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Krajowe Rekomendacje Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej  https://www.awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/Newsy/2018/kraf.png

Aktywność fizyczna to jeden z głównych składników zdrowego stylu życia.

Tymczasem rekomendacje ekspertów co do minimalnego, zalecanego poziomu

aktywności spełnia bardzo mała grupa Polaków.

„Każda godzina spędzona na ćwiczeniach to dwie godziny dłuższego
życia”(Paffenbarger i wsp.1986) EACPR

https://www.awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/Newsy/2018/kraf.png


„Jednym z niezaprzeczalnie najważniejszych mechanizmów adaptacji fizjologicznej jest

zespół uwarunkowań wydolności fizycznej człowieka. Jest to podstawowa miara zdolności

organizmu do długotrwałej, intensywnej pracy fizycznej i jej tolerancji, a także obiektywna

ocena etapu starzenia się ustroju. Jest to też jednym z kryteriów zdrowia w świadomości

potocznej, jako podstawa sprawności witalnej”.

Trening może być ukierunkowany na kształtowanie np. siły, wytrzymałości czy szybkości.

Podstawą treningu zdrowotnego jest wysiłek wytrzymałościowy, o dłuższym czasie trwania,

umiarkowanej intensywności, gdzie metabolizm substratów energetycznych opiera się na

przewadze procesów tlenowych

Kozłowski S., Nazar K.1999, Kuński H. 1995, Piepoli M.F.i wsp. 2016



„Przeciętny mężczyzna w średnim wieku jest już bardzo bliski 
śmierci; od poważnego ataku serca dzieli go jedynie przeżycie 
emocjonalnego szoku lub nagły wysiłek”

(Cureton, za Noakes 1991)



Rozwój cywilizacji przynosi

wyraźny spadek aktywności

fizycznej i wzrost napięć

psychicznych a hipokinezja

jest realnym zagrożeniem

kondycji biologicznej

ludzkości dziś, na skutek

pandemii chorób

cywilizacyjnych, w tym CVD,

jako głównej przyczyny

zgonów

Brak aktywności fizycznej najczęściej tłumaczymy:

Nie mam 
czasu
31,9 %

Nie interesuje mnie 
aktywność

fizyczna
18,4%

Jestem już za 
stary

12,5 %

Ze względu na stan 
zdrowia
11,8%

http://www.fum.info.pl/page/index/193



Rozwój cywilizacji  przynosi wyraźny spadek 
aktywności fizycznej i wzrost napięć psychicznych 
a hipokinezja jest realnym zagrożeniem kondycji 
biologicznej ludzkości dziś, na skutek pandemii 
chorób cywilizacyjnych, w tym CVD, jako głównej 
przyczyny zgonów (Sardarinia M.,at al. 2016,].



Według wytycznych z 2016 r. Europejskiego Towarzystwa

Kardiologicznego w prewencji CVD zaleca się wdrożenie

łączonych działań: szeroko pojętą edukację (zdrowy styl życia,

zwłaszcza zwiększenie aktywności fizycznej, zmiana nawyków

żywieniowych, redukcja masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu

oraz farmakoterapię.)

Bowiem:

[ Piepoli M.F.i wsp. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur J Prev Cardiol. 2016, 23: NP1-NP96



Anomalia Cochran’a:

1$ zainwestowany w profilaktykę (w tym w aktywność fizyczną)=3,20 $ 

oszczędności, które przeznaczono by na opiekę zdrowotną 

PROGRAM „PROFILAKTYKA W ZAKRESIE MIAŻDŻYCY TĘTNIC I 

CHORÓB SERCA POPRZEZ EDUKACJĘ OSÓB Z PODWYŻSZONYMI 

CZYNNIKAMI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO”- UWZGLĘDNIA 

POWYŻSZE WSKAZANIA (EACPR 2016) 

Ilich 1975; Ostrowska 1999, Centrum zapobiegania i zwalczania chorób w Atlancie za: Osiński 2003



