
1. Antropomotoryka – przedmiot badań ((Raczek 1993). 

a.) Definicja 

Nauka ujmująca problemy motoryczności człowiek w sposób holistyczny, gdzie 

człowiek jest przyczyną i twórcą działań ruchowych. Uwzględnia jednocześnie 

uwarunkowania przyrodnicze, psychiczne, społeczne (Raczek 1993). 

 

2. Sprawność fizyczna 

a. definicja 

Sprawność fizyczna to zdolność do efektywnego wykonania pracy mięśniowej 

(WHO, 1968). 

 

b. Cel sprawności fizycznej (Howley i Franks; 1997)  

Celem sprawności fizycznej jest pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie 

ryzyko wystąp i en i a  p r ob lemó w  zd ro wo tn ych .  O kr eś l an a  p rz ez  z do l no ść do 

an ga żow an i a  s i ę w codzienne zadania z adekwatną energią oraz 

satysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych sportach 

 

c. Trójczłonowa struktura sprawności fizycznej [Renson i wsp. 1979, cyt wg "Eurofit"] 

 
 

d. Wysoce sprawny fizycznie jest człowiek, który ( wg. Osińskiego) charakteryzuje się: 

1. dużym zasobem opanowanych ćwiczeń ruchowych – k. motoryczny 

2. wysoką wydolnością układu krążenia, oddychania, wydzielania, termoregulacji 

3. prawidłowościami w budowie ciała – k. organiczny 

4. aktywnym stylem życia – k. kulturowy 

 

e. Komponenty sprawności fizycznej wg Bouchar i Shepard 

1. Komponenty morfologiczne  

– Stosunek masy ciała do wysokości  

– Skład ciała 



 – Tkanka ciała i jej dystrybucja 

 – Otyłość brzuszna, tzw. wisceralna  

– Gęstość tkanki kostnej  

– Gibkość  

2. Komponenty mięśniowe  

– Moc 

 – Siła  

– Wytrzymałość  

3. Komponenty motoryczne  

– Zwinność  

– Równowaga  

– Koordynacja  

– Szybkość ruchu  

- mobilność 

4. Komponenty krążeniowo-oddechowe 

 – Submaksymalna wydolność wysiłkowa  

– Maksymalna moc aerobowa 

 – Sprawność (funkcja) serca  

– Sprawność (funkcja) płuc 

 – Ciśnienie krwi  

5. Komponenty metaboliczne 

 – Tolerancja glukozy 

 – Wrażliwość na insulinę  

– Metabolizm lipidowy i lipoproteinowy  

– Charakterystyki oksydacji substratowej. 

  

3. Motoryczność 

a. definicja 

Całokształt przejawów i uwarunkowań oraz zachowań i potrzeb ruchowych człowieka 

(Raczek 1993) 

b. Zdolności motoryczne (Raczek 1993) 

1. Kondycyjne ( energetyczne) - procesy energetyczno-metabolicznymi i 

morfostrukturalnymi 

 Zdolności wytrzymałościowe: zdolność charakteryzująca organizm człowieka do 

kontynuowania długotrwałego wysiłku o określonej intensywności i zachowaniu 

podwyższonej odporności na zmęczenie  

Wytrzymałość – podział I 

 ogólna - charakteryzuje się zaangażowaniem większej ilości mięśni i wykonywaniem 

przez pewien dłuższy czas pewnej pracy fizycznej.  

 ukierunkowana - wykonywanie specyficznego długiego wysiłku o różnej 

intensywności z zachowaniem odpowiedniej ekonomiki. 



 specjalna - wykonywanie określonego wysiłku w określonym czasie i z odpowiednią 

intensywnością.  

 Wytrzymałość – podział II 

 

 wytrzymałość tlenowa (aerobowa) uzależniona od sprawności układu 

oddechowego i układu krążenia oraz włókien mięśniowych wolnych  

 wytrzymałość beztlenowa (anaerobowa) 

 wyrażająca zdolność do zaciągnięcia długu tlenowego i wysoką tendencją na 

zaburzenia homeostazy np.: sprinty 

 

2. Koordynacyjne (informacyjne) - procesy neurosensoryczne, psychiczne 

procesy sterująco-regulacyjnymi  oraz kognitywnymi 

 

 zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów,  

 rozwiązywanie nowych nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji ruchowych 

 

3. Kompleksowe (hybrydowe) – zdeterminowane dwojako, bez dominanty 

 

 

 

Zdolności wytrzymałościowe - informacje dodatkowe („Trening z pulsometrem”. 

Autor: Joe Friel ) : 

1. HRmax – Maximum Heart Rate 

• Najwyższa liczba uderzeń serca na minutę 

• Zależy od rodzaju uprawianego sportu 

• Jego znalezienie jest bardzo trudne 

 

Wzory:  

Maksymalne tętno = 220 – wiek 

Maksymalene tętno = 208.754 – 0.734 x wiek 

Maksymalene tętno = 205.8 – 0.685 x wiek 

 

dryf tętna- podczas długich ćwiczeń tętno wzrasta stopniowo, nawet jeśli wydajność, 

tempo i moc pozostają bez zmian wynika to z:  

odwodnienia - wzrost tętna o 7 uderzeń na minutę na każdy procent wagi ciała 

utraconej przez odwodnienie 

zmęczenia - serce pompuje szybciej aby dostarczyć krew do mniej efektywnych 

mięśni 

 

2. VO2 max - maksymalna ilość tlenu którą dany osobnik wykorzystuje w trakcie 

intensywnego, maksymalnego wysiłku, zdolność pochłaniania tlenu przez 

organizm   
Jednostka: ilość tlenu w mililitrach wykorzystanego przez jedną minutę na kilogram 

masy ciała.  

 

Wskaźniki wydolności tlenowej: 

 maksymalnego poboru tlenu (VO2max, maximal oxygen uptake)  



 obciążenia po przekroczeniu, którego VO2 zaczyna wzrastać w sposób nieliniowy, 

określanego jako punkt zmiany w poborze tlenu (CP VO2 - change point in oxygen 

uptake). 

 obciążenia na poziomie progu przemian anaerobowych (AT, anaerobic threshold). 

 

 

Film dokumentalny: Ido Portal „JUST MOVE ” 

https://www.youtube.com/watch?v=qJDz7qHBGQg 


