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„ruch jest życiem”

Arystoteles

„życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą” 

A. Schopenhauer 

„ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”

Wojciecha Oczko - nadworny lekarz króla Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy

Wprowadzenie 



Aktywność fizyczna, zdrowie oraz styl życia są ze sobą powiązane.

Ludzkie ciało jest stworzone do ruch, stąd wymaga regularnej aktywności

fizycznej.

Wśród czynników warunkujących zdrowie aktywność fizyczna zajmuje

priorytetowe miejsce.

Ruch jest niewątpliwie częścią ludzkiej natury. Nie tylko sprzyja funkcjonowaniu

rozwojowi organizmu człowieka, ale także ma bardzo korzystny wpływ na jego

psychikę i samopoczucie.

Wprowadzenie 



Aktywność fizyczna to wszystkie czynności i zajęcia związane z wysiłkiem

fizycznym i ruchem (pracą mięśni), w czasie którym czynność serca i oddech

Przyśpiesza, pojawia się uczucie ciepła pocenia.

(Woynarowska, 2007)

Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia.

Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego utrzymania i

pomnażania, a u dzieci – prawidłowy rozwój.

(Drabik, 1996)

Definicje 



Aktywność fizyczna to różnego rodzaju zajęcia związane z wykonywaniem

ruchów przez mięśnie szkieletowe, powodujące wydatek energetyczny, wyższy

niż w spoczynku. Do zajęć tych należą: czynności związane z wykonywaniem

określonej pracy np. zamiatanie, podnoszenie, kopanie, związane z

przemieszczaniem się np. chodzenie, jazda na rowerze, wypoczynkiem np.

uprawianie ogródka, jazda na wrotkach.

(Ward DS, Saunders RP, Pate RR. Physical activity interventions in children and

adolescents. Human Kinetics Publ, 2007)

Aktywność fizyczna w odróżnieniu od aktywności ruchowej (w której czynności

mogą być mechaniczne, automatyczne), jest celowo ukierunkowana.

(Drabik J. Profilaktyka zdrowia – aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa.

Wychowanie fizyczne i zdrowotne, 2011)

Definicje



Aktywność fizyczna potrafi oddziaływać ́na cały nasz organizm wpływając

korzystnie na pracę wszystkich jego narządów, a więc efekty dla zdrowia są

wszechstronne. Szczególnie korzystne zamiany dla zdrowia zauważa się w

obrębie układu ruchu, krążenia, oddychania, nerwowego,

wewnątrzwydzielniczego, immunologicznego oraz metabolizmu.

(Drabik 2011) 

Definicje



Aktywność fizyczna stymuluje i wspomaga rozwój:

- somatyczny - poprzez rozwój mięśni, zwiększając ich siłę i sprężystość; pomaga

budować i wzmacniać siłę kości wpływając na ich mineralizację; wzmacnia i

stabilizuje stawy; poprawia koordynację ruchową; zapewnia harmonijny

rozwój (proporcjonalne przyrosty masy ciała); zwiększa pojemność życiową

płuc; kształtuje lepszą pracę serca; obniża ciśnienie tętnicze krwi, kształtuje

dobrą sprawność fizyczną.

- psycho-emocjonalny – poprzez poprawę pamięci, dobrego samopoczucia; uczy

radzenia sobie ze zmęczeniem i stresem, korzystnie wpływa na postępy w

nauce (oceny, zachowanie, koncentracja uwagi), zmniejsza poziom lęku,

obniża stany depresyjne.

- społeczny - kształtuje relacje z innymi, sprzyja tworzeniu pozytywnych

zachowań w ramach idei „fair play”, uczy wygrywać i przegrywać, uczy się

współpracy, samokontroli, może być dobrym sposobem spędzenia czasu z

rówieśnikami.

(Woynarowska B. Aktywność fizyczna. W. Woynarowska (red.) Profilaktyka w

pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008)

Definicje



Aktywność fizyczna a zdrowie 

(Gracz, Sankowski 2001)



Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe, dorosłe 

(od 18 do 64 roku życia) powinny podejmować wysiłki:

- umiarkowane, (≥150 min./tydz.) lub

- intensywne, (≥75 min./tydz.) lub

- ekwiwalent kombinacji wysiłków umiarkowanych i intensywnych.

Niezbędna dawka aktywności fizycznej może być kumulowana w przynajmniej

10 minutowych seriach oraz może składać się z kombinacji wysiłków

umiarkowanych i intensywnych.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) dot. aktywności fizycznej 



Mniej więcej jedna piąta Polaków w wieku 15-69 lat (21,8%) spełnia normy dotyczące

poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym rekomendowane przez Światową

Organizację Zdrowia. Jeśli uwzględnimy regularną aktywność związaną z jazdą na

rowerze normy WHO spełnia 30,6% naszego społeczeństwa.

