
Przedmiot - wychowanie fizyczne 

Klasa- VIE 

Termin – 01.-05.06.2020r. 

Temat: Poznajemy pojęcie tętna – tętno spoczynkowe i wysiłkowe. Jak prawidłowo mierzyć puls. 

Oceniamy wydolność organizmu. 

Witam Was serdecznie.  

Dzisiaj troszkę teorii, ale bardzo ważnej, bo zdrowotnej. Nie stawiamy już ocen, ale nie wszystko musi 

być oceniane cyfrą. Czasem nasze zdrowie wystawia nam notę i warto aby była najwyższa. 

Tętno (puls) należy do podstawowych, łatwo mierzalnych parametrów życiowych. Dostarcza wielu 

istotnych informacji o stanie organizmu, pracy serca, a nawet o samopoczuciu. Wysokie wartości pulsu 

mogą sugerować problemy z układem krążenia, odwodnienie czy niektórych przypadkach być objawem 

wstrząsu i bezpośredniego zagrożenia życia. Warto więc wiedzieć jak definiujemy puls, i jakie jest 

prawidłowe tętno. Jakie są przyczyny wolnego i szybkiego tętna oraz jakie objawy im towarzyszą. 

 

Tętno (puls, z łac. pellere - uderzać, bić) - pojęciem tym definiujemy rytmiczny ruch naczyń, polegający 

na rozciąganiu i skurczu ich ścian, na skutek mechanicznego działania tłoczonej przez serce krwi. Krew 

tętni zarówno w naczyniach tętniczych jak i żylnych. Tętnienie w naczyniach żylnych jest jednak 

znacząco słabsze, co sprawia, że jego pomiar jest rzadziej wykorzystywany diagnostycznie. 

Tętno spoczynkowe - to inaczej ilość uderzeń serca na minutę, w okresie spoczynku, w stanie 

normalnym bez wysiłku fizycznego i emocjonalnego. Tętno spoczynkowe należy mierzyć rano, zaraz po 

przebudzeniu i przed wstaniem z łóżka. Inaczej przedstawia się pomiar tętna spoczynkowego u osób 

uprawiających regularnie sport. 

Tętno wysiłkowe  - im jesteśmy poddawani większemu wysiłkowi, tym nasze tętno coraz bardziej 

rośnie. Dotyczy to zresztą nie tylko ćwiczeń, ale także silnych bodźców emocjonalnych, stresu czy 

zdenerwowania. Na samym początku, nasz puls zaczyna gwałtownie przyspieszać, co wiąże się z nagłą 

zmianą stanu, w jakim się znaleźliśmy. Po pewnym czasie jednak puls ulega stabilizacji i doprowadza 

do równowagi metabolicznej organizmu. Zwiększając wysiłek, jednocześnie zwiększamy także tętno i 

pracę serca, które coraz szybciej pompuje krew. 

 

Jak badamy tętno? 

Badanie tętna należy do bardzo prostych badań, nie wymaga dodatkowych urządzeń, wystarczą dłonie 

oraz zegarek. Ocena tętna polega na oglądaniu tętnic znajdujących się tuż pod powierzchnią skóry, a 

przede wszystkim badaniu palpacyjnym - czyli wyczuwaniu uderzeń fal tętna za pomocą opuszek 

palców oraz ewentualnym osłuchiwaniu za pomocą stetoskopu. 

 

Podczas badania palpacyjnego najczęściej wykorzystuje się palec wskazujący oraz środkowy. 

Dociskając wyczuwalną tętnicę do twardego podłoża (kości) można uchwycić pojawiające się kolejno 

po sobie uderzenia fali krwi rozciągającej ściany naczyń. 

 



Uwaga! Do badania nie powinno używać się kciuka, gdyż dosyć łatwo pomylić własny puls pochodzący 

z kciuka z pulsem tętnicy, którą badamy! 

Gdzie badamy puls? 

W naszym organizmie możemy wyróżnić kilkanaście miejsc, gdzie ze względu na uwarunkowania 

anatomiczne, tętnice są dosyć łatwo wyczuwalne i często wykorzystywane w celu badania tętna. 

Na kończynie górnej: 

➢ tętnica promieniowa: znajduje się kilka centymetrów powyżej nadgarstka, po jego zewnętrznej 

stronie 

➢ tętnica ramienna: wyczuwalna w dole łokciowym, przyśrodkowo 

Na kończynie dolnej: 

➢ tętnica udowa powierzchowna: w badaniu fizykalnym szukamy jej poniżej więzadła 

pachwinowego, w połowie odległości pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym a 

spojeniem łonowym 

➢ tętnica podkolanowa : badamy ją używając obu rąk, kolano powinno być lekko zgięte, palcami 

obu rąk staramy wyczuć tętnicę w dole podkolanowym 

➢ tętnica grzbietowa stopy: zgodnie z nazwą znajduje się na grzbietowej powierzchni stopy, 

bocznie od ścięgna prostownika palucha 

➢ tętnica piszczelowa tylna: wyczuwalna w połowie odległości między tylną granicą kostki 

przyśrodkowej, a ścięgnem Achillesa 

Pozostałe miejsca to m.in. : 

