   у   о�носу   на   узрас�  
 

У �рафикону  46 ,  у  узорку  ученика  од  7  до  14  година,  у  тесту  �ре�клон               
у  се�у ,  види  се  неравномеран  и  испрекидан  тренд  по�ољшања  резултата  са            
повећањем   узраста.   

 
Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  центиметрима  је        

приметно  код  ученика  између  8-9  и  13-14  година,  а  негативан  резултат            
између  7-8  и  9-10  година.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),             
може  се  констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима           
нормална   ( �а�ела   335 ).  
 

Та�ела  335.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у  -          
ученици   (cm).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  41  13,10  ,88  5,63  31,69  -,57  -,04  2,00  25,00  
8  59  12,20  ,71  5,45  29,72  -,85  -,21  1,00  22,00  
9  97  14,30  ,64  6,30  39,65  -,68  -,26  ,00  26,00  
10  354  12,91  ,33  6,22  38,73  -,36  ,10  ,00  32,00  
11  462  13,10  ,30  6,52  42,57  -,57  ,09  ,00  30,00  
12  323  13,51  ,39  7,08  50,07  -,38  ,03  ,00  34,00  
13  266  15,36  ,45  7,30  53,27  -,14  ,18  ,00  40,00  
14  75  18,28  ,91  7,88  62,10  -,13  ,22  3,00  41,00  
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Графикон   47.    Разлике   у   �ре�клону   у   се�у   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања  
 

Та�ела  336. У�оре�ни  резул�а�и  �ес�ирања  �ре�клон  у  се�у  ученика  у           
о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања   (cm)  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  17,36  16,38  16,67  18,59  16,00  15,59  16,61  18,51  
2020.  13,10  12,20  14,30  12,91  13,10  13,51  15,36  18,28  

 

Ако  посматрамо  истраживања  из  2010.  и  2020.  године,  може  се           
констатовати,  да  су  резултати  теста �ре�клон  у  се�у у  свим  узрастима  �ољи             
из  истраживања  2010.  године.  Најизраженија  је  разлика  у  узрасту  ученика           
од  10  година,  где  су  резултати  из  2010.  године  у  просеку  �ољи  за  6,68cm               
( �а�ела   336 ).   

Можемо  констатовати  да  је  гипкост  целог  узорка  ученика  из          
истраживања  2020.  године  сла�ија  од  гипкости  узорка  из  истраживања  2010           
године,  у  свим  узрастима.  Постоји  тренд  смањивања  разлика  између  ова           
два   мерења   од   11   до   14.   године.  

Подсетимо  да  је  2010.  године  узорак  испитаника  �ио  из  једне           
новосадске   основне   школе.  
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Графикон  47. Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњаке   из   Евро�е,   узрас�а   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  337. У�оре�ни  �о�аци  �ре�клона  у  се�у  ученика  из  Војво�ине  и            
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  13,10  12,20  14,30  12,91  13,10  13,51  15,36  18,28  
ГР   (Md)  13,44  13,14  12,78  12,44  12,29  12,47  12,99  13,80  
МК   (Md)  15,45  14,80  14,26  13,77  13,44  13,49  13,83  14,37  
ЛВ   (M)  15,60  15,80  14,60  14,50  13,70  13,30  14,10  16,10  

ПЛ   (Md)  17,00  16,90  16,80  16,60  16,50  16,70  17,60  19,10  
Е30   (Md)  -  -  16,00  16,10  16,10  16,10  16,50  18,00  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ЛВ-Ле�онија,         
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  

Ако  се  пореде  просечне  вредности  теста �ре�клон  у  се�у ученика  из            
истраживања  2020.  са  резултатима  ученика  из  неколико  европских  земаља          
о�ухваћених  овим  поређењем,  у  узрастима  7-8  година  су  најсла�ији,  а  од            
9-12  година  међу  најсла�ијима.  У  узрасту  13-14  година  резултати  су  нешто            
�ољи.  Тре�а  напоменути  да  су  се  у �а�ели  337  поредили  доступни  подаци             
из   истраживања,    ме�ијане    или    ари�ме�ичке   сре�ине.    
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Та�ела  338.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученика  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,07  ,799  ,00  ,954  
8  2,13  ,150  ,22  ,645  
9  ,67  ,414  ,37  ,544  

10  ,25  ,778  1,42  ,244  
11  1,18  ,309  1,22  ,296  
12  2,18  ,115  ,50  ,609  
13  1,91  ,150  1,24  ,290  
14  ,26  ,769  8,50  ,000  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
�ре�клон  у  се�у  код  ученика  од  14  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе              
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела           
338) .   Разлика   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  

 
Та�ела  339. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученика   узрас�а   14   �о�ина   (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  22  14,14  6,54  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  40  21,45  7,58  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  13  15,54  6,94  

 
Та�ела  340.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  14             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -7,31  ,000**  
1  3  -1,40  ,553  
2  3  5,91  ,016*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста �ре�клон  у  се�у  ученика  од  14  година  из  насеља             
до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   7,31   cm    (�а�ела   340) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  претклон  у  седу  ученика  од  14  година  из  насеља  од             
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученице  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   5,91   cm    (�а�ела   340) .  
 

Та�ела  341.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �е�  �ру�а  ученика  �рема            
кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,07  ,799  ,00  ,954  
8  2,13  ,150  ,22  ,645  
9  ,78  ,510  1,04  ,380  

10  ,24  ,915  ,81  ,522  
11  ,73  ,568  ,81  ,520  
12  1,17  ,325  ,34  ,854  
13  1,16  ,328  1,19  ,315  
14  1,65  ,171  4,59  ,002  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  резултатима          
теста �ре�клон  у  се�у  код  ученика  од  14  година,  по  критеријуму  пет  (5)              
група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе           
(�а�ела   341) .  

 

Та�ела  342.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а  14             
�о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  3,53  ,222  
1  3  -5,08  ,072  
1  4  -7,11  ,033*  
1  5  ,68  ,801  
2  3  -8,61  ,001**  
2  4  -10,64  ,028*  
2  5  -2,85  ,320  
3  4  -2,04  ,660  
3  5  5,76  ,024*  
4  5  7,79  ,079  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   
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Та�ела  343. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученика   узрас�а   о�   14   �о�ина    (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  9  16,22  4,82  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  13  12,69  7,34  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  37  21,30  7,87  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  3  23,33  ,58  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  13  15,54  6,94  

 
Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  три  (3-насеља  од  10-15.000  становника)  и  групе  два            
(2-насеља  од  5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,          
где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни  резултат  за  8,61  cm (�а�ела              
342) .  

 
Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  четири  (4-насеља  од  15-30.000  становника)  и  групе  два            
(2-насеља  од  5-10.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,          
где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни  резултат  за  10,64  cm (�а�ела              
342) .  

 
Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  пет  (5-насеља  преко  30.000  становника)  и  групе  три            
(3-насеља  од  10-15.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,          
где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни  резултат  за  5,76  cm (�а�ела              
342) .  

 
Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  групе  један  (1-насеља  до  5.000  становника)  и  групе  четири            
(4-насеља  од  15-30.000  становника)  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,          
где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни  резултат  за  7,11  cm (�а�ела              
342) .  

 
Тре�а  имати  на  уму  да  су  групе  ученика  од  14  година  дечака,  по              

критеријуму  пет  група  по  �роју  становника  из  којих  долазе,  релативно  мале,            
и  да  упоредне  резултате  и  статистички  значајне  разлике  тре�а �рихва�и�и           
са   резервом .  
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Та�ела   344.    Разлике   у   �ре�клону   у   се�у   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  11,50  14,12  -1,47  ,148  
8  11,25  13,33  -1,48  ,145  
9  12,69  14,99  -1,66  ,100  
10  11,52  13,36  -2,42  ,016  
11  11,65  13,70  -3,11  ,002  
12  13,12  13,71  ,483  -,70  
13  14,80  15,66  -,90  ,367  
14  17,11  19,30  -1,20  ,233  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученика  узраста  10  и  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички            
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у ,   према   критеријуму    �ављење   с�ор�ом .   
 

У  о�а  ова  узраста,  ученици  који  се  �аве  спортом  имају  �оље            
резултате  од  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  у  тесту �ре�клон  у  се�у              
(�а�ела   344) .   
 

Та�ела  345.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученика  �рема            
кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,95  ,396  1,24  ,300  
8  ,34  ,715  3,80  ,028  
9  1,14  ,324  3,12  ,049  

10  ,21  ,810  3,19  ,042  
11  ,16  ,850  7,26  ,001  
12  4,02  ,019  ,60  ,547  
13  4,30  ,015  ,89  ,411  
14  2,51  ,088  1,42  ,248  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у         
аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у  се�у  код  ученика  од           
8-11   година,   по   критеријуму    �ерио�   �ављења   с�ор�ом     (�а�ела   345) .  
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Та�ела  346. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученика   узрас�а     8   �о�ина   (cm).  
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  32  11,25  5,44  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  19  11,84  4,95  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  8  16,88  4,76  

 
  Та�ела   347.    Разлике   у   �ре�клону   у   се�у   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,59  ,700  
1  3  -5,63  ,011**  
2  3  -5,04  ,022*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  од  8  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученика  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),              
и  групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   5,04   cm   (та�ела   347).  
 

Код  ученика  узраста  од  8  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  5,63  cm              
(та�ела   347).  

Тре�а  имати  на  уму  да  је  трећа  група  ученика  релативно  мала  ( N=8 )  и              
да  упоредне  резултате  као  и  статистички  значајне  разлике  тре�а          
�рихва�и�и   са   резервом .  
 

Та�ела  348. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         
ученика   узрас�а     9   �о�ина   (cm).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  29  12,69  7,00  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  26  13,23  5,87  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  42  16,07  5,71  
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  Та�ела   349.    Разлике   у   �ре�клону   у   се�у   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,54  ,759  
1  3  -3,38  ,029*  
2  3  -2,84  ,053  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  3,38  cm              
( �а�ела   349) .  
 

Та�ела  350. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         
ученика   узрас�а     10   �о�ина   (cm).  

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  87  11,52  5,95  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  101  13,01  6,40  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  166  13,58  6,17  

 
Та�ела  351.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  10             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -1,49  ,101  
1  3  -2,06  ,011**  
2  3  -,57  ,472  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,06  cm              
( �а�ела   351) .  
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Та�ела  352. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  �ре�клон  у  се�у         

ученика   узрас�а     11   �о�ина   (cm).  
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  136  11,65  6,54  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  101  12,54  6,69  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  225  14,22  6,26  

 
Та�ела  353.  Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  11             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  -,90  ,302  
1  3  -2,57  ,000**  
2  3  -1,68  ,029*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  од  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученика  из  групе  три  (3 -�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),              
и  групе  два  ( 2-�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,68   cm   ( �а�ела   353 ).  
 

Код  ученика  узраста  од  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста �ре�клон  у          
се�у  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,57  cm              
( �а�ела   353 ).  
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Скок   у   даљ   из   места   ученика 

 
Графикон   48.    Скок   у   �аљ   из   мес�а   ученика   у   о�носу   на   узрас�  
 

Та�ела  354.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  из  мес�а  -            
ученици   (cm).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  41  108,22  4,34  27,81  773,23  -,65  -,32  50,00  155,00  
8  59  119,83  3,00  23,02  530,14  -,50  -,35  70,00  165,00  
9  96  138,66  2,41  23,63  558,35  -,01  -,52  70,00  185,00  
10  349  147,31  1,28  23,95  573,76  ,95  -,58  50,00  210,00  
11  457  156,49  1,24  26,44  699,33  ,59  -,63  60,00  220,00  
12  324  164,05  1,48  26,72  714,20  ,04  -,39  80,00  230,00  
13  266  175,60  1,96  32,00  1024,18  2,77  -,93  21,00  260,00  
14  74  190,47  2,81  24,16  583,73  -,35  -,18  130,00  240,00  

 
У �рафикону  48 ,  у  узорку  ученика  од  7  до  14  година,  у  тесту  скок  у                

�аљ  из  мес�а ,  види  се  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са           
повећањем   годишта   ученика.   

 
Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  центиметрима  је        

приметно  код  ученика  између  8.  и  9.  и  13.  и  14.  године,  а  најмање               
по�ољшање  резултата  између  10.  и  12.  године.  По  вредностима  Скјуниса           
(Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се  констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у             
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свим  узрастима  нормална,  осим  у  узрасту  од  13  година,  где  вредност            
Куртозиса  указује  да  степен  зао�љености  криве  дистри�уције  �лаго         
одступа   од   нормалне   Гаусове   криве.   ( �а�ела   354 ).  

 
Графикон   49 .   Разлике   у   скоку   у   �аљ   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања  

Ако  анализирамо  аритметичке  средине  резултата  теста скок  у  �аљ  из           
мес�а  ученика  из  истраживања  2010.  године  и  поредимо  их  са  резултатима            
из  2020.  године,  приметан  је  пад  резултата  у  свим  узрастима  од  7-14             
година,   поготово   у   узрастима   7,   8,   и   12   година   ( �рафикон   49 ).  

Ако  анализирамо  аритметичке  средине  резултата  теста скок  у  �аљ  из           
мес�а  ученика  из  1984.  и  1995.  године  и  поредимо  их  са  резултатима  из              
2020.  године,  приметна  је  сличност  резултата  у  узрастима  од  9-14  година,  а             
у  узрастима  7  и  8  година  су  резултати  из  2020.  године  знатно  сла�ији              
( �рафикон   49 ).  

Та�ела  355 .  У�оре�ни  �о�аци  �ес�а  скок  у  �аљ  ученика  у  о�носу  на  �о�ину              
�ес�ирања   (cm)  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
1984.  123,15  -  -  -  159,99  -  -  -  
1995.  124,20  127,00  138,70  146,40  153,00  167,20  175,50  189,00  
2010.  128,93  140,55  147,63  158,51  160,33  179,56  182,12  197,08  
2020.  108,22  119,83  138,66  147,31  156,49  164,05  175,60  190,47  
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Графикон  50. Разлике  у  �ре�клону  у  се�у  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњаке   из   Евро�е,   узрас�а   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  356. У�оре�ни  �о�аци  скока  у  �аљ  ученика  из  Војво�ине  и            
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (cm).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  108,2  119,83  138,66  147,31  156,49  164,05  175,60  190,47  
ГР   (Md)  113,40  122,70  131,20  139,20  147,30  156,00  165,00  173,30  
МК   (Md)  112,97  121,89  129,90  138,19  147,91  158,49  169,64  180,99  
ЛВ   (M)  120,30  132,20  138,80  147,30  152,00  160,70  174,60  189,70  

ПЛ   (Md)  110,60  121,70  132,40  142,40  151,70  163,40  178,10  192,80  
Е30   (Md)  -  -  133,80  142,40  151,90  160,70  169,70  181,40  

Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  ГР-Грчка,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,        
ЛВ-Ле�онија,  ПЛ-Пољска,  Е30-30  евро�ских  земаља,  М-ари�ме�ичка  сре�ина,        
М�-ме�ијана.  

 
Резултати  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  из  Војводине  су  у             

поређењу  са  резултатима  ученика  из  неколико  европских  земаља  нај�ољи  у           
узрастима  од  10-12  година,  у  9,  13-14  година  на  другом  месту  а  најсла�ији  у               
узрасту  7-8  година  ( �рафикон  50 ).  Вредности  које  су  доступне  из  поменутих            
истраживања   су   унете   у    �а�елу   356 ,    ме�ијане    или    ари�ме�ичке   сре�ине .  
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Та�ела  357.  Разлике  у  скоку  у  �аљ  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму             

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  5,76  ,021  8,59  ,006  
8  3,41  ,070  5,60  ,021  
9  ,51  ,476  ,57  ,451  

10  2,25  ,107  7,04  ,001  
11  3,20  ,042  10,89  ,000  
12  2,94  ,054  1,75  ,175  
13  ,24  ,787  5,67  ,004  
14  2,91  ,061  1,12  ,331  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту скок  у            
�аљ  из  мес�а  код  ученика  7,  8,  10,  11  и  13  година,  по  критеријуму  три  (3)                 
групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе           
(�а�ела   357) .   