Paradygmat Lalonde’a

Kombinacja strategii działań prewencyjnych w zakresie: 

konieczności regularnego stosowania się do zaleceń przyjmowania 

leków, wdrożenia aktywności fizycznej i zmiany sposobu 

odżywiania np. jako konsultacje telefoniczne, grupowe sesje 

edukacyjne, dystrybucja broszur edukacyjnych, regularne 

wiadomości e-mailowe czy SMS-owe przypominające zalecenia 

lekarskie, analiza kart kontrolnych, znacząco poprawia 

efektywność terapii w porównaniu do interwencji prowadzonych 

pojedynczo
Pola zdrowia wg koncepcji Marca Lalonde’a (1974) Źródło: www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed/57-3/573_14.pdf [ Pàrraga-Martinez I.,i wsp.2015]

http://www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed/57-3/573_14.pdf


Zmiana tylko 

jednego elementu 

stylu życia-

aktywności 

fizycznej-

przynosi, niejako w 

prezencie, 

higienizację innych 

elementów stylu 

życia. 

Źródło:  J. Drabik, M. Resiak „Styl życia w promocji zdrowia“ 2012



Jakich efektów można się spodziewać podejmując trening zdrowotny?
Kryteria skuteczności treningu zdrowotnego  (Kuński , Janiszewski 1999)

1. Uzyskanie przynajmniej dobrego poziomu wydolności fizycznej wg ogólnie
uznanych klasyfikacji.
W praktyce uważa się, że dobra wydolność fizyczna, pozwala 40. letniemu
mężczyźnie przebiec przy pełnym zaangażowaniu fizycznym i emocjonalnym
dystans 10 km w czasie 45 minut, 50-letniemu w czasie 50 minut, dla 60-
letniemu w czasie 60 minut, a kobietom- odpowiednio w czasie 50, 60, 70 minut.
W chodzie, odpowiednio dla wieku, mężczyźni uzyskają czas przejścia 10 km w
warunkach terenowych (po utwardzonej nawierzchni) w czasie 90, 95 i 100 mi-
nut; kobiety w czasie 95, 100 i 105 minut.
Z doświadczenia wynika, że wydolność taką można uzyskać po 3-5 latach

treningu zdrowotnego

2. Ustabilizowanie spoczynkowego HR 50-60 /min.



3. Ustabilizowanie BMI (22-24kg/m2)

4. Ustabilizowanie wartości cholesterolu (200 mg/dl, LDL - 130 mg/dl, HDL- 50-
60 mg/dl)

5. Ustabilizowanie sprawności fizjologicznej mięśni w utrzymaniu prawidłowej 
postawy ciała

Jakich efektów można się spodziewać podejmując trening zdrowotny?
Kryteria skuteczności treningu zdrowotnego  (Kuński , Janiszewski 1999)



Przy ocenie skuteczności aktywności fizycznej w prewencji CVD 

należy określić intensywność  wysiłku. 

Bezwzględna intensywność wysiłku fizycznego, czyli ilość energii, zużywana 

podczas wysiłku, wyrażana jest za pomocą równoważnika metabolicznego (MET, 

metabolic equivalent). 

1 MET odpowiada zużyciu tlenu przez 40-letniego mężczyznę o wadze 70 kg w 

spoczynku, w pozycji siedzącej, przez minutę (ok. 3,5 ml tlenu/kg m.c./min)

Względna intensywność, czyli poziom wysiłku, który wymagany jest do wykonania 

danej czynności; określana jest z uwzględnieniem indywidualnego stopnia 

sprawności krążeniowo-oddechowej (maksymalnego poboru tlenu,VO2max) lub 

jako odsetek tętna maksymalnego (maximum heart rate, HRmax),

(wg uproszczonego wzoru HRmax=220 – wiek w latach). 



Ryc. Obniżanie się wydolności wraz z wiekiem w zależności 
od aktywności fizycznej; AF – aktywni fizycznie, NAF –

nieaktywni fizycznie (Źródło: Sharkey 1987) 



Ile zatem aktywności fizycznej dla zdrowia?

