
Wychowanie fizyczne klasa 2W, 2ME, 3W (02.06.2020) - p. P. Zamroczyński 

Drodzy uczniowie! 

Dzisiaj lekcja, która pomoże Wam lepiej poznać swój organizm. 

Temat 1: Pomiar i omówienie tętna (1h lekcyjna).                                                                                                                           

Temat 2: Próba Ruffiera (1h lekcyjna). 

Poniżej macie linki do zajęć (pamiętajcie, że są one aktywne tylko tydzień!): 

https://ewf.h1.pl/student/?token=zsEz41RZ8NXo9iQYBLDojoPzFTAzbuvHzUU6

kqtqijScUoq4ic  

(obejrzyjcie filmik omawiający czym jest tętno oraz sposoby jego pomiaru). 

https://ewf.h1.pl/student/?token=iLbD8FjmKIPQtOXw6p3BVE9fQqXWl6rkGM

q4e3v3k7uSoxSGeT  

(obejrzyjcie filmik omawiający test Ruffiera). 

Pomiar tętna podczas treningu jest bardzo ważny. Pozwala bowiem stwierdzić, czy 

trening jest właściwie dobrany i czy dzięki niemu osiągniemy zaplanowane efekty, czyli 

między innymi czy spalimy nadmierną tkankę tłuszczową i poprawimy kondycję. 

Dla ustalenia optymalnej wysokości tętna podczas treningu potrzebne będzie obliczenie tętna 

maksymalnego. Najbardziej rozpowszechniony (i najprostszy) wzór na określenie tętna 

maksymalnego to odjęcie swojego wieku od liczby 220 (czyli np. dla osoby mającej 25 lat tętno 

maksymalne będzie wynosić: 220 – 25 = 195). Niemniej jednak jest to jeden z wielu wzorów, 

jakie naukowcy opracowali w celu obliczenia maksymalnego tętna. Ponadto tętno maksymalne 

zależy od wielu innych, nieujętych we wzorze czynników, takich jak na przykład: 

predyspozycje genetyczne, ogólny stan organizmu – wyspanie, nawodnienie, stres itp., pogoda 

czy ciśnienie atmosferyczne. Ponadto tętno maksymalne różni się u osób amatorsko 

uprawiających sport i tych trenujących zawodowo. 

Obliczenie (chociażby orientacyjne) tętna maksymalnego pozwoli nam na ustalenie aktywności 

fizycznej na takim poziomie, aby trening był jak najbardziej skuteczny i przyniósł zamierzone 

efekty: 

• jeżeli twoim celem jest przede wszystkim pozbycie się tkanki tłuszczowej, powinieneś 

utrzymywać tętno podczas treningu na wysokości od 50% do około 70% tętna 

maksymalnego; 

• jeżeli twoim celem jest uzyskanie dobrej formy i poprawienie wydolności organizmu, 

powinieneś utrzymywać tętno podczas treningu na wysokości od około 70% do 85% 

tętna maksymalnego. 

Utrzymywanie podczas treningu tętna powyżej przedstawionych zakresów wskazane jest dla 

osób mocno zaawansowanych oraz trenujących zawodowo. 
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Jak mierzyć tętno? 

Tętno podczas treningu możesz zmierzyć używając specjalnych przyrządów, tzw. 

pulsometrów. W profesjonalnych klubach fitness niektóre urządzenia do ćwiczeń wyposażone 

są w specjalne aparaty monitorujące tętno, zatem podczas treningu możesz na bieżąco 

kontrolować jego wysokość. Dodatkowo trener podpowie, jakie tętno powinieneś utrzymywać 

podczas ćwiczeń, aby trening był jak najbardziej efektywny. 

Tętno możesz zmierzyć również poprzez pomiar ręczny. Przyłóż dwa palce (najlepiej 

wskazujący i środkowy, natomiast nie powinien to być kciuk) jednej ręki do wewnętrznej strony 

nadgarstka drugiej ręki i licz uderzenia przez 30 sekund, a następnie wynik pomnóż przez 2. 

Otrzymasz wtedy wartość twojego tętna. 

Pamiętaj, że najskuteczniejszym narzędziem, które podpowie ci, czy tętno podczas treningu nie 

jest za wysokie, jest twój organizm. Kiedy wartość tętna będzie zbyt duża, zaczniesz się źle 

czuć, pojawi się duża zadyszka, a czasami nawet mroczki przed oczami. Dlatego jeżeli 

pulsometr wskazuje wartość mieszczącą się w normie, ale ty nie czujesz się najlepiej i jest ci 

słabo, posłuchaj swojego ciała i koniecznie zwolnij. 

Zadania dla chętnych uczniów do wykonania w domu:                                                                                                              

Macie za zadanie wykonać Test Ruffiera – test oceniający wydolność fizyczną człowieka. 

Test polega na oznaczeniu tętna spoczynkowego, a następnie wykonaniu 30 przysiadów w 

ciągu 1 minuty i dwukrotnym oznaczeniu tętna: bezpośrednio po próbie i po 1 minucie 

wypoczynku siedząc. Test wykonujecie zgodnie z instrukcją prowadzącego (drugi 

link).Przed wykonywaniem ćwiczeń pamiętajcie o bezpiecznym miejscu do ich 

wykonania. Jeśli nie macie odpowiednich warunków mieszkaniowych, możecie do 

treningu wykorzystać np. ogród, las albo waszą działkę. Po wykonaniu prawidłowo 

próby, wysyłacie filmik lub serię zdjęć, dokumentujące, wykonywanie przez was 

ćwiczeń. Dla osób, które nie mają możliwości technicznych - robicie notatkę, w 

której opisujecie cały test. Po wykonaniu zadania wysyłacie wszystko jako załącznik 

na maila: przem.zamroczynski@yahoo.co.uk   lub na mojego Skype: 

live:przem.zamroczynski                                                                                              

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz 

klasę.  Oczywiście wszystkie przysłane zadania, będą przeze mnie oceniane. Proszę o 

materiały zwłaszcza osoby, które mają problemy z przedmiotem, albo chciałyby 

sobie podwyższyć ocenę. Termin wykonania zadania do 04.06.2020  

P.S. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania bądź prośby możecie się ze mną 

kontaktować poprzez maila albo popularny komunikator głosowy Skype. Moja nazwa 

użytkownika to: live:przem.zamroczynski  

Pozdrawiam i życzę zdrowia 

Przemysław Zamroczyński 
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