 
У  узорку  ученика  од  7  и  11  година,  до�ијена  вредност  статистичке            

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  357 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  

 
Та�ела  358. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          

узрас�а   7   �о�ина   (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  9  130,22  10,02  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  32  102,03  28,14  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  -  -  -  

 
             Та�ела   359.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   7   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  28,19  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  7  година  из              
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   28,19   cm    (�а�ела   359) .  
 

Та�ела  360. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а   8   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  19  129,74  16,71  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  40  115,13  24,27  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  -  -  -  

 
            Та�ела   361.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  14,61  ,021*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  8  година,  из              
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   14,61   cm    (�а�ела   361) .  

 
Та�ела  362. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          

узрас�а   10   �о�ина   (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  116  142,16  26,92  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  169  147,59  21,67  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  64  155,89  21,67  

 
          Та�ела   363.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -5,44  ,061  
1  3  -13,74  ,001**  
2  3  -8,30  ,010**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  10  година  из              
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   13,74   cm    (�а�ела   363) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  10  година  из              
насеља  преко  50.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   8,30   cm    (�а�ела   363) .  
 

Та�ела  364. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а   11   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  152  149,99  28,47  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  208  156,98  25,84  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  97  165,65  21,33  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  11  година  из             
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   15,66   cm    (�а�ела   365) .  

 
         Та�ела   365.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -6,98  ,016*  
1  3  -15,66  ,000**  
2  3  -8,67  ,004**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  11  година  из              
насеља  преко  50.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   8,67   cm    (�а�ела   365) .  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  11  година  из              
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   6,98   cm    (�а�ела   365) .  
 

Та�ела  366. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а   13   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  102  172,67  33,07  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  102  171,40  30,54  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  62  187,34  30,18  

 
         Та�ела   367.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,26  ,777  
1  3  -14,67  ,005**  
2  3  -15,94  ,001**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  13  година,  из              
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   14,67   cm    (�а�ела   367) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  13  година,  из              
насеља  преко  50.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   15,94   cm    (�а�ела   367) .  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година  (�а�ела  368) ,           

анализом  варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у          
тесту скок  у  �аљ  из  мес�а  код  ученика  7,  8,  10,  11  и  13  година,  по                 
критеријуму  пет  (5)  група  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих            
ученици   долазе.  
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Та�ела  368.  Разлике  у  скоку  у  �аљ  �е�  �ру�а  ученика  �рема  кри�еријуму             

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  5,76  ,021  8,59  ,006  
8  3,41  ,070  5,60  ,021  
9  ,85  ,472  ,47  ,704  

10  6,69  ,000  3,94  ,004  
11  2,99  ,019  6,66  ,000  
12  1,79  ,130  1,19  ,317  
13  ,53  ,717  4,04  ,003  
14  3,05  ,023  ,92  ,456  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  узорку  ученика  од  ,  10  и  11  година,  до�ијена  вредност  статистичке             

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  368 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  369. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а   7   �о�ина    (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  9  130,22  10,02  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  -  -  -  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  32  102,3  28,14  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  -  -  -  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  

 
           Та�ела   370.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   7   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  3  28,19  ,006**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  15  000  с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка            
значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  7  година,  из              
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   28,19   cm    (�а�ела   370) .  
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Та�ела  371. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а   8   �о�ина    (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  19  129,74  16,71  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  -  -  -  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  40  115,13  24,27  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  -  -  -  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  8  година,  из              
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   14,61   cm    (�а�ела   372) .  

 
            Та�ела   372.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  3  14,61  ,021*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  15  000  с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка            
значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Та�ела  373. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а   10   �о�ина    (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  53  140,32  33,55  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  63  143,70  19,88  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  69  145,17  23,92  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  94  149,11  19,66  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  70  155,53  21,88  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  10  година  из              
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   15,21   cm    (�а�ела   374) .  
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           Та�ела   374.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -3,38  ,503  
1  3  -4,85  ,353  
1  4  -9,27  ,302  
1  5  -15,21  ,005**  
2  3  -1,48  ,702  
2  4  -5,41  ,095  
2  5  -11,83  ,001**  
3  4  -3,93  ,252  
3  5  -10,35  ,009**  
4  5  -6,42  ,050*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  10  година  из              
насеља  преко  30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   10,35   cm    (�а�ела   374) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  и  у  аритметичким          
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  10  година  из              
насеља  од  5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   11,83   cm    (�а�ела   374) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  10  година  из              
насеља  од  15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   6,42   cm    (�а�ела   374) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  11  година  из              
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   18,85   cm    (�а�ела   376) .  
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          Та�ела   375.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   скок   у   �аљ   11   �о�ина    (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  73  146,30  31,11  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  79  153,41  25,52  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  79  154,80  24,29  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  104  157,12  26,19  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  122  165,16  22,99  

  
           Та�ела   376.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -7,10  ,125  
1  3  -8,50  ,064  
1  4  -8,79  ,085  
1  5  -18,85  ,000**  
2  3  -1,39  ,726  
2  4  -3,72  ,337  
2  5  -11,75  ,001**  
3  4  -2,33  ,540  
3  5  -10,36  ,003**  
4  5  -8,03  ,015*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  11  година  из              
насеља  преко  30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   10,36   cm    (�а�ела   376) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  11  година  из              
насеља  od  5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   11,75   cm    (�а�ела   376) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  11  година  из              
насеља  од  15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   8,03   cm    (�а�ела   376) .  
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Та�ела  377. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          

узрас�а   13   �о�ина    (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  175,98  33,44  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  168,47  32,47  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  41  178,22  24,62  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  61  166,82  33,36  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  62  187,34  30,18  

 
         Та�ела   378.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  7,52  ,256  
1  3  -2,24  ,717  
1  4  -6,26  ,147  
1  5  -11,36  ,054  
2  3  -9,75  ,123  
2  4  1,65  ,800  
2  5  -18,87  ,003**  
3  4  11,40  ,064  
3  5  -9,12  ,110  
4  5  -20,52  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  13  година  из              
насеља  од  5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   18,87   cm    (�а�ела   378) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  од  13  година  из              
насеља  од  15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   20,52   cm    (�а�ела   378) .  
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Та�ела   379.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  

Узраст  M1  M2  t  p  
7  102,50  111,88  -1,06  ,298  
8  114,84  125,74  -1,85  ,070  
9  129,11  142,59  -2,62  ,010  
10  136,23  150,93  -5,11  ,000  
11  144,55  161,55  -6,12  ,000  
12  156,69  167,83  -3,36  ,001  
13  168,02  179,61  -2,85  ,005  
14  181,38  198,20  -3,16  ,002  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Код  ученика  узраста  7,  8,  10,  12,  13  и  14  година,  т-тестом  је  утврђена               
статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
скок   у   �аљ   из   мес�а ,   према   критеријуму    �ављење   с�ор�ом    ( �а�ела   379 ).   

 
У  свим  узрастима,  ученици  који  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           

резултате  од  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом,  у  тесту скок  у  �аљ  из  мес�а                
(�а�ела   379) .   
 

Та�ела  380.  Разлике  у  скоку  у  �аљ  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму             
�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,27  ,768  ,67  ,519  
8  ,16  ,854  3,19  ,049  
9  2,49  ,088  5,65  ,005  

10  3,15  ,044  21,28  ,000  
11  4,58  ,011  22,85  ,000  
12  3,30  ,038  8,97  ,000  
13  1,61  ,203  8,38  ,000  
14  ,26  ,774  8,30  ,001  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
Код  ученика  свих  узраста  (осим  узраста  од  7  година),  т-тестом  је            

утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама        
резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а ,  према  критеријуму �ерио�  �ављења            
с�ор�ом ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  осим  у  узрасту  8  година            
где   је   на   нивоу   статистичке   значајности   0,05   ( �а�ела   380) .   
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У  узорку  ученика  од  10,  11  и  12  година,  до�ијена  вредност            

статистичке  значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  380 )  потврђује  да  не  важи           
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  381. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а     8   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  32  114,84  21,61  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  19  121,05  22,15  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  8  136,88  24,78  

 
            Та�ела   382.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -6,21  ,330  
1  3  -22,03  ,017*  
2  3  -15,82  ,114  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  

 
Код  ученика  узраста  8  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  17,35  cm              
( �а�ела   382 ).  
 

Та�ела  383. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а     9   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  28  129,11  27,62  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  26  135,46  22,10  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  42  147,00  18,80  

 
Код  ученика  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна           

разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а            
између  ученика  из  групе  један  (1 ,-�аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се              
с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   17,89   cm   ( �а�ела   384 ).  
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           Та�ела   384.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -6,35  ,357  
1  3  -17,89  ,005**  
2  3  -11,54  ,025*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и              
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   11,54   cm   ( �а�ела   384 ).  
 

Та�ела  385. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а     10   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  86  136,23  23,98  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  100  143,94  24,58  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  163  155,21  20,65  

 
          Та�ела   386.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -7,71  ,032*  
1  3  -18,98  ,000**  
2  3  -11,27  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  

 
Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  18,98  cm              
( �а�ела   386 ).  
 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и              
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групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   11,27   cm   ( �а�ела   386 ).  

 
Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и              
групе  један  ( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,            
где  ученици  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  7,71  cm             
( �а�ела   386 ).  
 

Та�ела  387. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а     11   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  136  144,55  28,46  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  99  158,26  23,62  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  222  163,02  23,85  

 
           Та�ела   388.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -13,71  ,000**  
1  3  -18,47  ,000**  
2  3  -4,76  ,099  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  од  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  18,47  cm              
( �а�ела   388 ).  

 
Код  ученика  узраста  од  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и              
групе  један  ( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  13,71  cm             
( �а�ела   388 ).  
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Та�ела  389. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          

узрас�а     12   �о�ина   (cm).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  110  156,69  30,16  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  59  161,56  24,59  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  155  170,21  23,39  

 
         Та�ела   390.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -4,87  ,289  
1  3  -13,52  ,000**  
2  3  -8,65  ,018*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три              
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  13,52  cm              
( �а�ела   390 ).  
 

Код  ученика  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и              
групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   11,27   cm   ( �а�ела   390 ).  
 

Та�ела  391. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а     13   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  92  168,02  32,05  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  35  165,94  24,42  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  139  183,05  32,01  

 
Код  ученика  узраста  13  година (�а�ела  392 ),  т-тестом  је  утврђена           

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе                
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности   0,01,   где   ученици   из   групе   3    имају   �ољи   резултат   за   15,03   cm.  
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         Та�ела   392.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  2,08  ,696  
1  3  -15,03  ,001**  
2  3  -17,11  ,004**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна          
разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из  мес�а            
ученика  из  групе  два  (2 ,  �аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе  три  ( 3,                
�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,01,   где   ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   17,11   cm   ( �а�ела   392 ).  
 

Та�ела  393. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  скок  у  �аљ  ученика          
узрас�а     14   �о�ина   (cm).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  34  181,38  23,15  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  8  181,25  23,41  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  32  202,44  20,49  

 
           Та�ела   394.    Разлике   у   скоку   у   �аљ   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а     14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,13  ,988  
1  3  -21,06  ,000**  
2  3  -21,19  ,015*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се               
с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   21,06   cm   ( �а�ела   394 ).  
 

Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста скок  у  �аљ  из            
мес�а  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе  три               
( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности            
0,05,   где   ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   21,19   cm   ( �а�ела   394 ).  
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Стисак   шаке   ученика  

 
Графикон   51   .    С�исак   шаке   ученика   у   о�носу   на   узрас�.  
 
      Та�ела   395.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   с�исак   шаке   -   ученици   (kg).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  41  11,22  ,53  3,37  11,33  1,03  ,58  4,00  20,00  
8  58  12,48  ,33  2,49  6,22  ,91  ,22  6,00  19,00  
9  96  16,53  ,34  3,37  11,39  ,99  ,51  10,00  29,00  
10  354  17,62  ,23  4,23  17,93  ,76  ,60  7,00  33,00  
11  460  20,14  ,22  4,62  21,35  ,64  ,50  9,00  37,00  
12  318  24,12  ,32  5,74  33,00  1,01  ,80  12,00  46,00  
13  264  28,68  ,46  7,45  55,50  -,08  ,38  11,00  53,00  
14  77  33,91  1,01  8,87  78,64  ,17  ,35  16,00  60,00  

 
У �рафикону  51 ,  у  узорку  ученика  од  7  до  14  година,  у  тесту  с�исак               

шаке ,  види  се  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са  повећањем          
годишта   ученика.  

 

Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  килограмима  је  приметно         
код  ученика  између  8.  и  9.  године  и  13.  и  14.  године,  а  најмање  између  9.  и                  
10.  године.  По  вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се            
констатовати  да  је  дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима  нормална          
( �а�ела   395 ).  
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Графикон  52. Разлике  у  с�иску  шаком  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњаке              
из   Евро�е,   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  396. У�оре�ни  �о�аци  с�иска  шаком  ученика  из  Војво�ине  и           
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   узрас�а   7-14   �о�ина   (kg).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  11,22  12,48  16,53  17,62  20,14  24,12  28,68  33,91  
МК   (Md)  11,62  13,41  15,25  17,22  19,89  23,40  28,41  34,95  
ЛВ   (M)  10,80  12,70  14,40  16,40  18,50  21,80  26,00  31,30  

ПЛ   (Md)  11,40  13,90  16,00  18,60  21,00  24,50  30,10  36,40  
Е30   (Md)  -  -  15,30  16,80  19,00  22,60  28,40  34,60  
Ле�ен�а:  АПВ-АП  Војво�ина,  МК-Ре�у�лика  Северна  Маке�онија,  ЛВ-Ле�онија,  ПЛ-Пољска,         
Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  

Резултати  теста с�исак  шаке  ученика  из  АПВ  су  углавном  �лаго           
изнад  просека  поређујући  их  са  резултатима  истраживања  из  неколико          
европских  земаља.  У  узрасту  9  година  резултати  су  нај�ољи  код  ученика  из             
АПВ.  Доступни  подаци  из  поменутих  истраживања  се  налазе  у �а�ели  396 ,            
ари�ме�ичке   сре�ине    или    ме�ијани.  
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Та�ела  397.  Разлике  у  с�иску  шаком  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму  �рој             
с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  1,76  ,193  ,19  ,661  
8  ,58  ,795  ,07  ,795  
9  ,03  ,869  ,08  ,777  

10  2,40  ,092  8,65  ,000  
11  7,47  ,001  10,86  ,000  
12  ,76  ,471  4,63  ,010  
13  1,00  ,369  2,78  ,064  
14  ,41  ,667  1,63  ,202  
Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       

коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученика  од  10-12  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе  насељених             
места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела  397) .  Разлике            
су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  

 
У  узорку  ученика  од  11  година,  до�ијена  вредност  статистичке          

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  397 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  398. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученика         
узрас�а   10   �о�ина   (kg).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  117  18,74  4,41  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  173  17,43  4,14  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  64  16,11  3,63  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  10  година,  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,63   kg    (�а�ела   399) .  
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Та�ела   399.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,30  ,011**  
1  3  2,63  ,000**  
2  3  1,32  ,025*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  10  година,  из  насеља            
преко  50.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,32   kg    (�а�ела   399) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  10  година,  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,30   kg    (�а�ела   399) .  

 
Та�ела  400. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученика         

узрас�а   11   �о�ина   (kg).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  152  21,30  5,42  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  209  20,03  4,12  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  99  18,59  3,76  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  11  година,  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01,   где   ученици   из   групе   1   имају   �ољи   просечни   
резултат   за   2,71   kg    (�а�ела   401) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  11  година,  из  насеља            
преко  50.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,45   kg    (�а�ела   401) .  
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    Та�ела   401.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,26  ,017*  
1  3  2,71  ,000**  
2  3  1,45  ,003**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  11  година,  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,26   kg    (�а�ела   401) .  
 