Minimalna, codzienna porcja ruchu dorosłego człowieka

wykonującego pracę fizyczną to 10 tysięcy kroków (ok. 5km), a 15

tysięcy (ok.8km) – dla pracujących umysłowo (WHO). Zasada

kardiologiczna WHO znana jako 3x30x130, wskazuje, że należy

podejmować aktywność fizyczną 3 razy w tygodniu po 30 minut, z

tętnem 130 skurczów na minutę

https://pulsmedycyny.pl/tylko-co-piaty-polak-spelnia-kryteria-who-dotyczace-aktywnosc-fizycznej-939981

https://pulsmedycyny.pl/tylko-co-piaty-polak-spelnia-kryteria-who-dotyczace-aktywnosc-fizycznej-939981


Dla zaspokojenia podstawowej potrzeby ruchu każdy człowiek potrzebuje co 
najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 minut 
intensywnej, w każdym tygodniu ( np.  5 umiarkowanie intensywnych treningów 
po 30 minut każdy albo 2 intensywne po 40 minut.) (EACPR 2016)

Minimalna, codzienna porcja ruchu dorosłego człowieka wykonującego pracę 
fizyczną to 10 tysięcy kroków (ok. 5km), a 15 tysięcy (ok.8km) – dla pracujących 
umysłowo (WHO). Zasada kardiologiczna WHO znana jako 3x30x130, wskazuje, 
że należy podejmować aktywność fizyczną 3 razy w tygodniu po 30 minut, z 
tętnem  130 skurczów na minutę.(Źródło: https://pulsmedycyny.pl/tylko-co-
piaty-polak-spelnia-kryteria-who-dotyczace-aktywnosc-fizycznej-939981)

https://pulsmedycyny.pl/tylko-co-piaty-polak-spelnia-kryteria-who-dotyczace-aktywnosc-fizycznej-939981


Zakresy intensywności wysiłku fizycznego (Górski J.,2011)

Umowny podział poziomów(zakresów) intensywności ćwiczeń 

uwzględniających: czynniki fizjologiczne, biochemiczne i czas jego trwania.

Zakres 1

ćwiczenia wykonywane z intensywnością małą i bardzo małą, tętno 

powysiłkowe 130-140 skurczów serca na minutę , energia do pracy 

mięśniowej- przemiany tlenowe. Wysiłek długotrwały, powyżej 60 minut.

Zakres 2

Ćwiczenia wykonywane z intensywnością dużą i umiarkowaną, tętno 

powysiłkowe 160-180 skurczów serca na minutę , energia do pracy 

mięśniowej- znaczna przewaga przemian tlenowych.. Zakwaszenie

organizmu LA= 2 do 4 mmol/l. Wysiłek długotrwały 20-60 minut



Zakresy intensywności wysiłku fizycznego (Górski J.,2011)

Umowny podział poziomów(zakresów) intensywności ćwiczeń 

uwzględniających: czynniki fizjologiczne, biochemiczne i czas jego trwania.

Zakres 3

Ćwiczenia wykonywane z intensywnością dużą i submaksymalną, tętno 

powysiłkowe powyżej180 skurczów serca na minutę , energia do pracy 

mięśniowej- powstaje zarówno na drodze przemian  tlenowych, jak i

beztlenowych. Zakwaszenie organizmu LA = 2 do 4 mmol/l . Czas trwania 

jednej serii ćwiczeń nie przekracza 5 minut.

Zakres 4

Ćwiczenia wykonywane z intensywnością submaksymalną i bliską 

maksymalnej, tętno powysiłkowe powyżej190 skurczów serca na minutę , 

energia do pracy mięśniowej- powstaje na drodze przemian  beztlenowych 

kwasomlekowych. Zakwaszenie organizmu LA = 6 do 14 mmol/l .Czas trwania 

jednej serii ćwiczeń 20-120 sekund.



Zakresy intensywności wysiłku fizycznego (Górski J.,2011)

Umowny podział poziomów(zakresów) intensywności ćwiczeń 

uwzględniających: czynniki fizjologiczne, biochemiczne i czas jego trwania.

Zakres 5

Ćwiczenia wykonywane z intensywnością bliską maksymalnej i maksymalną, 

tętno powysiłkowe 150-160 skurczów serca na minutę , energia do pracy 

mięśniowej- powstaje na drodze przemian  beztlenowych 

niekwasomlekowych. Zakwaszenie organizmu LA = 6 do 14 mmol/l . Czas 

trwania jednej serii ćwiczeń  nie przekracza 20 sekund.

Zakres 6

Wszystkie ćwiczenia siłowe (oporowe), ze względu na swoje działania 

anaboliczne zostały zaliczone do osobnego zakresu intensywności., chociaż 

mogą być realizowane na poziomach intensywności 1-5



Jak obliczyć tętno treningowe?

