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150 ученици на возраст од 18
години (± 6 месеци). Овој
примерок е поделен во два
субпримероци:
75 ученици од гимназиското
општинско училиште и „Јовче
Тесличков“ (економско-правно
училиште во рангот на

ПРИМЕРОК НА ИСПИТАНИЦИ

Да се утврди дали постојат разлики во
антропо-метриските мерки и мотор-
ните тестови кај учениците кои се
школуваат во средно стручно и
гимназиско образование.

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

училиште во рангот на
гимназиско образование).
75 ученици од средното
стручното-општинско
училиште„Коле Неделковски“,
Мерењата се извршени во
учебната 2013/14 година.



ПРИМЕРОК НА ВАРИЈАБЛИ ОД 
МОРФОЛОШКИОТ ПРОСТОР

1. Висина на телото (АВИС)
2. Должина на нозете (АДНО)
3. Должина на рацете (АДРА)
4. Ширина на рамената (АШРА)
5. Дијаметар на лактот (АДЛА)
6. Ширина на карлицата (АШКА)

ПРИМЕРОК НА ВАРИЈАБЛИ ОД 
ПРОСТОРОТ НА МОТОРИКАТА

а) Тестови за процена на подвижноста:
1. Извтрување со палка (МИПАЛ)
2. Длабок претклон на клупа (МДПК)
3. Разножување од леж. полож. на грб (МРЛЕЖ)

б) Тестови за процена на општата силина:

4. Крев.на трупот од леж. полож. на грб (МКТГ)
5. Крев.на трупот од леж. полож. на мев (МКТМ)
6. Издржување во вис со згрчени раце (МИВИС)

6. Ширина на карлицата (АШКА)
7. Тежина на телото (АТЕЖ)
8. Обем на граден кош (АОГК)
9. Обем на надлакт (АОНЛ)
10. Кожна фалта на грб (АКФГ)
11. Кожна фалта на мев (АКФМ)
12. Кожна фалта на надлакт (АКФН)

в) Тестови за процена на агилноста:
7. Хексагон тест (МТXЕ)
8. Илионис тест (МТИЛ)
9. Тест 9-6-3-6-9-со свртување за 180º (МТ96369)

г) Тестови за процена на брзина на фрекфенција
на движењата:
10. Тапинг со рака (МТРА)
11. Тапинг со нога (МТНО)

д) Тестови за процена на координацијата во
ритам:
12. Удирање со раце и нозе (МУРАНО)

13. Потскоци во четири квадрати (МП4КВ)



Од анализата на резултатите во табелата 1 може да се види дека во целиот систем

Wilks'Lambda Rao's R df 1 df 2 Q

0,55 9,16 12,00 136,00 0,00

Tabela 1. Мултиваријатни и униваријатни разлики  во антропометриските мерки меѓу 
учениците кои се школуваат во средно-стручно и гимназиско образование

Од анализата на резултатите во табелата 1 може да се види дека во целиот систем
на третирани антропометриски мерки постојат статистички значајни разлики на
мултиваријантно ниво, бидејки WILKS-овата Lambda изнесува 0,55, со што Rao’s R
апроксимацијата од 9,16 и со степени на слобода DF (1,2) 12/136, разликите ги
прави статистички значајни на ниво Q < 0,00.



Варијабли
Средно-стручно Гимназиско

F Sig
Mean SD Mean SD

1.  АВИС 177,93 6,71 175,51 6,41 5,06 0,03

2.  АДНО 93,83 7,98 88,54 10,57 10,83 0,00

3.  АДРА 175,97 10,02 173,41 8,50 2,83 0,09

4.  АШРА 38,63 2,81 37,34 4,03 4,93 0,03

5.  АДЛА 67,94 4,43 67,66 4,36 0,19 0,67

6.  АШКА 29,45 3,08 28,97 3,38 0,80 0,37

7.  АТЕЖ 70,43 13,61 73,31 11,89 2,22 0,14

8.  АОГК 91,50 8,89 91,08 7,86 0,05 0,82

На униваријантно ниво пост-
ојат статистички значајни
разликиво антропометрис-
ките мерки: „висина на те-
лото“ (АВИС), „должина на
нозете“ (АДНО), „кожна фал-
та на грб“, (АКФГ), „кожна
фалта на мев“ (АКФМ) и
„кожна фалта на надлакт“8.  АОГК 91,50 8,89 91,08 7,86 0,05 0,82

9.  АОНЛ 28,93 4,09 29,96 3,65 2,77 0,10

10. АКФГ 9,74 5,46 14,92 2,92 51,99 0,00

11. АКФМ 9,89 5,82 15,74 2,89 60,51 0,00

12. АКФН 7,46 4,51 11,51 2,62 44,04 0,00

(АКФН).