Та�ела  402. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученика         
узрас�а   12   �о�ина   (kg).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  122  25,22  6,10  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  140  23,78  5,25  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  56  22,57  5,76  

 
    Та�ела   403.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,44  ,041*  
1  3  2,65  ,007**  
2  3  1,21  ,159  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  12  година,  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,65   kg    (�а�ела   403) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  12  година,  из  насеља  до             
10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,44   kg    (�а�ела   403) .  
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Та�ела  404.  Разлике  у  с�иску  шаком  �е�  �ру�а  ученика  �рема           

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  1,76  ,193  ,19  ,661  
8  ,58  ,450  ,07  ,795  
9  ,23  ,878  ,56  ,642  

10  1,93  ,106  5,74  ,000  
11  4,29  ,002  6,78  ,000  
12  1,66  ,159  2,32  ,057  
13  1,01  ,404  6,04  ,000  
14  ,81  ,525  ,87  ,483  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученика  10,  11  и  13  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе              
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела           
404) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  

 
У  узорку  ученика  од  11  година,  до�ијена  вредност  статистичке          

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  404 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  405. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�искак  шаком        
ученика   узрас�а   10   �о�ина    (kg).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  54  19,69  4,75  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  63  17,92  3,95  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  73  17,11  4,40  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  94  17,68  4,04  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  70  16,23  3,54  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  10  година  из  насеља            
преко   30.000   становника   (група   5)   и:   

● групе  2  (5-10.000  становника),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,          
где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,69  kg             
(�а�ела   406) ;  
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● и  групе  4  (насеља  од  15-30.000  становника),  на  нивоу  статистичке           

значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни           
резултат   за   1,45   kg    (�а�ела   406) .  

 
    Та�ела   406.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,76  ,030*  
1  3  2,58  ,002**  
1  4  2,00  ,007**  
1  5  3,46  ,000**  
2  3  ,81  ,263  
2  4  ,24  ,714  
2  5  1,69  ,010**  
3  4  -,57  ,384  
3  5  ,88  ,188  
4  5  1,45  ,018*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�         
0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  10  година (�а�ела  406 ),            
из   насеља   до   5.000   становника   (група   1)   и:  

- групе  5  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где          
ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  3,46  kg,            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,01;  

- групе  2  ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где          
ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,76  kg,            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,05;   

- групе  3  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где          
ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,58  kg,            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,01;   

- групе  4  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где          
ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2  kg,  на             
нивоу   статистичке   значајности   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  11  година  ( �а�ела  408 ),            
из   насеља   до   5.000   становника   и:  
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- групе  5  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученици  из           
групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  3,36  kg,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01;  

- групе  3  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где          
ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,66  kg,            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,05;   

- групе  4  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где          
ученици  из  групе  1  имају  �ољи  просечни  резултат  за  2,20  kg,            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.   

 
Та�ела  407. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученика         

узрас�а   11   �о�ина    (kg).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  73  22,10  5,67  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  79  20,56  5,10  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  81  20,43  3,71  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  103  19,89  4,60  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  124  18,73  3,66  

 
    Та�ела   408.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,54  ,080  
1  3  1,66  ,035*  
1  4  2,20  ,005**  
1  5  3,36  ,000**  
2  3  ,12  ,860  
2  4  ,66  ,359  
2  5  1,82  ,007**  
3  4  ,54  ,392  
3  5  1,70  ,001**  
4  5  1,16  ,035*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  11  година  ( �а�ела  408 ),  на            
нивоу   статистичке   значајности   0,05,   из   насеља   преко   30.000   становника   и:  
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- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученици  из          
групе  2  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,82  kg,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01;   

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученици  из          
групе  3  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,70  kg,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01;   

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученици  из          
групе  4  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,16  kg,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,05 .  

 
Та�ела  409. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�искак  шаком        

ученика   узрас�а   13   �о�ина    (kg).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  32,40  6,74  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  46  26,33  6,59  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  40  28,85  7,09  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  58  28,71  7,18  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  63  16,90  7,99  

 
      Та�ела   410.    Разлике   у   с�иску   шаком   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  6,08  ,000**  
1  3  3,55  ,014**  
1  4  3,70  ,005**  
1  5  5,50  ,000**  
2  3  -2,52  ,091  
2  4  -2,38  ,085  
2  5  -,58  ,689  
3  4  ,14  ,923  
3  5  1,95  ,212  
4  5  1,80  ,196  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  13  година (�а�ела  410 ),            
на   нивоу   статистичке   значајности   0,01,   из   насеља   до   5.000   становника   и:  

- ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученици  из          
групе   1   имају   �ољи   просечни   резултат   за   5,50   kg;   
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- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученици  из          

групе   1   имају   �ољи   просечни   резултат   за   6,08   kg;   
- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученици  из          

групе   1   имају   �ољи   просечни   резултат   за   3,55   kg;   
- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученици  из          

групе   1   имају   �ољи   просечни   резултат   за   3,70   kg.   
 

Та�ела   411.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  9,94  12,04  -2,03  ,050  
8  11,97  13,12  -1,77  ,082  
9  16,21  16,66  -,50  ,622  
10  16,83  17,88  -2,03  ,043  
11  19,65  20,34  -1,46  ,145  
12  23,99  24,19  -,29  ,775  
13  29,49  28,25  1,29  ,198  
14  35,70  32,25  1,73  ,088  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученика  од  7  и  10  година,  по  критеријуму �ављење  с�ор�ом             
(�а�ела   411) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,05.  
 

У  узрастима  од  7-12  година,  ученици  који  се �аве  с�ор�ом имају            
�оље  резултате  у  тесту с�исак  шаке  (значајно  �оље  у  узрастима  7  и  10              
година),   док   је   у   узрастима   13-14   година   о�рнуто   ( �а�ела   411 ).  

 
Та�ела  412.  Разлике  у  с�иску  шаком  �ри  �ру�е  ученика  �рема           

кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  1,81  ,177  5,19  ,010  
8  ,45  ,643  1,57  ,217  
9  3,00  ,055  ,45  ,637  

10  1,39  ,250  2,08  ,126  
11  2,43  ,089  1,08  ,340  
12  2,47  ,086  ,99  ,373  
13  ,81  ,444  ,91  ,403  
14  ,77  ,468  1,48  ,234  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
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У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту с�исак           
шаке  код  ученика  од  7  година,  по  критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом            
(�а�ела   412) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  

 
Та�ела  413. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  с�исак  шаком  ученика         

узрас�а   7   �о�ина   (kg).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  16  9,94  3,02  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  16  10,94  2,43  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  9  14,00  4,03  

 
       Та�ела   414.    Разлике   у   с�иску   шаком   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   7   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,00  ,311  
1  3  -4,06  ,009**  
2  3  -3,06  ,026*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  7  година,  из  групе  један             
(1- не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину              
�ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају             
�ољи   просечни   резултат   за   4,06   kg    (�а�ела   414) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста с�исак  шаке  ученика  од  7  година,  из  групе  два             
(2- �аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе  три  (3- �аве  се  с�ор�ом  више              
о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе             
3   имају   �ољи   просечни   резултат   за   3,06   kg    (�а�ела   414) .  

 
  

274  



 

Лежање-сед   ученика  

 
Графикон   53.    Лежање-се�   ученика   у   о�носу   на   узрас�  
 
  Та�ела   415.    Дескри��ивна   с�а�ис�ика   варија�ле   лежање-се�   -   ученици   (n/30   s).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  41  16,44  ,66  4,23  17,85  -,83  -,15  7,00  24,00  
8  59  17,25  ,55  4,23  17,88  ,81  ,83  10,00  31,00  
9  96  19,47  ,47  4,60  21,16  2,43  -1,31  3,00  28,00  
10  351  20,59  ,25  4,74  22,48  2,61  -,87  ,00  33,00  
11  460  21,34  ,22  4,77  22,73  1,86  -,75  2,00  33,00  
12  324  22,29  ,26  4,65  21,66  2,38  -,35  2,00  37,00  
13  266  22,89  ,27  4,46  19,89  2,26  -,63  1,00  34,00  
14  75  25,29  ,48  4,13  17,05  -,61  ,07  16,00  34,00  

 
У �рафикону  53 ,  у  узорку  ученика  од  7  до  14  година,  у  тесту              

лежање-се� ,  види  се  линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања        
резултата   са   повећањем   годишта   ученика.  

 
Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  �роју  покушаја  је         

приметно  код  ученика  од  8-9  и  13-14  година,  а  најмање  од  12-13  година.  По               
вредностима  Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се  констатовати  да  је            
дистри�уција  резултата  у  свим  узрастима  нормална.  У  узрастима  од  9-13           
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година,  вредност  Куртозиса  указује  да  степен  зао�љености  криве         
дистри�уције   �лаго   одступа   од   нормалне   Гаусове   криве.   ( �а�ела   415 ).  

Графикон   54.    Разлике   лежање-се�   ученика   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања.  

 Та�ела  416. У�оре�ни  резул�а�и  �ес�а  лежање-се�  из  ис�раживања          
2010   и   2020.   �о�ине   (n/30   s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  14,36  18,11  18,89  21,03  21,07  22,35  23,10  24,12  
2020.  16,44  17,25  19,47  20,59  21,34  22,29  22,89  25,29  

 

Ако  се  упореде  аритметичке  средине  резултата  теста  лежање-сед         
истраживања  из  2010.  и  2020.  године,  видимо  да  су  резултати  слични  у             
узрастима  од  9-13  година,  док  су  резултати  од  7  и  14  година  код  ученика               
значајније  �ољи  из  2020.  године,  а  у  узрасту  8  година  значајније  �ољи  из              
истраживања   2010.   године   ( �а�ела   416) .   
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Графикон  55. Разлике  у  лежању-се�  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на  вршњаке  из              
Евро�е,   узрас�а   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  417. У�оре�ни  �о�аци  лежања-се�  ученика  из  Војво�ине  и          
�ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (n/30   s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  16,44  17,25  19,47  20,59  21,34  22,29  22,89  25,29  
ГР   (Md)  15,27  16,94  18,40  19,62  20,62  21,47  22,20  22,76  
МК   (Md)  11,97  13,87  14,40  15,78  17,08  18,17  18,84  19,34  
ЛВ   (M)  15,00  17,00  19,00  20,00  21,00  22,00  23,00  24,00  

ПЛ   (Md)  15,60  17,60  19,40  21,30  22,60  23,70  25,00  25,80  
Е30   (Md)  -  -  17,00  19,00  20,00  21,00  22,00  23,00  
Ле�ен�а:   АПВ-АП   Војво�ина,   ГР-Грчка,   МК-Ре�у�лика   Северна   Маке�онија,   ЛВ-Ле�онија,  
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  
 

У  узрастима  од  8,  10,  11,  12  и  14  година  ученици  из  Војводине  су  на                
другом  месту  иза  ученика  из  Пољске,  у  тесту лежање-се� ,  док  у  узрастима             
од  7  и  9  година  имају  нај�оље  резултате.  У  узрасту  од  13  година  су  на                
трећем  месту,  иза  ученика  из  Пољске  и  Летоније.  Доступни  подаци  из            
поменутих  истраживања  се  налазе  у �а�ели  417 , ари�ме�ичке  сре�ине          
или    ме�ијани .   
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Та�ела  418.  Разлике  у  лежање-се�  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму           

�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  1,12  ,297  3,36  ,074  
8  7,02  ,010  19,03  ,000  
9  ,00  ,984  1,23  ,270  

10  ,67  ,512  7,57  ,001  
11  1,30  ,273  12,50  ,000  
12  1,46  ,233  1,03  ,359  
13  1,50  ,225  ,97  ,380  
14  1,21  ,306  6,85  ,002  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
лежање-се�  код  ученика  8,  10,  11  и  14  година,  по  критеријуму  три  (3)  групе               
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела           
418) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,01.  
 

У  узорку  ученика  од  8  година,  до�ијена  вредност  статистичке          
значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  418 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  419. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а   8   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  19  14,21  2,20  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  40  18,70  4,21  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  -  -  -  

 
          Та�ела   420.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -4,49  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  8  година,  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   4,49   покушаја    (�а�ела   420) .  
 

Та�ела  421. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а   10   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  116  20,08  4,86  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  173  20,19  4,79  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  62  22,68  3,79  

 
        Та�ела   422.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,11  ,845  
1  3  -2,60  ,000**  
2  3  -2,49  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  10  година,  из  насеља  до  10.000           
становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,60   покушаја    (�а�ела   422) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  10  година,  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,49   покушаја    (�а�ела   422) .  

 
Та�ела  423. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        

узрас�а   11   �о�ина   (n/30   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  153  19,99  4,81  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  210  21,59  4,79  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  97  22,94  4,04  

 
  

279  



 
          Та�ела   424.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,60  ,002**  
1  3  -2,95  ,000**  
2  3  -1,35  ,017*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,60   покушаја    (�а�ела   424) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година  из  насеља  до  10.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,95   покушаја    (�а�ела   424) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година,  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,35   покушаја    (�а�ела   424) .  
 

Та�ела  425. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а   14   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  22  23,45  3,56  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  40  26,82  4,18  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  13  23,69  3,07  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  14  година,  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,37   покушаја    (�а�ела   426) .  
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       Та�ела   426.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -3,37  ,002**  
1  3  -,24  ,842  
2  3  3,13  ,016*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  14  година,  из  насеља  од           
10-50.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   3,13   покушаја    (�а�ела   426) .  
 

Та�ела  427.  Разлике  у  лежање-се�  �е�  �ру�а  ученика  �рема  кри�еријуму           
�рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  1,12  ,297  3,36  ,074  
8  7,02  ,010  19,03  ,000  
9  ,81  ,492  1,78  ,156  

10  1,51  ,200  4,61  ,001  
11  2,58  ,037  7,02  ,000  
12  2,37  ,052  2,81  ,026  
13  ,50  ,739  6,70  ,000  
14  ,79  ,538  5,20  ,001  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 
У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          

варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
лежање-се�  код  ученика  8  и  10-14  година,  по  критеријуму  пет  (5)  група             
насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе (�а�ела           
427) .   Разлике   су   на   нивоу   статистичке   значајности   0,05.  

 
Та�ела  428. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        

узрас�а   8   �о�ина    (n/30   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  19  14,21  2,20  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  -  -  -  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  40  18,70  4,21  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  -  -  -  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  
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            Та�ела   429.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   8   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  3  -4,49  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  8  година  из  насеља  до  5.000           
становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   4,49   покушаја   ( �а�ела   429 ).  
 

Та�ела  430. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а   10   �о�ина    (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  53  19,28  5,16  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  63  20,75  4,53  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  73  20,12  5,64  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  94  20,15  4,09  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  68  22,59  3,80  

 
        Та�ела   431.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,46  ,107  
1  3  -,84  ,394  
1  4  -,87  ,265  
1  5  -3,31  ,000**  
2  3  ,62  ,484  
2  4  ,60  ,392  
2  5  -1,84  ,013**  
3  4  -,03  ,973  
3  5  -2,46  ,003**  
4  5  -2,44  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  10  година  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,31   покушаја   ( �а�ела   431 ).  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  10  година  из  насеља  од           
5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,84   покушаја   ( �а�ела   431 ).  
  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  10  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,46   покушаја   ( �а�ела   431 ).  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  10  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   2,44   покушаја   ( �а�ела   431 ).  
 

Та�ела  431. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а   11   �о�ина    (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  74  19,81  5,48  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  79  20,15  4,13  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  81  20,91  5,45  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  104  21,91  4,39  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  122  22,84  4,01  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,03   покушаја   ( �а�ела   432) .  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким          
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година  из  насеља  од           
5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,68   покушаја   ( �а�ела   432) .  
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          Та�ела   432.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,34  ,663  
1  3  -1,10  ,211  
1  4  -2,10  ,005**  
1  5  -3,03  ,000**  
2  3  -,76  ,320  
2  4  -1,76  ,006**  
2  5  -2,68  ,000**  
3  4  -1,00  ,168  
3  5  -1,92  ,007**  
4  5  -,92  ,100  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

 Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,92   покушаја   ( �а�ела   432) .  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година,  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,10   покушаја   ( �а�ела   432) .  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  11  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,76   покушаја   ( �а�ела   432) .  
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Та�ела  433. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        

узрас�а   12   �о�ина    (n/30   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  68  20,82  4,13  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  54  23,13  5,90  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  56  21,86  4,70  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  90  22,84  4,47  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  56  22,82  3,74  

 
        Та�ела   434.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,31  ,017*  
1  3  -1,03  ,195  
1  4  -2,02  ,004**  
1  5  -2,00  ,006**  
2  3  1,27  ,213  
2  4  ,29  ,744  
2  5  ,31  ,745  
3  4  -,99  ,206  
3  5  -,96  ,233  
4  5  ,02  ,974  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  12  година  из  насеља  до  5.000            
становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу           
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2   покушаја   ( �а�ела   434) .  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  12  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,02   покушаја   ( �а�ела   434) .  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  резултатима         
лежање-се�  ученика  од  12  година  из  насеља  од  5-10.000  становника  и  из             
насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где           
ученици   из   групе   2   имају   �ољи   резултат   за   2,31   покушаја   ( �а�ела   434) .  
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Та�ела  435. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        

узрас�а   13   �о�ина    (n/30   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  56  22,84  4,41  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  22,07  4,00  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  41  25,88  4,56  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  61  21,66  4,48  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  63  22,76  3,96  

 
        Та�ела   436.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  ,77  ,364  
1  3  -3,04  ,001**  
1  4  1,18  ,153  
1  5  ,08  ,920  
2  3  -3,81  ,000**  
2  4  ,41  ,626  
2  5  -,70  ,372  
3  4  4,22  ,000**  
3  5  3,12  ,000**  
4  5  -1,11  ,147  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  13  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  до  5.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,04   покушаја    (�а�ела   436).  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  13  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  из  насеља  од  5-10.000  становника,  статистичке          
значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  резултат  за  3,81             
покушаја    (�   436).  