W celu wywołania efektu treningowego u „przeciętnego” osobnika niezbędny jest 

wysiłek powodujący wzrost częstości skurczów serca do 75% HRmax.  

Jest to jednocześnie intensywność minimalna dla wywołania istotnych zmian w 

poziomie wydolności.   

Najpierw obliczamy tętno maksymalne (HRmax)

HRmax=220-wiek 

lub

HRmax= 200-wiek 

Lub

HRmax=170-wiek (od najbardziej zaawansowanych do poczatkujących)    

Inna metoda, bardziej dokładna, do obliczenia tętna treningowego wykorzystuje 

HRmax oraz HR spoczynkowe, poziomy wydolności i progi skutecznej 

intensywności treningu. 



Przykład:

Wiek: 50 lat
HRmax:  220-50=170
HRsp: 70

0,40 (40%) – minimalna intensywność treningu dla osób o niskiej wydolności
HRmax -HRsp = HR „rezerwowe”

170 – 70 = 100(HR rez.)
HRrez.100  x  intensywność 0,4 = 40

Tętno treningowe = 40 + HRsp 70 = 110 +/- 5

Bardziej precyzyjny wzór na wyliczenie HRmax (granica błędu wynosi 5%) wg. 
Sally Edwards)
kobiety: HRmax = 210 – (0,5 x wiek) – (0,022 x waga w kg)
mężczyźni: HRmax = 210 – (0,5 x wiek) – (0,022 x waga w kg) + 4



Najprostszymi  sposobami określenia  poziomu intensywności wysiłku fizycznego 
są: 
- subiektywna ocena ciężkości wysiłku (10.punktowa Skala Borga)   
- ocena, jak duże przyspieszenie tętna i rytmu oddechowego powoduje wysiłek;

Np. 
- wysiłek o niskiej intensywności nie powoduje przyspieszenia oddechu, można 
bez przeszkód prowadzić rozmowę; 
- wysiłek o umiarkowanej intensywności- powoduje przyspieszenie pracy serca i 
uczucie cięższego oddechu; w ocenie subiektywnej  w skali od 1-10 oceniany jest 
na 5 lub 6; częstość tętna 50% - 70%  HR max; 
- wysiłek o dużej intensywności – znaczne przyspieszenie akcji serca i dużo 
cięższy oddech niż zwykle, wartość HR większa niż 70% HRmax, subiektywna 
ocena ciężkości wysiłku7 lub 8.



Przykłady ćwiczeń o różnej intensywności: 

mała: np. spacer, 

umiarkowana: jazda na deskorolce, szybki marsz, jazda na rowerze,

duża: gry i zabawy bieżne (np.berek), szybka jazda na rowerze, sporty walki, 
skakanie na skakance 



Wysiłek fizyczny powoduje dwa typy obciążeń dla serca

- obciążenia dynamiczne, zwiększające obciążenie 
objętościowe serca (poziomy intensywności dyscyplin 
sportowych A,B,C)

- obciążenia statyczne, zwiększające obciążenie następcze 
serca (poziomy intensywności dyscyplin sportowych 
I,II,III).



https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/centrum-wiedzy-dzieci/873-co-to-jest-wysilek-wytrzymalosciowy-i-oporowy

Podział dyscyplin 
sportowych według 
składowych obciążeń 
statycznych i 
dynamicznych.



Rodzaje ćwiczeń kształtujących sprawność związaną ze zdrowiem 

Ćwiczenia wytrzymałościowe- angażują duże grupy mięśni, np. nóg czy pleców 
a ćwiczenia wykonywane są w sposób rytmiczny, trwają zwykle 20-90 minut, 
powinny stanowić większą część codziennej aktywności fizycznej każdego 
człowieka, ze względu na ich efektywność w zakresie: 
• usprawnienia układu krążenia i oddychania;
• zwiększenia wytrzymałości mięśni;
• usprawnienia metabolizmu (spalanie tkanki tłuszczowej, regulacja 

cholesterolu);
• zwiększenia tolerancji wysiłków dnia codziennego



Rodzaje ćwiczeń kształtujących sprawność związaną ze 
zdrowiem 

Osoba dotychczas nieaktywna fizycznie powinna 
podejmować codziennie umiarkowany wysiłek fizyczny w 
formie treningu wytrzymałościowego np. pływanie, 
bieg,jazda na rowerze, marsze, nordic walking, skakanie na 
skakance, treningi fitness (orbitrek, stepper, 
bieżnia),łyżwiarstwo, narciarstwo biegowe, jazda na 
rolkach.