Од вредностите на аритметичката средина може да се види дека учениците кои се
школуваат во средно-стручно образование се повисоки (АВИС), и имаат поголема
„должина на нозете“ (АДНО) а имаа и помал процент на мастно ткаење, што може да се
види од помалите вредности на трите мерки за проценување на поткожно масно ткаење
(„кожна фалта на грб“ (АКФГ), „кожна фалта на мев“ (АКФМ) и „кожна фалта на
надлакт“ (АКФН).



Tabela 2. Мултиваријатни и униваријатни разлики  во моторните тестови меѓу 
учениците кои се школуваат во средно-стручно и гимназиско образование

Wilks'Lambda Rao's R df 1 df 2 Q

0,23 35,84 13,00 136,00 0,00

Од анализата на резултатите во табелата 2 може да се види дека во целиот
систем на третираните моторни тетови постојат статистички значајни разликисистем на третираните моторни тетови постојат статистички значајни разлики
на мултиваријантно ниво, бидејки WILKS-овата Lambda изнесува 0,23, со што
Rao’s R апроксимацијата од 35,84 и со степени на слобода DF (1,2) 13/136,
разликите ги прави статистички значајни на ниво Q < 0,00.



Варијабли
Средно стручно Гимназиско 

F Sig
Mean Std.Dev. Mean Std.Dev.

1. МИПАЛ 92,75 16,18 109,93 18,29 37,14 0,00

2. МДПК 40,36 9,49 24,91 5,64 146,84 0,00

3. МРЛЕЖ 90,87 8,19 77,11 11,63 70,20 0,00

4. МКТГ 25,29 4,21 18,44 4,24 98,59 0,00

5. МКТМ 23,67 4,76 15,51 3,49 143,38 0,00

6. МВИС 37,47 25,71 17,15 15,48 34,38 0,00

7. МТXE 10,93 2,00 13,14 2,29 39,60 0,00

8. МТИЛИ 16,73 2,23 17,36 2,18 3,04 0,08

9.МТ96369 10,70 1,51 11,72 1,63 16,04 0,00

Што се однесува до резулта-
тите од применетата унивари-
јнатната анлиза (табела 5) во
анлизираните варијабли за
проценување на моторните
способности, добиени се си-
гњификантни меѓугрупни раз-
лики на ниво p< 0,05, меѓу
учениците кои се школуваат во
средно-стручно и гимназиско
образование во сите анализи-10,70 1,51 11,72 1,63 16,04 0,00

10. МТРА 41,80 7,13 27,99 8,25 120,38 0,00

11. МТНО 38,60 5,67 27,55 6,61 120,68 0,00

12.МУРАНО 7,79 3,14 4,51 1,44 67,60 0,00

13. МП4КВ 7,24 1,87 5,28 1,31 55,41 0,00

рани моторни тестови, освен во
моторниот тест „илиноис“.

Од вредностите на аритметичката средина може да се види дека учениците кои се школуваат во
средно стручно образование покажуваат подобри резултати во моторните тестови: „длабок
претклон на клупа“(МДПК), „разножување од лежечка положба на грб“ (МРЛЕЖ), „кревање на
трупот од лежечка положба на грб“ (МКТГ), „кревање на трупот од лежечка положба на мев“
(МКТМ), „издржување во вис со згрчени раце“ (МИВИС), „хексагон тест“ (МТXЕ), „тест 9-6-3-6-9
со свртување за 180º“ (МТ96369), „тапинг со рака“ (МТРА), „тапинг со нога“ (МТНО), „удирање
со раце и нозе“ (МУРАНО), „потскци во четири квадрати“ (МП4КВ), и моторниот тест со кој се
проценува флексибилноста на рамениот појас „извртување со палка“ (МИПАЛ).



ЗАКЛУЧОК

Од изнесените резултати може да се заклучи дека постојат
статистички значајни разлики на мултиваријантно и
униваријантно ниво помеѓу двете групи на испитаници, но
во корист на учениците од средно-стручното образование.во корист на учениците од средно-стручното образование.
Овие разлики се должат на дополнителните физички
активности, односно од дополнителната практична настава
која изобилува со разновидни движечки форми.



Ви благодариме 
за вниманието !!!