 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  13  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  насеља  преко  30.000  становника,  на  нивоу          
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   3,12   покушаја    (�а�ела   436).  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  13  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   4,22   покушаја    (�а�ела   436).  
 

Та�ела  437. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а   14   �о�ина    (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  9  24,33  3,84  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  13  22,85  3,36  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  37  27,22  4,06  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  3  22,00  2,65  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  13  23,69  3,07  

 
          Та�ела   438.    Разлике   у   лежање-се�   �е�   �ру�а   ученика   узрас�а   14   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,49  ,347  
1  3  -2,88  ,060  
1  4  2,33  ,358  
1  5  ,64  ,668  
2  3  -4,37  ,001**  
2  4  ,85  ,692  
2  5  -,85  ,509  
3  4  5,22  ,036*  
3  5  3,52  ,006**  
4  5  -1,69  ,395  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  14  година  из  насеља  од           
5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу            
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   4,37   покушаја    (�а�ела   438).  

 Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  14  година  из  насеља  од           
10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  на           
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нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   3,52   покушаја    (�а�ела   438).  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата лежање-се�  ученика  од  14  година  из  насеља  од           
15-30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на           
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   5,22   покушаја    (�а�ела   438).  
 

Та�ела   439.    Разлике   у   лежање-се�   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  15,06  17,32  -1,71  ,096  
8  16,25  18,44  -2,04  ,046  
9  17,21  20,45  -3,33  ,001  
10  18,92  21,12  -3,78  ,000  
11  18,96  22,34  -7,32  ,000  
12  20,68  23,10  -4,56  ,000  
13  21,58  23,56  -3,50  ,001  
14  24,14  26,30  -2,32  ,023  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  

 
Код  ученика  узраста  од  8-14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се� ,         
према  критеријуму �ављење  с�ор�ом  ( �а�ела  439). У  свим  узрастима,          
ченици  који  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље  резултате  од  ученика  који  се не              
�аве   с�ор�ом .  
 

Та�ела  440.  Разлике  у  лежање-се�  �ри  �ру�е  ученика  �рема  кри�еријуму           
�ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,31  ,737  2,72  ,079  
8  2,92  ,062  2,35  ,105  
9  2,34  ,102  5,87  ,004  

10  ,77  ,463  12,34  ,000  
11  1,71  ,183  29,82  ,000  
12  ,80  ,452  13,32  ,000  
13  2,70  ,069  8,33  ,000  
14  ,54  ,587  2,87  ,063  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
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Код  ученика  узраста  од  9-13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се� ,         
према  критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом  на  нивоу  статистичке         
значајности   0,01   ( �а�ела   440) .   
 

Та�ела  441. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а     9   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  29  17,21  5,58  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  25  19,88  4,41  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  42  20,79  3,30  

 
Код  ученика  узраста  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се              
с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где            
ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   3,58   покушаја   ( �а�ела   442 ).  

 
          Та�ела   442.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   9   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,67  ,059  
1  3  -3,58  ,003**  
2  3  -,91  ,342  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Та�ела  443. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а     10   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   спортом  84  18,92  4,67  
2. Баве   спортом   до   годину   дана  101  19,98  4,92  
3. Баве   спортом   више   од   годину   дана  166  21,81  4,35  

  
        Та�ела   444.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   10   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,06  ,136  
1  3  -2,90  ,000**  
2  3  -1,83  ,002**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученика  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  треће  групе  имају  просечно  �ољи  резултат  за  2,90  покушаја             
( �а�ела   444 ).  

 
Код  ученика  узраста  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,83   покушаја   ( �а�ела   444 ).  
 

Та�ела  445. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а     11   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  136  18,96  4,89  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  101  21,47  4,01  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  223  22,74  4,44  

 
        Та�ела   446.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -2,50  ,000**  
1  3  -3,77  ,000**  
2  3  -1,27  ,015*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  3,77  покушаја             
( �а�ела   446 ).  

 
Код  ученика  узраста  11  година  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
ученика  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,            
где   ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   1,27   покушаја   ( �а�ела   446 ).  
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Код  ученика  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе  један              
( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици            
из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  2,50  покушаја  ( �а�ела            
446 ).  
 

Та�ела  447. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        
узрас�а     12   �о�ина   (n/30   s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  108  20,68  4,90  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  61  21,95  3,55  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  155  23,55  4,52  

 
         Та�ела   448.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   12   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -1,27  ,076  
1  3  -2,88  ,000**  
2  3  -1,60  ,014**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат  за  2,88  покушаја             
( �а�ела   448 ).  

 
Код  ученика  узраста  12  година  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,60   покушаја   ( �а�ела   448 ).  

 
Код  ученика  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе  три  ( 3-�аве              
се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,            
где   ученици   из   групе   3   имају   �ољи   резултат   за   2,32   покушаја   ( �а�ела   450 ).  
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Та�ела  449. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  лежање-се�  ученика        

узрас�а     13   �о�ина   (n/30   s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  90  21,58  4,49  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  36  22,22  5,13  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  140  23,90  4,01  

 
        Та�ела   450.    Разлике   у   лежање-се�   �ри   �ру�е   ученика   узрас�а   13   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  -,64  ,486  
1  3  -2,32  ,000**  
2  3  -1,68  ,037*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста лежање-се�         
између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину  �ана ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,68   покушаја   ( �а�ела   446 ).  
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Чунасто   трчање   10x5   ученика  

 
Графикон   56.    Чунас�о   �рчање   10х5   ученика   у   о�носу   на   узрас�  
 

Та�ела  451.  Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5  -          
ученици   (s).  

Узраст  N  M  SEM  SD  S 2  Ku  Sk  Min  Max  
7  41  26,11  ,47  3,04  9,25  ,92  ,96  20,95  34,30  
8  59  24,85  ,32  2,49  6,21  ,10  ,44  20,22  31,91  
9  96  23,43  ,23  2,29  5,24  ,39  ,48  18,49  30,93  
10  325  22,84  ,13  2,32  5,40  1,19  ,95  17,84  32,48  
11  359  22,27  ,12  2,26  5,12  1,26  ,57  15,20  30,27  
12  320  21,80  ,12  2,18  4,73  ,98  ,77  16,95  29,93  
13  266  21,46  ,14  2,34  5,48  1,52  ,87  16,27  31,92  
14  74  21,33  ,29  2,48  6,13  -,08  ,58  17,00  28,04  

 

У �рафикону  56 ,  у  узорку  ученика  од  7  до  14  година,  у  тесту  чунас�о               
�рчање ,  види  се  линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  са          
повећањем   годишта   ученика.  

 
Највеће  по�ољшање  резултата  изражено  у  секундама  је  приметно         

код  ученика  од  7-9  година,  а  најмање  од  13-14  година.  По  вредностима             
Скјуниса  (Sk)  и  Куртозиса  (Ku),  може  се  констатовати  да  је  у  свим  узрастима              
дистри�уција   резултата   нормална   ( �а�ела   451 ).   
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Графикон   57.    Разлике   у   чунас�ом   �рчању   10х5   у   о�носу   на   �о�ину   �ес�ирања  
 

Та�ела   452.    У�оре�ни   �о�аци   резул�а�а   �ес�ирања   чунас�о   �рчање  
10х5м   2010.   и   2020.   �о�ине   (s)  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
2010.  24,90  24,06  24,23  23,10  22,49  21,68  21,59  20,93  
2020.  26,11  24,85  23,43  22,84  22,27  21,80  21,46  21,33  

 
Ако  поредимо  резултате  теста чунас�о  �рчање  10х5 из  2010.  и  2020.            

године,  видимо  да  су  они  слични  у  узрастима  од  10-14  година,  у  узрастима              
7-8  година  �ољи  су  резултати  у  2020.  години  док  су  код  узраста  9  година               
�ољи   резултати   код   узорка   из   2010.   године.  
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Графикон  58. Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  ученика  из  Војво�ине  у  о�носу  на              
вршњаке   из   Евро�е,   узрас�а   о�   7-14   �о�ина.  
 

Та�ела  453. У�оре�ни  �о�аци  чунас�о�  �рчања  10x5  ученика  из  Војво�ине           
и   �ос�у�них   �о�а�ака   из   евро�ских   земаља,   7-14   �о�ина   (s).  

 7  8  9  10  11  12  13  14  
АПВ   (M)  26,11  24,85  23,43  22,84  22,27  21,80  21,46  21,33  
ГР   (Md)  23,32  22,62  21,96  21,37  20,86  20,45  20,13  19,91  
ЛВ   (M)  24,40  23,50  22,80  22,10  21,50  21,20  20,30  20,00  

ПЛ   (Md)  25,80  24,50  23,40  22,60  21,90  21,20  20,60  20,00  
Е30   (Md)  -  -  22,94  22,44  21,92  21,40  20,88  20,43  
Ле�ен�а:   АПВ-АП   Војво�ина,   ГР-Грчка,   МК-Ре�у�лика   Северна   Маке�онија,   ЛВ-Ле�онија,  
ПЛ-Пољска,   Е30-30   евро�ских   земаља,   М-ари�ме�ичка   сре�ина,   М�-ме�ијана.  
 

У �рафикону  58 и �а�ели  453  се  могу  видети  упоредни  подаци            
резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученика  из  Војводине  и  доступних           
резултата  ученика  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим         
поређењем.  Резултати  ученика  из  АПВ  су  у  свим  узрастима  најсла�ији           
(�а�ела  453) .  Тре�а  напоменути  да  су  из  неких  истраживања  �или           
доступни ме�ијани  као  вредност,  а  из  неких  истраживања ари�ме�ичке          
сре�ине  и  да  је  у  тесту чунас�о  �рчање  10х5  мања  вредност-�ољи            
резултат.  
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Та�ела  454.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  �рема            

кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  
Узраст  LK  LK/p  F  F/p  

7  ,59  ,448  ,28  ,601  
8  ,42  ,518  1,94  ,169  
9  ,77  ,382  5,68  ,019  

10  ,27  ,767  3,08  ,047  
11  2,38  ,094  9,09  ,000  
12  ,44  ,644  5,56  ,004  
13  ,73  ,481  2,43  ,090  
14  ,55  ,577  3,16  ,048  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F   –   F   test,   F/p–ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
чунас�о  �рчање  10х5  код  ученика  од  9-12  и  14  година,  по  критеријуму  три              
(3)  групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе            
(�а�ела   454) .   
 

Та�ела  455. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а   9   �о�ина   (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  26  24,32  2,53  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  70  23,10  2,12  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  -  -  -  

 
Та�ела  456.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  9             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,22  ,019*  
1  3  -  -  
2  3  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  9  година  из  насеља            
до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,  на            
нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,22   s    (�а�ела   456) .  
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Та�ела  457. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а   10   �о�ина   (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  111  23,27  2,40  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  158  22,68  2,35  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  56  22,46  2,00  

 
Та�ела  458.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

10   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,59  ,045*  
1  3  ,81  ,030*  
2  3  ,22  ,531  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   0,59   s    (�а�ела   458) .  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   0,81   s    (�а�ела   458) .  

 
Та�ела  459. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а   11   �о�ина   (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  138  22,90  2,27  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  162  21,90  2,33  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  59  21,82  1,67  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  11  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,00   s    (�а�ела   460) .  
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Та�ела  460.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

11   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,00  ,000**  
1  3  1,08  ,001**  
2  3  ,08  ,808  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  11  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,08   s    (�а�ела   460) .  
 

Та�ела  461. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а   12   �о�ина   (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  122  22,28  2,22  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  145  21,40  2,13  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  53  21,81  2,00  

 
Та�ела  462.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

12   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,88  ,001**  
1  3  ,46  ,192  
2  3  -,41  ,221  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  12  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   0,88   s    (�а�ела   462) .  
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Та�ела  463. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а   14   �о�ина   (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група   из   насеља   до   10.000   становника  22  22,23  2,56  
2. Група   из   насеља   од   10.000   до   50.000   становника  39  20,68  2,38  
3. Група   из   насеља   преко   50.000   становника  13  21,75  2,20  

 
Та�ела  464.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

14   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,55  ,021*  
1  3  ,48  ,576  
2  3  -,56  ,112  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.  
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  14  година  из           
насеља  до  10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-50.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,55   s    (�а�ела   464) .  
 

Та�ела  465.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученика  �рема            
кри�еријуму   �рој   с�ановника    у   насељеним   мес�има   из   којих   �олазе    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  ,59  ,448  ,28  ,601  
8  ,42  ,518  1,94  ,169  
9  1,03  ,382  2,95  ,037  

10  2,86  ,024  7,74  ,000  
11  2,93  ,021  8,77  ,000  
12  ,28  ,893  6,89  ,000  
13  1,29  ,275  3,23  ,013  
14  4,71  ,002  2,08  ,092  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  

 

У  целом  узорку  испитаника  ученика  од  7-14  година,  анализом          
варијансе  (ANOVA),  утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  тесту          
чунас�о  �рчање  10х5  код  ученика  од  9-13  година,  по  критеријуму  три  (3)             
групе  насељених  места  по  �роју  становника  из  којих  ученици  долазе           
(�а�ела   465) .   
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У  узорку  ученика  од  10  и  11  година,  до�ијена  вредност  статистичке            

значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  466 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
 

Та�ела  466. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а   9   �о�ина    (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  14  24,88  2,02  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  12  23,67  2,98  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  51  23,27  2,16  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  19  22,63  1,96  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  -  -  -  

 
Та�ела  467.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а  9             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,22  ,230  
1  3  1,61  ,015*  
1  4  2,26  ,003**  
1  5  -  -  
2  3  ,39  ,600  
2  4  1,04  ,249  
2  5  -  -  
3  4  ,65  ,259  
3  5  -  -  
4  5  -  -  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,   *-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   0,01.   

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  9  година  из  насеља            
до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  на  нивоу             
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  3  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   1,61   s   ( �а�ела   467 ).  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  9  година  из  насеља            
до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  на  нивоу             
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи  просечни            
резултат   за   2,26   s   ( �а�ела   467 ).  

 
Та�ела  468. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а   10   �о�ина    (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  51  24,14  2,45  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  60  22,54  2,10  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  65  23,36  2,73  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  93  22,21  1,91  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  56  22,46  2,00  

 
Та�ела  469.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а            

10   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,60  ,000**  
1  3  ,78  ,113  
1  4  1,93  ,000**  
1  5  1,68  ,000**  
2  3  -,82  ,061  
2  4  ,33  ,320  
2  5  ,08  ,842  
3  4  1,15  ,004**  
3  5  ,90  ,044*  
4  5  -,25  ,444  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година  из           
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  на             
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  2  имају  �ољи            
просечни   резултат   за   1,60   s   ( �а�ела   469 ).  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година  из           
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,93   s   ( �а�ела   469 ).  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година  из           
насеља  до  5.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,            
на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  5  имају  �ољи             
просечни   резултат   за   1,68   s   ( �а�ела   469 ).  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година  из           
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,15   s   ( �а�ела   469 ).  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  10  година,  из           
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  преко  30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  5            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,90   s   ( �а�ела   469 ).  
 

Та�ела  470.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а            
11   �о�ина    ( LSD).  