Mężczyźni częściej niż kobiety spełniają normy WHO w odniesieniu do aktywności

w czasie wolnym (24,0% w stosunku do 19,7%), oraz aktywności uwzględniającej jazdę

na rowerze (kolejno 34,5% w stosunku do 26,7%).

Aktywność fizyczna Polaków 

z raportu Kantar Public dla MSiT, 2018 r. 



Odsetek Polaków w wieku 15-69 lat, którzy regularnie podejmują transportową

aktywność fizyczną to 60,4%. 14,8% Polaków jeździ rowerem, a 66,2% przemieszcza

się pieszo jednorazowo co najmniej przez 10 minut. 

43,3% Polaków w wieku 15-69 lat spaceruje także regularnie w czasie wolnym jednak

nie wszyscy.

Aktywność fizyczna Polaków 

z raportu Kantar Public dla MSiT, 2018 r. 



Odsetek Polaków w wieku 15-69 lat spełniających kryteria WHO związane z

podejmowaniem regularnej aktywności fizycznej jest nieco niższy niż ogólnie

Przypadku dowolnej aktywności. Największą różnicę widać w aktywnościach nie

związanych chodzeniem. Jeśli chodzi o piesze przemieszczanie się i spacery w wolnym

czasie, Polacy wykazują się większą regularnością niż w przypadku innych aktywności.

Natomiast w przypadku aktywności fizycznej w czasie wolnym odnotowano mniejszą

regularność niż w przypadku wysiłku związanego z przemieszczaniem się.

Aktywność fizyczna Polaków 

z raportu Kantar Public dla MSiT, 2018 r. 



- 39% Polaków jest aktywnych w czasie wolnym w stopniu zalecanym przez WHO

- 41% gospodarstw domowych wydaje na sport, przeciętnie 1.017,00 zł na rok

- wydatki publiczne na kulturę fizyczną wynoszą 4,6 mld zł, większość z budżetów 

samorządów

- zwiększenie aktywności fizycznej przyniosłoby wymierne korzyści społeczne; jeśli co 

druga nieaktywna fizycznie osoba zaczęłaby ćwiczyć to, m.in.:

- liczba zawałów mogłaby spaść o blisko 11 000,

- liczba przypadków raka jelita grubego o 2 200 a liczba przypadków raka piersi 

o 1 500

- liczba zgonów zmniejszyłaby się o 25 tys.

- o 440 mln PLN spadłyby koszty systemu opieki zdrowotnej

- o 6% zmniejszyłaby się liczba absencji pracowniczych, a ich koszt zmalałby 

o 3 mld zł

- koszty pieniężne jakie można przypisać nieaktywności to około 7 mld zł rocznie

z raportu Instytutu Badań Strukturalnych dla MSiT, 2016 r. 

Szacunki dot. aktywności fizycznej 

Polaków  



Wykonywanie ćwiczeń lub pracy fizycznej (aktywności fizycznej) wiąże się z

koniecznością dostarczenia organizmowi niezbędnej energii, której

wytworzenie jest możliwe dzięki skomplikowanym procesom chemicznym

zachodzącym na poziomie komórkowym.

Wyróżnia się dwa podstawowe systemy dostarczania energii podczas

podejmowania aktywności fizycznych:

- Wysiłki anaerobowe (beztlenowe) są związane z dostarczaniem znacznej

energii w krótkim czasie

- Wysiłki aerobowe (tlenowe) są wykonywane przez dłuższy czas, z wyraźnie

mniejszą intensywnością

Fizjologowie wysiłku fizycznego zwracają uwagę na zjawisko tzw. kontinuum

energetycznego czyli współwystępowaniu w tym samym czasie różnych

mechanizmów dostarczania energii.

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



- Wysiłki anaerobowe (beztlenowe)

czas trwania 0 – 90 s (każdy rodzaj wysiłku sprinterskiego, skoki w siatkówce,

eksplozywna aktywność fizyczna)

- Wysiłki mieszane

czas trwania 90 s – 4 min. (aktywność na średnich dystansach, przerywana

aktywność fizyczna)

- Wysiłki aerobowe (tlenowe)

czas trwania powyżej 4 min. (wysiłki na dłuższych dystansach, długo trwająca

aktywność fizyczna)

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



W procesie kształtowania i doskonalenia poszczególnych komponentów

sprawności fizycznej wykorzystywane są różne metody oddziaływania

wysiłkiem fizycznym. W sporcie znane jako metody realizacji obciążeń

treningowych lub metody treningowe.

Kryterium klasyfikacji tych metod stanowi ciągły lub przerywany charakter

wysiłku. W każdej z tych dwóch podstawowych grup metod można wyróżnić

szczegółowe odmiany, które charakteryzują się swoistymi wielkościami

składowymi obciążenia wyznaczonymi przez: intensywność, objętość, czas

przerwy i czas trwania wysiłku.