https://fizjoterapeuty.pl/zdrowie/plywanie-korzysci-i-wplyw-na-zdrowie.html
https://fizjoterapeuty.pl/artykuly/nordic-walking-chodzenie-z-kijami.html


Rodzaje ćwiczeń kształtujących sprawność związaną ze zdrowiem 

ĆWICZENIA OPOROWE – angażują lokalne grupy mięśni (np. dwugłowy 

ramienia) z zastosowaniem zewnętrznego obciążenia lub oporu własnego ciała. 

Opór to siła działająca w kierunku przeciwnym do kierunku wykonywanego 

ruchu; 

Zastosowanie oporu ma za zadanie:

- wzmocnienie  mięśni, 

- zwiększenie ich siły oraz zmuszenie poszczególnych mięśni do wykonywania 

dużo większej pracy niż podczas codziennych zajęć.

Efekty ćwiczeń oporowych to: szybki przyrost masy oraz siły mięśniowej, 

wzrost wytrzymałości kości, ścięgien i więzadeł, redukcja tkanki tłuszczowej, i 

poziomu cholesterolu, poprawa tolerancji glukozy i wrażliwości na insulinę. 



Rodzaje ćwiczeń kształtujących sprawność związaną ze zdrowiem 

Przykłady sportów oporowych: rugby, futbol amerykański, zapasy, ponoszenie

ciężarów, sporty walki, gry i zabawy z mocowaniem, boks, ćwiczenia

z obciążeniem zewnętrznym (hantle, ketle, gumy, pasy), ćwiczenia z oporem

własnego ciała („plank”), ćwiczenia w parach z oporem współćwiczącego



Rodzaje ćwiczeń kształtujących 
sprawność związaną ze zdrowiem 

Ćwiczenia gibkościowe umożliwiającą osiąganie 
dużej amplitudy ruchu. Efektem stosowania 
ćwiczeń gibkościowych jest uzyskanie  płynności 
ruchu 
w pełnym zakresie funkcjonalnym. 
Cele ćwiczeń rozciągających:
- relaksacyjny np. redukcja stresu i nadmiernego 
napięcia mięśni, 
- profilaktyczny np. zapobieganie urazom, 
kształtowanie prawidłowej postawy ciała
- ogólnosportowy np. utrzymanie aparatu 
mięśniowo- więzadłowego w optymalnej 
elastyczności, ”rezerwa gibkości” dla pełnego 
wykorzystania siły
i szybkości w ruchach 

- specjalna- odpowiada za specyficzne 
wykorzystanie proporcji np. gibkości i siły  w 
gimnastyce, czy specyfikę kroku biegowego 
płotkarza. 



Rodzaje ćwiczeń kształtujących sprawność związaną ze zdrowiem 

Ćwiczenia koordynacyjne – służą kształtowaniu możliwości precyzyjnego

wykonywania złożonych czasowo – przestrzennie czynności ruchowych,

umiejętności przestawiania się i dostosowywania do nowych,

nieoczekiwanych sytuacji: szybko i dokładnie, bez utraty równowagi.



Rodzaje ćwiczeń kształtujących sprawność związaną ze zdrowiem 

Przykłady ćwiczeń  koordynacyjnych:
- ćwiczenia Frenkla stawianie stóp na namalowanych śladach- nauka chodu, 
nauka zwrotów, nauce współruchów kończyn górnych i wstawania oraz 
siadania na różnych typach krzeseł, szybkie dotknięcie palcem czubka nosa 
bądź palca wskazującego drugiej ręki
- trucht z krążeniami ramion: prawa w przód, lewa w tył, klęk podparty z 
naprzemiennym wznosem lewej nogi i prawej ręki, stanie na jednej nodze z 
zamkniętymi oczami.



Jak praktycznie określić intensywność treningu zdrowotnego?

Pulsometry,

Przenośna aparatura do oznaczeń stężenia mleczanu w warunkach 

treningowych Lactate Scout,

RPE – skala Borga, subiektywna ocena zmęczenia,

systemy bazujące na sygnale GPS, np. GPSports, Catapult, System 

POLAR TEAM PRO.