(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   
1  2  1,18  ,002**  
1  3  1,03  ,011**  
1  4  1,89  ,000**  
1  5  1,65  ,000**  
2  3  -,15  ,656  
2  4  ,71  ,046*  
2  5  ,47  ,143  
3  4  ,86  ,022  
3  5  ,62  ,070  
4  5  -,24  ,455  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
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Та�ела  471. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а   11   �о�ина    (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  72  23,46  2,49  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  66  22,28  1,84  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  61  22,44  2,02  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  101  21,57  2,46  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  59  21,82  1,67  

 
Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученика  11  година          
( �а�ела  470) ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  из  насеља  до  5.000            
становника   и:  

- ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученици  из          
5.   групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,6   s;  

- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученици  из  2.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,18    s;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученици  из  3.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,03    s;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученици  из  4.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,89    s.  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  11  година  из           
насеља  од  5-10.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,71   s   ( �а�ела   470 ).  
 

Та�ела  472. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а   12   �о�ина    (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  68  22,80  2,17  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  54  21,62  2,12  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  55  21,97  2,15  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  90  21,05  2,05  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  53  21,81  2,00  

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  12  година  из           
насеља  од  10-15.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,92   s   ( �а�ела   473 ).  
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Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         

срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученика  12  година          
( �а�ела   473 ),    из   насеља   до   5.000   становника   и:  

- ученика  из  насеља  преко  30.000  становника,  где  ученици  из          
5.  групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,98  s,  на  нивоу            
статистичке   значајности   0,01;  

- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученици  из  2.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,17 s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,01;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученици  из  3.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  0,83 s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,05;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученици  из  4.           
групе  имају  �ољи  просечни  резултат  за  1,75 s, на  нивоу           
статистичке   значајности   0,01.  

 
Та�ела  473.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а            

12   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,17  ,003**  
1  3  ,83  ,037*  
1  4  1,75  ,000**  
1  5  ,98  ,012**  
2  3  -,35  ,399  
2  4  ,57  ,112  
2  5  -,19  ,636  
3  4  ,92  ,011**  
3  5  ,16  ,696  
4  5  -,76  ,032*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата чунас�о  �рчање  10х5  ученика  од  12  година  из           
насеља  преко  30.000  становника  и  ученика  из  насеља  од  15-30.000           
становника,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  групе  4            
имају   �ољи   просечни   резултат   за   0,92   s    (�а�ела   473 ).  
 

 

304  



 
Та�ела  474. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а   13   �о�ина    (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Група    из   насеља   до   5.000   становника  57  22,32  2,56  
2. Група   из   насеља   од   5.000   до   10.000   становника  45  21,03  2,42  
3. Група    из   насеља   од   10.000   до   15.000   становника  41  20,94  1,86  
4. Група   из   насеља   од   15.000   до   30.000   становника  61  21,14  2,41  
5. Група   из   насеља   преко   30.000   становника  62  21,62  2,12  

 
Та�ела  475.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �е�  �ру�а  ученика  узрас�а            

13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,28  ,012**  
1  3  1,37  ,003**  
1  4  1,18  ,011**  
1  5  ,70  ,107  
2  3  ,09  ,848  
2  4  -,11  ,823  
2  5  -,58  ,187  
3  4  -,20  ,661  
3  5  -,67  ,100  
4  5  -,48  ,244  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  из  насеља  �о  5  000  с�ановника,  2-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  5  000                 
�о  10  000  с�ановника,  3-�ру�а  узорака  из  насеља  о�  10  000  �о  15  000  с�ановника,  4-�ру�а                 
узорака  из  насеља  о�  15  000  �о  30  000  с�ановника,  5-�ру�а  узорака  из  насеља  �реко  30  000                  
с�ановника,  *-с�а�ис�ичка  значајнос�  на  нивоу  0,05,  **-с�а�ис�ичка  значајнос�  на          
нивоу   0,01.   
 

Т-тестом  је  утврђена  статистички  значајна  разлика  у  аритметичким         
срединама  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученика  13  година          
( �а�ела  475) ,  на  нивоу  статистичке  значајности  0,01,  из  насеља  до  5.000            
становника   и:  

- ученика  из  насеља  од  5-10.000  становника,  где  ученици  из  2.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,28    s;  

- ученика  из  насеља  од  10-15.000  становника,  где  ученици  из  3.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,37    s;  

- ученика  из  насеља  од  15-30.000  становника,  где  ученици  из  4.           
групе   имају   �ољи   просечни   резултат   за   1,18    s.  

 
Код  ученика  узраста  од  9-14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање   10х5 ,   према   критеријуму    �ављење   с�ор�ом    ( �а�ела   476).   
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У  свим  узрастима,  ученици  који  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           

резултате  од  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  у  тесту чунас�о  �рчање             
10х5    ( �а�ела   476).   
 

Та�ела   476.    Разлике   у   чунас�ом   �рчању   10x5   �ве   �ру�е   ученика   (t-test).  
Узраст  M1  M2  t  p  

7  26,37  25,95  ,43  ,671  
8  25,15  24,50  1,00  ,324  
9  24,27  23,06  2,43  ,017  
10  23,84  22,50  4,22  ,000  
11  23,25  21,85  5,56  ,000  
12  22,84  21,29  6,35  ,000  
13  22,21  21,06  3,92  ,000  
14  22,29  20,47  3,38  ,001  

Ле�ен�а:  M1-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  не  �ави  с�ор�ом,           
M2-ари�ме�ичка  сре�ина  �ру�е  ис�и�аника  која  се  �ави  с�ор�ом,  t–t  �ес�,  p–ниво            
с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   t   �ес�а.  
 

Та�ела  477.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  �рема            
кри�еријуму   �ерио�   �ављења   с�ор�ом    (ANOVA).  

Узраст  LK  LK/p  F  F/p  
7  1,39  ,262  1,16  ,324  
8  ,15  ,863  ,50  ,608  
9  ,89  ,414  8,21  ,001  

10  9,41  ,000  18,39  ,000  
11  1,22  ,296  17,12  ,000  
12  5,00  ,007  26,48  ,000  
13  ,26  ,770  9,93  ,000  
14  1,13  ,329  6,63  ,002  

Ле�ен�а:  LK-Левенов  коефицијен�,  LK/p-с�а�ис�ичка  значајнос�  Левеново�       
коефицијен�а,    F–F   test;F/p   –   ниво   с�а�ис�ичке   значајнос�и   за   F   �ес�.  
 

Код  ученика  узраста  од  9-14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5,  према  критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом ,  на  нивоу          
статистичке   значајности   0,01   ( �а�ела   477 ).   
 

У  узорку  ученика  од  10  и  12  година,  до�ијена  вредност  статистичке            
значајности  Левеновог  теста  ( �а�ела  477 )  потврђује  да  не  важи          
претпоставка  о  хомогености  варијансе,  и  да  се  поменуте  анализиране  групе           
у  овом  узрасту  ученика  статистички  значајно  разликују  у  односу  на           
варија�илитет  у  варија�лама.  Ипак,  ове  варија�ле  ће  �ити  о�ухваћене          
даљом   анализом   уз   уважавање   утврђених   неједнакости.  
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Та�ела  478. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а     9   �о�ина   (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  29  24,27  1,97  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  25  24,13  2,51  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  42  22,43  1,99  

 
Та�ела  479.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а  9             

�о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,14  ,823  
1  3  1,84  ,000**  
2  3  1,70  ,003**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   

 
Код  ученика  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,84   s   ( �а�ела   479 ).  

 
Tакође,  код  ученика  узраста  од  9  година,  т-тестом  је  утврђена           

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о             
�о�ину  �ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на              
нивоу  статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају           
просечни   �ољи   резултат   за   1,70   s   ( �а�ела   479 ).  

 
Та�ела  480. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а     10   �о�ина   (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  83  23,84  2,63  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  92  23,18  2,48  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  150  22,09  1,73  

 
Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе              
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три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,76s   ( �а�ела   481 ).  

 
Та�ела  481.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

10   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,67  ,086  
1  3  1,76  ,000**  
2  3  1,09  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  10  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину             
�ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу              
статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни           
�ољи   резултат   за   1,09   s   ( �а�ела   481 ).  
 

Та�ела  482. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а     11   �о�ина   (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  107  23,25  2,41  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  77  22,22  2,19  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  175  21,69  1,99  

 
Та�ела  483.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

11   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  1,03  ,003**  
1  3  1,56  ,000**  
2  3  ,52  ,064  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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Код  ученика  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,56   s   ( �а�ела   483 ).  

 
Tакође,  код  ученика  узраста  11  година,  т-тестом  је  утврђена          

статистички  значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о             
�о�ину  �ана ),  и  групе  један  ( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке             
значајности  0,01,  где  ученици  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,03   s   ( �а�ела   483 ).  
 

Та�ела  484. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а     12   �о�ина   (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  106  22,84  2,35  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  60  22,03  2,02  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  154  21,00  1,75  

 
Та�ела  485.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

12   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,80  ,028*  
1  3  1,84  ,000**  
2  3  1,03  ,000**  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,84   s    (�а�ела   485 ).  

 
Код  ученика  узраста  од  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину             
�ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу              
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статистичке  значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни           
�ољи   резултат   за   1,03   s    (�а�ела   485 ).  
 

Код  ученика  узраста  од  12  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину             
�ана ),  и  групе  један  ( 1-не  �аве  се  с�ор�ом ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,05,  где  ученици  из  друге  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   0,80   s    (�а�ела   485 ).  
 

Та�ела  486. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         
ученика   узрас�а     13   �о�ина   (s).   

Групе   ученика  N  M  SD  
1. Не   �аве   се   спортом  92  22,21  2,32  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  36  21,76  2,33  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  138  20,87  2,21  

 
Та�ела  487.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

13   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,45  ,323  
1  3  1,33  ,000**  
2  3  ,88  ,037*  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
 

Код  ученика  узраста  од  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           
значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   1,33   s    (�а�ела   487 ).  

 
Код  ученика  узраста  од  13  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички           

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  два  (2 -�аве  се  с�ор�ом  �о  �о�ину             
�ана ),  и  групе  три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу              
статистичке  значајности  0,05,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни           
�ољи   резултат   за   0,88   s    (�а�ела   487 ).  
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Код  ученика  узраста  14  година,  т-тестом  је  утврђена  статистички          

значајна  разлика  у  аритметичким  срединама  резултата  теста чунас�о         
�рчање  10х5  између  ученика  из  групе  један  (1 -не  �аве  се  с�ор�ом ),  и  групе              
три  ( 3-�аве  се  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ),  на  нивоу  статистичке            
значајности  0,01,  где  ученици  из  треће  групе  имају  просечни  �ољи  резултат            
за   2,07   s    (�а�ела   489 ).  

 
Та�ела  488. Дескри��ивна  с�а�ис�ика  варија�ле  чунас�о  �рчање  10x5         

ученика   узрас�а     14   �о�ина   (s).   
Групе   ученика  N  M  SD  

1. Не   �аве   се   спортом  35  22,29  2,53  
2. Баве   се   спортом   до   годину   дана  8  21,42  1,88  
3. Баве   се   спортом   више   од   годину   дана  31  20,22  2,12  

 
Та�ела  489.  Разлике  у  чунас�ом  �рчању  10x5  �ри  �ру�е  ученика  узрас�а            

14   �о�ина    ( LSD).  
(I)   Група  (J)   група  Разлике   M   (I-J)  p   

1  2  ,87  ,369  
1  3  2,07  ,001**  
2  3  1,20  ,152  

Ле�ен�а:  разлике  M-rазлике  ари�ме�ичких  сре�ина,  p-ниво  с�а�ис�ичке  значајнос�и  t          
tес�а,  1-�ру�а  узорака  који  се  не  �аве  с�ор�ом,  2-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  �о                
�о�ину  �ана,  3-�ру�а  узорака  који  се  �аве  с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана,  *-с�а�ис�ичка              
значајнос�   на   нивоу   0,05,   **-с�а�ис�ичка   значајнос�   на   нивоу   0,01.   
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ЗАКЉУЧАК  
 

У  периоду  од  септем�ра  2018.  године  до  марта  2020.  године,  стручни            
тим  Покрајинског  завода  за  спорт  и  медицину  спорта  је  на  територији  целе             
Аутономне  покрајине  Војводине  истестирао  преко  6.500  деце        
основношколског  узраста,  из  преко  50  основних  школа,  градских,         
приградских   и   сеоских   средина.   

За  потре�е  овог  истраживања  ода�ран  је  узорак  испитаника  од  3213           
деце  (1695  ученика  и  1518  ученица)  од  1.  до  8.  разреда  из  39  основних               
школа  АП  Војводине.  Главна  смерница  при  ода�иру  узорка  за  ово           
истраживање  је  да  �атерија  тестова  која  је  примењивана  �уде  иста  у  целом             
узорку,  тако  да  школе  у  којима  није  примењена  комплетна  �атерија  тестова            
нису   постале   део   овог   истраживања.  

На  основу  до�ијених  и  изнесених  података  истраживања        
трансверзалног  и  лонгитудиналног  карактера,  могу  се  констатовати  следеће         
чињенице   и   закључци :  

 

Бављење   спортом   

1. Укупан   узорак   (о�а   пола)  

● У  укупном  узорку  од  3213  испитаника  о�а  пола,  65,20%  се           
�ави   с�ор�ом ,   док   34,80%   се    не   �ави   с�ор�ом;  

● Највише  се �аве  с�ор�ом  у  узрасту  од  10  година  (72,92%),  а            
најмање   у   узрасту   од   14   година   (53,24%);  

● Уочљив  је  тренд  смањења  процента  испитаника  који  се �аве          
с�ор�ом    са   повећањем   узраста   од   10-14   година   о�а   пола;  

● Највећа  разлика  између  полова  је  у  узрасту  од  осам  (8)           
година,  где  се  61,29%  ученика  и  45,76%  ученица �ави  неким           
с�ор�ом;  

● Уочљив  је  тренд  и  утврђена  статистички  значајна  разлика  у          
повећању  процента  испитаника  о�а  пола  који  се �аве         
с�ор�ом  са  повећањем  �роја  становника  у  насељима  из  којих          
долазе;  
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● У  укупном  узорку  од  3213  испитаника  о�а  пола,  по          

критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом,  44,54%  се �ави        
с�ор�ом  више  о�  �о�ину  �ана ,  20,67%  се �ави  с�ор�ом  �о           
�о�ину   �ана ,   док   34,80%   се    не   �ави   с�ор�ом;  

● Најзаступљенији   спортови,   гледајући   о�а   пола   заједно   су:  

1. фуд�ал   25,19%  
2. кошарка   16,86%  
3. од�ојка   16,18%  
4. остало   11,18%   9

5. пливање   4,38%  
6. карате   4,29%  
7. рукомет   3,85%  
8. џудо   3,03%  
9. атлетика   2,70%  
10. гимнастика   2,65%  

 
● Утврђене  су  статистички  значајне  разлике  у  проценту  деце         

о�а  пола  која  се  �аве  �азичним  спортовима  где  деца  из           
насеља  са  већим  �ројем  становника  у  већем  проценту         
тренирају  �азичне  спортове,  док  фуд�ал  тренирају  у  много         
већем   проценту   у   мањим   срединама.  

2.        Ученице  

● У  укупном  узорку  ученица  (1518  испитаница),  62,32%  се �ави          
с�ор�ом    док   37,68%   се    не   �ави   с�ор�ом;  

● Најзаступљенији   спортови   код   ученица   су:  

1. од�ојка   31,62%  
2. остало   21,05%  10

3. кошарка   11,65%  
4. гимнастика   5,45%  
5. пливање   4,59%  
6. атлетика   4,17%  
7. карате   3,95%  
8. спортски   плес   3,1%  
9. рукомет   2,99%  
10. џудо   2,78%  

9   �але�,   џез   �але�,   фолклор,   мажоре�,   школице   с�ор�а  
10   �але�,   џез   �але�,   фолклор,   мажоре�,   школице   с�ор�а  
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● Тре�а  напоменути  да  се  ученице  у  високом  проценту  (21,05%)          

�аве  и  неким  физичким  активностима  који  не  спадају  у          
спортске  гране  ( �але�,  џез  �але�,  фолклор,  мажоре�,        
школице   с�ор�а…).  

● Ученице  које  долазе  из  насеља  са  преко  50.000  становника          
(градске  средине),  њих  32,14%  се  �ави  �азичним  спортовима         
(атлетика,  гимнастика  и  пливање),  док  се  ученице  које  долазе          
из  насеља  до  10.000  становника  (сеоске  средине)  се  �аве          
�азичним  спортовима  у  много  мањем  проценту  (6,97%).        
Та�ела   је   у   делу   књиге    Прилози .  