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 

Podstawowe metody realizacji obciążeń treningowych (Raczek 1986)



Metody ciągłe

Podstawową cechą tych metod jest brak przerw wypoczynkowych podczas

wysiłku. Metody ciągłe są skuteczne w zwiększaniu tlenowych zdolności

ustroju, budowaniu potencjału tlenowego zawodnika.

Wśród grupy metod o charakterze ciągłym wyróżnia się metodę

ciągłą jednostajną i ciągłą zmienną.

Metoda ciągła jednostajna cechuje się długotrwałą pracą wykonywaną ze

względnie równomierną intensywnością.

Metoda ciągła zmienna cechuje się zmieniającą się intensywnością w trakcie

trwania wysiłku fizycznego

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Metody przerywane

Podstawową cechą są tu planowe, powtarzalne zmiany obciążenia i wypoczynku.

Do metod przerywanych zaliczamy:

Metodę powtórzeniową cechuje zasada, że po okresie pracy (krótszej lub 

dłuższej) następuje przerwa odpoczynkowa aż do pełnego wypoczynku. 

Każdy kolejny odcinek pracy wykonywany jest po całkowitym wypoczynku.

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Metoda interwałowa powstała w wyniku poszukiwania skutecznej metody

treningowej. Czas pracy i przerwy pomiędzy nimi jest z góry dokładnie

zaplanowany. Jest to najmocniejszy bodziec treningowy, którego niewłaściwe

stosowanie może doprowadzić do przetrenowania zawodnika.

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Zasady w realizacji programu treningowego ((Heyward, Gibson 2014)

- Zasada specyficzności treningu. Zasada ta wskazuje, że fizjologiczna i

metaboliczna odpowiedź adaptacja do ćwiczeń treningowych są specyficzne

oraz zależne od typu ćwiczeń i zaangażowanych grup mięśni.

- Zasada zwiększonego obciążenia. Poprawa poszczególnych komponentów

sprawności fizycznej wymaga, aby fizjologiczny system ustroju był poddany

takiemu obciążeniu, do którego dany ćwiczący nie jest przyzwyczajony.

- Zasada progresji wyniku. Program zajęć winien prowadzić do stopniowego

przyrostu objętości i obciążeń treningowych.

- Zasada uwzględnienia początkowego poziomu. Program zajęć powinien

uwzględniać różnorodny poziom początkowy ćwiczącego.

- Zasada indywidualnego różnicowania. Program powinien uwzględniać

różnorodny poziom indywidualny, który jest uzależniony od wielu czynników.

- Zasada zmniejszania się efektów. Program powinien uwzględniać granice

możliwości ćwiczącego.

- Zasada odwracalności zmian. Program powinien zakładać, że procesy

fizjologiczne i efekty treningowe są odwracalne.

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Intensywność wykonanej pracy treningowej można oszacować na podstawie 

tętna [HR] rejestrowanego podczas wysiłku lub oceny subiektywnej 

zawodnika w oparciu o skalę oceny wysiłku zaproponowanej przez Borga 

(1970) z późniejszymi modyfikacjami – Rating of Perceived Exertion (RPE). 

Skala ta pomaga ocenić, jak wymagająca w postrzeganiu zawodnika była 

jednostka treningowa (skala od 1-10).

Do oszacowania stopnia regeneracji zastosowana zostanie metoda TQR – Total 

Quality Recover, która stanowi połączenie czynności regeneracyjnych i 

indywidualnego odczucia zawodnika. Szacunek regeneracji potreningowej

odbywa się dla 24 godzin. W ramach samooceny zawodnik przyznaje punkty 

w zależności od realizacji i priorytetu danego obszaru tj. sen, odżywianie, 

odpoczynek (skala od 1- 20)

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Struktura jednostki treningowej

Podstawowym podział jednostki treningowej to:

Rozgrzewka. Jej celem jest stopniowe wprowadzenie do treningu oraz

wytworzenie stanu gotowości funkcjonalnej i stosowne pobudzenie wszystkich

układów. W jej efekcie poprawia się przepływ krwi, do pracy przygotowuje się

układ krążenia i mięsnie szkieletowe, wzrasta temperatura ciała, zmniejsza

się ryzyko uszkodzenia mięśni, stawów oraz redukuje się ryzyko zakłóceń

pracy serca. Rozgrzewka trwa zwykle 10 minut.

Część główna treningu. Jest to podstawowa składowa treningu o najbardziej

zróżnicowanym charakterze. Musi być prowadzona zgodnie ze wszystkimi

zasadami teoretycznymi. Część główna musi realizować cel treningu poprzez

najlepiej dobrane środki i metody z uwzględnieniem cech osobniczych

uczestników.

Cześć końcowa – uspokajająca. Jej celem jest stopniowe uspokojenie

organizmu. Trwa pomiędzy 5 – 10 minut.

Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 



Podstawy konstrukcji programu 

aktywności fizycznej 

Przykładowy schemat struktury jednostki treningu zdrowotnego (Drabik 1996)



Życzymy udanego treningu!


