
WITAMY SERDECZNIE.  ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH: 

 

ROZGRZEWKA OGÓLNOKSZTŁCĄCA: 

 Lekki trucht w miejscu przez 3 minuty. 

 Ćwiczenia w miejscu (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

1. krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w 

przeciwnych kierunkach) 

2. krążenie tułowia, bioder 

3. skłony tułowia w bok 

4. opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia z zamachem rąk (skrętoskłony); 

5.  wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do 

dłoni (po 8 powtórzeń na nogę). 

6. Ćwiczenia w przysiadzie podpartym: naprzemienne wyrzuty nóg do tyłu  

( 3 serie  po 10 razy) 

7. Ćwiczenia  rozciągające- wypad prawej nogi do przodu, wznos ramion w górę- przytrzymać 

10 sek, potem druga noga ( 3 serie). 

8. Pajacyki- ( 3 serie po 20 sek.) 

9. Krążenie nadgarstków. 

Klasy IV-VI 

 zapraszamy do wzięcia udziału w poniżej przedstawionej grze planszowej. Zaproście do niej 

swoje rodzeństwo, rodziców. Miłej zabawy poprzez sport.  

 

GRA PLANSZOWA W ZAŁĄCZNIKU 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy VII – VIII  

 Waszym zadaniem na ten tydzień jest wybór losowy 5 ćwiczeń z gry 

planszowej i utworzenie własnego treningu.  

 Wybrane ćwiczenia zapisujecie na kartce.  

 Wykonujemy każde ćwiczenie jedno po drugim i robimy odpoczynek 

1minutę, całość powtarzamy 5 razy 

 Tętno mierzymy przed ćwiczeniami tzw. tętno spoczynkowe oraz w 

trakcie przerwy i zapisujemy pomiar na karcie pracy wg wzoru  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

S WYSIŁKOWE S WYSIŁKOWE S WYSIŁKOWE S WYSIŁKOWE S WYSIŁKOWE 

                              

 

S- TĘTNO SPOCZYNKOWE 

Zapraszamy do pomiaru tętna spoczynkowego i tętna po wysiłku. 

Próba Ruffiera 

 

Czas na ćwiczenia: 

 Test Ruffiera to bardzo prosty sposób na poznanie reakcji serca na wysiłek fizyczny.  

 Na jego podstawie można dowiedzieć się o tym, w jakiej formie fizycznej znajduje się nasz 

organizm. 

 Test Ruffiera-Dicksona (bo tak brzmi pełna nazwa tej próby) jest bardzo prosty, a jego 

przeprowadzenie zajmuje zaledwie kilka minut. Bez problemu może go wykonać każdy w 

zaciszu własnych czterech ścian. Wystarczy zaopatrzyć się w stoper (każdy ma w komórce), 

by zmierzyć swoje tętno, a następnie podstawić wyniki do konkretnego wzoru. 

 Zanim jednak przejdziesz do testu, powinieneś/powinnaś  dowiedzieć się, w jaki sposób 

należy przeprowadzić całą próbę. Poniżej opisuję krok po kroku, jak to zrobić.  

 

 Całe działanie opiera się na aktywności fizycznej w postaci przysiadów , po zakończeniu 

których mierzymy tętno. 

 Zmierz tętno w spoczynku (15s x 4)   -P 

 Wykonaj 30 przysiadów i zmierz tętno -P1  

 Zmierz tętno po 1 min. wypoczynku    -P2 

Oblicz wskaźnik ze wzoru : 

Wskaźnik Ruffiera IR = [(P + P1 + P2) – 200] / 10 



gdzie: 

P : tętno spoczynkowe, 

P-1: tętno bezpośrednio po wysiłku (wykonaniu 30 przysiadów) 

P-2: tętno po 1 minucie wypoczynku 

Zapis wzoru: (tętno P, P1, P2 dodajemy w nawiasie) 

R = (P + P1 + P2 ) - 200 

10 

Przykład obliczenia:  

Twoje tętno {(P) 80 +( P1) 120 + (P2) 100} – 200 =  300  - 200 = 100    = 10 

    10   10       10 

 

 Sprawdzamy wynik 10 , czyli słaby. 

Ocena wydolności na podstawie uzyskanego wskaźnika Ruffiera: 

0,00 – bardzo dobra, 

0,10–5,00 – dobra, 

5,10–10,00 – średnia, 

10,10 –15,00 słaba, 

Powyżej 15,10 – musisz popracować nad kondycją 

Przeprowadź próbę dwa razy , zapisz lepszy wynik. 

Test wydolności krążeniowo-oddechowej przeprowadzaj od dziś codziennie , każdego dnia. Zapisuj 

wyniki w notatniku i sprawdzaj jak poprawia się Twoja kondycja. 

Powodzenia! 

 

 

 