3.         Ученици  

● У  укупном  узорку  ученика  (1695  испитаника),  67,79%  се �аве          
с�ор�ом    док   се   32,21%    не   �аве   с�ор�ом;  

● Најзаступљенији   спортови   код   ученика   су:  

1. фуд�ал   43,77%  
2. кошарка   21,14%  
3. рукомет   4,56%  
4. карате   4,56%  
5. пливање   4,21%  
6. од�ојка   3,51%  
7. џудо   3,25%  
8. кик   �окс   3,07%  
9. остало   3,07%  11

10. атлетика   1,49%  
 

● Ученици  који  долазе  из  насеља  до  10.000  становника,  53,13%          
се  �аве  фуд�алом  док  ученици  који  долазе  из  насеља  са           
преко  50.000  становника  њих  26,32%  се  �аве  фуд�алом.         
Та�ела   је   у   делу   књиге    Прилози .  

● У  насељима  са  �ројем  становника  преко  50.000  (градске         
средине),  ученици  се  у  највећем  проценту  �аве  кошарком         
(28,23%),   а   затим   фуд�алом.   Та�ела   је   у   делу   књиге    Прилози .  

 

11   фолклор   и   школице   с�ор�а  
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Морфолошке   карактеристике   ученица  

1. Висина   тела   ученица :   

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарно,  неравномерно  повећање �елесне  висине  ученица       
са   повећањем   узраста;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године)  у  узрасту           
од  11  година  је  приметан  пораст  просечне висине  �ела          
ученица   на   сваком   наредном   мерењу;  

● Ученице  са  територије  АПВ  су  међу  највишим  у  односу  на           
ученице  истог  узраста  из  европских  земаља,  о�ухваћене  овим         
поређењем;  

● У  узрасту  од  13  година  ученица,  утврђена  је  статистички          
значајна  разлика  да  ученице  из  насеља  преко  50.000         
становника  имају  већу  просечну висину  �ела  од  ученица  из          
мањих  насеља.  И  у  осталим  узрастима  постоји  тенденција  да          
ученице  из  насеља  са  већим  �ројем  становника  имају  већу          
просечну висину  �ела  од  ученица  из  мањих  насеља.  (та�ела  у           
делу   књиге    Прилози );  

● У  свим  узрастима  од  7-14  година,  ученице  које  се �аве           
с�ор�ом  имају  већу  просечну висину  �ела  од  ученица  које  се           
не  �аве  с�ор�ом ,  а  статистички  значајно  већу  у  узрастима  од           
7   и   9   година.  

 

2.    Маса   тела   ученица  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарно,  неравномерно  повећање �елесне  масе  ученица  са        
повећањем   узраста;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године),  приметно          
је  линеарно  повећање масе  �ела  у  узрастима  од  7  и  11            
година   на   сваком   наредном   мерењу;  
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● Ученице  из  АПВ  имају  највећу �елесну  масу  у  поређењу  са           

ученицама  из  неколико  европских  земаља  о�ухваћених  овим        
поређењем,  једину  у  израстима  од  10  и  11  година  су  на            
другом   месту;  

● У  узрасту  од  13  година  ученица,  утврђена  је  статистички          
значајна  разлика  да  ученице  из  насеља  преко  50.000         
становника  имају  већу  просечну масу  �ела  од  ученица  из          
мањих   насеља;  

● Не  постоји  статистички  значајна  разлика  у маси  �ела ученица          
које  се не  �аве  с�ор�ом  и  ученица  које се  �аве  с�ор�ом,            
осим  у  узрасту  од  9  година,  где  ученице  које  се �аве  с�ор�ом             
имају  значајно  већу масу  �ела .  Приметан  је  тренд  код          
ученица  од  12-14  година  да  већу масу  �ела  имају  ученице           
које   се    не   �аве   с�ор�ом .  

 

3. Индекс   телесне   масе  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарно,  неравномерно  повећање ин�екса  �елесне  масе       
ученица  са  повећањем  узраста,  осим  у  узрасту  од  9-10  година           
где   је   дошло   до   смањења   ITM;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године), ин�екс          
�елесне  масе  ученица  у  свим  узрастима  је  повећан  у  2020.           
години   у   односу   на   ранија   мерења;  

● У  узрастима  од  7-9  и  13-14  година,  ученице  са  територије  АПВ            
имају  највећи ин�екс  �елесне  масе ,  ако  их  поредимо  са          
резултатима  неколико  истраживања  у  европским  земљама       
о�ухваћених   овим   поређењем;  

● Ин�екс  �елесне  масе  ученица  је  већи  у  насељима  са  мањим           
�ројем  становника,  а  статистички  значајно  већа  у  узрастима         
од   8   и   12   година;  

● Статистички  значајна  разлика  у ин�ексу  �елесне  масе  по         
критеријуму �ављење  с�ор�ом  не  постоји  осим  у  узрасту  од          
9  година  где  ученице  које се  �аве  с�ор�ом  имају  статистички           
значајно  већи ин�екс  �елесне  масе  од  ученица  које  се не           
�аве   с�ор�ом .  
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4. Ухрањеност  

● У  целом  узорку  ученица  од  7-14  година,  1,96%  је          
�о�храњено ,  69,10% нормално  ухрањено ,  20,31%      
�рекомерно   ухрањено,    а   8,64%    �ојазно;  

● Највише    �ојазних    ученица   је   у   узрасту   од   8   година   (22,58%);  

● Највише �рекомерно  ухрањених  ученица  је  у  узрасту  од  9          
(30,59%)   и   10   година   (25,88%);  

● Највише �ојазних  и  �рекомерно  ухрањених  заједно  је  у  узрасту          
од   9   година   (42,35%);  

● Нема  статистички  значајних  разлика  у ухрањенос�и  ученица,        
у   односу   на     �рој   с�ановника   у   насељима   из   којих   �олазе;  

● Ученице  које  се не  �аве  с�ор�ом  су  у  већем  проценту  гојазне            
од  ученица  које  се �аве  с�ор�ом  али  нема  статистички          
значајних   разлика;  

● Постоји  статистички  значајна  разлика  у  проценту �ојазних  по         
критеријуму �ерио�  �ављења  с�ор�ом ,  где  ученице  које  се         
не  �аве  с�ор�ом  имају  веће  вредности  од  ученица  које  се           
�аве   с�ор�ом   више   о�   �о�ину   �ана.  

 

Физичке   способности   ученица  

1. Тапинг   руком  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
�а�ин�   руком    ученица   са   повећањем   узраста;  

● Резултати  теста  из  2010.  и  2020.  године  су  слични,  осим  код            
ученица  од  11  и  13  година  где  су  резултати  теста �а�ин�            
руком    знатније     �ољи   у   2010.   години;  

● У  узрастима  од  8-14  година,  ученице  са  територије  АПВ  имају           
нај�оље  резултате  у  тесту �а�ин�  руком,  у  поређењу  са          
резултатима  неколико  истраживања  европских  земаља      
о�ухваћених  овим  поређењем.  У  узрасту  од  7  година         
најсла�ији   резултати;  
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● Ученице  које  се �аве  с�ор�ом  имају  у  свим  узрастима  од  7-14            

година  �оље  резултате  у  тесту �а�ин�  руком  од  ученица  које           
се не  �аве  с�ор�ом, а  статистички  значајно  �оље  у  узрастима           
од   8   и   10-14   година.  

2. Претклон   у   седу  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  теста       
�ре�клон  у  се�у  са  повећањем  узраста,  осим  у  узрасту  од  8            
година;  

● Резултати  теста �ре�клон  у  се�у  из  2010.  године  су  у  свим            
узрастима  �ољи  од  резултата  из  2020.  године  са  изузетком  у           
узрасту  од  13  година,  са  напоменом  да  је  узорак  из  2010.            
године   из   једне   новосадске   основне   школе;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученица  из           
других  европских  земаља,  резултати  из  АПВ  у  узрастима  од          
7-8  година  ученица  су  најсла�ији,  9-13  просечни,  а  у  узрасту           
од   14   година   међу   �ољима;  

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту �ре�клон  у          
се�у  са  повећањем  �роја  становника  у  насељима  из  којих          
ученице  долазе,  а  статистички  значајно  у  узрастима  од  9  и  11            
година;  

● Ученице  које  се  �аве  с�ор�ом имају  у  свим  узрастима  од  7-14            
година  �оље  резултате  у  тесту �ре�клон  у  се�у  од  ученица           
које  се не  �аве  с�ор�ом, осим  у  узрастима  од  10  и  12  година              
где   разлике   нису   статистички   значајне.  

3. Скок   у   даљ   из   места  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
скок   у   �аљ   из   мес�а    ученица   са   повећањем   узраста;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  1984,  1995,  2010.  и  2020.),  резултати  теста скок          
у  �аљ  из  мес�а  из  истраживања  2020.  године  ученица          
узраста  од  10-14  година  су  слични  резултатима  ранијих         
истраживања,  док  су  резултати  узраста  од  7-9  година         
најсла�ији;  
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● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученица  из           

других  европских  земаља,  резултати  из  АПВ  у  узрасту  од  7           
година  ученица  су  најсла�ији,  8-9  �лаго  изнадпросечни  а  у          
узрастима   од   10-   14   година   нај�ољи;   

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту скок  у  �аљ  из            
мес�а ,  са  повећањем  �роја  становника  насеља  из  којих         
ученице  долазе  у  узрастима  од  10-14  година,  а  статистички          
значајно   од   10-13   година;  

● Ученице  које  се �аве  с�ор�ом имају  у  свим  узрастима  од  7-14            
година  статистички  значајно  �оље  резултате  у  тесту скок  у          
�аљ   из   мес�а    од   ученица   које   се    не   �аве   с�ор�ом.  

4. Стисак   шаке  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
с�исак   шаке    ученица   са   повећањем   узраста;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученица  из           
других  европских  земаља,  резултати  из  АПВ  у  узрасатима  8  и           
14  година  су  међу  нај�ољима,  а  у  узрастима  7  и  од  9-13             
година   нај�ољи;   

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  теста с�исак  шаке         
што  је  мање  становника  у  насељима  из  којих  ученице  долазе,           
а  статистички  значајно  по�ољшање  у  узрастима  од  10-13         
година;  

● Ученице  које  се �аве  с�ор�ом имају  у  свим  узрастима  од  7-14            
година  �оље  резултате  у  тесту с�исак  шаке  од  ученица  које           
се не  �аве  с�ор�ом а  статистички  значајно  �оље  у  узрасту  од            
9   година,   док   је   код   ученица   од   11   година   где   је   о�рнут   случај.  

5. Лежање-сед  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
лежање-се�  ученица  са  повећањем  узраста,  осим  у  узрасту  од          
13   година   где   је   сла�ији   резултат;  

● Резултати  теста лежање-се�  из  2020.  године  су  у  свим          
узрастима  �ољи  од  резултата  из  2010.  године,  осим  у          
узрастима  од  8  и  9  година  где  је  о�рнуто,  са  напоменом  да  је              
узорак   из   2010.   године   из   једне   новосадске   основне   школе;  
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● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученица  из           

других  европских  земаља,  резултати  из  АПВ  у  узрасту  од  7-9           
су  просечни  а  у  узрастима  од  10-14  година  други  иза           
резултата   ученица   из   Пољске;  

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  теста лежање-се�  у         
узрастима  од  7-13  година  ученица  што  је  �рој  становника          
насеља  из  којих  долазе  већи  а  статистички  значајно         
по�ољшање  у  узрастима  8,  10  и  11  година,  док  су  у  узрасту  од              
14  година  резултати  ученика  из  средње  великих  насеља         
нај�ољи;  

● Ученице  које  се �аве  с�ор�ом имају  у  свим  узрастима  од  7-14            
година  �оље  резултате  у  тесту лежање-се�  од  ученица  које  се           
не  �аве  с�ор�ом, а  статистички  значајно  �оље  од  10-14          
година.  

6. Чунасто   трчање   10х5  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
чунас�о  �рчање  10х5  ученица  са  повећањем  узраста,  осим  у          
узрасту   од   14   година   где   је   сла�ији   резултат;  

● Резултати  теста чунас�о  �рчање  10х5  из  2010.  и  2020.  године           
су  у  свим  узрастима  слични,  осим  у  узрасту  13  година  где  је             
резултат  из  2010.  године  �ољи,  са  напоменом  да  је  узорак  из            
2010.   године   из   једне   новосадске   основне   школе;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученица  из           
других  европских  земаља  које  су  о�ухваћене  овим        
поређењем,  резултати  из  АПВ  су  у  свим  узрастима         
најсла�ији;  

● Утврђена  је  статистички  значајна  разлика  у  резултатима  теста         
чунас�о  �рчање  10х5  у  узрастима  од  10-13  година,  где          
ученице  из  средње  великих  насеља  имају  углавном  нај�оље         
резултате.  Такође,  утврђено  је  да  у  насељима  са  најмањим          
�ројем    становника   резултати   су   најсла�ији.  

● У  свим  узрастима,  ученице  које  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           
резултате  од  ученица  које  се не  �аве  с�ор�ом ,  у  тесту           
чунас�о  �рчање  10х5, а  статистички  значајно  �оље  у         
узрастима   8,   10,   11,   12   и   14   година.  
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Морфолошке   карактеристике   ученика  

1. Висина   тела   ученика  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарно,  неравномерно  повећање висине  �ела  ученика  са        
повећањем   узраста;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године),  уочљив  је           
тренд  повећања  просечне висине  �ела  ученика  сваким        
наредним  мерењем  у  узрасту  од  11  година,  док  у  узрасту  од  7             
година  није  (узорак  ученика  од  7  година  из  истраживања          
2020.   године   је   N=44);  

● У  поређењу  са  резултатима  просечне висине  �ела  ученика  из          
других  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,       
резултати   ученика   из   АПВ   су   на   нивоу   просека;  

● Уочљив  је  тренд  пораста  просечне висине  �ела ученика  са          
порастом  �роја  становника  у  насељима  из  којих  долазе         
(та�ела  у  делу  књиге Прилози ),  а  статистички  значајно  �оље  у           
узрасту   од   9,   10   и   13   година;  

● У  свим  узрастима  просечна висина  �ела  ученика  који  се �аве           
с�ор�ом  је  већа  од  просечне висине  �ела  ученика  који  се не            
�аве   с�ор�ом,    а   статистички   значајно   у   узрасту   од   10   година.  

2. Маса   тела   ученика  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарно,  неравномерно  повећање масе  �ела  ученика  са        
повећањем   узраста;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године),  уочљив  је           
тренд  повећања  просечне масе  �ела  ученика  сваким        
наредним  мерењем  у  узрасту  11  година,  док  у  узрасту  од  7            
година  није  (узорак  ученика  од  7  година  из  истраживања          
2020.   године   је   N=44);  
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● Резултати масе  �ела  ученика  из  АПВ  су  међу  највећим  у           

поређењу  са  резултатима масе  �ела  ученика  из  других         
европских   земаља   о�ухваћених   овим   поређењем;  

● По  критеријуму  �роја  становника  у  насељима  из  којих         
ученици  долазе  нису  уочљиве  статистички  значајне  разлике        
из  којих  �и  се  могао  уочити  одређени  тренд  или  извести           
закључак;  

● Нема  статистички  значајних  разлика  у маси  �ела  ученика  који          
се    �аве   с�ор�ом    и   ученика   који   се    не   �аве   с�ор�ом .   