➢ tętnica szyjna wspólna  - na szyi dostępna w tzw. trójkącie tętnicy szyjnej, do przodu od 

przedniego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego 

➢ tętnica pachowa - w szczycie dołu pachowego; 

➢ tętnica skroniowa powierzchowna - jest jedną z końcowych gałęzi tętnicy szyjnej zewnętrznej, 

zgodnie z nazwą przebiega na powierzchni kości skroniowej 

Ciekawostka: 

Warto wiedzieć, że w sytuacjach zagrożenia życia, to właśnie tętnice udowa i szyjna są wykorzystywane 

jako miejsca wyszukiwania tętna, gdyż nawet przy niskich wartościach skurczowego ciśnienia 

tętniczego (około 60-80 mmHg), tętno na tych tętnicach może być wyczuwalne. 

Jak prawidłowo mierzyć puls? 

Pomimo swej prostoty w wykonaniu, badanie tętna dostarcza dużo informacji o stanie zdrowia naszego 

organizmu. 

Oceniając tętno określamy kilka jego cech: częstość (częstotliwość), miarowość, wypełnienie, napięcie, 

chybkość, wysokość, symetryczność. 

Częstotliwość - czyli ilość uderzeń fali tętna w ciągu minuty. Ta wartość jest zależna od wielu czynników, 

zarówno fizjologicznych, jak i tych związanych z nieprawidłowościami w naszym organizmie.  

Mierząc tętno palpacyjnie, dosyć często zlicza się liczbę uderzeń w ciągu 15-stu sekund, a następnie 

mnoży wynik razy 4, by wartość wyrażała puls na minutę.). 

Aby zmierzyć tętno należy: 



•  trzeba je policzyć po krótkim odpoczynku lub rano, wkrótce po przebudzeniu; 

•  przyciśnij dwa palce prawej dłoni do lewego nadgarstka lub połóż je na szyi, nieco z boku; 

•  gdy wyczujesz tętno, włącz stoper (możesz użyć także zegarka z sekundnikiem) i licz uderzenia 

przez 15 sekund; 

• wynik pomnóż przez 4. W ten sposób wyliczysz, ile wynosi twoje tętno na minutę. 

Pamiętajcie, że tętno można mierzyć również przez: 

✓ przez 30 s – wynik pomnóż przez 2 = wynik twojego tętna na min; 

✓ przez 20 s – wynik pomnóż przez 3 = wynik twojego tętna na min 

✓ przez 15 s – wynik pomnóż przez 4 = wynik twojego tętna na min; 

✓ przez 10s - wynik pomnóż przez 6 = wynik twojego tętna na min. 

 

Prawidłowe tętno: 

Wartości prawidłowe częstotliwości tętna są zależne od wieku, i wynoszą mniej więcej: 

u płodu: 110-150/min 

u niemowląt: 130/min 

u dzieci: 100/min 

u młodzieży: 85/min 

u dorosłych: 70/min 

u ludzi starszych: 80/min 

Dodatkowe informacje o pomiarze pulsu znajdziesz w poniższym filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k 

CIEKAWOSTKA: 

 Im niższe tętno spoczynkowe, tym dłużej żyjemy ciesząc się dobrym zdrowiem. Na szczęście mamy 

wpływ na to, jak szybko bije nasze serce! 

 Musimy tylko zacząć uprawiać sport o umiarkowanej intensywności, a z każdym tygodniem 

regularnych treningów i prawidłowego odżywiania się, nasz puls  spoczynkowy obniżył się. 

Powodzenia! 

Oceniamy wydolność naszego organizmu: 

• Zmierz tętno spoczynkowe (najlepiej przez 15sekund i pomnóż razy 4),zapisz ilość uderzeń 

serca na minutę, TS = 

• Wykonaj w ciągu 1 minuty jak najwięcej pajacyków i bezpośrednio po skończeniu ćwiczenia 

zmierz tętno (najlepiej przez 15sekund i pomnóż razy 4), zapisz puls na minutę. TW = 

•  Po ćwiczeniu połóż się na podłodze i odpoczywaj w pozycji leżącej, po 1 minucie ponownie 

zmierz tętno (najlepiej przez 15sekund i pomnóż razy 4), ponownie zapisz ilość uderzeń serca 

na minutę. TO = 

• Oblicz swoją wartość wydolności według wzoru: (TS + TW + TO) -200) :10 = 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cd9ShYK5k


Dodatkowe informacje o mierzeniu tętna spoczynkowego i wysiłkowego znajdziesz pod linkiem: 

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

 

Jeżeli twój wynik osiągnął wartość : 

➢ 0,0 – to posiadasz bardzo dobrą wydolność organizmu 

➢ 0,1- 5,0 to posiadasz dobrą wydolność organizmu 

➢ 5,1-10 to posiadasz dostateczną wydolność organizmu 

➢ 10,1 i więcej to posiadasz niewystarczającą wydolność organizmu 

Po dzisiejszej lekcji sam odpowiesz sobie na pytanie czy warto ćwiczyć lub czy powinieneś zacząć 

ćwiczyć. Tą ocenę postawisz sobie sam. Życzę Ci, aby była jak najlepsza. 

Izabella Remisz 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