3. Индекс   телесне   масе  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарно,  неравномерно  повећање ин�екса  �елесне  масе       
ученика   са   повећањем   узраста;  

● Посматрајући  до�ијене  податке  лонгитудинално     
(истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.  године),  уочљив  је           
тренд  повећања ин�екса  �елесне масе ученика  сваким        
наредним  мерењем  у  узрасту  11  година,  док  у  узрасту  од  7            
година   није;  

● У  поређењу  са  резултатима ин�екса  �елесне  масе  ученика  из          
других  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,       
ин�екси   �елесне   масе    ученика   из   АПВ   су   међу   највишим;  

● У  односу  на  �рој  становника  из  насеља  одакле  ученици          
долазе,  нема  статистички  значајних  разлика  у  просечним        
вредностима ин�екса  �елесне  масе из  којих  �и  се  могао          
уочити   одређени   тренд   или   извести   закључак;  

● Ин�екс  �елесне  масе  у  узрастима  од  9-14  година  је  већи код            
ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом, а  статистички  значајно  већи           
од   11-14   година   него   код   ученика   који   се    не   �аве   с�ор�ом .  
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4. Ухрањеност  

● У  узрасту  од  7  година  највећи  је  проценат �о�храњених          
ученика   (11,11%)   а   најмањи   проценат    �ојазних    (8,89%);  

● Највише �ојазних  ученика  је  у  узрастима  од  9  (23,08%)  и  10            
(20,11%)   година;  

● Највише �ојазних  и  �рекомерно  ухрањених ученика  заједно  је         
у   узрастима   од   9   (40,66%)   и   10   (41,36%)   година;  

● У   укупном   узорку   ученика   од   7-14   година,   16,83%   је    �ојазно;  

● У  укупном  узорку  ученика  од  7-14  година,  60,28%  је нормално           
ухрањено;  

● Уочљив  је  тренд  смањења  процента �ојазних ученика  са         
порастом   узраста   од   9-14   година;  

● Уочљив  је  тренд  смањења  процента �ојазних  ученика  са         
порастом  �роја  становника  у  насељима  из  којих  ученици         
долазе;  

● Проценат  гојазних  ученика  који  се �аве  с�ор�ом  је  за  4,78%           
мањи   од   процента   гојазних   ученика   који   се    не   �аве   с�ор�ом;  

● Проценат  гојазних  ученика  који  се �аве  с�ор�ом  више  о�          
�о�ину  �ана  је  за  8,09%  мањи  од  процента  гојазних  ученика           
који   се    не   �аве   с�ор�ом.  

 

Физичке   спосо�ности   ученика  

1. Тапинг   руком  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
�а�ин�   руком    ученика   са   повећањем   узраста;  

● Највеће   по�ољшање   резултата   је   у   узрасту   од   7.   до   9.   године;  

● Резултати  теста �а�ин�  руком  из  2010.  и  2020.  године  су           
слични  осим  у  узрастима  од  11  и  13  година  где  су  резултати  из              
2020.   године   нешто   значајније   �ољи;  
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● У  свим  узрастима  од  8-14  година,  ученици  са  територије  АПВ           

имају  нај�оље  резултате  у  тесту �а�ин�  руком,  у  поређењу  са           
резултатима  неколико  истраживања  европских  земаља      
о�ухваћених   овим   поређењем;  

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту �а�ин�  руком          
ученика  са  повеђањем  �рој  становника  у  насељима  из  којих          
ученици  долазе,  а  статистички  значајно  по�ољшање  у        
узрастима   од   9-14   година;  

● Ученици  који  се �аве  с�ор�ом  имају  у  узрастима  од  8-14           
година  �оље  резултате  у  тесту �а�ин�  руком  од  ученика  који           
се не  �аве  с�ор�ом, а  статистички  значајно  �оље  резултате  у           
узрастима   од   9-12   година.  

2. Претклон   у   седу  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  теста       
�ре�клон  у  се�у  са  повећањем  узраста  од  10.  до  14.  године,  у             
узрасту   од   7.   до   9.   године   постоје   осцилације;  

● Највећа  по�ољшања  резултата  у  тесту �ре�клон  у  се�у  су  од           
13.   до   14.   године;  

● Резултати  теста �ре�клон  у  се�у  из  2010.  године  су  у  свим            
узрастима  �ољи  од  резултата  из  2020.  године,  са  напоменом          
да  је  узорак  из  2010.  године  из  једне  новосадске  основне           
школе;  

● У  поређењу  резултата  теста �ре�клон  у  се�у  ученика  из  АПВ           
са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученика  из  других          
европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,  уочљив  је        
тренд  по�ољшања  резултата  ученика  из  АПВ  са  повећањем         
узраста;  

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту �ре�клон  у          
се�у  ученика  са  повећањем  �роја  становника  у  насељима  из          
којих  ученици  долазе  у  узрастима  од  9-13  година,  а          
статистички  значајна  разлика  је  утврђена  у  узрасту  од  14          
година  у  корист  ученика  који  долазе  из  средње  великих          
насеља;  
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● Ученици  који  се  �аве  с�ор�ом имају  у  свим  узрастима          

између  7-14  година  �оље  резултате  у  тесту �ре�клон  у  се�у           
од  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом, а  статистички  значајно           
�оље   резултате   у   узрастима   од   8-11   година;  

3. Скок   у   даљ   из   места  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
скок   у   �аљ   из   мес�а    ученика   са   повећањем   узраста;  

● Највеће  по�ољшање  резултата  у  тесту скок  у  �аљ  из  мес�а  је            
у   узрасту   8-9   година   и   13-14   година;  

● Посматрајући  резултате  теста скок  у  �аљ  из  мес�а  ученика          
лонгитудинално  (истраживања  из  1980,  1984,  1988.  и  2020.         
године),  резултати  истраживања  из  2020.  године  су  сла�ији  у          
свим  узрастима  у  односу  на  резултате  из  2010.  године  и  1984.            
године  (7  и  11  година),  а  слични  са  резултатима  истраживања           
из   1995.   године;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученика  из           
других  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,       
резултати  ученика  из  АПВ  у  узрастима  9-14  нај�ољи  и  међу           
нај�ољим,   а   у   узрасту   од   7-8   година   најсла�ији;  

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту скок  у  �аљ  из            
мес�а ,  са  повећањем  �роја  становника  у  насељима  из  којих          
ученици  долазе,  у  узрастима  од  9-13  година.  Статистички         
значајне  разлике  су  установљене  у  узрастима  10,  11  и  13           
година;  

● Ученици  који  се �аве  с�ор�ом  имају  у  свим  узрастима  од           
7-14  година  статистички  значајно  �оље  резултате  у  тесту скок          
у   �аљ   из   мес�а    од   ученика   који   се    не   �аве   с�ор�ом.  

4. Стисак   шаке  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
с�исак   шаке    ученика   са   повећањем   узраста;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученика  из           
других  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,       
резултати  ученика  из  АПВ  су  међу  нај�ољима,  а  у  узрасту  од  9             
година   нај�ољи;   
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● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  теста с�исак  шаке         

што  је  мање  становника  у  насељима  из  којих  ученици  долазе,           
а  статистички  значајно  по�ољшање  у  узрастима  од  10-13         
година;  

● Ученици  који  се �аве  с�ор�ом имају  у  узрастима  од  7-12           
година  �оље  резултате  у  тесту с�исак  шаке  од  ученика  који  се            
не  �аве  с�ор�ом ,  а  статистички  значајно  у  узрастима  7  и  10            
година.  У  узрастима  од  13  и  14  година  �оље  резултате  имају            
ученици   који   се    не   �аве   с�ор�ом.  

5. Лежање-сед  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
лежање-се�    ученика   са   повећањем   узраста;  

● Највеће  по�ољшање  резултата  је  у  узрастима  од  8-9  и  13-14           
година;  

● Резултати  теста лежање-се�  из  2020.  године  су  слични         
резултатима  из  2010.  године  у  свим  узрастима,  осим  нешто          
�ољих  резултата  из  2020.  године  у  узрастима  7  и  14  година,  са             
напоменом  да  је  узорак  из  2010.  године  из  једне  новосадске           
основне   школе;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученика  из           
других  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,       
резултати  ученика  из  АПВ  међу  нај�ољима  а  у  7  и  9  година             
нај�ољи  

● Уочљив  је  тренд  по�ољшања  резултата  теста лежање-се�  у         
узрастима  ученика  од  7-11  година  што  је  �рој  становника          
већи  у  насељима  из  којих  долазе.  Статистички  значајна         
разлика   је   утврђена   у   узрастима   8,   10   и   11   година;  

● У  узрастима  од  12-14  година  ученика,  утврђене  су  статистички          
значајне  разлике  у  резултатима  теста  лежање-сед  ученика  где         
су  нај�ољи  резултати  ученика  који  долазе  из  средње  великих          
насеља;  

● Ученици  који  се �аве  с�ор�ом имају  у  свим  узрастима  �оље           
резултате  у  тесту лежање-се�  од  ученика  које  се не  �аве           
с�ор�ом, а  статистички  значајно  �оље  у  узрастима  од  8-14          
година.  
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6. Чунасто   трчање   10х5  

● На  основу  до�ијених  статистичких  података,  постоји       
линеарни,  неравномерни  тренд  по�ољшања  резултата  у  тесту        
чунас�о   �рчање   10х5    ученика   са   повећањем   узраста;  

● Највеће  по�ољшање  резултата  теста чунас�о  �рчање  10х5  је         
у   узрастима   од   7-8   и   8-9   година;  

● Резултати  теста чунас�о  �рчање  10х5  из  2010.  и  2020.  године           
су  у  узрастима  од  10-14  година  слични,  док  у  узрастима  7-9            
година   постоје   разлике;  

● У  поређењу  са  резултатима  истог  теста  и  узраста  ученика  из           
других  европских  земаља  о�ухваћених  овим  поређењем,       
резултати  теста чунас�о  �рчање  10х5  ученика  из  Војводине         
су   најсла�ији   у   свим   узрастима;  

● У  узрастима  од  9-14  година,  утврђене  су  статистички  значајне          
разлике  у  резултатима  теста  чунас�о  �рчање  10х5  што         
указује  да  су  најсла�ији  резултати  код  ученика  који  долазе  из           
насеља   са   најмањим   �ројем   становника;  

● У  свим  узрастима,  ученици  који  се �аве  с�ор�ом  имају  �оље           
резултате  од  ученика  који  се не  �аве  с�ор�ом ,  у  тесту           
чунас�о  �рчање  10х5, а  статистички  значајно  �оље  у         
узрастима   од   9-14   година.  
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РЕЧ   РЕЦЕНЗЕНАТА  
 

Пред  нама  је  монографско  дело „СТАЊЕ  ФИЗИЧКИХ  СПОСОБНОСТИ         
И  МОРФОЛОШКИХ  КАРАКТЕРИСТИКА  ДЕЦЕ  ОСНОВНОШКОЛСКОГ  УЗРАСТА       
У  АПВ  2020.  �о�ине“ аутора  Бранислава  Страјнића  и  Горана  Гламочића  у            
издању   Покрајинског   завода   за   спорт   и   медицину   спорта   из   Новог   Сада.  

 
Физичка  активност  је  несумњиво  моћно  оружје,  прави  лек,  чији          

недостатак  не  може  надокнадити  ниједан  други  лек.  Као  и  сваки  лек  мора             
�ити  индивидуално  дозиран  јер  мањак  не  доноси  резултате  а  вишак           
свакако  може  �ити  штетан.  Сходно  томе,  колективна  употре�а  физичке          
активности  мора  �ити  до�ро  измерена,  а  за  то  нам  је  неопходна            
иницијална  дијагностика  стања.  Истраживања  која  се  систематично        
спроводе  на  великом  узорку  су  захтевна,  одузимају  пуно  времена  и           
захтевају  квалификоване  истраживаче.  Резултати  оваквих  истраживања       
могу  дати  круцијалне  одговоре  на  питања  како  унапредити  примену  лека           
(физичке  активности).  У  школском  узрасту  корекције  неадекватног        
морфолошког  статуса,  структуралних  деформитета  су  сврсисходна  и        
спроводљива  и  могу  превенирати  учестале  �олести  у  каснијем  периоду.          
Социолошке  и  психофизичке  аспекте  физичке  активности  како  за         
појединца,  тако  и  за  целу  друштвену  заједницу  не  тре�а  посе�но  истицати.            
Бенефити  правовремено  спроведене  физичке  активности  се  осликавају  тек         
у   �удућности,   али   су   немерљиви   и   незамењиви.  

 
Ова  књига  је  резултат  о�имног  истраживања  које  су  спровели          

стручњаци  Покрајинског  завода  за  спорт  и  медицину  спорта  на  3213           
ученика  и  ученица  основних  школа  у  АП  Војводини.  Значај  истраживања           
пресека  стања  физичких  спосо�ности  и  морфолошких  карактеристика  деце         
је  изузетно  значајна  за  дијагностику  и  анализу  про�лематике  али  прави           
изазов  су  о�рада,  презентација  и  употре�на  вредност  до�ијених  података.          
Сматрам  да  су  аутори  у  потпуности  одговорили  на  постављене  задатке,  те            
ће  изнети  резултати  �ити  одлична  основа  за  компаративне  анализе  и           
доношење  развојне  стратегије  која  је  од  изузетног  значаја  за  �удуће           
здравствено  стање  и  по�ољшање  основних  физичких  спосо�ности  деце  у          
АП  Војводини.  Аутори  су  систематичним  приступом  успели  да  презентују          
мноштво  података,  изведу  потре�не  анализе  и  компаративним  приступом         
са  резултатима  ранијих  истраживања  и  доступним  подацима  из         
иностранства  акцентују  суштину  овог  истраживања.  Наравно,  ово  је  тек          
први  велики  корак  у  даљем  истраживању.  Изнети  резултати  су  сврсисходни           
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само  ако  послуже  имплементацији  нових  програма  који  су  условљени          
изнетим  закључцима.  Презентација  резултата  овог  истраживања  и        
досадашњи  рад  Покрајинског  завода  за  спорт  и  медицину  спорта  даје  нам            
за  право  да  ће  и  следећи  кораци  �ити  изведени  адекватно  и            
квалификовано  уз  подршку  других  Покрајинских  институција.  Аутори  су         
својом  специфичним  наративом  о�огатили  композицију  дела  и  успели  су  да           
интерпретацију   оваквог   истраживања   доведу   у   праву   меру.   

 
У  складу  са  свиме  наведеним,  са  великим  задовољством  могу  да           

предложим   Програмском   савету   да   одо�ри    издавање   ове   књиге.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

У   Новом   Саду,   17.09.2020.   
   

�роф.   �р   Дамир   Лукач   
специјалиста   спортске   медицине  

                                     Редовни   професор   -   Медицински   факултет   у    Новом   Саду  
Катедра   за   Физиологију  
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У  својој  основи „СТАЊЕ  ФИЗИЧКИХ  СПОСОБНОСТИ  И        

МОРФОЛОШКИХ  КАРАКТЕРИСТИКА  ДЕЦЕ  ОСНОВНОШКОЛСКОГ  УЗРАСТА  У       
АПВ  2020.  �о�ине“  представља  узорно  монографско  дело  које  о�ез�еђује          
континуитет  идеје  која  је  превазишла  све  друштвене  и  социјалне  промене  у            
АПВ  током  четири  деценије.  Нажалост,  на  нашем  подне�љу  редак  пример  у            
којем  је  политика  имала  разумевања  и  подршку  за  струку.  З�ог  тога,            
актуелна  политичка  власт  заслужује  похвалу  и  истовремено  о�авезује         
наредне,   како   позиционе   тако   и   опозиционе   на   исте   поступке.  

 
Четвородеценијска  еволуција  је  посе�но  позитивно  екстраполирана       

у  презентованој  монографији  из  много�ројних  разлога.  Поред  већ         
наведеног  вишедеценијског  континуитета  формиране  �азе  података,  аутори        
су  из�ором  адекватних  статистичких  метода  и  стручном  интерпретацијом,         
квалитативно  и  квантитаивно  о�ухватили  резултате  у  којима  су  физичке          
спосо�ности  наше  деце  до�ро  оцењени,  али,  и  са  посе�ном  хра�рошћу           
статистички  сигнификантне  -  непожељне  резултате.  Овим  се  посе�но         
наглашава  професионална  одговорност  и  етичност  презентованог  концепта        
уз  истовремено  формирање  егзактне  платформе  за  наредне  стратегије.         
Аутори  су  успоставили  неопходну  лонгинтудиналну  нит  која  сама  по  се�и           
наводи  на  скуп  активности  која  до�ре  резултате  наше  деце  у  приказаном            
контексту   може   сачувати   и   даље   унапређивати,   а   лоше   поправити.   

 
Ауторима  и  њиховој  подршци  –  Покрајинском  заводу  за  спорт  и           

медицину  спорта  желим  да  на  овом  путу  истрају  и  тиме  о�ез�еде  наредни             
полувековни  континуитет  племените  идеје  унапређења  физичких       
спосо�ности   и   здравља   наше   деце.  

 
 
 
 

У   Новом   Саду,   17.09.2020.  
 
 

       �роф.   �р   Илија   Танацков   
Редовни   професор   Факултета   техничких   наука  

Универзитет   у   Новом   Саду  

339  



 

ПРИЛОЗИ  
У�и�ник   са   мерном   лис�ом  
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Пре�ле�   �роја   ис�и�аника   �рема   о�ш�ини   и   мес�у  
Општина                                              Место  Број   испитаника  

Нови   Сад  856  
Нови   Са�  516  

Фу�о�  183  
Ковиљ  122  

Каћ  35
Ср�о�ран  845  

Ср�о�ран 660  
Турија 136  

На�аљ  49
Стара   Пазова  639  

С�ара   Пазова 198  
С�ари   Бановци  159  

Војка  114  
Нова   Пазова  105  

Сур�ук  63
Ковин  369  

Ковин  152  
Гај  89

Баваниш�е  68
Дели�ла�о  60

Темерин  334  
Темерин  214  

Бачки   Јарак  93
Сири�  27

Зрењанин  32  
Су�отица  29  
Сом�ор  29  
Панчево  27  

Ја�ука  27
Кикинда  25  
Рума  13  

Рума  7  
Никинци  4  

С�ејановци  2  
Сремска   Митровица  6  
Ириг  5  
Инђија  4  

Уку�но  3213  
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Пре�ле�   �роја   ис�и�аника   �рема   школама   из   којих   �олазе  
Основна   школа  Бр.   испитаника  %   испитаника  
Јован   Јовановић   Змај   -   Ср�о�ран  317  9,87
Вук   Караџић   -   Ср�о�ран  296  9,21
Петар   Кочић   -   Темерин  214  6,66
Сло�одан   Савковић   -   Стари   Бановци  159  4,95
Јован   Поповић   -   Нови   Сад  136  4,23
Петар   Драпшин   -   Турија  136  4,23
Бошко   Паљковљевић   Пинки   -   Стара   Пазова  127  3,95
Лаза   Костић   -   Ковиљ  122  3,80
Душан   Радовић   -   Нови   Сад  116  3,61
Милан   Хаџић   -   Војка  114  3,55
Васа   Стајић   -   Нови   Сад  109  3,39
Растко   Немањић   Свети   Сава   -   Нова   Пазова  105  3,27
Жарко   Зрењанин   -   Надаљ  96 2,99
Мирослав   Антић   -   Футог  95 2,96
Славко   Родић   -   Бачки   Јарак  93 2,89
Миша   Стојковић   -   Гај  89 2,77
Десанка   Максимовић   -   Футог  88 2,74
Ђорђе   Натошевић   -   Нови   Сад  78  2,43  
Ђура   Даничић   -Нови   Сад  77  2,40  
Јован   Јовановић   Змај   -   Ковин  74  2,30  
Јанко   Чмелик   -   Стара   Пазова  71 2,21
Бора   Радић   -   Баваниште  68 2,12
Вера   Мишчевић   -   Сурдук  63 1,96
Паја   Маргановић   -   Дели�лато  60 1,87
Десанка   Максимовић   -   Ковин  46 1,43
Ђура   Јакшић   -   Каћ  35 1,09
Ђура   Јакшић   -   Ковин  32 1,00
Петар   Петровић   Његош   -   Зрењанин  32 1,00
Мајшански   пут   -   Су�отица  29 ,90  
Никола   Вукићевић   -   Сом�ор  29 ,90  
Данило   Зеленовић   -   Сириг  27 ,84  
Гоце   Делчев   -   Ја�ука  27 ,84  
Свети   Сава   -   Кикинда  25 ,78  
Змај   Јова   Јовановић   -   Рума  7  ,22  
Јован   Поповић   -   Сремска   Митровица  6  ,19  
Доситеј   О�радовић   -   Ириг  5  ,16  
Душан   Јерковић   -   Инђија  4  ,12  
Бранко   Радичевић   -   Никинци  4  ,12  
Вељко   Дугошевић   -   Стејановци  2  ,06  
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Извеш�ај   о   �елесном   сас�аву  
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Све�ска   з�равс�вена   ор�анизација,   ученици,   ин�екс   �елесне   масе  

 
 

Све�ска   з�равс�вена   ор�анизација,   ученице,   ин�екс   �елесне   масе  
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Процен�уалне  фреквенције  �ављења  с�ор�ским  �ранама      
ученица  основношколско�  узрас�а  из  АПВ  �о�ељених  у  �ри  �ру�е          
�рема   �роју   с�аnовника   у   насељима   из   којих   �олазе  

С�ор�ска   �рана  1  2  3  Уку�но  
Аеро�ик  ,00%  ,00%  1,02%  ,21%  
Аики�о  ,41%  1,01%  1,53%  ,96%  

А�ле�ика  1,23%  4,03%  8,16%  4,17%  
Ос�ало*  28,28%  21,17%  11,73%  21,05%  

Џу�о  2,46%  2,62%  3,57%  2,78%  
Бокс  ,41%  ,00%  ,00%  ,11%  

Фу��ал  2,05%  2,82%  2,55%  2,56%  
Гимнас�ика  4,10%  3,83%  11,22 %  5,45%  
Hokej   na   ledu  ,00%  ,00%  ,51%  ,11%  
Кајак   -   кану  ,82%  ,00%  ,00%  ,21%  

Кара�е  7,79%  2,42%  3,06%  3,95%  
Кик   �окс  ,41%  1,01%  ,00%  ,64%  
Клизање  ,00%  ,00%  1,02%  ,21%  

Коњички   с�ор�  ,82%  ,60%  ,51%  ,64%  
Кошарка  4,10%  17,14%  7,14%  11,65%  
О��ојка  40,98%  31,85%  19,39%  31,62%  

Пливање  1,64%  2,82%  12,76%  4,59%  
Рукоме�  2,46%  3,63%  2,04%  2,99%  

Рвање  ,00%  ,00%  ,51%  ,11%  
С�ор�ски   �лес  1,64%  1,61%  8,67%  3,10%  
С�они   �енис  ,41%  ,60%  ,00%  ,43%  

Теквон�о  ,00%  ,81%  1,53%  ,75%  
Тенис  ,00%  ,81%  2,55%  ,96%  

Ба�мин�он  ,00%  ,40%  ,00%  ,21%  
Фи�нес  ,00%  ,20%  ,00%  ,11%  

С�рељаш�во  ,00%  ,40%  ,00%  ,21%  
Џу   џицу  ,00%  ,20%  ,00%  ,11%  
Бејз�ол  ,00%  ,00%  ,51%  ,11%  

Ле�ен�а:  1-�ру�а  ученица  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  ученица  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановница,  3-�ру�а  ученика  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,  *-�але�,               
џез   �але�,   фолклор,   мажоре�,   школице   с�ор�а.   
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Процен�уалне  фреквенције  �ављења  с�ор�ским  �ранама      
ученика  основношколско�  узрас�а  из  АПВ  �о�ељених  у  �ри  �ру�е          
�рема   �роју   с�аnовника   у   насељима   из   којих   �олазе  

С�ор�ска   �рана  1  2  3  Уку�но  

Аики�о  1,04%  ,73%  2,87%  1,23%  
А�ле�ика  ,00%  2,01%  2,87%  1,49%  
Ос�ало*  3,91%  3,29%  ,96%  3,07%  

Џу�о  3,91%  2,93%  2,87%  3,25%  
Бокс  ,00%  ,37%  ,96%  ,35%  

Фу��ал  53,13%  43,88%  26,32%  43,77%  
Гимнас�ика  ,00%  ,00%  1,91%  ,35%  
Хокеј   на   ле�у  ,00%  ,00%  2,39%  ,44%  
Кајак   -   кану  ,00%  ,00%  ,96%  ,18%  

Кара�е  5,47%  3,66%  5,26%  4,56%  
Кик   �окс  2,86%  3,84%  1,44%  3,07%  

Коњички   с�ор�  ,00%  ,00%  ,48%  ,09%  
Кошарка  15,10%  22,67%  28,23%  21,14%  

Мма  ,00%  ,00%  ,48%  ,09%  
О��ојка  6,51%  2,01%  1,91%  3,51%  
Пливање  3,91%  3,47%  6,70%  4,21%  

По�во�не   ак�ивнос�и  ,00%  ,18%  ,00%  ,09%  
Рукоме�  2,34%  7,13%  1,91%  4,56%  

Рвање  ,00%  ,00%  ,48%  ,09%  
С�ор�ски   �лес  ,52%  ,18%  ,00%  ,26%  
С�они   �енис  ,00%  ,73%  ,96%  ,53%  

Теквон�о  ,00%  ,73%  1,91%  ,70%  
Тенис  ,00%  ,73%  1,44%  ,61%  

Ва�ер�оло  ,52%  ,37%  3,35%  ,96%  
Веслање  ,00%  ,00%  1,44%  ,26%  

Бициклизам  ,00%  ,00%  ,48%  ,09%  
Ба�мин�он  ,00%  ,37%  ,48%  ,26%  

Шах  ,26%  ,00%  ,00%  ,09%  
Џу   џицу  ,52%  ,55%  ,00%  ,44%  

С�реличарс�во  ,00%  ,18%  ,00%  ,09%  
Хокеј   на   �рави  ,00%  ,00%  ,48%  ,09%  

С�ор�ско   �ењање  ,00%  ,00%  ,48%  ,09%  
Ле�ен�а:  1-�ру�а  ученика  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  ученика  из  насеља  о�  10                
000  �о  50  000  с�ановника,  3-�ру�а  ученика  из  насеља  �реко  50  000  с�ановника,              
*-фолклор,   школице   с�ор�а.   
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Ари�ме�ичке  сре�ине  морфолошких  карак�ерис�ика  �еце      
основношколско�  узрас�а  из  АПВ  �о�ељених  у  �ри  �ру�е  �рема          
�роју   с�аnовника   у   насељима   из   којих   �олазе   
 
Висина   тела   ученица   (cm)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  124,67  134,89  138,23  145,79  150,55  156,22  160,99  162,41  
2  126,95  132,05  137,62  145,64  151,59  157,41  162,66  164,29  
3  -  -  -  145,87  152,01  158,16  165,06  166,29  

 
Висина   тела   ученика   (cm)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  127,50  132,55  139,23  144,22  149,14  156,93  163,46  166,19  
2  124,79  133,34  140,41  145,35  150,92  157,92  165,63  167,66  
3  -  -  -  148,25  150,03  159,86  165,87  172,44  

 
Маса   тела   ученица   (kg)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  27,15  38,46  34,55  39,98  43,21  49,24  54,22  58,37  
2  27,63  30,96  35,66  38,98  44,04  49,31  55,04  56,54  
3  -  -  -  38,21  42,21  47,09  58,17  58,20  

 
Маса   тела   ученика   (kg)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  27,66  30,42  36,64  40,90  44,59  50,47  56,74  57,44  
2  25,89  31,36  36,99  40,16  44,41  51,65  59,08  60,66  
3  -  -  -  40,54  42,21  50,84  56,64  63,50  

 
Ле�ен�а:  1-�ру�а  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  из  насеља  о�  10  000  �о  50  000                  
с�ановника,   3-�ру�а   уиз   насеља   �реко   50   000   с�ановника.   
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Ари�ме�ичке  сре�ине  мо�оричких  с�осо�нос�и  �еце      
основношколско�  узрас�а  из  АПВ  �о�ељених  у  �ри  �ру�е  �рема          
�роју   с�аnовника   у   насељима   из   којих   �олазе   
 
Тапинг   руком   ученица   (n/25   s)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  19,42  17,88  15,15  14,19  13,65  13,14  12,04  12,06  
2  20,73  17,98  16,00  14,36  13,51  12,68  12,62  11,77  
3  -  -  -  13,58  13,12  12,61  11,90  11,07  

 
Тапинг   руком   ученика   (n/25   s)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  20,20  18,76  14,62  13,82  13,41  12,74  12,16  12,65  
2  20,40  17,61  15,66  13,94  13,18  12,53  12,41  11,46  
3  -  -  -  13,60  12,84  12,31  12,15  11,81  

 
Претклон   у   седу   ученица   (cm)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  12,22  16,25  18,19  18,66  18,70  19,33  21,43  21,69  
2  14,64  13,61  16,63  18,30  18,63  19,51  20,73  24,69  
3  -  -  -  19,88  21,32  21,44  22,72  25,78  

 
Претклон   у   седу   ученика   (cm)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  13,00  12,68  13,65  13,15  12,92  13,41  14,60  14,14  
2  13,13  11,98  14,54  12,40  12,80  13,27  15,47  21,45  
3  -  -  -  13,86  14,00  14,36  16,43  15,54  

 
 
Ле�ен�а:  1-�ру�а  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  из  насеља  о�  10  000  �о  50  000                  
с�ановника,   3-�ру�а   уиз   насеља   �реко   50   000   с�ановника.    

348  



 
Ари�ме�ичке  сре�ине  мо�оричких  с�осо�нос�и  �еце      
основношколско�  узрас�а  из  АПВ  �о�ељених  у  �ри  �ру�е  �рема          
�роју   с�аnовника   у   насељима   из   којих   �олазе   
 
Скок   у   даљ   из   места   ученица   (cm)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  106,11  115,63  133,89  136,12  147,68  151,53  156,08  161,20  
2  97,27  113,80  120,83  142,96  148,51  161,06  157,98  171,44  
3  -  -  -  151,40  158,06  168,84  167,44  175,88  

 
Скок   у   даљ   из   места   ученика   (cm)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  130,22  129,74  135,65  142,16  149,99  161,20  172,67  184,14  
2  102,03  115,13  139,77  147,59  156,98  164,46  171,40  193,88  
3  -  -  -  155,89  165,65  169,18  187,34  190,23  

 
Стисак   шаком   ученица   (kg)   

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  10,11  11,88  15,70  17,77  20,47  23,80  26,53  27,31  
2  10,37  11,80  14,45  17,07  19,72  22,75  24,94  26,53  
3  -  -  -  15,02  17,84  21,05  24,63  25,67  

 
Стисак   шаком   ученика   (kg)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  10,78  12,61  16,69  18,74  21,30  25,22  29,69  33,50  
2  11,34  12,42  16,47  17,43  20,03  23,78  28,77  35,32  
3  -  -  -  16,11  18,59  22,57  26,90  30,31  

 
 
Ле�ен�а:  1-�ру�а  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  из  насеља  о�  10  000  �о  50  000                  
с�ановника,   3-�ру�а   уиз   насеља   �реко   50   000   с�ановника.   
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Ари�ме�ичке  сре�ине  мо�оричких  с�осо�нос�и  �еце      
основношколско�  узрас�а  из  АПВ  �о�ељених  у  �ри  �ру�е  �рема          
�роју   с�аnовника   у   насељима   из   којих   �олазе   
 
Лежање-сед   ученица   (n/30   s)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  12,44  8,38  16,89  17,83  19,36  20,34  19,99  18,00  
2  14,93  16,06  17,57  19,34  19,62  20,74  20,61  22,56  
3  -  -  -  20,77  21,34  21,50  21,27  20,22  

 
Лежање-сед   ученика   (n/30   s)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  14,22  14,21  18,62  20,08  19,99  21,84  22,50  23,45  
2  17,06  18,70  19,79  20,19  21,59  22,47  23,35  26,82  
3  -  -  -  22,68  22,94  22,82  22,76  23,69  

 
Чунасто   трчање   10x5   ученица   (s)   

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  26,52  26,00  24,47  24,59  24,15  23,32  22,92  23,57  
2  27,06  25,36  24,77  23,2 8  22,94  22,49  21,92  22,30  
3  -  -  -  23,46  22,75  22,59  22,90  23,38  

 
Чунасто   трчање   10x5   ученика   (s)  

Гру�е  7  8  9  10  11  12  13  14  
1  25,64  25,50  24,32  23,27  22,90  22,28  21,75  22,23  
2  26,25  24,54  23,10  22,68  21,90  21,40  21,06  20,68  
3  -  -  -  22,46  21,82  21,81  21,62  21,75  

 
 
Ле�ен�а:  1-�ру�а  из  насеља  �о  10  000  с�ановника,  2-�ру�а  из  насеља  о�  10  000  �о  50  000                  
с�ановника,   3-�ру�а   уиз   насеља   �реко   50   000   с�ановника.    
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